-609yen (1) en (2). (VVetten betreffende de
inkomstenbelastingen, samengeschakelcl
op 31 Juli 1943, a~·t. 28, al. 1.)
i3° Is ·niet ·ontvankelijk, bij gemis t£an
belang, een middel gel'ioht tegen een
overbodige -reclen vcm het best·reden ar1·est (3).
(ADMINISTRATIE VAN FINANOI.5N, T. ROJ\fAN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet. op het bestreden
arrest,' OJ} 20 Juni 1949 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het enig micldel : schending van de
mtikelen 97 en 112 van de Grondwet, 28
en 5(} van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van 31 Jnli 1943, en, voor zover
noclig, 2 van het besluit del. 31 Juli 1943
betreffencle de nationale crisisbelasting,
door dat het bestreden arrest, na te hebben vastgestelcl dat de administratie verweerder te recht van ambtswege in de belasting aangeslagen heeft om reden dat
hij cle gevraagde inliclltingen in de vereiste termijnen niet heeft ingecliend, !let
beroep gegroncl verklaart en cle betwiste
aansiagen te niet cloet omdat de aldus van
nmbtswege vastgestelde inkomsten bepariid worden bij vergelijking met een
enkele soortgelijke belastingpliclltige, terwijl de wet de vergelijking met verschillencle belastingplichtigen vereist en het
vergelijkingspunt, dat in de bunclel berust,
zeifs te onbepaald.is om te kunnen in aan(1) De wijze. tot bepaiing van de beiastbare
winsten naar de vermoedens opgesomd in artikei 28 van de samengeschakeide wetten tot bet
vestigen van de beiasting op de bedrijfsinkom- ·
sten, siuit de wijze niet nit vo,orzien door artikei 55, § 1, alinea 4, van de samengeschakeide
wetten : « voigens tekenen of indicien waaruit
een hogere graad van gegoedheid blijkt dan
uit de aangegeven inkomsten)) (verge!. verbr.,
23 Mei 1950, zie boger, hlz. 597, alsmede de con. clusie van het openbaar ministerie v66r dit arrest in Bull. en PAsrc., 1950, I, 669; zie ook de
nota 3 onderaan verbr., 29 Maart 1949, An·.
V c1·u·r., 1949, biz. 219; Bull. en PASIC., 1949,
I, 250).
(2) De vraag of artikel 28 van de samengescbakelde wetten de vergelijking vereist met
verscbillende soortgelijke beiastingpiichtigen
, wordt door het openbaar ministerie onderzocbt
in zijn conclusie v66r verbr., 23 Mei 1950 (Bttll.
en PAsrc., 1950, I, 669).
·
(3) pic, in zaken van rechtstreekse beiastingen, verbr., 3 November 1947 (Bull. en PAsrc.,
1947, I, 463); 12 Januari 19<18 (A•·•·. Ve•·b•·., 1948,
biz. 20; Bull. en PAsrc., 1948, I, 23); 27 Januari 1948 (A•·•·· Ye•·br., 1948, biz. 49; Bull. en
PASIC., 1948, I, 56) ; 7 Maart 1950 (zie boger,
blz. 454; Bull. en PAsrc., 1950, I, 482).
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merking genomen worden, dan wnnneer
bij toepassing van artikel 56 van de boven
aangeduide samengeschakelde wetten betreffende de iukomstenbelastingen, de aclministratie de belasting van de beiastingplichtige van ambtswege heeft gevestigd
op grond van het vermoedelijk be drag van
de beiastbare inkomsten, clit wil zeggen op
· grond van het door cle nmbtenaar-zetter in
geweten bepaald bedrag van de belastbare
inkomsten, zonder dat deze de aanslag
dient te vestigen bij vergelijking, overeenkomstig artikel 28 van de meervermeide
samengeschakeide wetten ; dat indien dergeli.ike p,):ocedure in onderhavig geval in
acht werd genomen, zij overboclig is,
vermits, indien de administratie evenvermeid artikei 28 toepaste, dit wettelijk niet
vereist is; en vermits, in geval van aanslag van nmbtswege, de aclministratie er
niet toe gehouclen is de gegrondlleid van
cle aanslagbasis te bewijzen daar volgens artikei 56 van de samengesch~kelde
wetten, de · bewijsiast van het juiste bedrag van zijn beiastbaar inkomen op de
belastingpliclltige rust; en, dat vermits,
zelfs in geval artikel 28 van de sameno-eschakelde wetten cliende toegepast - q:oa
non - , nergens door de wet vereist wordt
dat de aclministratie de vergelijkingspunten moet aanduiclen om de aangenomen
winstcijfers te bewijzen :
Overwegende dat het besti:eden arrest
vaststelt dat verweerder terecht van
ambtswege 'in de belasting aangeslagen
wercl bij toepassing van artikel 56 van cle
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, omdat hij cle door
<le administratie gevraagcle il11ichtingen
niet te bekwamer tijd verstrekt heeft;
Overwegencle dat het daarenboven vaststeit dat de aclministratie, om de beiasting van ambtswege te vestigen, met de
normale winsten en baten van slechts een
soortgelijke belastingplichtige rekening
heeft gehouclen, dan wanneer cle wet die
vergelijking met verschillende soortgelijke
belastingpliclltigen zou vereisen ;
Overwegende dat, luidens artikel 56 van
de samengeschakelde wetten, bij niet-aangifte, bij niet-indieuen van de verantwoordingsstukken of niet overieggen· van
de gevraagde inlichtingen binnen de bepaalcle termijn, de administratie gerechtigcl is de belasting van de beiastingplichtige van ambtswege te vestigen;
Overwegende dat de wet de wijze bepaalt waarop die vestiging moet geschieden;
Dat de bewijslast van het juiste bedrag
van de bela·stbare inkomsten, in dat geval, op de belastingplichtige zelf rust;
Dat, onder voorbehoud van dat bewijs,
de administratie gerechtigd is de belasting
te vestigen· bij middel van vermoedens ;
dat artikel 56, alinea 1, inderdaad, be-
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paalt dat « de administratie· de belasting
de belastingplichtige van ambtswege
vestigt, op grond van het vermoedelijk
bedrag van de belastbare inkomsten ll ;
Overwegende dat cle enkele beoordeling
van de belastbare inkornsten door de controleur-zetter, zelfs in geweten gedaan,
het willekeurig karakter zou hebben dat
de wet wil verbieden ; clat zij niet volcloet
aan de aan de administratie opgelegde
''erplichting bij vermoedens te werk te
gaan;
Overwegencle dat vermoedens gevolgtrekkingen zijn die nit een bekend feit afgeleicl worclen om tot een onbekend feit te
besluiten·;
Overwegende dat, wanneer het, zoals in
onderhavig geval, over iukomsteu gaat,
belastbaar krachtens lid 1° van paragraaf ·1 van artikel 25 van de samengeschakelde wetten, {le wet bepaalt uit welk
gekencl feit, bij gebrek aan bewijs, het
bedrag .der belasting van ambtswege kan
worden afgeleid ;
Dat, inderdaad, artikel 28, alinea 1, van
de samengeschakelde wetten bepaalt dat,
bij gebrek aan bewijskrachtige gegevens,
geleverd hetzij door cle belanghebbenden,
hetzij cloor het beheer, de belastbare inkornsten bepaald worden naar de normale
winsten van soortgelijke belastingplichtigen en met inachtneming van de elemeliten, welke die bepaling opsomt; alsmede
van alle andere nuttige inlichtingen;
Overwegencle dat, in geval van aanslag
van ambtswege, evenmin als in geval van
aanslag volgens de bij artikel 55 van de
samengeschakelcle wetten voorziene procedure, de Staat, als belasting, niet meer
mag ontvangen dan wat wettelijk verschuldigd is ;
.
Overwegende cla t de a!'lnslag van ambtswege op zichzelf geen fiscale sanctie is,
doch een andere handelwijze tot vestiging
van cle belasting; dat de sanctie welke de·
tekortkomingen van de belastingplichtige
treft - tekortkomingen die tot de aanslag
van ambtswege aanleiding geven - elders
ligt; dat zij daar te vinclen is, waar de
wet clie maatregel voorziet, in het feit
dat de op het niet aangegeven gedeelte
van de iukolllSten verschuldigcle belastingen verdrieclubbelcl worden in de voorwaarclen Welke artikel 57 van de samengeschakelcle wetten bepaalt ;
Overwegencle clat het arrest hierop wijst
dat in onderhavig geval, cle vergelijking
met een soortgelijk belastingplichtige te
onbepaalcl is om in aanmerking te kunn~n
genomen worden;
Overweg·encle clat clus de reclen, volgens
welke het hierboven aangeduicl artikel 28
cle vergelijking vereist met verschillencle
belastingplichtigen, als overboclig voorkomt;
Om die redenen, .verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.

Yitn

30 l\1ei HJ50. - 2• kamer. - Foorz·itte1-,
H. de Cocqueau des l\1ottes, raadsheer;
waarnemencl voorzitter. - Vers1aggei>er,
. H. Bayot. - · Gelijkluidende cmwl!usie,
H. W.-J. Ganshof van der l\1eersch, advocaat-generaal. - Pleiters, HH .. Van Le;v:nseele en della Faille d'Huysse.
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ONTEIGENING TE ALGEl\1ENEN
NUTTE.- NEERLEGGING VAN EEN PERCEELS-·
ClEWIJS PLAN. - GEEN VERLOOP, ZELFS .OP
SOMMAIRE WIJZE, DER WERKEN. - WETTELIJKE PLEEGVORMEN :1<-:IET VERVULD.
Op stntf van n.ietighei.a van de ·recnts,pleging sclwi.jft de wet van '27 iliei 1870 tl.e
neerlegging voor 01J het gemeentehu·ig
van een antwerp bevattencle, niet alleen
het 1Jlan van cle te onteigenen 1Je1-celen,
m•aar tevens van. het ve1·loop. van de uit
te voeren werken ··of altha11S cle aandu.icling van de beg1·enzing vc[n deze we1·Jcen (1). (Wet van 27 Mei 1870, art: 2

en 3.)
(TASSIGNONG, T. NATIONALE l\IAATSCHAPPIJ
DER WATERLEIDINGEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op ·het, bestreden
arrest, op 26 .J anuari 1949 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
Over het enig midclel : schending van
artikelen 11 van de Grondwet, 544 van
het Burgerlijk Wetboek, 1, 2, 4 en 5 van
.cle wet cld. 17 April 1835 op de onte'igening
te algemenen nutte, 1, 2, 3, 5 en 9 van de
samengeschakelde wetten dd. 1 Juli 1858
en 15 November 1867 op cle onteigening
bij stroken, 1, 2, 3, 5, 6 en 8 van de wet
dd. 27 M:ei 1870 tot vereenvoudi,ging ·van
de administratieve pleegvormen in zake
onteigening te algemenen uutte, doordat
het bestreden arrest, alhoewel h~t vaststelt dat het administratief onderzoek in
onclerhavig geval geopend wercl op een ontwerp clat enkel een perceelsgewijs plan
van het te onteigenen goecl bevatte, bij u_it~
sluiting van alle om het even welke aanduiding ook van het verloop van de uit te
voeren werken en met het oog waarop de
(1) Over de redenen van de neerlegging van
een ontwerp· dat bet verloop der uit te voeren
werken aangeeft en de onteigeni.ng rechtvaardigt, zie Re11. p1·at. de d•·. belge, v• Expropriation pour cause d'utilite publique, n" 67 en 7~;
GENOT, « De la procedure admini~trati.ve et judi.ci.ai.re en matiere d'expropriation· pour cause
d'utili.te publique », Belg. jucl., 1933, col. 4B1. ·

-611onteigening vervolgd was, niettemin beslist
heeft dat de door de wet voorgeschreven
pleegvormen nageleefd werden, dan wanneer, overeenkomstig artikelen 2 en 3 van
de hierboven aangeduide wet del. 27 lVIei
1870, het administratief onderzoek moet
geopend worden op grond van een ontwerp
bevattende het perceelsgewijs plan en tevens het verloop van de werken, en het
bier gaat om een pleegvorm waarvan, luidens <le wet zelf, de naleving « op straf
van nietigheid voorgeschreven is ll :
Overwegende dat, volgens artikelen 2
en 3 van de wet van 27 Mei 1870, een van
de op straf van nietigheid" vereiste pleegvormen, wat aangaat de onteigening te
algemenen nutte, hierin bestaat dat een
antwerp, aangevend het verloop der werken en het perceelsgewijs plan, neergelegd
wordt op het gemeentehuis van de gemeenten op wier grondgebied de werken zullen
uitgevoerd worden ;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat het antwerp neergelegd op
het geri:teentehuis te Leefdaal, gemeente
op wier grondgebied het onroerend goed
van aanleggers gelegen is, slechts een plan
van de te onteigenen percelen bevatte;
Overwegende dat bet arrest niettemin
de door de wet voorgeschreven pleegvormen voor vervuld verklaart om reden
dat aanleggers op de hoogte werden gesteld van de aard der uit te voeren werken
- het boren van filtreerputten voor de
waterleiding van de stad Mechelen -· en
dat, gezien de aard van de werken, een
plan er van op voorhand niet kon opgesteld worden ;
Overw~gende dat de wetgever, door de
neerlegging voor te schrijven van een
ontwerp aangevend het verloop van de
werken, voor doel had dat de belanghebbenden zouden kunnen vaststellen dat
het goed, waarvan de onteigening vervolgd wordt, nodig was voor de uitvoering van de werken en dat zij, desgeval-·
lend, op nuttige wijze klachten zouden
kunnen indienen of aanmerkingen voorleggen aangaailde de noodzakelijkheid van
de onteigening van het goed, of, althans,
opdat het in zijn geheel zou onteigend
worden;
Overwegende ·dat uit de vaststellingen
van het arrest blijkt dat het plan op het
gemeentehuis te Leefdaalneergelegd, geen
enkele aanduiding bevatte betreffende de
grenzen van de uit te voeren werken; dat
het zelfs niet aanduidde of de onteigenende partij het inzicht had op de gehele uitgestrektheid van het goed van aanleggers
of slechts op een deel er van boorwerken
uit te voeren ;
Dat bijgevolg, verweerders gerechtigd
waren staande te houden dat zij zich,
wegens de onvoldoende vermeldingen van
het neergelegd antwerp, in de onmogelijkheid bevonden op nuttige wijze de bij ar-

tikel 5 van de wet van 27 Mei 1870 voorziene bezwaren in te dienen of opmerIringen te maken ;
Dat het arrest, door niettemin te beslissen, om de redenen welke het aanvoert,
dat de wettelijke pleegvormen nageleefd
werden, de in het midclel aangeduide bepalingen heeft geschonden;
Om die redenen, verbreekt bet bestreden arrest; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers
van het Hof van beroep te Brussel en dat
melding er van zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt eerste verweerster tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Gent.
1 Juni 19-50. - 1° kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, raadsheer, waarnemend voorzitter. - Ver·slaggever, H. BareeL- GeUjlclnidende conclnsie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, eerste advocaat-generaal.
Pleiter·s, HH. Simont en Leynseele.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. ARREST WAARBIJ EEN VORDERING INGEWILLIGD WORDT ZONDER EEN VER.WEERMIDDEL TE
BEANTWOORDEN OF WAARBIJ DIT SLECHTS OP
DUBBELZINNIGE WIJZE BEAN'l'WOORD WORDT.
- NIET GEMOTIVEERD ARREST.
Is niet gemotivee·rd, het rlJ/Test waar·bij
een vordering aanvaar·d wordt zonde·r
een tegengew01·pen ver·weer·middel te beantwoorden of dit derwijze beantwoord
wonlt dat het twijfelachtig is of de
r·echtm· dit verweermii:ldel in feite niet
gegrond of niet ontvanlcel'ijlc· heett ocoordeelcl (1) .

(VAN DAMME, T, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
(( GRANDES BRASSERIES D'IXELLES ll.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 Mei 1948 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel : schending van
artikelen 1101, 1109, 1110, 1134, 1315, 1319,
1320, 1354, 1356, 1984, 1985, 1988, 1989, 1991,
1997 en 1998 van het Burgerlijk Wetboek,
61, 77, 78, 141, 142, 352, 354, 355, 357, 358,
359, 360, 462 en 470 van het Wetboek van
burgerlijke rechtspleging, en 97 van de
Gronclwet, eerste onderdeel, doordat het
(1) Verbr., 3 Februari 1949 (Arr·. Ve•·br.,
1949, blz. 91; Bull. en PAsrc., 1949, I, 102).

-612bestreclen arrest, als afcloencl bewijs Yan man een bijzondere lastgeving had ontcle betwiste schulcl van aanlegster tegen- vangen om de betwiste erkenning te doen,
over verweerster en van bet bedrag er van,
ofwel of het heeft willen beslissen dat
de erkenning dezer schuld inroept, beken- aanlegster niet meer ontvankelijk was het
tenis welke v66r de rechtbank van koop- ontbreken van bijzondere lastgeving van
handel, door de advocaat die voor aanleg- haar raadsman in te roe pen;
Overwegende dat, anderzijds, het arster optrad, gedaan zou geweest zijn, clan
wanneer geen bekentenis door een vol- rest geen antwoord verstrekt op het
machtclrager namens zijn lastgever kan tweede door aanlegster in haar conclusies
afgelegd worden tenzij krachtens een spe- aangevoerd verweermiddel;
Dat het, bijgevolg, het in het middel
ciale lastgeving waarvan het bestaan in
onclerhavig geval door het hof niet vast- aangeduid artikel 97 van de Grondwet
gesteld worclt, alhoewel clit betwist werd schendt;
Om die redenen, verbreekt het bestreclen
(Burg. Wetb.·, art. 1984, 1!188); derde onderdeel, doordat het arrest de conclusies arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal
van aanlegster niet beantwoordt waarbij worden overgeschreven in de registers van
deze aan die erkenning alle waarde ont- het Hof van beroep te Brussel en clat
kende en haar formeel introk om reden dat melding er van zal worden gemaakt op
zij zonder speciale lastgeving wercl afge- de kant van de vernietigde beslissing;
legd en dat zij, in ieder geval, het gevolg · veroorcleelt verweerster tot de kosten;
van een materHHe vergissing is geweest, verwijst de zaak naar het Hof van beroep
dan wanneer de v66r het gerecht afge- te Gent.
legde bekentenis mag ingetrokken worden
1 .Juni 1950. - 1e kamer. - Voorzitter,
indien zij het gevolg van een materiele
vergissing is geweest en clat aanlegster, in H. Wouters, raadsheer, waarnemencl voorhaar conclusies, bescheiden en clocumenten zitter. - Ver·slaggever, H. BaiL- Gelijlcinriep die bewezen dat de door haar advo- lu.iclende conclu.sie, H. Raoul Hayoit de
PleiteT, H. della Faille
caat afgelegcle bekentenis tegen de werke- 'J'ermicourt.
lijkheicl inclruiste en uitdrukkelijk staan- d'Huysse.
de hield « dat zulks in ieder geval op een
vergissing berust JJ (schending van artikelen 97 van de Gronclwet en 1356 van het
1e KAMER.- 1 Juni 1950.
Burgerlijk Wetboek) :
Overwegencle dat het bestreden arrest
het bestreden vonnis bevestigt dat aan- BEWI.JS.- BURGERLIJKE ZAKEN.- SOHENDING VAN HET AAN DE AKTEN VERSCHULDIGD
legster veroorcleelde om aan verweerster
GELOOF. - VONNIS GESTEUND OP HET NIET
de som van 279.509 fr. 32 te betalen, som
BETWIST BESTAAN VAN EEN OVEREENKOMST
welke zij v66r de eerste rechter erkend
TUSSEN PARTIJEN. - PUNT VAN DE OVEREENhad verschulcligd te zijn;
KOMST IN REGELMATIGE OONOLUSIES BETWIST.
Overwegende dat aanlegster, v66r het
---.,. SOHENDING VAN HET AAN DE OONCI,USIER
hof van beroep, bij regelmatige conclusies,
YERSOHULDIGD GELOOF.
aan de beweercle erkenning alle waarde
ontkende omdat zij niet door haar geclaan Sohenclt het aan cle concl1tsies verschltlwerd, cloch door haar raadsman, drager
cligrl geloot, het vonn·is gestewul OJ! het
van de stukken, die claartoe geen bijzon·
. besta·an van. een overeenlcomst clie het
dere lastgeving hac1 ontvangen; dat zij
ve1·JclaaTt niet lloor pa1·tijen t'c zijn bedaarenboven staande hield dat de zogetwist, wanneer de t·egelmatige concluzegcle erkenning « in alle geval het gevolg
sies vcm een vam lle pctrtijen het bestaa11
van een materiele clwaling was JJ (Burg.
van O'ln het even wellce ove1·eenkornst
Wetb:, art. 1356) JJ;
bct1.visten orntrent een van cle llOor cle
1'echte'1' aanvaarcle 1mnten (1). (Burg.
Overwegende dat bet bestreden arrest,
Wetb., art. 1319 en1322.)
na te hebben vastgesteld dat de schuldbekentenis gedaan wercl door de raaclsman
van aanlegster, drager van de stukken,
(DE GEi\IEENSOHAPPELIJKE KAS VAN DE BELGISOHE
er zich toe beperkt zijn beschikkend geLANDSBOND VAN DE BOUWBEDRI.TYEN EN OPENdeelte te rechtvaardigen bij de beschouBARE WERKEN, T. G. DE JIIEYER.)
wing « dat aanlegster tevergeefs beweert
dat haar l'aadsman geen bijzondere lastARREST.
geving had om de erkenning in haar naam
te doen, vermits zij hem nooit ontkend
HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
of aan de stafhoucler zijner Orde aange- vonnis, op 14 Januari 1948 door_ de Rechtklaagd heeft JJ ;
·
bank van eerste aanleg te Antwerpen geOverwegende dat, enerzijds, die motive- wezen;
ring de vraag onzeker laat of het hof van
(1) Verbr., 4 Mei 1948 (An. Jlerbr., 1948,
beroep geoordeeld heeft dat, in strijd met
de bewering van aanlegster, haar raads- blz. 254; Bull. en PAsrc., 1948, I, 296).
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de artikelen 97 van de Grondwet, 1319,
1320 van het Burgerlijk Wetboek, doordat
het bestreden vonnis het hoger beroep van
aanlegster niet ontvankelijk verklaard
heeft bi.i gebrek aan grieven in hoofde van
appellante en het beroepen vonnis bevestigd
heeft om de redenen dat uit het beroepen
vonnis blijkt dat tussen partijen een overeenkomst bestoi:td, zowel wat betreft de
graacl van de blijvencle werkonbekwaamheid, als de datum van de consolidatie en
het jaarlijks basisloon, waarop de vergoedingen dienen berekend, om reden nog dat
dit akkoord tussen partijen voor de eerste
rechter thans niet door appellante betwist
wordt, dat appellante dan ook niet bij
machte is welke grieven ook tegen het betwist vonnis in te brengen, dan wanneer
aanlegster, in de conclusies welke zij v66r
de rechtbank nam, had staande gehouden : a) dat voor de periode van bestenclige onbekwaamheid men als normaal
arbeiclsjaar 2.400 uren moet beschouwen,
wat een basisloon van 14.851 fr. 85 aanwijst; b) dat in aile geval het wettelijk
maximumloon 20.000 frank bedraagt, overeenkomstig de bepalingen van toepassing
op dat tljdstip, het ongeval overgekomen
zijnde in -April 1943; dat, aid us, het bestreden vonnis niet gemotiveerd is en het
geloof heeft miskend dat aan de door partijen genomen conclusies client gehecht :
Overwegende dat, uitspraak doende over
het hoger beroep van aanlegster, het
bestreden vonnis verklaart dat nit het
beroepen vonnis blijkt dat' tussen partijen een akkoord bestond, zowel omtrent
de graad van de bestendige werkonbekwaamheid, als omtrent de datum van
de consolidatie en het jaarlijks basisloon,
hetzij 24.000 frank, waarop al de vergoedingen dienen berekend; dat dit akkoord
tussen partijen v66r de eerste rechter door
appellante niet betwist wordt, dat deze
dienvolgens geen enkel grief tegen het
beroepen vonnis kan inroepen ;
Dat het bestreden vonnis om die reden« het hoger beroep niet ontvankelijk verklaart bij gebrek aan grieven en het beroepen vonnis bevestigt >> ;
Overwegende dat de eerste rechter aanlegster had veroordeeld tot betaling aan
verweerder van de bij de wet op de arbeidsongevallen voorziene vergoedingen
naar volgende grondslagen : gedeeltelijke
bestendige werkonbekwaamheid 7 t. h. ;
datum van de consolidatie : 9 Maart 1944;
jaarlijks basisloon : 24.000 frank;
Overwegende dat, bij conclusies genomen v66r de rechtbank van eerste aanleg, aanlegster het bestaan van een akkoord had _erkend over de bepaling op
7 t. h. van de bestendige werkonbekwaamheid van het slachtoffer, maar betwistte
het bedrag van 24.000 frank als jaarlijks
basisloon aangenomen te hebben; dat ap-

pellante concludeerde dat het de rechtbank zou behagen voor recht te zeggen dat
het basisloon 14.851 fr. 85 bedroeg voor
de duur van de bestendige werkonbekwaamheid en dat, in alle geval, het basisloon voor deze onbekwaamheid het
maximum van 20.000 frank niet mocht
overschrijclen;
Overwegende dat uit deze beschouwingen volgt dat het bestreden vonnis het
geloof dat aan de conclusies van aanlegster client gehecht, alsook de in het
middel aangeduide wetsbepalingen heeft
geschonclen;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis in zover het beslist heeft over
<le eis tot vergoeding wegens de bestendige werkonbekwaamheid van verweerder; beveelt dat onderhavig arrest zal
worden overgeschreven in de registers van
de Rechtbank van -eerste aanleg te Antwerpen en dat melding er van zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; en gezien de wet
van 20 Maart 1948, veroordeelt aanlegster
tot de kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, uitspraak doende in hoger beroep.
1 Juni 1950. - 16 kamer. - Voo1·zitter
en versla,quever, H. Wouters, raadsheer,
waarnemend voorzitter. - Gelijkl7tidende
conclu,sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
Pleiter,
H. Resteau.

2 6 KAMER. -

5 Juni 1950.

1° VIDRJARING (IN STRAFZAKIDN).
S•ruiTINGSDAAD. RECHTSPLEGING DOOH DE
ONDERZOEKSRECHTER AAN DE PROCUREUR DES
KONINGS MEDEGEDEELD. PROCUREUR DES
KONINGS. DIE AAN EEN POLITIECOMMISSARIS
VOOR OPDRACHT GEEFT AAN DE IlEKLAAGDE 'l'E
VRAGEN OF HIJ HE'l' VOORDEEL VAN RET Sl'ATUUT VAN DE GEWAPENDE WEERSTAND EIST, DAAD DIE VOOR DOEL REEFT RET MISDRIJF
IN STAAT VAN WIJZEN TE STELLEN. DAAD
VAN ONDERZOEK DIE DE VERJARING STUIT.

2° BINDIDNDID BIDOORDIDLING DOOR
DID RIDOHTIDR OVIDR DID GROND. · S'l'RAFZAKEN, l\1ISDRIJ~' .DOOR VERSCHU,LENDE FEI'l'EN UITGEUAAKT.

1° Wanneer de ondm·zoelcsrechter, oot·delende dat het onderzoelc ueeindigd is, de
1'echtspleginu aan de pt·ocm·eu?' des K oninus heett medegedeeld, is de bTief,
waMbij deze een pol'itiecommissads belast aan de belclaagde te v-muen of hi}
het voordeel van het statttut van de uewapende wee1·stancl eist, een daad die
tot doel strelct het misddjf in staat van
wijzen te stellen, het vonnis en de betett-

-- 614 ...,.,..
,qeling er van te verze7ceren; deze maa7ct
aldits een daad van onderzoek ~tit die
(le ve·rja1·ing valh de p~tblielce vordm·ing
stu·it (1). (Wet van 17 April 1878, arti-

kel 26.)
2o De rechte1· over de grand beoordeelt
·in feite op so~tverei·ne wij:ze of veTschillende teiten slechts een en7cel misdl'iff
witmalcen (2). (Strafw., art. 65.)

(VAN DEN BERGEN, T. GEMEENTE HOVE
EN ANDEREN.)
ARREST,
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 November 1949 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 21, 22 en 26 van de wet van
17 April 1878, doordat het bestreden arrest ten onrechte verklaard heeft dat de
brief dd. 29 Januari 1947, welke de procureur des Konings aan de politiecommissaris te Antwerpen stuurde om aan beklaagde te vragen of hij de hoedanigheid
van 'gewapende weerstander opeiste krachtens de besluitwet van 19 September 1945
tot vaststelling van het statuut van de gewapende weerstand, moet beschouwd wor:
den als een daad van onderzoek of van
vervolging waarbij de verjaring wordt gestuit en welke aan de voorwaarden van
artikel 26 van de wet van 17 April 1878
beantwoordt :
Overwegende dat de onderzoeksrechter,
na het onderzoek geeindigd te hebben dat
ten laste van aanlegger werd ingesteld wegens feiten welke op 7 September en in
de loop van de maand September 1944 begaan werden, de rechtspleging op 22 Mei
1945 aan de procureur des' Konings mededeelde;
Overwegende dat deze magistra:at, bij
brief del. 29 Januari 1947, de politiecommissaris van de stad Antwerpen er mede
belastte verweerder te ondervragen om te
weten of hij het voordeel opeiste van het
statuut van de gewapende weerstand voorzien bij de besluitwet van 19 September
1945 en, zo ja, hem nit te nodigen zekere
inlichtingen te verschaffen van aard de
magistraat te laten oo:rdelen of aanlegger
dat statuut kon geniehm;
Overwegende dat de gevorderde plichten
het openbaar ministerie moesten in de
mogelijkheid stellen de rechtsmacht aan
. (1) Zie verbr., 8 September 1949 (A1·1·. Jle.·b1·.,
1949, blz. 508; Bull. en PAsrc., 1949, I, 581).
(2) Zie verbr., 10 Maart 1943 (Bull. en
PAsrc., 1943, I, 88); 21 Februari 1949 (Arr.
Verbr., 1949, blz. 138; Bull. en PAsrc., 1949,
I, 154).

te duiden welke bevoegd is om over de
aanlegger verweten feiten te oordelen;
Overwegende, bijgevolg, dat de brief
waarvan spraak, de zaak moest in staat
stellen om beoordeeld te worden, het vonnis en de beteugeling van het misdrijf te
verzekeren; dat dus, terecht, het bestreden arrest de brief beschouwd heeft als
daad van onderzoek waarbij de publieke·
vordering gestuit werd;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel : schending van
artikel 65 van het Strafwetboek, doordat
het bestreden arrest voor de misdrijven
sub C., D., E. en F. slechts een enkele
straf had moeten uitspreken;
Overwegende dat de vraag of verschillende feiten al dan niet de bij artikel 65
van het Strafwetboek voorziene eendaadse
samenloop van misdrijven uitlnaken, een
feitelijke vraag is waarover de rechter
over de grond souverein oordeelt ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Overwegende dat, v:oor het overige, de
voorziening slechts omstandigheden van
feitelijke aard inroept waarvan de beoordeling aan de bevoegdheid van het Hof
ontsnapt;
En overwegende dat de substanW\le of
op straf van. nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is wat
betreft de beslissing over. de publieke vordering gewezen ;
In zover de voorziening de beslissing
over de burgerlijke vordering bedoelt :
Overwegende dat aanlegger tot staving
van zijn voorziening geen enkel middel
inroept en dat het Hof er ambtshalve
geen opwerpt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
5 Juni 1950. - 2° kamer. - Voorzittet·,
H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer,
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
H. Bayot. Geliflcl~tidende conc~usie,
H. Colard, advocaat-generaal.

2° KAMER. -

5 Juni 1950.

1o VOORZIENING IN VERBREKING. -

STRAFZAKEN. - VOORZIENING TEGEN EEN AR·
REST WAARBIJ DE VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING GEWEIGERD WORDT. - VoORLOPIGE
INVRIJHEIDSTELLING DOOR EEN NAVOLGEND AR·
REST·BEVOLEN.- VOORZIENING ZONDER'VOORWERP.
zo MISDRIJF IN DE 1 VREEMDE GEPLEEGD. - WET VAN 30 APRIL 1947. WET OVER-DE liEVOEGDHEID.- TOEPASSELIJK
OP AL DE STRAFVERVOLGINGEN NA HAAR INWER·
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KING'fREDErl BIJ DE KRIJGSRAAD AANHANGIG
GEMAAKT.
<:o MISDRIJF IN DE VREEMDE GEPLEEGD. - WET VAN 30 APRIL 1947. DAGVAARDING NA HAAR INWERKINGTREDEN
VOOR DE KRIJGSRAAD GEGEVEN. - INBETICHTINGSTELLING EN OFFICIEEL BERICHT VAN DE
VREEMDE OVERHEID AAN DE BELGISCHE OVERHElD DIE HAAR INWERKINGTREDING VOORAFGINGEN. - WETTELIJKHEID.

4° MISDRIJF IN DE VREEMDE GEPLEEGD. - WET VAN 30 APRIL 1947. 0FFICIEEL BERICHT VAN DE VREEMDE OVERHElD AAN DE BELGISCHE OVERHEID. - MOET
DE DAGVAARDING VOOR DE KRIJGSRAAD VOORAFGAAN. - MOET NIET DE INBETICHTINGSTELLING VOORAFGAAN.
.5° BINDENDE BEOORDELING VAN
DE REOHTER OVER DE GROND. STRAJ;'ZAKEN. - MISDRIJF IN DE VREEMDE
GEPLEEGD. BESTAAN VAN BET OFFICIEEL
llERICHT VAN DE VREEMDE OYER-HElD AAN DE
BELGISCHE OVERHEID, YEREIST DOOR DE WET
VAN 30 APRIL 1947.

1° ·wo•NU zoncler voorwerp, de voo1·z-iening
tegen een a1·rest waarbij de voo1·Zopige
illtvdjlwidstelUng g,eweigerd wo1·dt wanneer de belclaag(le door een navolgencl
ar1·est in voo1·Zopi:ge v1·ijheid gesteld
werd.
2° De wet van 30 April 1947, tot wijziging
van de besluitwet van 5 At~g·ustus 1943,
waarb-ij aan cle Belgisohe 1·eohtsrnaohten
. een ·tdtzonderUjlce bevoegclheicl WO?'clt
toegeken(l in zalce zelce1·e bt~iten het ?U~
tionaai gronclgebie(l in oorlogstijcl gepleegde misclaclen of wanbeclri-jven,
maakt geen teiten stntfbaa1· clie het
voot·heen niet waren en wijz·igt cle vastgestelde stmjfen. niet; Rtij is een wet
over de bevoegclheicl te1~ aanzien wa(/Jrvan het pTin!YiJJe van de niet-tentgwe·rlcende lwacht van. cle stratwetten vTeemcl
is; zij is' toepassel'ijlc op al cle stn~tve1·
volgin.qen nc~ haar inwerlcingt?·eflen bij
de lcrijgsraad aanhangig gema-alct (1).
3° De clagvaanling, gegeven 1w. het inwe1·1cingtreden van cle wet van 30 Ap1·il
1947; maalct op 1·egelmatige wijze cle teiten doo1· deze wet voorzien bij cle k1'i.igs1·aad aa.nhangig, zelts indien de inbetichtingstelling (2) en het ojfioieel bericht
tJaJ/1. de vreemde ovm·heid aan de Bel(1) Men kan zich afvragen of het werkelijk
gaat om een wet over de bevoegdheid. De
vraag of het dezc of gene Belgische rechtbank
behoort de zaak te vonnissen is wel een kwestie
in verband met de bevoegdheid; de vraag of
de strafvervolging van een misdrijf in de
vreemde gepleegd in Belgie toegelaten is, is
een kwestie in verband met de ontvankelijkheid
(zie verbr., 8 Juli 1935, Bull. en PAsrc., 1935,
I, 304). Aan te stippen valt dat in het vijfde

gische ove1·1wid dagtekenen VU!n een datum W(tarop (le wet non niet in werking
was get1'eden.
4° Het officieel be1·icht van de v1·eemde
overheid aan de Belgisohe ovm·heid, vet·eist door de wet van 30 Ap1'il 1947, moet
de dagvaa1·ding v661· de Mijosmad voorafga(lfn; het is van geen belang dat het
slechts na de inbetiohtingstelling ontvangen ·werd.
5° De rechte1· over de gron,fl stelt op souvereine wijze vast dat doo1· de v1·eernde
oveTheid aan de Belgische overhe-id offioieez- be1·iaht ge,qeven we1·a van. floor de
wet van 30 Ap1·il 1947 beoogcle feiten- (3).

(LAUKENS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op_ de arresten, op
28 April 1949 en 23 December 1949 door
het Militair Gerechtshof te Brussel gewezen;

I. Wat betreft de voorziening tegen het
arrest van 28 April 1949 ingesteld :
Overwegende dat aanlegger in voorlopige vrijheid werd gesteld bij arr~st van
14 Juli 1949; dat de voorziening gericht
tegen het arrest van 28 April 1949, waarbij hem voorlopige invrijheidstelling werd
geweigerd, derhalve zonder voorwerp is ;
II. Wat betreft de voorziening tegen het
arrest van 23 December 1949 ingesteld :
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 8 en 10 van het Wetboek van
strafvordering, van de wet van 30 April
1947, 1 van de wet van 15 Maart 1874 op
de uitleveringen, 24 en 121bis van het
Strafwetboek en 97 van de Grondwet, en
van de rechten van de verdediging, doordat uanlegger vervolgd werd uit hoofde
van verklikking aan de vijand van personen van vreemde nationaliteit, welke
inbreuk in Juni 1944 in het buitenland
zou begaan geworden zijn, dan wanneer
de verklikking een inbreuk is die door
de uitleveringswet niet voorzien is, en
aanlegger derhalve niet kon vervolgd worden bij toepassing van artikel 8 van het
Wetboek van strafvordering, dat, alvorens
zijn wijziging bij de wet van 30 April
1947, slechts vervolgingen toeliet voor
middel het arrest de aanlegger
van de· ontvankelijkheid volgt.
(2) Over de
stelling, zie
Yerbr., 1948,
I, 75) en 13
I, 4!;1).

op het te'rrein

draagwijdte van de inbetichtingverbr., 2 Februari 1948 (Arr.
blz. 67; Bull. en PASIC., 1948,
Juli 1948 (Bull. en PAsrc., 1948,

(3) Zie verbr., 10 Juli 1905 (Bull. en PASIC.,
1905, I, 291).

-616misdaden en wanbe{lrijven voorzien bij de
uitleveringswet, het misdrijf aldus niet
strafbaar zijncle, daar de wet geen enkele
straf voorzag alvorens het begaan werd
(Strafwetboek, art. 2), en dan wanneer
het misdrijf, dat niet strafbaar was op
het ogenblik waarop het begaan werd,
zulks niet worden kan door de uitwerking
van een latere wet :
Overwegende dat de wet van 30 April
1947 geen feiten strafbaar stelt welke
voorheen niet strafbaar waren gesteld, en
dat zij aan vroeger bepaalcle straffen geen
wijziging brengt; dat, waar zij in: Belgie
vervolgingen toelaat tegen de Belgen die,
in oorlogstijd, buiten het Koninkrijk misdaden of wanbedrijven hebben gepleegd
tegen onderhorigen van een land dat bondgenoot van Belgie is, zelfs wanneer deze
misdrijven niet door de uitleveringswet
voorzien zijn, zij enkel tot doel heeft aan
de Belgische rechtsmachten een uitzonderlijke bevoegheid toe te kennen in zake
zekere buiten het nationaal grondgebied
in oorlogstijd gepleegde misdaden of wanbedrijven; dat zij een bepaling uitmaakt
over de bevoegdheid waarop het wettelijk
grondbeginsel van de niet terugwerkende
kracht van de strafwetten, voorzien bij
artikel 2 van het Strafwetboek, niet toepasselijk is ;
Overwegende dat de wetten over de
bevoegdheid van openbare orde zijn en
van toepassing op aile vervolgingen waurop, op de datum hunner inwerkingtreding, tot nog toe geen vonnis over de
grond werd uitgesproken; {lat, in onderhavig geval, de wet van 30 April 1947
reeds in werking was getreden toen de
vervolgingen tegen aanlegger, ingesteld
v66r de Krijgsraad te Brussel ten gevolge
van de dagvaardingen van 15 November
en 27 December 1947, aanhangig gemaakt
werdim;
Overwegende dat aanlegger niet aanduiclt waarin de rechten van de verdediging geschonden zijn geweest;
Overwegende dat het middel derhalve
niet gegrond is ;
.
Over het tweede middel : schending van
de art.ikelen 8 en 182 van het Wetboek
van strafvordering, van de wet van
30 April 1947, van de artikelen 2, 4 en 121
van het Strafwetboek, 97 van de Grandwet en van de rechten van de verdedigi:Dg,
eerste deel, doordat aanlegger op 27 Februari 1947 in betichting werd gesteld, en
het dus onmogelijk is dat een officieel bericht door de vreemde Staat gegeven werd
na de afkondiging van de wet van 30 April
1947, dan wanneer artikel 8 van het Wetboek van strafvordering de vervolgingen
niet toelaat, tenzij er door de vreemde
Staat een officieel bericht werd gegeven,
zodat het officieel bericht clus na de afkondiging van de wet en v66r de vervol- ·

gingen moest worden gegeven ; en doordat
het arrest niet aancluidt dat een bericht
zou gegeven geworden zijn gedurencle de
tijdspanne tussen de afkondiging van d~>
wet en de dagvaarding ; tweede deel, doordat de inbetichtingstelling nietig is, vermits op het ogenblik waarop aanlegger in
betichting werd gesteld de van kracht
zijnde strafbepalingen de vervolgingen
niet toelieten wegens de hem ten laste gelegde feiten van verklikking, daar het te
dien tijcle nodig was clat de inbreuk .door
de uitleveringswet voorzien was;
Overwegende dat het ~zonder belang
voorkomt dat het bestaan van qe vervolgingen dagtekene van v66r het in werking
treden van een wet waardoor de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken uitgebreid wordt tot feiten welke voorheen
aan de bevoegdheicl van die rechtbanken
onttrokken waren ; dat het volstaat dat
deze wet ten werkelijkheid weze op de
dug waaro1} de vervolg·ing v66r de bevoegde redlltsmacht aanhangig gemaakt
wordt;
Overwegende dat, vermits de inbetichtingstelling· noch tot doel noch voor uitwerksel heeft de vervolging bij de krijgsraad aanhangig te maken, het overmaken,
v66r de dagvaarding v66r de krijgsraad
van het bericht van het vreemde land dat
door de wet bedoeld wordt, aan de vereisten van de wet voldoet;.
Overwegende dat het nit de stukken
blijkt dat de Minister van buitenlandse
zaken bij brief van 24 Juli 1946 aan de
Minister van justitie in Belgie de strafbundel overmaakte aie door de Franse
rechtsmachten ten laste van aanlegger,
wegens verklikking van verscheidene personen in Frankrijk, opgemaakt werd, en
die hem door de Franse gezant te Brussel
overhandigd werd ten einde vervolging,
v66r de Belgische rechtsmachten, wegens
de feiten die in Frankrijk werden gepleegd; dat deze overmaking van de strafbundel een officieel bericht van de Franse
aan de Belgische overheicl is; dat zij
de dagvaarcling van aanlegger v66r de
Krijg-sraad voorafgaat welke dagtekent
van 17 November 1947; dat het middel derhalve als ongegrond voorkomt;
Over het derde middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest niet heeft geantwoord op
aanleggers bewering dat het oifficieel bericht hoefde gegeven na het van kracht
worden van de wet van 30 April 1947 en
v66r de inbetichtingstelling en dat zulks
zich niet tussen de twee data had voorgedaan;
Overwegencle dat het bestreden arrest
impliciet de in het middel bedoelde beweringen heeft beantwoord, waar het, enerzijcls, vaststelt dat het strafdossier, dat
de vervolgingen bevat die tegen aanlegger
door de Franse overheid werden ingespan-
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Hof van beroep te Rennes aan de Minister van justitie wercl overgemaakt, ten
einde aan· de Belgische overheid te worden medegedeeld, op een tijdstip dat de
dagvaarding van aanlegger v66r de krijgsraad voorafgaat, en waar het, anderzijds
verklaart dat aanleggers betoog niet dient
aangenomen waarbij hij de niet ontvankelijkheid van de tegen hem door het Ol1el1baar ministerie ingestelde vordering had
opgeworpen, om reden dat ieder officieel
bericht of klacht gegeven v66r de wijziging gebracht aan de wet van 17 April1878
zonder uitwerking zou zijn;
Overwegende dat het middel aldus in
feite niet opgaat;
Over het vierde middel : schending van
artikelen- 8 -van het vVetboek van strafvordering en 97 van de Grondwet, eerste deel,
doordat, op aanleggers bewering dat er
nooit een -officieel bericht geweest is en
dat er alleszins geen vroeger dan zijn
inbetichtingstelling geweest is, het arrest
antwoordt dat er een olfficieel bericht geweest is en dat volgens een van 15 Juni
1946 gedagtekend schrijven van de Procureur-Generaal bij het Hof van beroep
.te Rennes, de bundel naar de lVIinistei·
van justitie gestuurd werd opdat de Belgiselle overheid zou ingelicht worden, dat
is op een datum v66r de dagvaarding,
wanneer het feit dat de Procureur-Generaal te Rennes een bundel op 15 Juni 1946
gestuurd heeft niet bewijst dat het officieel bericht door de Franse overheid aan
de Belgische Regering gegeven werd, en
uog minder dat dit bericht v66r de vervolgingeu gegeven werd, wanneer tevens
het officieel bericht hoefde gegeven v66r
de inbetichtingstelling en niet v66r de
dagvaarding; tweede deel, doordat liet arrest zich er toe beperkt te verklaren dat
aanlegger in Frankrijk wegens verklikking van vacletlanders vervolgd wenl, en
in het onzeker laat het punt te weten of
hetgeen het als officieel bericht beschouwt
alle feiten van verklikking betreft v66r
het Belgisch gerecht ten laste gelegd, dan
wanneer aanlegger in de door hem genomen conclusies aanvoerde dat een overmaken van bundel geen olfficieel bericht
uitmaakte en dat de overgemaakte bundel
geen enkele toespeling bevatte op zekere
verklikkingen die het voorwerp van huidig geding uitmaken, en het officieel bericht dus· niet alle feiten van de betichting
van verklikking betrof, en wanneer het
niet toegelaten is te vervolgen voor feiten
die zouden vreemd zijn aan degene door
het officieel bericht of in de stukken van
de Franse bnndel bedoeld, wanneer het
arrest, door er zich van te onthouden
nader aan te stippen, aan h.et Hof van
verbreking de mogelijkheid niet verschaft
zijn toezicht nit te oefenen, en wanneer

die dubbelzinnigheid gelijkstaat inet afwezigheid van beweegredenen ;
Over het eerste deel van het middel;
Overwegende dat, zoals uiteengezet werd
in antwoord op het tweecle middel, het
volstaat dat bedoeld oifficieel bericht overgemaakt worde v66r de dagvaarding en
niet vereist worclt dat het v66r de inbetichtingstelling gezonden worde ;
Over het tweede deel van het middel :
Overwegende dat, na er aan te hebben
herinnerd dat de heropening der clebatten
bij tussenarrest van 15 Maart 1949 bevolen
werd, om toe te laten door een bijkomend
onderzoek met zekerheid .vast te stellen
of, al dan niet, de Franse overheid de feiten die het voorwerp uitmaken van de betichting 2 door een olfficieel bericht aan de
Belgische overheid overmaakte, het bestreclen arrest vaststelt dat althans de
Olfficiele overmaking door de F1'anse overheid aan de Belgische overheicl van de feiten die het voorwerp uitmaken van betichting 2 een werkelijkheid is;
Overwegencle dat deze beoordeling souverein is en derhalve aan het toezicht van
het Hof van verbreking ontsnapt;
Overwegende clat het middel derhalve
grondslag mist ;
Over het vijfcle micldel : schending van
de artikelen 80 en 81 van het Strafwetboek, cloorclat aanlegger tot clwangarbeid
veroorcleeld werd ondanks de vervolgingen wegens verklikking niet ontvankelijk
waren, en het hof alclus tegen aanlegger
een onwettelijke straf uitgesproken heeft;
Overwegende dat, vermits, zoals hoger
uiteengezet, de vervolgingen wegens verklikking ontvankelijk waren, het militair
gerecht rechtmatig de bestraffing heeft
toegepast eigen aan de misdaad van verklikking : de clwangarbeicl;
Overwegende clat het micldel dus ongegrond is;
Over het zesde middel : schending van
artikel 63 van het Strafwetboek, doordat
het bestreclen arrest, waar het de straf
van twintig jaar buitengewone hechtenis.
door de krijgsraacl uitgesproken op twintig jaar dwangarbeicl bracht, op hoger beroep een zwaardere straf heeft toegepast :
Overwegende dat door het openbaar
ministerie hoger beroep wercl ingesteld;
dat, op dit beroep het militair gerechtshof gerechtigd was een zwaardere straf
toe te passen :
Overwegende dat het middel derhalve
grondslag mist ;
_
_
Over het zevende micldel : schending van
artikel 121bis van het Strafwetboek, doordat, wijl aanlegger beweerde dat het verlies van een arm door een van de verklikte personen niet het gevolg van zijn
verklikking was maar van een machinegeweerschot van uit een vliegtuig, het bestreden arrest zonder de feiten te betwis-
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ten, beslist clat het verlies van een arm
door de persoon in kwestie clesniettegenstaande het gevolg van de verklikking is,
dan wanneer het verlies van de arm tengevolge van een schot van uit een vlieg:tuig voorzeker niet het gevolg is van de
aan aanlegger ten laste geleg{le verklikking en dat het aan een vreemde· ooi·zaak
te wijten is :
· Overwegencle dat, waar het bestreden
:arrest uit de feitelijke omstancligheden
van de zaak afleidt clat de verminking
door Schilbeau opgelopen wei degelijk het
rechtstreeks gevolg van zijne onclergane
hechtenis of behancleling is geweest, deze
beoordeling souverein is en aan het toe.zicht van bet Hof van verbreking ontsnapt;
En overwegencle dat de substantiele of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en clat de
uitgesproken beslissing overeenkomstig de
wet j.s;
Om die reclenen, verwerpt cle voorzieningen; veroordeelt aanlegger tot de kos-

2° Een weg d·ie niet verder dan de aans!uiting loopt is semtndair ten opzichte
van d,e weg waa.t·bij liij aans!~tit, tenzij
c!eze ze!f tot een van cle catego1·UJn van
wegen· behoo1·t die steeds a!s sec~tnclait'
moeten beschottwcl worden; het heett
geen be!ang dat !aatstve1·me!de weg
geen enlcele van de lcenmerlcen ve1·toont
die de hoofdwegen onderscheiden (2).

(Alg. regl. op de verkeerspolitie, art. 50
tot 53.)
3° 01J. het hoam· beroep doot· het openbaa1·
ministm·ie al!een ingesteld, kan de t·echte·r in hoge1· beroep cle beslissing niet
he·rvot·men waarbij de eerste 1·echter de
eis van cle b~wuerlij lee pa1·tij (tfwees (3).
(W etb. van strafv., art. 202; wet van

1 Mei 1849, art. 5; advies van de Raad
van State del. 12 November 1806.)

(ROTTHIER, T. POPPE EN DE RIJCKE.)
ARREST.

van de bek!aagc!e tegen de bes!issing
over de 11ub!ieke vm·dedng ten opzichte
van een me(lebelc!aagde gewezen (1).

HET HOF; ~ Gelet op het bestreclen
vonnis, op 12 December 1949 ~loor de
Rechtbank van eerste aanleg te Dendermoncle gewezen ;
I. Wat betreft de beslissing over de publieke vorclering en de vorclering ingestelcl·
door Poppe tegen aanlegger en door aanlegger tegen Poppe en De Rijcke :
Overwegende dat aanlegger niet bevoegcl
is om een voorziening tegen zij:h meclebeklaagcle Poppe in te stellen ;
Over het midclel : schencling van artikelen 97 van de Gronclwet, 42, 50, 51, 1°
en 2°, 52, 54 en in 't bijzonder 54, 1 o, en
55 van het koninklijk besluit cld. 1 Februari 1934 houdencle Algemeen Reglement
op de verkeerspolitie, vermelcle artike'
len 50, 51 en 52 gewijzigd door artikel 3
en vermeld artikel 55 gewijzigd door artikel 4 van het besluit van de Regent del .
16 October 1947 tot wijziging van het .Algemeen Reglement op de verkeerspolitie,
3 en 4 van vermeld besluit van de Regent
dd. 16 October 1947, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, 3 van de wet dd.
17 April 1878 bevattencle de voorafgaancle
titel van het Wetboek van rechtspleging
in strafzaken, cloordat het bestreden vonnis, om aanlegger tot betaling van schadevergoecling jegens de burgerlijke partijen
te veroorclelen en om te beslissen geen
kenn:is te moeten nemen van de burgerlijke vorclering van aanlegger tegen Poppe,
na te hebben herinnercl dat aanlegger zich
op de verkeersvoorrang beriep omdat Poppe
rechts van hem kwam gereclen uit een

(1) Verbr., 22 November 1948 (A,., .. Ye1·br.,
1948, biz. 581; Bull. en PAsrc., 1948, I, 660) ;
16 Mei 1949 (Arr. Ye1·b1'., 1949, blz. 328; Bull.
oen PAsiC., 1949, I, 370), en het volgend arrest.
· (2) Zie verbr., 6 Maa:rt 1950 (zie hager,

blz. 452; Bull. en PASIC., 1950, I, 480, en de
nota); 2 Mei 1950 (zie hager, blz. 545; Bull.
en PASIC., 1950, I, 607).
(3) Verbr., 24 Mei 1948 (Arr. Ve1·br.,. 1948,
blz. 290; Bu!l. en PASIC., 1948, I, 337).

ten.
5 Juni 1950. - 28 kamer. - Voorzitter,
H. de Cocqueau des Mattes, raadsheer,
waarnemend voorzitter. - Vers!aggevet·,
H. Vanclermersch, - Ge!ijkluidende conclttsie, H. Colard, aclvocaat-generaaL
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KAMER. -

5 Juni 1950.

1° VOORZIENING IN VERBREKING. S'TRAFZAKEN. - PUELIEKE VORDERING. VoORZIENING DOOR DE EEKLAAGDE TEGEN EEN
MEDEBEKLAAGDE. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
2° VERKEER. - RANGORDE VAN DE WEGEN. - WEG DIE NIET VERDER DAN DE AANSLUITilliG LOOPT. - SECUNDAIR TEN OPZICHTE
VAN DE ANDERE WEG. - TENZIJ LAATSTVER. MELDE WEG ZELF TOT EEN VAN DE CA'l'EGORIEN
VAN WEGEN EEHOORT DIE STEEDS ALS SECUNDAIR MOETEN EESCHOUWD WORDEN. - GEEN
EELANG DAT LAATSTVERMELDE WEG GEEN ENKELE VAN DE KENMERKEN HEEFT DIE DE
HOOFDWEGEN ONDERSCHEIDEN.
3° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE VORDERING. - HOGER EEROEP
SLECHTS DOOR RET OPENEAAR MINISTERIE INGESTELD. - HERVORMING TEN BATE VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ. - 0NWETTELIJKHEID.
1° Is niet ontvanlceUjlc, de voorziening

-619weg die niet verder dan de aansluiting
liep en dus secundair is (hierboven vermeld · artikel 51, 2°), verklaart dat het
zonder belang is dit twistpunt op te
lossen, dat, eens uitgeinaakt dat de wegen door partijen gevolgd geen hoofdwegen zijn, het ongeval zich heeft voorgedaan hetzij op een aansluiting van twee
secundaire wegen, hetzij op een aansluiting van twee onbepaalde wegen, hetzij
op een aansluiting van een secunclaire weg
met een onbepaalde weg; dat, in ieder
dezer drie veronderstellingen, artikel 55
vim de Wegcode toepasselijk is en aanlegger de voorrang verschuldigd was aan
Poppe die van rechts kwam, dan wanneer
-een weg die niet verder dan de aansluiting loopt, .op cleze aansluiting secundair
is ten aanzien van alle andere wegen, behalve deze die zelf wettelijk altijcl secundair zijn (schending ·van hierboven vermelde artikelen 50, 51, 2°, 54, 55), waaruit volgt dat de rechters over de grond,
door zich te onthouden te onderzoeken of
de door verweerder Poppe gevolgde weg
al dan niet verder clan de aans1uiting liep
en al dan niet secunclair was ten aanzien
van de door aanlegger gevolgcle weg, het
Hof van verbreking in de onmogelijkheid
hebben gesteld zijn toezicht nit te oefenen
en hun beslissing niet wettelijk gemotiveerd ·hebben (schencling van artikel 97
van de Grondwet) :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het bestreden vonnis blijkt dat aanlegger zich op de verkeersvoorrang beToept omdat het voertuig van verweerder,
waarmecle hij in aanrijding kwam, een
weg volgde welke door artikel 51, 2°, van
de Wegcode secundair geheten wordt,
wat 1aatstgenoelJ1de betwist;
Overwegende dat dezelfde beslissing,
steunende op het feit dat geen van de
door de twee voertuigen gevolgde wegen
het karakter van hoofdweg heeft, beslist
clat het zoncler belang is dit twistpunt op
te lossen omclat ·de aanrijcling zich heeft
voorgedaan hetzij op de aansluiting van
twee secunclaire wegen, hetzij op de aansluiting van twee onbepaalde wegen, hetzij eindelijk op de aansluiting Valf een
secunda ire weg met een onbepaalde weg,
wat in ieder geval, ten voordele van verweerder die van rechts kwam, artikel 55
van de Wegcode toepasselijk maakte, artikel dat· de· weggebruiker, die een wegsplitsing, aansluiting of kruising nadert,
oplegt zich, ten opzichte van clegene die
van rechts komt, als de weggebruiker van
de secundaire weg te gedragen;
Overwegende clat artikel 50 v!m het
koninklijk besluit van 1 Februari 1934,
gewijzigd door artikel 3 van het besluit
van de Regent van 16 October 1947, waarbij zonder beperking bepaald wordt dat,
tot regeling van het verkeer aan de
splitsingen, aansluitingen of kruisingen,

de openbare wegen op die plaatsen en bij
het naderen er van, als hoofclwegen of als
secundaire wegen beschouwcl worden, de
rangschiking oplegt in een van die twee
categorien van al de openbare wegen daar
waar zij uitlopen op een splitsing, aansluiting of kruising;
Overwegende dat een weg welke niet
vercler loopt clan de aansluiting secundair
is .ten opzichte van al de andere, behalve
deze welke zelf steeds als secundair door
artikel 51 van het Reglement op de verkeerspolitie beschouwd worden;
Overwegende, bijgevolg, clat artikel 55
van hetzelfde reglement, waarop het vonnis steunt om de uitgesproken veroordelingen te motiveren, dus niet kan toegepast worden in de eerste onderstelling
waarop door de bestreclen beslissing gewezen wordt ;
Overwegende dat daaruit volgt dat de
bestreden beslissing, door niet na te gaan
of de door verweerder gevolgde weg niet
steeds secundair is, het Hof in de onmogelijkheicl heeft gesteld zijn toezicht nit
fe oefenen en zijn beslissing niet wettelijk
gemotivee1;d heeft;
Dat het middel dus gegroncl is ;
II. Wat betreft de beslissing over de
burgerlijke vordering tegen aanlegger
door de burgerlijke partij Leon De Rijcke
ingesteld;
Over het middel : schencling van artikelen 172 (gewijzigcl door artikel 5, alinea 1, van de wet del. 1 ·Mei 1849), 202
(gewijzigd door artikel 7 van de wet dtl.
1 Mei 1849), 203, alineas 1 en 2, van het
Wetboek van strafvordering, van het advies van de Haad van State cld. 12 November 1806, op 12 November 1806 goedgekeurd, clat kracht van wet heeft, cloorclat het bestreclen vonnis aanlegger tot betaling van schaclevergoecling jegens de
burgerlijke partij De Hijcke heeft veroorcleelcl, dan wanneer de eerste rechter ten
laste van aanlegger geen enkele veroorcleling ten bate van gezegde burgerlijke partij uitgesproken heeft en clat laatstvermelde tegen dat vonnis geeJi hoger beroep
heeft ingestelcl :
Overwegende dat de eerste rechter de
vordering niet heeft ingewilligd ingestelcl
door De Rijcke die zich burgerlijke partij
tegen Rotthier had gesteld ;
Overwegende. clat, bij gebrek p.an hoger
beroep vanwege de burgerlijke partij, die
vorclering v66r de correctionele rechtbank niet aanhangig werd gemaakt ;
Waaruit volgt dat het bestreclen vonnis,
door aanlegger tot schadevergoeding
jegens De Rijcke te veroordelen, de in het
miclclel aangeduicle wetsbepalingen geschonclen heeft ;·
.,om die reclenen, verbreekt het bestreclen
vonnis, behouclens in zover het Poppe ont-
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slaat van de vervolging en in zover het
beslist geen kennis te moeten nemen van
de eis van De Rijcke; beveelt dat onderhavig arrest zal worden overgeschreven
in de registers van de Rechtbank van
eerste aanleg te Dendermonde en dat
melding er van zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt ieder verweerder
tot de helft der kosten; verwijst de zaak,
alclus beperkt, naar de Correctionele
Rechtbank te Gent.
5 Juni 1950. - 2° kamer. - VoorzUte·r,
H. de Cocqueau des l\1ottes, raadsheer,
waarnemend voorzitter. - Verslaggevm·,
H. Bayot. GeUjkMtidende conclusle,
H. Colard, advocaat-generaal.

2e
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5 Juni 1950.

1° VOORZIENING IN VERBHEKING.STRA~'ZAKEN. PUBLIEKE VORDERING. VOORZIENING DOOR DE VERDACH'l'E TEGEN EEN
MEDEVERDACHTE EN TEGEN DE VOOR DEZE BURGERLIJK YERANTWOORDELIJKE PARTIJ.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2° VEHNIETIGING VAN BUNDELS.
STRAFZAKEN. VOORZIENING TEGEN EEN IN
HOGER BEROEP GEWEZEN~ VONNIS VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK. VERDWIJNEN VAN
HET ORIGINEEL VAN DE RECHTSPLEGING. BUNDEL AAN HET HOF OVERGELEGD DIE NOCH
RET 'ZITTINGBLAD NOCH DE CONCLUSIES BEVAT.
VERBREKING. VERWIJZING NAAR DE
PROCUREUR DES KONINGS.

1° Is niet ontvanlcelijlc, de voorzien·lng van
de venlachte 1wo1· zoveel z·lj de besliss·ing becloeU gewezen op de vonleringen
van het openbaat· .ministerle tegen een
mecleverdachte en cle voor cleze btwgerlijlc ve·rantwoonlelijlce partij (1).
2° Op de voo1·zien·lng ingesteld tegen een
in hager beroep gewezen vonnis van fle
co1·rectionele 1·echtbanlc, ve1·b·reelct het
Hot het vonnis na vaststelling dat het
odgineel ·van de 1·echtsple[!ing venlwenen is omclat de hem ove1·gele,qde bundel noch het zittingblad van de te1·echtzUting vctn de co1TecUonele 1·echtbanlc,
noch de doo1· de aanlegge1· genomen conclusies bevM en venoijst het de zaalc
nact1· cle bevoegfle twocm·ew· des Konings (2). (Wetb. van strafv., art. 524.)
---------~-----

~

(1) Verbr., 22 November 1948 (Arr. Verb>·.,
1948, blz. 581; Bull. en PAsrc., 1948, I, 660), en
het voor·gaande arrest.
(2) Zie verbr., 22 Januari en 4 Juni 1945
(A,.,·. Ve>·br., 1945, blz. 86 en 166; Bull. en
PASIC., 1945, I, 95 en 177).

(VAN KERKHOVEN, T. VERLEDENS
EN ANDEREN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op !let bestreden
vonnis, op 3 November 1945 door de Correctionele Hechtbank te Brussel gewezen;
I. In zover de voorziening is gericht
tegen de beslissing over de publieke vordering tegen Joseph Verledens, verdachte,
en Jacques De Clerck, burgerlijk verantwoordelijke partij, en tegen Frans De
Bisschop :
Overwegende dat aanlegger niet gerechtigd is een voorziening in te stellen tegen
de beslissing van het bestreden vonnis
waarbij een medeverdachte vrijgesproken
werd en de parti.i, welke als burgerlijk
verantwoordelijk voor deze door !let openbaar ministerie gedaagd werd, buiten
zake gesteld werd; dat deze beslissing immers zonder invloed is op de wettelijkheid
van deze welke ten laste van aanleggee
gewezen werd;

II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de publieke vot·dering waarbi.i aanlegger veroordeeld
werd en tegen de beslissing over de burgerlijke vordering welke aanlegger tegen
De Bisschop ingesteld heeft;
Over !let eerste middel, hierop gegrond
dat de bundel waarvan slechts een afschrift v66r !let Hof wordt overgelegd
wegens het verdwijnen van !let origineel
op de correctionele griffie, noch !let zittingblad betreffende !let bestreden vonnis bevat, noch de door aanlegger v66r
de rechtbank neergelegde conclusies, ~al
hoewel !let bestreden vonnis de neerlegging vaststelt van door aanlegger, in hoe-_
danigheid van buegerlijke partij, genomen conclusies, en clat, in deze voorwaarden, de bundel het Hof niet in staat
stelt na te gaan of de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen nageleefd werden en of het
bestreden vonnis wettelijk gemoti veerd
is :
Overwegende dat het vaststaat dat het
origineel van de rechtspleging op de correctionele griffie van de Hechtbank van
eerste aanleg te Brussel is verdwenen en
niet kon teruggevonden worden ;
Overwegende dat dientengevolge de bundel welke aan het Hof van verbreking
wercl overgemaakt, noch !let proces-verbaal bevat van de terechtzitting van de
Correctionele Hechtbank te Brussel,
waarop de zaak behandeld werd, noch de
conclusies, welke, naar luid van de vermeldingen van !let bestreden vonnis, door
aanlegger genomen werden ;
Overwegende dat !let verdwijnen van
het zittingblacl en van de conclusies het
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Hof in de onmog·elijkheid stelt zich ervan
te vergewissen of de substantH!le of op
.straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en of
l1et vonnis overeenkomstig de wet werd
uitgesproken;
Overwegende dat het middel aldus gegrond is;
III. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering door aanlegger tegen Verledens
·en De Clerck ingesteld ;
Ovel'wegende dat geen bijzondere mid-delen worden aangevoerd en het Hof er
,geen ambtshal ve opwerpt ;
Gelet op artikel 524 van het Wetboek
-van strafvordering ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis cloch enkel wat betreft de
beslissing over de publieke vordering tegen aanlegger ingesteld Em over de burgerlijke vordering door aanlegger tegenover
De Bisschop gericht; verwerpt de voor·ziening voor het overige; veroorcleelt aanlegger tot twee dm·cle en De Bisschop tot
een clercle van de kosten; veroordeelt aanlegger aan partijen Verledens en De
Clerck een vergoeding van 150 frank te
betalen; beveelt clat onderhavig arrest zal
worden overgeschreven in de registers
-van de Correctionele Rechtbank te Brussel
en clat melding er van zal worden gemaakt op de kant der vernietigcle beslissing; verwijst de zaak, aldus beperkt,
naar de Procureur des Konings bij de
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
5 Juni 1950. - 2• kamer. - Voo1·zitter,
H. de Cocqueau des Mattes, raadsheer,
waarnemend voorzitter. - Ve1·sla,qgeve1·,
H. Vandermersch. - GeUjlcl1tidencle oonclnsie, H. Colarcl, advocaat-generaaL
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(RA~:Dn;.)

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 14 Februari 1950 door de Correctionele Rechtbank te Tongeren gewezen;
Over de voorziening van Pieter Ketelslegers :
Overwegende d.at' uit het bestreden vonI_lis blijkt clat aanlegger er geen partij
IS geweest; dat zijn voorziening clus niet
ontvankelijk is;
Over de voorzieningen van de burgerlijke partijen : Renier Raedts, Andries
Raedts en Marie Raedts :
·
Overwegenclc clat de voorziening van
aanleggers geen miclclel inroept en dat het
Hof er van ambtswege geen opwerpt;
Ovetwegencle clat aanleggers op de griffie van het Hof een memorie hebben
neergelegcl welke hun hancltekening
clraagt alsook deze van hun raudsman,
aclvocaat bij de Balie te Tongeren, clan
wanneer artikel 424 van het ·wetboek van
strafvorclering het ambt van een aclvocaat
bij het Hof van yerbreking vereist om
a an eli t laa tste een uiteenzetting van de
middelen cler bnrgerlijke partij te doen
kennen;, dat die memorie niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorzie·
ningen; veroorcleelt aanleggers tot de
kosten en tot een vergoecling van
150 frank jegens verweerclers.
5 Juni 1950. - 2• kamer. - Voorzitter,
H. de Cocqueau des Mattes, raadsheer,
waarnemend voorzitter. - Verslnggever,
H. Bayot. Gelijlclttidende ooncl1tsie,
H. Colarcl, aclvocaat-generaal.

5 Juni 1950.

VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. - VOORZIENING DOOR DE BURGEHLIJKE PARTIJ. - J\'IE~IORIE OP DE GRIFFIE VAN RET HOF VAN VERBREKING NEERGELEGD ZONDER 'rUSSENKOJ.IST VAN EEN ADVOCAAT
HIJ RET HOF VAN VERBREKING. - J\iiEMORI!G
NIE1' ONTVANKELIJK.
Is niet ontvanlcelijlc, de memm·-ie van de
eisencle bttrgerlijlce partij op de grijjie
van hot H of van verbrelcing neergelegu
zonder tttssenlcomst vctn eon advooaa.t
bij hot Hot vnn verbrelcing (1). (Wet b.

van strafv., art. 424;
15 J\ilaart 1815, art. 53.)

decreet

van

(1) Verbr., 10 November 194.7 (A1·1·. Verb•·.,
1947, blz. 359; Bull. en PASIC., 1947, I, 471);

1e
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8 Juni 1950.

VERBREKING. BEVOEGDHEID.
'WETTELIJKE TERMEN NIET NADER BEPAALD.
- GEBRUIKELIJKE HErEKENIS. - CONTRO·
LERECHT VAN RET HO~'.
2° ERFENISSEN. - KLEINE NALATENSCRAPPEN. - WaNING. - BETEKENIS VAN DIT
WOORD.

1°

1° lVanneer eon wet of eon lconinklijlc
beslwit eon te,rm aanwendt zonder doze
nader to be]Jalen, heett cleze term zijn
gebntilceUjlce betelcenis en heett het Ho.f
bevoegdheid om na te gacm of de t·eohtm·

11 Juli 1949 (A1·r. Ve1'b1·., 1949, biz. 476; Bull.
en PAsrc., 1949, I, 548).

-622op het ogenblik waarop het recht om de
overneming aan te vrngen uitgeo_~fencl
wercl (schending van artikel 97 van de
Grondwet) :
Overwegende dat, na er op gewezen te
hebben dat aanlegger ten tijde van het
overlijden van zijn moeder de goederen
« betrok ll, het bestreden vonnis onderzoekt of de betwiste plaatsen «de woart. 4.)
ning >l uitmaken naar de zin door de wetgever voorzien;
Overwegende dat, bij gebrek aan wette(FERIER, T. CONSORTEN FERIER.)
lijke bepaling, het woorcl cc woning l> in zijn
gebruikelijke zin moet genomen worden
ARREST.
en het goed betekent waarvan een persoon
HET HOF; - Gelet op het vonnis, op zijn verblijfplaats maakt, waar hij woont
23 November 1948 door de Vreclerechter en gehuisvest is ;
Overwegende clat de bestreden beslisvan het kanton Nijvel gewezen;
Over het eerste micldel : schending van sing aan het woorcl cc woning » de zin geeft
artikel 4 en inzonderheicl 4, alinea 1, van van een cc familiehaarcl ll en weigert het
de wet van 16 Mei 1900 betreffende de betwist onroerend goed aan te zien als
erfregeling va1i de kleine nalatenschap- clergelijke haard uitmakende, om reden
pen en 97 van de Grondwet, cloorclat, claai· van zijn staat van bouwvalligheid en: van
het vaststaat dat aanlegger de betwiste gedeeltelijke vernieling;
Overwegencle clat, met een betamelijke
plaatsen betrok ten tijde van het over- lijden van zijn moeder, het bestreden staat van onderhoucl en van bewoonbaarvonnis zijn aanvraag tot overneming van heicl te vereisen opclat er cc woning ll zou
de hand wijst om reden dat hetgeen in on- zijn, het bestreden vonnis aan dit woord
clerhavig geval de familiehaard uitmaakte, een betekenis geeft welke het niet heeft
bijna gans verdwenen was ; clat wat er van in de gewone taal en dienvolgens artikel 4
overbleef wankelencl was en bestemd om van de wet van 16 Mei 1900 schendt ;
Om die redenen, verbreekt het bestreafgebroken te worden; clat de schuur,
welke als fabriek gecliencl heeft en overi- den vonnis; beveelt dat onclerhavig argens nog alclus gekadastreercl is, niet als rest zal worden overgeschreven in de
familiehaarcl kon beschouwd worden; clat registers van het Vredegerecht te Nijvel
cle cleskundige aangesteld om de goederen en dat melding er van zal worden gemaakt
te schatten erkent dat zij slechts nog de op de kant van de vernietigde beslissing ;
waarcle hebben _van een bouwgrond; dat veroorcleelt verweerders tot de kosten;
wat aanlegger wil bekomen geheel vreemcl verwijst de zaak naar de Vrederechter
is aan het cloel van de wet, te weten het van het kanton Waver.
behouclen van de familiehaarcl; dan wan8 Juni 1950. - l" kamer. - Voo1·zitte1·,
neer, van het ogenblik af waarop de be- H. Wouters, raadsheer, waarnemend voortwiste goecleren door aanlegger ten tijde zitter. - Verslnggeve1·, H. Bail.- Gelijlcvan het overlijden betrokken en bewoond Zitillende concZ.usie, H. Roger Janssens de
waren, hem het recht tot overname moest Bisthoven, aclvocaat-generaal. - Pleiters,
toegekend worden, zoncler acht te slaan HH. Simont en Demeur.
op de staat van de goederen op het ogenblik waarop het recht tot overneming uitgeoefend wordt, noch zelfs op het ogenblik van het openvallen van de nalaten2e KAMER.- 12 Juni 1950.
schap (schencling van artikel 4 van de wet
van 16 Mei 1900) ; clat in alle geval, het 1° VONNISSEN EN ARREJSTEN.
vonnis niet kan aangezien worden als wetSTRAFZAKEN.- VAS'l'STELLING DAT HE'l'· OPENtelijk gemotiveerd daar het niet bepaald
BAAR MINISTERIE BIJ DE BERAADSLAGING VAN
heeft of het rekening heeft gehouden met
DE RECHTERS NIET AANWEZIG WAS.- HOEF'f
de staat van de goederen op het ogenblik
NIET GEDAAN NOOR IN RET ARRES'l' NOOR IN
van het openvallen van de nalatenschap of
RET PROOES-YERBAAL VAN DE TEREOR'l'ZITTING.

over £le g'/'Onll hem deze betelcen·is
gaj (1).
2° Daa1· de wet van 16 Mei 1900 geen bepal-ing 'VMt cle lloor haa·r anngewencle
te1·m « waning ll geejt, heejt fl-it woo1·d
zijn gebntilcelJijlce betelwn-is en befl'll:iclt
het het goed WftC£1'Van een tJe·rsoon zijn
·ve•i'blijfplnats nwnlct, WfUt'l' h'il ·woont en
gehu·isvest is. (Wet van 16 · Mei 1900,

(1) Verbr., 17 Maart 1930 (Bull. en PAsrc.,
1930, I, 164); 10 en 24 Mei 1938 (A1'1'. YeriJr.,
1938, blz. 95 en 115; Bull. en PAsrc., 1938, I,
161 en_ 185); 12 Februari 1940 (Ar1·. Ye•·b•·.,
1940, blz. 17; Bull. en PASIC., 1940, I, 48) ;
13 Mei 1948 (A1·r. Yerb1·., 1948, blz. 276; Bull.
en PAsrc., 1948, I, 322); 21 November 1949 (zie
hoger, biz. 15<1; Bull. en PASIC., 1950, I, 171).

2° EETW AREJN EN KOOPW AREJN (MIS-

BRUIKEN BIJ DE HANDEL IN). HANDEL IN BOTER EN KAAS. NoODZAKELIJKHEID VAN EEN VERGUNNING. l\'IINISTERIEEL BESLUIT VAN' 19 AUGUSTUS 1946. WETTELIJKE GRONDSLAG.

1 o Geen en]cele wettelij lee bepaling verpUcht cle rechte1·s van ambtswege vast
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te stellen clat het openbaa·r ministe-rie het ve1·bod b'ij hun beraaclslaging
aan.wez·ig te zijn, niet gesclwMlen
heett (1). (Wet van 19 April1949.)
2o Het rniniste1·ieel besl·ttit van 19 Augustus 1946 betreffende de verdeUng van de
z·uivevp1·oducten, voor zoveel het de
handel in botet" en lcacts MhanlccUjk
stelt van het afleve·ren van ecn vcr·uunning, vindt zijn ~vettclij lee grondslag, niet ·in het lcon·inkUjk bcsl·nit rP' 19
van 27 JuU 1939 betrej]ende de handel in
land- en tu·inbo1twprocl1wten, mcw·r inartikel 3 van cle beslu'itwet van 22 J an·nar·i 1945 betreffencle het beteugelen
van ellce inbre1tk op cle ·reglemelttering
betreffencle cle be·voormcling vctn het
lane!.
(DANLOY.)
ARREST.

HET HOF;
Gelet op het arrest, op
2 Juli 1949 door het Hof van beroep te
Luik gewezen;
Over het eerste midclel : schencling van
artikel 88 van het decreet van 30 Maart
1808 houdende reglement voor de politie
en de tucht van de hoven en rechtbanken,
gewijzigd door het enig artikel van de
wet van 19 April 1949 tot bekrachtiging
van het verbod voor het openbaar ministerie bij de beraadslaging van de rechters
aanwezig te zijn, en van artikel 97 van de
Grondwet, doordat noch door het bestreden arrest noch door enig andere vermelding van de processen-verbaal van de terechtzittingen vastgesteld wordt dat geen
enkel lid van het openbaar ministerie .Ue
beraadslagingen van· de rechters bijgewoond heeft, wanneer zij zich in de raadkamer teruggetrokken hebben om over de
uitspraak te beraadslagen, derwijze dat
de niet-naleving van deze tuchtregel,
thans op straf van nietigheid voorgeschreven, moet vermoed worden, en dat het
in alle geval onmogelijk is er van de naleving te onderzoeken en dienvolgens de
regelmatigheid van de ter zake getroffen
beslissing :
Overwegende clat geen enkele wet de
rechter verplicht van ambtswege vast te
stellen dat het openbaar ministerie een
hem opgelegd verbod nlet heeft geschonden;
Overwegende, voor het overige, dat il].
de parlementaire voorbereicling van de wet
van 19 April 1949 bepaald werd dat de?..e
voor de rechter de verplichting niet medebracht in zijn beslissing of in het procesverbaal van de terechtzitting vast te stellen dat het openbaar ministerie de beraadslaging niet had bijgewoond;
(1) Verbr., 5 December 1949 (zie hoger,
biz. 201; Bull. en PASIC., 1950, I, 221).

Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel : schending van
artikelen 7, 9; 11, 25, 26, 29, 67, 78, 97
en 107 van de Grondwet, van artikel 1,
inzonderheid 1, nr IV, litt. a, n'' VI en
nr VU van de wet van 1 Mei 1939, waarbij aan de Koning bepaalde machten worden toegekencl voor het gezondmaken en
in evenwicht brengen van de openbare
financien, het bekomen van gunstiger
voorwaarden voor de ontwikkeling van
's lands economie en het voorzien in andere
dringende noodwendigheden, van artikelen 1, 2, 3, 4, 5 en 6 van het koni~klijk
besluit n'' 19 van 27 Juli 1939, betreffendede handel in land- en tuinbouwproducten,
van de bepalingen en van het koninklijk
besluit van 15 Januari 1938 tot instelling
van een Nationale Zuiveldienst, en van
artikel 3 van de besluitwet van 22 .Januari 1945 betreffende het beteugelen van
elke inbreuk op de reglementering betreffende de bevoorracling van het land,
doordat het bestreden arrest aanlegger
veroordeeld heeft om zuivelproclucten
verkocht te hebben : boter en kaas,
zonder titularis te zijn van de vergunning te dien eincle namens de Minister
van lanclbouw door de Nationale Zuivelclienst afgeleverd, overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van
19 Augustus 1946, niettegenstaande het
regime van voorafgaandelijke vergunning voor de verkoop van zuivelproclucten, door ai'tikel 1 van dit besluit ingesteld, onwettelijk door de Minister van
landbouw voorgeschreven werd buiten de
voorzieningen en de perken van de reglementeringsmacht waarvan hij oordeelde
gebruik te maken, ten onrechte beslis~
sende clat deze willekeurige maatregel zou
gerechtvaarcligd zijn zoniet in het kader
van de wettelijke en reglementaire bepalingen waarop het bestreden ministerieel besluit steunt, althans krachtens een
andere wetsbepaling cUe noch uitdrukkelijk noch impliciet toegepast wordt en
door het besluit niet ingeroepen wordt :
Overwegende dat aanlegger veroordeeld
werd om, in overtrecling van het ministerieel besluit van 19 Augustus 1946 betreffende de verdeling van zuivelproducten,
boter en kaas verkocht te hebben zonder
titularis van een vergunning te zijn;
Overwegende dat, zoals het middel het
beweert, het regime van de vergunningen
voorzien · bij het besluit van de Minister
van landbouw van 19 Augustus 1946 niet
de controle inricht van de zuivelproducten in de handel gebracht, ten toon gesteld
of te koop gesteld of gehouden voor de
verkoop, maaT de controle van cle personen die de handel van deze producten
willen uitoefenen;
Dat dergelijke 'controle, indien hij toegelaten is bij het koninklijk besluit nr 1S ·
van 27 Juli 1939 aangaancle cle consumptie-
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dit koninklijk besluit, noch door het koninklijk besluit nr 19 van dezelfde dag;
Doch overwegende dat, krachtens artikel 3 van de besluitwet van 22 J anuari
1945, betreffencle het beteugelen van elke
inbreuk op de reglementering betreffencle
de bevoorrading van het land, de Minister
van landbouw namelijk << de productie, de
fabricage, de bereiding, het inbezithouden, het te koop aanbieden ... van proclucten en waren welke hij aanduidt mag
reglementeren of controleren )) ; dat hij
-zelfs de uitoefening dezer beclrijvigheden
kan voorbehouclen aan zekere personen of
bedrijven ;
Dat de bepalingen van het ministerieel
besluit van 19 Augustus 1946 dienvolgens
in het kader van gezegcl artikel 3 vailen
en dat de straf op aanlegger toegepast
deze niet overschrijdt door deze besluitwet
bepaald;
Overwegencle dat de voorziening ten onrechte staande houdt clat het ministerieel
besluit van 19 Augustus 1946 daar het
genomen werd, zoals zijn aanhef het onderlijnt, « om de toekomst en de hoedanigheid van de zuivelproclucten te waarborgen )) geen reglementering is betreffende de bevoorrading van het land, welke
de enige reglementering is door cle besluitwet van 22 Januari 1945 bedoeld;
Overwegencle dat, wat de bevoorrading
van een land betreft, niet enkel client gelet
op de hoeveelheid van de gefabriceerde of
in omloop zijnde producten, maar ook op
bun hoedanigheid en hun herkomst;
Dat het midclel, voor zoveel het gesteund
is op de schencling van artikel 3 van de
besluitwet van 22 Januari 1945, naar recht
faalt en, voor het overige, slechts overbodige beweegredenen van het arrest bestrijclt;
En overwegende dat lle 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 kosten.
12 Juni 1950. - 2e kmner. - Vom·zitte1·,
H. r,ouveaux, voorzitter. - Ve·rslaggepe1·,
H. Fettweis. - Gelijlcl·zticlerule concl!ttsie,
H. Raoul Hayoit de Termi.court, eerste
mlvocaat-generaal. - Ple'iter, H. Dela·croix.
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1° VERJARING IN STRAFZAKEN.
PUBLIEKE VORDERING. - STUITINGSDAAD.
UITWERKSEL TEN AANZIEN VAN OM HET EVEN
WIE BETROKKEN IS BIJ DE UIT HET MISDRIJF
ONTSTANE VORDERING.

2°

MUNT. SCHULDVORDERING VAN DE
NATIONALE BANK OP DE EMISSIEBANK.
INDEPLAATSSTELLING VAN DE STAAT.

1° De stnitingsdaden van de 1'erjad;ng
van de pnblielce vo1·de1·ing hebben, wat
de feiten betrett waarop zij betrelc7Gin(J
hebben, nitwer7csel ten aamrien van om
het even wie betmklcen is bij de nit het
misdr·ijf ontstane vonle1·ing, welke oak
de personen z·ijn door deze hanclelin(Jen
becloeld (1).
2° Naar lu'hl vnn a1·ti7.;el1 van de wet van
28 .Tnli 1948 is de Staat in de plaats van
de Nationale Bnnlc gesteld in haat·
scTmlavo1·dedng op de Emissiebank.

(REGNIER, T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 Februari 1950 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
Overwegende dat aanlegger verklaard
heeft zich in verbreking te voorzien
ten aanzien slechts van de beslissing over
de vordering van de burg·erlijke partij gewezen;
Over het eerste middel : schending van
artikelen 22, 24, 25 en 26 van de wet van
17 April 1878, doordat, na aangenomen
te hebben dat de feiten ten laste van
aanlegger gelegcl, in ·de loop van het
jaar 1942, v66r 2 Juli gepleegd werden,
en dat er toe aanleiding bestaat slechts
een correctionele straf toe te passen, het
bestreden arrest beslist dat de verjaring
van de publieke vordering op 29 Juli 1946
geldig werd gestuit, hetzij v66r het verstrijken van de termijn van drie jaar
vanaf evenvermelcle feiten, rekening gehouden met de tijcl gedurende welke de
verjaring geschorst werd krachtens de besluitwet van 29 April1943, en clat dienvolgens de burgerlijke vordering, regelmatig
op 19 Maart 1949 ingestelcl, te bekwamer
tijcl werd ingesteld en niet verjaard is,
dan wanneer, wat de feiten · betreft die
aanlegger verweten worden, geen enkele
daad van stuiting v66r 2 September 1948
bestaat:
Overwegencle dat uit de niet bestreden
vaststellingen van het bestreden arrest
blijkt : 1 o dat een ten laste van D'Hollander en anderen ingestelcl onderzoek ov
28 Januari 1946 aan de gang was, datum
waaroD de krijgsauditeur een getuige
omtrent de werking van de Duitse inrichting Z. A. 1\'I. onderhoorde; 2o dat op
(1) Verbr., 24 December 1917 (Bull. en
PAsrc., 1918, I, 166); 21 October 1940 (Arr.
Verb1·., 1940, blz. 103; Bull. en PAsrc., 1940,
I, 265).
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22 Mei 1946, als gevolg op een aanvraag
door de ancliteur-generaal tot de Emissiebank gericbt, deze hem een naamlijst van
de le\'eranciers van de Z. A. M. liet geworclen; 3° dat de aucliteur-generaal op
2\J Mei 1946 clit bescbeid aan de commissaris van de Veiligbeid van de Staat overmaakte, met beYel de identiteit van de
leveranciers aan de bevoegde krijgsaucliteurs mede te del en; 4° dat op 29 .Juli 194(i
(en niet op dezelfde datum zoals bet bestreden arrest bet ten gevolge van een materH~le vergissing verrneldt), de comrnissaris bij de Veiligheid van de' Staat ann dt'
Krijgsaucliteur te Brussel !let uittreksel
oYerllandigde dat de naam van D'Hollanrler verrneldt;
Overwegende dat de yerricbtingen uitgevoerd zowel door de auditeur-generaal,
als op zijn bevel door een officier van gerecbtelijke politic, tot doel badden de bewijzen van bet bestaan van bet mi:;drijf
en van de sclluld van beklaagde D'Hollander op te zoeken; dat zij dus, ten opzicbte van cleze, daden van onderzoek uitmaken;
Overwegende, anderzijds, dat bet bestreden arrest, over de publieke vordedng
nitspraak doende, beslist .dat aanlegger
« aan Z. A. J\11. leder beeft verscllaft en
dit voor een bedrag van ten minste
986.219 fr. 40; dat bij, ten gevolge van
die bandeling, als mededader van de door
D'Hollander gepleegde ongeoorloofde feiten lleeft medegewerkt >> ;
Overwegende dat cle daden, welke de
verjaring van de pnblieke vordering stuiten, wat de feiten betreft waarop zij toepassing vinden, uitwerksel hebben ten
annzien van al wie begrepen is in cle nit
rleze feiten ontstane vordering, welke ook
rle personen zijn die zij bedoelen;
0\•erwegende; dienvolgens, dat de rechter over de grond wettelijk de hierboYen
vermelde claden heeft beschouwd als hebl1ende ten opzichte van aanlegger de verjaring van de publieke vordering gestuit;
Dat bet micldel niet kan anngenomen
worden·
Over het tweede rniddel : scbending yan
artikel 1382 van bet Burgerlijk Wetboek,
doordat bet bestreden arrest, als enige
oorzaak van bet nadeel tot berstelling
waarvan het schadevergoeding aan de
lmrgerlijl'e partij toekent, bet feit aanstipt « dat de collectiviteit, vertegenwoor!ligd door de Belgiscbe Staat, de last moet
dragen van bet passief van de door de bezetter opgelegde clearing, welke aileen voor
de verricbtingen gedaan door tussenkomst
van de Z. A. M. ongeveer op 7 milliard
en half frank beliep )), dan wanneer er
geen oorzakelijk verband bestaat tussen
de feiten, ten laste van aanlegger aangenomen en evenvermeld nadeel, bet' verli es van de Belgiscll-Dui tse clearing ten
laste vallende van de·Emissiebank en van
VERBR., 1950. -
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de Nationale Bank en niet van de Belgiscbe Staat, die er van slecbts de last
op zicb genomen · heeft door een vrijwillige daad in zijnen boofde (wet van
28 .Juli 11J48 betreffende de sanering van
de bnlans van de Nationale Bank van
BelgH~) :
0Yerwegende dat luidens artikel 1 van
de wet van 28 .Jnli 1948, door !let middel
aangeduid, de Staat in de recllten tree.dt
van de Nationale Bank wat betreft de
scbuldvordering van laatstgenoemde ov
de Emissiebank te Brussel;
Dat bet middel naar recbt faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot cle kosten.
12 Juni 1950. - 2" kamer. - Voorzitte1·,
H. Louveaux, voorzitter. - T'erslaguever,
H. Danbresse. - Geli:ilcl?tidende concl'llsie, H. Raoul Hayoit de 'l'ermicourt,
eerste advocaat-generaal.
Pleite·rs,
HH. Sand en Guislain (van de Balie bi.i
bet Hof van beroep te Brussel) en della
Faille d'Huys~e.
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1° DUI'l'SE TAAL (GEBRUIK VAN DFl).
- RECHTSPLEGING VOOR HE'l' HOF. - Brc-

RTREDEN BESLlSSING IN DE DUIT~E TAAL GESTELD. - VERMOGEN VOOR H~;T, Hotc 'J'E BEVELEN DAT VOOR HE'!' ONDEHZOEIC EN HE'!' VONNIS VAN DE ZAAK D~ FBANSE OF Nt~DF.ULANDSIC

TAAL ZAL GEllRUIIC'l' WORDicN.
2° VERKEFJR. - RANGOl\DE VAN DE WEGEN. 'VEG ~IET STEN~~N BEKLEED. lR
GEEN AARDE,VEG STEEDS ALS SECUNDAIR BE-

1-iCHOUWD.
1° vT'anneer de door de voorzieninu bestreden besUssing in de Dnitse ta.al gesteltl
·is, u~ag het Hot be·1;elen tlat voor het
ontle1·zoelc en het vonni.s van tle Zltnk in
verbrelcing, de Franse taal zal gelwn-il•t
tvoTden (1).
2° Een 'Weg met stenen belclee(l is geen
aarde'Weg, tloor tle W CfiCOtle als een
steeds secnntlaire toefl beschomtJtl. (Kon.
besl. van 1 Febrnari 1934, art. lil.)

(SCHU!'.fACHER,

T.

KELMES.)

EERS'l.'E ARREST.

HET HOF; - Gelet op bet vonnis,
op 27 Februari 1950 in cle Duitse taal in
lloger beroep door de Oorrectionele Rechtbank te Verviers gewezen ;
Overwege.ncle dat bet Hof, kennis hebbende van een beslissing, in de Dnitse taal
(1) Verbr., 16 Mei 1949 (Bull. en PAsiC.,
1949, I, 371).

gewezen, voor het onderzoek en het vonnis van de zaak mag bevelen dat de
JJ'ranse of Nederlandse taal zal gebruikt
worden (wet van 15 Juni 1935, art. 27);
Overwegemle dater in onderhavige zaak
aanleiding toe best a at de Franse taal te
gebruiken;
Om die redenen, beveelt dat in onderhavige zaak het onderzoek in de Franse
taal zal geschieden en het arrest in die
taal zal gesteld worden.
TWEEDE ARBEST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 l!'ebruari 1950 in de Duitse
taal in hoger beroep door cle Correctionele
Rechtbank te Verviers gewezen;
Gelet op het arrest van heden waarbi.i
bevolen wonlt dat in onderhavige zaak
llet onderzoek in de Franse taal zal geschieden en de bcslissing in die taal zal
gesteld worden ;
Overwegende dat aanlegger zieh tegen
llet vonnis niet voorzien heeft in zover
llet de door mmlegger aan verweenler gegeven dagvaarding niet ontvankelijk verklaart;
Aangaande de beslissing over de publieke vordering tegen aanlegger ingesteld :
Over het enig midclel : schending van
artikel 97 van de Grondwet, 51 en 54 van
llet koninkli.ik besluit van 1 Februari 1934,
houdende Algemeen Reglement op de verkeerspolitie, doordat het bestreden vonnis
een weg met stenen bekleed, als een aardeweg beschouwt die steeds secundair is :
Overwegende dat, volgens artikel 51 van
het koninklijk besluit van 1 Februari
1934, de aanlewegen steeds als secundair
worden beschouwd;
Overwegende dat het bestreden vonnis
door aanlegger sehuldig te verklaren aan
inbreuk op artikel 54, 1 o, van het koninklijk besluit van 1 l!'ebruari 1934, om, weggebruiker zijnde, welke op een secundaire
weg rijdt, de doorgang niet vrijgelaten
te hebben · voor hem die op de hoofdweg
rijdt, om reden dat hij uit een met « stenen beklede weg >> uitkwam welke twee
gehuchten verbond, dan wanneer aanlegger op een geasphalteerde weg reed, welke
twee belangrijke plaatsen verbond, zijn
beslissing niet wettelijk met redenen heeft
omkleed en de in het middel bedoelde bevalingen heeft geschonden;
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing van veroordeling over de tegen
aanlegger ingestelde publieke vordering
de vernietiging· medebrengt van de veroordeling op de vordering van cle burgerlijke
partij uitgesproken;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis in zover het uitspraak doet
over de publieke vordering tegen aanleg-

ger gericht en over de vordering van de
burgerlijke partij Kelmes; beveelt dat onderhavig arrest zal worden overgeschreven in de registers van de Hechtbank van
eerste aanleg te V erviers en da t melding
er van zal worden gemaakt op c1e kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroonleelt de burgerlijke partij tot de
kosten; verwijst de zaak, aldus beperkt,
naar de Correctionele Rechtbank te Verviers, anders samengesteld ..
12 Juni 1950. - 2" lmmer. - Voorzitter,
H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
H. Fettweis. - Geli:ilclwidende oonol·nsie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Mullender (van de I3alie te Verviers).

12 Juni 1950.
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1° DOUANEN EN ACCIJNZEN. oEs-vEnBAAL

VAN

DE

AGE~1'EN

VA~

Pno-

RET

BE-

STUUR. GEI'ALLEN WAARIN DE BEKLAAGDE
1.IOET O!'GEROEPEN WORDEN OM HET OPSTELLEN VAN RET PROCES-VERBAAL BIJ TE WONEN
EN AANGEZOCRT WORDEN RET TE TEKENEN.

2o DOUANEN EN .A.CCIJNZEN. -

UrT-

YOER. MET WETEN ONJUISTE AANGIFTE
YAN AARD DE RECHTEN VAN DE SCHATKIST TE
ONTDUIKEN.- UITYOER ZONDER AANGIFTE.

3° DOUANEN EN .A.CCIJNZEN. -

ONT-

DUIKING VAN DE RECRTEN VAN DE SCRA'rKIST.
BEGRIP.

1o Bij inbrettlc op de wetten betreffende de
clottanen en aocijnzen moot ae beklaagcle
sleahts tdtgenodigd worden het opstellen
van het prooes-verbaal bij te wonen
wanneer hij bij de inbeslagneming tegenwom·dig was, of, bij ontstentenis van
1.verkelijke inbeslagnen~'i11g, wctnnee·r cle
vnststeUing van de inbrettlc in z·ijn annwezighe·icl geschiedde (1). (Wet van
26 Augustus 1822, art. 238.)
2o E1· bestaat uitvoer zoncler aangifte,
nacw de zin van a1·tilcelen 19, 22 en 2.5
van cle wet van 6 A.p1·U 1843 en 1 van
de wet van 20 Deoembe·r 1897, wannem·
de cle tt.itvoenle1' wetens, op het toUcantoM, een onjttiste cwngifte deecl vnn
ncwd cle 1·eohten vivn cle Schatlcist te ontdtdlcen (2).
3o E1' bestaat ontdttiiC'ing vwn de I'Cohten
van de Schatkist, naa1· de zin van de
wetten betl·effende de douanen en aocijnzen, n·iet alleen wanneer eon reoht ant(1) Vergel. verbr., 13 Februari 1950 (zie hoger, blz. 393; Bull. en PASIC., 1950, I, 420).
(2) Verbr., 11 November 1912 (Bull. en
PAsrc., 1912, I, 440) ; Rep. prat. de d1·. belge,
v • Douanes et nccises, n' 655.
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(MACAUX, T. BESTUUR VAN FINANCiiJlN.)
ARREST.
HE'I' HOF; - Gelet op llet bestreden
arrest, op 6 Maart 1950 door llet Hof van
beroep te Luik gewezen;
Over llet eerste micldel : scllending van
artikel 238 van de Algemene Wet van
26 Augustus 1822, doordat llet bestreden
arrest beslist lleeft dat llet proces-verbaal
van llet bestuur dd. 6 November 1947, dat
het misdrijf vaststelt, niet behept is met
een vormgebrek dat het nietig en niet bestaancle maakt, dan wanneer beklaagde,
afwezig bij de inbeslagneming, a fortiori,
moest uitgenodigd worden oni het opstelleri vari het proces-verbaal bij te wonen :
Overwegende dat, krachtens artikel 238
van de wet van 26 Augustus 1822, beklaagde slecllts moet uitgenodigd worden
om het opstellen van l1et proces-verbaal
bij te wonen indien hij bij de inbeslagneming aanwezig was of, bij gebrek aan
werkelijke inbeslagneming, indien de vaststelling van het misdrijf in zijn aanwezigheicl gedaan werd ;
Overwegende dat uit de vaststellingen
- van het proces-verbaal, in het middel bedoeld, en nit het bestreden arrest blijkt
dat noch de ene noch de andere van deze
omstandigheden in onclerhavig geval bestonden;
Dat llet mid del naar recht faalt;
Over het tweede middel : schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 4, 37, 38
en 39 van de Algemene Wet van 26 Augustus 1822, 1, 2, 4 van de wet van 20 December 1897, 19, .20, 22 tot 25 en 28 van cle wet
van 6 April 1843 en van de rechten van
de verdecliging, doordat geen enkele wetsbepaling deze bestraft die, zijn wil te
kennen gaf goederen nit te voeren en al
cle rechtsvormen te clien eincle naleefde,
en vervolgens evenvermelcle goederen uitvoert zelfs met een ancler clan het .door
hem aangeduicle doel :
Overwegende dat de uitvoer van paarclen, door aanlegger in September 1946 gedaan, bij het besluit van cle Regent del.
1.5 December 1944, afhankelijk was gesteld van het overleggen van een door
het Ministerie van economische zaken afgeleverde vergunning ;
Overwegende clat het bestreclen arrest
vaststelt dat aanlegger slechts om « reden
van verhuizing ll een vergunning had be(1) Verbr., 23 Januari 1911 (Bull. en PAsrc.,
1911, I, 98) en de conclusie van de Heer advocaat-generaa} Edmond Janssens.

komen; clat, - op het tolkantoor de vergnnning of het bewijs van voorrang tonencle welke evenaangehaalde verrpelding
clroeg, dan wanneer hij zich geenszins in _
het buitenlancl ging vestigen, - aanlegger
wetens een onjuiste aangifte heeft geclaan welke cle vrije uitvoer van cle pa:uden mogelijk maakte;
Overwegencle clat cleze vaststellingen cle
toepassing op aanlegger van artikel 1 van
de wet van 20 December 1897 rechtvaarcligen;
Overwegencle, inclerdaad, dat uit artikelen 19, 20 en 25 van cle wet van 6 April
1843, waarnaar artikel 1 van cle wet
van 20 December 1897 verwijst, blijkt
dat er uitvoer zoncler aangifte bestaat van
een aan wettelijke . contrl'ilemaatregelen
onderworpen koopwaar, namelijk wanneer de uitvoerder op het tolkantoor een
onjuiste aangifte heeft gedaan van aard
om cle rechten van de Schatkist te ontduiken·
D~t er ontduiking van de rechten van
de Schatkist bestaat, niet aileen wanneer
een recht ontdoken wordt, maar ook wanneer een wettelijke contrl'ilemaatregel ontdoken wordt;
Dat het middel naar recht fault;
En overwegende clat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en clat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot cle kosten.
1.2 Juni 1.950. - 2° kamer. - Voorz-itte1·,
H. Louveaux, voorzitter. -- Versla.ur1eve1·,
H. Anciaux Henry de Faveaux. - Gel-ijkl·u.iclencle conclltsie, H. Haoul Hayoit cle
'l'ermicourt, eerste advocaat-generaal. Ple-iter, H. Birck (van de Balie bij het
Hof van beroep te Luik).
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12 Juni 1950.

GEWI.JSDE. - STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING. - AANRIJDING. - BESLISSING OVER DE VERDELING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID TUSSEN DE VERDACHTE EN
HET SLACHTOFFER. - BESLISSING IN KRACHT
VAN GEWIJSDE GETREDEN. ____:_ LATERE BESLISSING DIE DEZE VERDELING WIJZIGT WAT
BE'fREFT DE VASTSTELLING VAN DE SCHADELOOSSTELLING VOOR EEN VAN DE GE\'OLGEN VAN
DE AANRIJDING. - SOHENDING VAN HET GEWIJSDE.
1Vanneer cle Techte1· ove·r de ,q1·oncl, clam·
een in Jcracht van gewijscle get1·eclen arrest heett beslist flat de verclachte en
het slachtotter va.n een aanrijcl·ing ellc
voo1· de heltt aansprakelijlc wa1·en voor
de gevolgen van een aam·ijcl·inu, wm·clt
het gewijscle geschonclen cloor een latere

-
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1Jeslissinr1, rlie lleze venlelh1 r1 van de
(ttwspmkel1jkhehl t'l/.ssen tlezelflle partijen w·ifzir~t ·wat 1Jetrett fle vaststelUnrt
'/j(t:n de schafleloossteUing voo1· een van
rle r~evoluen va'n lle ann'/'ij(Ung. (Burg.

·wetb., art. 1351.)
(NOWICKI, '1'. LHOIR.)
AHREST

(1).

HET HOI<'; - Gelet op het bestreden
arrest, ov 19 Maart 1950 door het Hof van
beroep te Luik gewezen;
Overwegende dut cleze beslissing enkel
over de burgerlijke belangen is gewezen;
Over l!et tweede miclclel : scl!encling van
artikelen 1315, 131T, 1319, 1349, 1350, 1351,
13:>2 vun l!et Burgerlijk Wetboek, HT van
<le Gronclwet, eerste onderdeel, doordat
het bestreclen arrest beslist dat het arrest
het Hof van verbreking niets van de
be~;lissing· over cle bnrgerlijke vorclering·
laut bestaan en "dat er dienvolg·ens aanleiding bestaat, zicl! houclencle aan het clis]lositief van het arrest van verbreking, opnieuw in !luger beroep uitspraak te cloen
over het YOilnis van Bergen, alsof er geen
eukele beslissing vnn het Hof van beruep
te Brussel bestond over de punten die het
voorwel'}J vun tle verwijzing uitmaken,
terwijl de toekenning van een som van
Ui'i.OOO frank aan de bnrgerlijke partij
Lhoir (zedelijk nadeel en scllacle aan het
motorrijwiel) aileen definitief beslecht
hlijft >>, clan wnnneer llet arrest van bet
Hof van verbreking uitdrukkelijk vaststelcle clat de beslissing van l!et Hof van
heroep te Brn!lsel niet in hanr gel!eel ge<:ritiseerd wertl en << dat geen enkel midclel aangevoercl wenl tegen het dispositief
van l!et arrest dat verdacl!te en tle burgerlijk verantwoordelijke partij veroordeelt om aan de burgerlijke purti.i eeu
som van 3::1.000 frank te betalen wegens
zeclelijlr leecl en bes<:hacliging van een motorrijwiel >>; tweelle onclercleel, cloordat
het bestreden arrest, erkennende dat 011
<lit punt (de tuekenning van 33.000 frank)
<le beslissing van het Hof van beroep te
Drnssel, over de bnrgei'lijke vordering,
hlijft bestaan, verklaart « dat l!et niet moo·eiijk is lluaruit af te leiclen, zoals
~erclacl!te het beweert, clat l!et Hof van
verbreking zon geoorcleelll hebben da t llet
arrest van llet IIof van beroe}l te Brnssel
hovendien definitief zou blijven betreffende het vrincipe van de venleling van
de aansprakelijklleicl die llet vnstgesteld
heeft )), clan wanneer deze vergoeding,
waarover definitief beslist we1~d, toegekencl
zijmle up grond van llet principe van de

,.,Ill

(1) Een em·ste arrest werd in dezp, zaak gewezen op 5 December 1949 (zie hoger, biz. 193;
Bull. en PAsrc., 1950, I, 209).

verdeling der aansprakelijkheid, dit principe, zoals de gedeeltelijke vergoecling
welke slechts toegekend is om reden l!arer
aanneming, moet beschouwd worden als
tlefinitief beslist door l!et arrest van llet
Hof van beroep te Brussel, clat dienaangaande niet verbroken is :
Overwegencle clat het arrest door l!et
Hof op 5 December 1949 gewezen, llet arrest van het Hof van beroep te Brussel
del. 29 Maart 1949 heeft verbroken « in
zover het uitspraak cloet over de eis tot
H<:haclevergoecling van de burgerlijke partij Lhoir tot l!erstelling van de stoffelijke
scllacle voortvloeiende uit cle onvrijwillige
doding van Gustave Lummen en over de
vorclering van de burgerlijke partij « Le
Seconrs de Belgique >>; clat de voorzieningen vuor llet overige verwor]len werden en
namelijk in zover l!et arrest van 29 Maart
1949 Nowicki, verdacl!te en Ariel De
Kimpe burgerlijk verantwoordelijke parti:i, v~roordeelt om aan c~e burgerlijke
pnrti.i Llloir de sum van 3<>.000 frank te
betalen wegens zedeli.ik nadeel en wegens
heschacliging van een motorrijwiel;
Overwegende dat llet niet verbroken disJlositief van l!et arrest van 29 Maart 1949
gegroml was op het feit dat «Nowicki
en llet slacl!toffer Lnmmen elk voor _de
helft de aansprakelijkheid voor de aanrijcling moe ten delen >> ;
Overwegende llat alzo g·eoordeelcl Wel'(l,
flour een in kracht van gewijsde gegane
beslissing, dat Nowicki slechts y_oo~ .de
l!elft van de gevolgen van de onvl'lJWilhge
do cling van Lnmmen aansprakelijk was ;
dat llet hof van beroep, door het arrest
van verwijzing van iJ December 1949, kennis hebbeilcle van de burgerlijke vorderingen die tegen Nowicki en De Kimpe
gericllt zijn en cUe tot voorwerp de l!erstelling van de stoffelijke schade, gevolg
van deze clocling l!ebben, zich niet kon uitspreken over cleze vorcleringen zonder rekening te !louden, zoals Nowicki en De
Kimpe !let voorstelclen, met het door het
arrest van 29 Maart 1949 gewijsde betreffemle cle verdeling van de aansprakelijkheid tussen verdachte en het slachtoffer;
Dat lloor te beslissen clat Nowicki aileen
vo01· de gevolgen van de onvrijwillige dotUng nm Lnmmen aansprakelijk was en,
rUenvolgens, tegenover de burgerlijke partijen gel!ouden tot de gehele herstelling
van de stoffelijke schade die nit deze docling volgt, l!et bestreden arrest {1~ in llet
micl<lel bedoel de wetsbepnlingen heeft ge>;chonden;
Om cUe redenen, verbreekt het bestreclen arrest, de beslissing van het arrest
dat De Kimpe burgerlijk verantwoordelijk
is voor de veroorcleling uitgesproken tegen
aanlegger Nowicki alzo zonder woorwerp
worclend · beveelt dat onderllavig arrest
zal word~n overgescllreven in de registers
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melding er van zal worden gemaakt op de
kant van het vernietigd arrest; veroordeelt de burgerlijke partijen tot de kosteu ; verwijst de zaak naar het Hof van
beroep te Gent.
12 Juni 1950. -

2° kamer. -

Vofwzitter,
Ve·rslaggever,
H. Anciaux Henry de Faveaux.- GeUjk/.nirlende conclus'ie, H. Raoul Hayoit de

H. Louveaux, voorzitter. -

'J'ermicourt, eerste advocaat-generaal.
Pleiter, H. della Faille d'Huysse.

2"

KAMER. -

12 Juni 1950,

1° VERJARING IN STRAFZAKEN.
PUBLIEKE

\'ORDERING. YERSCHILLENDE
DE YEHOPENBARING VAN EEN ENKEL MISDADIG OPZET UlT~IAKEND. DE VEH,JARING BEGINT SLECHTS TE LOPEN YANAF HET
LAATSTE MISDRI.JF.
~liSDHIJI'EN,

2° VERJARING IN STRAFZAKEN. PUBLIEKE \'ORDERING. 0NDEHZOEKSDAAD
SLECHTS OVER EEN :Ol!SDRI.JF. ~1JSDHI,JF,
nESTANDDEEL UI'l'JriAKEND VAN EEN ENKELE
~USDAAD, BES'J'AANDE UJT YERSCHILLENDE MISDHI.JVEN. STUITING VAN DE I'ER.TARING TEN
Ol'ZICHTE VAN DE MISDAAD.

1° Wannee1· ve1·schillenrle rnisflri:ivell, rle
·Pe·ropenbftring Z'i.in vnn een en kel ·misrlndig opzet, en nlrlus slechts een en kel
mi.srlanrl of een wwn/Je(lrijf uitrnalcen, /Jertint de ve1·jn1·inr1 van de pu./JUelre vol·rlel"iug slechts te lopen van at rle la(~tste
onder hen (1). (Strafw., art. 65.)
2° ll' rwneer een en kele rnisrlnnrl of een enkelwnnbeclr'i,if tt'it ve·rschillemle rnisc!Ti.iven bestaat, st·uit de ondenwelcsclnacl (lie
ccn vnn de rnis(kijven tot voo1·we·rp
llec_ft, de •!ierjnl·in[J te11 o1izichte van
rlc [f(~·nsc m·iscla.a.cl of '/!an het [/(£1/Se
'l.onn/Jeclrijf (2).
(DE BOULLE, 'I'. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op llet bestreden
op 20 Maart 1950 gewezen door het
Militair Gereclltshof, zetelencle te Bruss!'l;
Over het enig middel : schending van
arre~-;t,

(1) Zie verbr., 14 December 1931 (Bull. en
PAsrc., 1932, I, 6); 18 November 1942 (ibid.,

19•12, I, 291) ; 17 April en 2 Mei 1950 (zie hoger,
blz. 512 en 548; Bull. en PASIC., 1950, I, 553 en
610).
(2) Zie verbr., 8 Jnli 1935 (/Ju.ll. en PAsrc.,
1935, I, 315) ; 17 November 1941 (iliirl., 1941,
I, 430).

artikelen 22, 24, 25, 2G, 28 van de wet van
17 April 1878 bevattende de voorafgaanrle
titel van het Wetboek van reclltspleging
in strafzaken, 1319, 1320 en, voor zoveel
nodig, 1382 van bet Burgerlijk Wetboek,
do01·dat, dan wamieer aanlegger van verschillencle feiten (verdenkingen A, B, 0)
verclacllt was die respectievelijk van de
jaren 11141, 1942 en 1944 dagtekenen, en
tlan wanneer de feiten tlie in 1941 en 1942
gepleegd wenlen verjaard waren, het bestreclen arrest desniettemin de exceptie
van de verjaring van de hand lweft gewezen, steunencl op het feit dat cleze verscbillende feiten slechts onderscheiden
veropenbaringen van een enkele misdadige
wil uitmaakten clie de toepassing· van vier
jaar gevangenisstraf rechtvaardigen, en op
het feit dat cle verjaring geldig ·wercl gestuit door een onclerzoeksdaad del. 20 Mei
1947, dan wanneer de inlloud van voormelde daad var1 onclerzoek blijkbaar voorkomt als zijnde zonder verband met lle
verdenking 0 betreffende de leveringen
van HJ44, derwijze dat de bestreden be;;lissing het geloof heeft geschonden tla t
client gehc~cht ann het proces-verbaal van
getuigenverhoor waarop zij steunt, en
dat, daar niet bewezen is dat de onclerzoeksdaad van 20 Mei lll47 het feit- betrof
bedoelcl in de verdenking 0, clit feit alR
verjaard moest beschouwd worden, wat
nan de rechters over de grond niet meer
toeliet, niettegenstnunde de eenheid van
het door hen souverein vustgesteld misdadig opzet, om llet even welke der verdenkingen A, B, 0 te behouden die de straff'en
en de veroordeling tot schadevergoeding
llebbeil gerechtvaardigd :
Overwegende dat aanlegger door bet bestreden arrest veroordeeld werd tot PPll
pnkele correctionele straf om hulp ann de
vijand verschaft te hebl;len in 1941 (feit A),
in 1942 (feit B) en in Juli 1944 (feit 0) ;
dat het arrest in feite souverein beslist
dut al deze leveringen veropenbnringen
zijn van een enkele misdaclige wil, dit is
dat zij slechts een enkele misdaad uitmaken;
Overwegemle dat, in dergelijk geval, de
verjaring van de publieke vordering
slechts a anvang neemt. ten opzichte van
ieder der behouden feiten vanaf de
laatste dezer, vermits cle misdaad slechtR
door clit laatste feit voltooid is; dat de
in het middel becloelcle onderzoeksdaacl
van 20 Mei · 1947, dus te bekwamer tijcl
werd uitgevoerd om de verjaring te stuiten;
Overwegende dat de omstandigbeid dnt
deze daad tot voorwerp had het onderzoek
over zekere bestanddelen van de misdaacl,
die, als onderscheiden misdrijven bescllouwd, geen vervolging meer zouden gerechtvaardigd hebben, niet kan beletten
dat zij de verjaring van de publieke vor-
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de onderzoeksdaad over een bestanddeel
van een misdaad noodzakelijk deze misdaad betreft ;
Dat het middel naar recht faalt;
En overwegende dat de substantH:\le of
up straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
In zover de voorziening de beslissing
gewezen over de burgerlijke vorclering becloelt :
Overwegende ·dat aanlegger tot staving
van zijn voorzie1iing geen enkel miclclel inroept en clat het Hof er van ambtswege
geen opwerpt ;
Om cUe reclenen, verwerpt de voorzieuing; veroorcleelt aanlegger tot de kosteu.
12 Juni 1950. - 2° kamer: - Voo1·zitte•r,
H. Louveaux, voorzitter. - Verslnggeve1·,
H. Sohier. Gel'ijklwiclencle aonal1i·Bie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. Ple·iter, H. Van
Leynseele ..

2°

KAMEH. -

2° De eise·r ·in ve·rzet tegen een doo·r een
strnj1;eahtbnnk bij ve1·stelc gewezen vo·nnis ·is niet wettez.ijlc verpliaht de gegmnrlheicl vwn zijn ve1·zet te ve1·ded·irten; mcuw het ve·rzet zctl c£ls on,qednnn
1Jesaho1r.wd wonlen, indien de e·iser in
ve1·zet ·1viet ve1·sahijnt. (Wetb. v. strafv.,

art. 188 en 208.)
3° De eiser 'in ve1·zet tegen een cloor een
strctf1'echt1mnk b·ij ve1'stek getvezen vonn·is lcwn vnn cle 1·eahter geen ontslng vnn
niet-ve1'sah·ijning 1Jelcomen om zijn ve1'zet te cloen aannemen (2).
4° Het vnls gettt.igsalwift van een z·ielcte,
cloo1· een geneesheer afrtelevenl ten C'incle
cle venlaging van rle znalc in,qele-id clo01·
een e'ism· in ve'l'zet terten een cloo1· een
st·rnt1·echtbnnlc {!Cwezen vunnis te stn'Ven, vnlt n,iet onde·r toepnssing vnn nrt-ilcel 201, vnn het Stra,fwetboek.
(llOVY.)

ARREST.
HJ~'~ HOF; Gelet op het bestreclen
arrest, op 16 Maart 1950 door het Hof van
beroep te Luik gewezen;

12 Juni 1950.

1JevesUut ten einde iemnnd te 1Jevoonlelen, pleegt sleahts in1Jreulc op ct1'tilcel 204
vnn het Strctjwetboelc, inclien het nttest
·tmon het 1Jestnnn vnn een ziekte tot voorwerp heeft de bewee1·de z·ielce te ontslnnn vnn een wettelijlc versahnldigde
clienst, of vwn een cmde1·e doo1· de wet
opgelegde ve1·pUchting (1).

Over het miclclel : schending van artikel 204 van het Strafwetboek, doordat het
bestreden arrest aanlegger veroordeelt wegens inbreuk op clit artikel, clan wanneer
het verschijnen op verzet van een verclachte noch een wettelijk versclmlcligcle
clienst noch een door cle wet opgelegcle
verplichting is :
Overwegende dat aanlegger, doctor in
de geneeskunde, door het bestreden arrest
veroordeeld werd, wegens inbreuk op artikel 204 van het Strafwetboek, om reclen clat het vals getuigschrift, dat Isidore
Drossart door een ziekte aangetast was,
door hem werd afgeleverd ten eincle Drossart, eiser .in verzet tegen een vonnis van
veroordeling bij verstek gewezen, voorlopig te ontslaan << van de verplichting te
verschijnen, waarvan de wet de ontvankelijkheid van het verzet doet afhangen >> ;
Overwegende clat artikel 204 van het
Strafwetboek slechts toepasselijk is inclien
de valselijk bevestigde ziekte of gebrek,
van aard is om van een wettelijk verschulcligde dienst of van elke andere door
cle wet opgelegcle verplichting te ontslaan;
Overwegende, enei'zijds, dat geen enkele
wetsbepaling de persoon, die verzet heeft
aangetekencl tegen het vonnis van veroordeling door cle correctionele rechtbank bij
verstek
gewezen,
de veri)lichting oplegt de
.
I

en SERVAIS, bd. I, biz. 633; CoNManuel rle d•·oit penal, 2' dee!, bd. I,
n' 330; GoEnSEELS, Oommentaire du Code penal,
bd. I, n" 1386 en volgende.

(2) Zie rehenen verbr., 1 December 1930
(Bull. en PAsrc., 1931, I, 3); 1 December 1947
(A•·•·. Verbr., 1947, blz. 385; Bull. en PAsrc.,
1947, I, 506).

1° VALSHEID.- GETUIGSCRHIFT DOOR EEN
GENEESREER AD'GELEVERD. VALS ATTEST
VAN 'ZIEK'l'E. - DOOR ARTIKEL 204 VAN RET
STRAD'WETBOEK VEREIS'l'E VOORWAARDEN TOT
STRAFBAARREID VAN DE VALSREID.
2° VERZET. - STRAFZAKEN. - GEEN WE'l''l'ELIJKE VERPLICHTING VOOR ElSER IN VERZET
DE GEGRONDREID VAN RET VERZET STAANDE TE
ROUDEN.
3° VERZET. - STRAFZAKEN. - AANNEMEN
VAN RET \'EHZET. - MAG NIET AFRANGEN VAN
EEN

ON'rSLAG

VAN

NIET-VEHSCHIJNING

DOOR.

DE RECRTER TOEGF;STAAN.
4° v ALSHEID. - GE'l'UIGSCHRIF'l' DOOR EEN
GENEESREER AFGELEI'ERD, - V ALS ATTEST
\'AN ZIEKTE. - ATTEST AFGELEVERD 'l'OT STAVING VAN EEN VRAAG OM UI'l'STEL VAN RET ONDEHZOEK VAN EEN VERZET 'l'EGEN EEN STRAFRECHTELIJK VONNIS. - ARTIKEL 204 VAN
HET STRAFWETBOEK NIET VAN TOEPASSING.
1 o De geneeshee·r, cUe vnlselijk een zielcte

(1)

_STANT,

NYPELS
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gegronclheicl van zijn verzet staancle te
houden;
Overwegencle, anclerzijds, clat inclien het
leugenachtig getuigschrift .van ziekte van
de eiser in verzet, in zekere gevallen, het
verdagen van de zaak kan medebrengen,
het verzet nochtans niet kan aangenomen
worden, zelfs ter terechtzitting van nitstel, indien de eiser in verzet niet verschijnt; clat dienvolgeris, cle ziekte van de
eiser in verzet nooit van aard is om hem
van de verschijning cc te ontslaan >> ;
Waaruit volgt dat het arrest, door nitSl)raak te doen zoals het deed, artikel 204
van het Strafwetboek heeft geschonden;
Om die redenen, verbreekt het bestreflen
arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal
worden overgeschreven in de registers van
het Hof van beroep te Luik en dat melding er van zal worden gemaakt op de
kant van het vernietigd arrest; legt de
kosten ten laste van de Staat; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te
Brussel.
.
12 .Tuni 1950. - 2° kamer. - Vom·zitter,
H. Louveanx, voorzitter. - Verslarl!!ever,
H. Fettweis. - Gelijklttidencle concl·tt.~ie,
H. Raoul Hayoit cle Termicourt, eerste
ad vocaat-generaal.

2e

KAMEl\. -

12 Juni 1950.

1° GENEESKUNDE. - ONWETTIGE UI'l'OE~-ENING. VERBEURDVERKLARING VAN DE
'fOESTELLEN EN INSTRUMENTEN. - JNBREUK
REGAAN VOOR DE INWERKING1'REDING VAN DE
WET VAN 18 JULT 1946. - 0NWETTELI.JKHEID.
2° VEHWIJZING NA VEHBREKING. GEDEELTELIJKE VERRREKING. - TWI.Jl'EL
OVER DE WET'fELIJKHEID VAN EEN BEVOLEN
VERREURDVERKLARING. - VERWIJZING.
1 o De verbe·nnlverklaring van toestellen
en instntrnenten, die ged·iend hebben of
besternd wct1'en tot de onwett·iqe u-itoeten·ing van een van de ta7c7cen van cle genees7mnde, rnag slechts woq·clen ttitgesp·roken wanneeq· de inb·renk van· onwett-ige nitoefen-ing vnn cle genees Tw.ncle
wenl gepleegd nn het inwer7i"i·hrJkeclen
van de wet van 18 J11U 1946 (1).
2° ·wanneeq· de gedeelteU;ilce verb'l'e7cing
·wonlt witgespmken, omdnt het best'l'eden
w··rest het Hot niet toelaat toezicht uit
te oefenen ove1· de wetteUjkhe·id van de
(1) Sic verbr., 19 September 1949, twee arresten (zie hager, biz. 1 en 3; Bull. en PAsrc.,
1950, I, 1 en 3).
(2) Verbr., 19 September 1949, tweede arrest
(zie hager, biz. 3; Bull. en PAsiC., 1950, I, 3).

bevolen veq·bettnlve·rkla?"ing, geschiedt
de veq·b·re7C'ing rnet verwijzin{l (2).

(KOECKLENBERG,

'1'.

L'UNION DEB

Dl~NTIS'fi~S.)

ARREST.
HEJT HOF; - Gelet 011 het bestreclen
arrest, op 9 Maart 1950 door het Hof van
berOel) te J,uik g·ewezen;
Over het middel ambtsllalve opgeworpen : schencling van artikelen 9 en 97 van
de Grondwet, 18 van de wet van 12 Maart
1818, aangevuld door deze van 18 .Juli
1946, en 10 van het koninklijk besluit van
1 .Juni 1\J34, doordat het bestreden arrest,
na aanlegger veroorcleeld te hebben wegens onwettige uitoefening van cle geneeslnmde, in onclerhavig geval de tandheelknnde, de verbeurdverklaring van cle instrumenten en in beslaggenomen voorwerpen, die gecliencl hebben tot het plegen van
het misclrijf, heeft uitgesproken op grond
van artikelen 42· en 43 van het Strafwetboek, clan wanneer deze bepalingen niet
van toepassing zijn, en doorclat het arrest het punt onzeker heeft gelaten of, in
acht nemencl de datum van de telnstgelegcle feiten, de wet van 18 Juli 1946 toeliet deze verbeurdverklaring te bevelen :
Overwegende dat artikelen 42 en 43 van
het Strafwetboek betreffencle cle verbeurtlverklaring slecllts toepnsselijk zijn op
misdrijveu voorzien door de bijzondere
wetten inclien deze geen bepall.ng bevatten
die van deze artikelen afwijkt (Strafwetb.,
art. 100) ;
Overwegemle dat artikel 18 van de wet
van12 Maart 1818 de onbevoegde personen,
die een van de takken van de geneeskuncle uitoefenen, straft met een gelclboete
en met de verbeurclverklaring van hun geneesmiddelen;
Dat het koninklijk besluit van 1 Jnni
1934 houclende reglement op de beoefening
van de tamlheelkuncle, besluit door annleg·ger overtreden, in het artikel 10 vermeldt clat de overtredingen van cle bepalingen van clit besluit zullen gestraft worden met de door de wet van 12 Maart 1818
voorziene straffen ;
Dat claaruit volgt dat artikelen 42 en 43
van het Strafwetboek in onderhavig geval
niet van toepassing zijn;
Overwegencle clat, gewis, llet enig artikel van de wet van 18 .Tuni 1946 de door
artikel 18 van de w<et van 12 Maart 1818
voorziene verbeurdverklaring uitgebrei<l
heeft tot c< de toestellen en instrumenten
die gediend llebben of bestemcl zijn tot
het plegen van het misdrijf l>, maar dat
deze nieuwe bepaling slechts toepasselijk is op feiten die na haar inwerking, treden gel)leegd werden (Strafwetb., artikel 2) ;
Overwegende clat, door aanlegger te
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conclusics stanmle ldeld, rlat de floor cle
l'eroordelen' om onwettig de geneeskunde
ll'lt1'f!Crlijlre 11cu·tij '1)()01'flebrachte ge{I<Jte hebben uitgeoefend <<in de loop van 1943
vens nactr n3cht geen bewijs 'ltitmaken.
en 194() ll, het arrest het l)nnt onzeker
beeft gelaten of het telastgelegde misd~·ijf
(GU'l'H, 'f. GROSJEAN.)
gepleegcl werd sedert het inwerkingtreden
van voormelde wet en, dienvolgens, of de
bijzondere verbeurdverklaring wettelijk
ARREST.
mocht bevolen worden;
HID'l'
HOF;
Gelet op bet hestreden
Dat <le bestreden beslissing aldns de in
bet middel bedoelcle bel)alingen heeft ge- vonnis, op 8 Februari 1930 in boger heroep gewezen door de Correctionele Reclltscbondel;l;
En overwegende dat voor het overige bank te Luik;
Overwegencle clat llet bestreflen vonniR
de substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden na- slechts over de burgerlijke belangen uitgeleefd en dat de beslissing overeenkom- spraak doet;
stig cle wet is ;
Over het enig micldel : schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 131(), 1382
In zover de voorziening de beslissing
gewezen over de burgerlijke vordering be- en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, doordat bet bestreclen vonnis, om de toekentloelt :
Overwegende dat aanlegger tot staving ning ex aequ.o et bono van een som van
nm zijn voorziening geen enkel middel in- 200.000 frank aan de burgerlijke partij te
roept en dat het Hof er van ambtswege recbtvaarcligen, verklaart « clat een deel
van de door deze vergoecling te herstelgeeu opwerpt ;
Om clie redenen, verbreekt het bestreden len schade voortvloeit uit enig verlies van
arrest doch enkel in zover bet ten laste klH,lnteel in cle maanden die op bet ongevan aanlegger de verbeurclverklaring heeft val volgden ll, zoncler de door aanlegger
uitgesprokf3ll van de ter plaatse in beslag genomen conclusies te beantwoorden, (lie
genomen instrumenten en voorwerpen betreffende clit beweerd verlies van klienwelke gediend hebben om het misdrijf te teel, er bet bestaan en de reclltvaardiplegen; verwerpt de voorziening voor. het ging van betwistte, dan wanneer aanoverige; beveelt dat onderhavig arrest zal legger conclndeercle « dat bet verlies van
worden overgeschreven in de registers van klH~nteel, hoe gering het ook weze, en
bet Hof van beroep te Luik en dat mel- · zoals het door cle eerste recbter wortlt
cling er van zal worden gemaakt op de bevestigd, geenszins is vastgesteld; dat
kant van de gedeeltelijk vernietigde be- om een beslissing te rechtvaardigen,
slissing; legt de kosten ten l aste van de vooral wanneer deze tien cluizenden frank
aan een burgerlijke partij toekent, er
Staat; verwijst de zaak, alzo beperkt,
iets anders moet voorgebracht worden
naar het Hof van beroep te Brussel.
clan gebenrlijke bewijsschriften van "'edienstigheid, daar de appellant de wa~r
12 .Juni-1950.- 26 kamer.- Voor.zUte1·,
H. Louveaux, voorzitter. - TTerslarmeve1·_, beid van hun inboud stellig betwist Jl en
nanzocht dat liet de rechtbank mocht beH. Connart. - Gelijklwidencle conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicotut, eerste hagen « betreffende het zogezegd verlies
van klienteel vast te stellen clat clit stelallvocaat-generaal.
lig door appellant ontkend wordt; dat
de burgerlijke partij slechts haar persoonlijke beweringen voorbrengt; voor recht
te zeggen clat dit geen bewijs uitmaakt, en
2° KAMEH. - 12 Juni 1950.
dienvolgens, de toekei:ming van de vergoeding niet kan medebrengen Jl :
REDENEN VAN DE VONNISSFJN EN
Overwegende dat door zicb er toe te beARHFJSTEN. - S•fRAI'ZAKEN. - BDRGERLI.JKE VORDERING. - BEWIJS VAN DE DOOR perken, benevens andere overwegingen
vreemcl aan het middel, vast te stellen dat
DE BURGERLIJKE PARTI.T DEWEERDE SCHADE.
er een zeker licllamelijke en morele schade
- VERDACHTE DIE IN CONCLUSIES STAANDE
bestoncl meer bepaald voortkomende « nit
HOUDT DAT DE VOODGEBRACHTE GEGEVENS NAAR
enig verlies aan klienteel in de maanden
RECHT GEEN BEWIJS UITMAKEN. - VONNIS
VAN VEROORDELING. - S'l'ELT SLECHTS VAST welke op llet ongeval volgden Jl en door
DAT DE SCHADE BEWEZEN IS. - SCHENDING em aequ.o et bono, wegens deze schade, ann
verweerder de som van 200.000 frank toe
VAN ARTIKEL 97 VAN DE GRONDWET.
te kennen, het bestreclen vonnis niet op
Schend.t a1·tikel 97 van de G1'0ndivet, het
gepaste wijze de conclusies van aanlegger
vonnts flat ae veraachte tot schaaeveFheeft heantwoord, dit dispositief niet
goeding aan cle bn1·ge1·lijke pa1'tii ve1'heeft gemotiveerd en de in het middel beoo1·deelt om de (3Jlcige 1'f3den flat ae d001'
doelde wetsbepalingen heeft geschonden;
deze parti.i bewee1·de schade bewezen
Overwegende dat bet middel tot staving
·is, wan;neer de ve1·aachte ·in regelmatige
van de voorziening slechts een beschik-
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van het bestreden vonnis te beperken tot
!leze beslissing en tot de veroordeling tot
de kosten;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
vormis, in zover bet aan verweerder een
som van 200.000 frank toekent wegens
lidmmelijke en morele sclwde en over de
kosten uitspraak doet ; verwerpt de voorziening voor bet overige; beveelt dat onrlerhavig arrest zal overgeschreven wor<len in de registers van de Rechtbank van
eerste aanleg te Luik en dat melding er·
van zal "'orden gemaakt op de kant van
tle gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwijst de zaak, alzo beperkt, naar de Oorrectionele Recbtbank te Hoei, nitspraak
!loende in lJOg·er beroep; veroordeelt aanlegger en verweerller ieder tot de helft
Y<lll de kosten.
1~ .Juni 1950. 2° lmmer. - Voo,rzitter,
H. Louvennx, voorzitter. - Verslarlr/eVCJI",
II. Ancianx Henry de Faveaux. - Gelijklnhleude oonclusie, H. Raoul Hayoit de

'l'ermiconrt, eerste advocnnt-generaal.
Pleite,rs. HH. della Faille d'Hnyssc en
Van JJej•nseele.

2" KA~mn. -

12 Juni 1950.

YEHKEEH. -

vVI,GGEilHUIKEn DIE o:> DE
OPENBAHE WI!:G Hl.JDT.- BETEKENIS YAN D~~ZE

c'I'l'DRUKKING.

De in rwtikel .1.1 van de 111eyoode gebndl,:te
uitclntkking << werwelir'li.Iker· cUe op cle
open bare wcr; rijclt '' berloelt ,zm.oel cle in
beweginy zijllcle weggebruilwr, als cleze
rlie met Z'i.:in ·t!OC'rtwig tijclelijk heejt
moeten stilhouclcn om cloor·gang te laton aan eon nnde·r -voertu-ig, of orn r·eclen,
van hot optlagen -vnn een wer;r;elwuilwr
die ltem rle weg afsnijdt.
(DE Ml'LDEB, '1'.

VANDERVELDE.)

ARREST.

HEJ'J' HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 Maart 1950 in boger beroep
gewezen door de Oorrectionele Hecbtbank
te Brussel;
vVat betreft de over de publieke vordering gewezen beslissing :
Over bet enig middel : schencling van
nrtikelen 97 van cle Grondwet, 54, 1 o en 2°,
ii7, l 0 , litt. a, van het koninklijk besluit
van 1 Februari 1934 houdende Algemeen
Reglement op de verkeerspolitie, doordat
het bestreclen vonnis aanlegger veroorcleelt wegens inbreuk op artikel 54, dan
w;mneer bet vaststelt dat de door ver-

weerder bestuurde auto op de hoofdweg
stilstond :
Overwegencle dnt bet bestreclen vonuiH
vaststelt clat <<de auto van verweerder
plots is blijven stilstaan olli reden van de
annkomst van een rij auto's, wnaronder
cleze van aanlegger » ;
Overwegende dat uit de bewoorclingen
van artikel 54 van het koninklijk beslnit
Yan 1 Februari 1934, en meer bepaald uit
het lid 2 van dit artikel blijkt dat een weggebrniker niet ophouclt op de openbare
weg te rijden omclat hij tijclelijk zijn
voertuig tot stilstand brengt, hetzij, om de
doorgang voor een ander voertuig- toe te
laten, hetzij omdat er een ander voertuig
komt aangereclen clat hem de cloorgang afsnijdt;
Dat bet miclclel11aar recbt faalt;
En overwegencle clat de substantHlle of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is ;
w·at betreft de besljssing over de vordering van de verwerende burgerlijke pnrtij
Vamlervelde tegen nanleg,ger gewezen;
Over bet enig miclclel: schencling vnu
artikel 41-\0 vnn bet Wetboek van burgerlijke rechtspleging, doonlat bet bestn~tlell
vonnis annlegger veroordeelt om aan verweerder de som van 13.368 frank te betalen tot schadevergoeding, dan wanneer
tle som van 12.018 fr. 50, door de politierechtbank toegekend tot scbaclevergoe(]ing, bet voorwerp niet heeft nitgemnakt
van enige critiek vanwege de lmrgerlijke
partij Vandervelde :
Overwegende dat nit de ann het Hof
overgelegde stukken blijkt dat aanlegger
v66r de eerste rechter geconcludeerd hall
tot toekenning ·van een vergoeding· van
13.36S fr. 50; dat hij tegen het beroepeu
vonnis regelmatig boger beroep instelde;
Waaruit volgt dat het middel in feite
niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten
van zijn voorziening.
12 .Juni 1950. - 2° kamer. - Voorzitter-,
H. Lonveaux, voorzitter. - Ver-slnrmever·,
H. Fettweis. - GeUikltdrlcllrle conclusie,
H. Haonl Hayoit de 'l'ermicourt, eerstc~
atlvocaat-generaal. - PleUer· : H. Lambin (van de Balie bij het Hof van beroep
te Brussel).

2"

!CUIETI.-

12 Juni 1950.

\TOOUZTEJ~TNG IN VEJRBHEJKING.
AFS'l'AND. DOUANEN E~ ACCI.Jl\'ZEN.
ADVOCAAT VAN RET BESTUUR VAN ~'INANCIEN.
NooDzAKELI.JKHEID VAN EEN m.JZONDERIG
LASTGEVING.
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Om in naam van het Besttmr van financ'ii:in, ve1·volgencle pa1·Uj, afstancl van een
voo·rzien·ing ·in verb1·eiC'ing te cloen, cl·ient
cle aclvocactt van clit besttttt.r een b·ijzonrlere lnstueving ove1· te leggen (1).

(BESTUUH VAN FINANCIEN, T. BROUN.)
ARREST.
HE'l' HOJJ' ; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 28 Maart 1950 door het Hof van
beroep te Luik gewezen;
Overwegencle dat het Hof geen acht
vermag te slaan op de afstancl van de
voorziening ingecliencl door Mr Deprf'sseux, aclvocaat van het Ministerie van
financH~n. welke geen te dien einde gekregen lastgeving overlegt;
Overwegende clat niet blijkt clat de eis
in verbreking van de vervolgende partij,
zoals artikel 418 van het Wetboek van
strafvorclering het voorschrijft, betekencl
wercl aan de partij tegen welke hij gericht
is;
Dat hij, dienvolgens, niet ont,7ankelijk
is;
Om die reclenen, verwerpt de voorzieuing; legt de kosten ten laste van de
Staat.

1·echtspleying nan cUe woonplnnts wettelijlc betelcencl (2). (Burg. Wetboek,

art. 102 tot 105.)
2°

De u:itclrulclc'in[J << wettelijke woonplcutts '' betelcent n:iet alleen de woonplnnts nnar 1·echt, voo1·zien do01· nrtUcelen 106 en 110 vctn het Bwr,qerU:ik TVetboelc, nuuw ellce wettelijk bewezen
tvoonplaats (3).

(SCHOFFERS.)
ARREST.

woonplants ·in BelgW hacl, en. hi:i geen
verlcla'l'inu heeft afgelegcl clat hij zijn
hoofclverblijf naar een wndere plnats
wilcle overbrengen, en 'UXt'll1t-ee·r nit geen
teiteUj ke door cle rechte1· so1rve·rein beoo1·cleelde omstancl'iyheclen blijlct flat cz.it
z·ijn voornemen wets, z·i.in clg alcten van

HE'l' HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 4 April 1950 door het Militair
Gerechtshof te Brnssel gewezen;
Over het enig middel : schending van
artikelen 97 van' de Grondwet, 102, 103,
104, 105, 106 tot 110, 1317, 1319, 1320 van
het Burgerlijk 'Vetboek, 3 en 5 van de wet
van 25 Juni 1921, 187 van het Wetboek
van strafvordering, 68 en 69b·is van het
'Vetboek van burgerlijke rechtspleging,
5 van !let koninklijk besluit van 30 Maart
1936 en 9 van de besluitwet van 26 Mei
1944, cloorclat het bestreclen arrest, eerste
onclercleel, in ~wver het de bewering van
aanlegger niet gegroncl verklaart betreffeucle zijn woonplaats op het ogenblik
van cle betekening van het vonnis, gewe7.en bij verstek op 28 Juni 1946 door cle
Krijgsraacl te Malmecly, niet wettelijk gemotiveercl is; tweede onclercleel, op het7.elfc1e punt de conclusies van aanlegger
niet beantwoorclt en het eraan versclmldigcl geloof schenclt; derde ondercleel, in
zover !let, clrie door aanlegger in de debatten neergelegcle bescheiden zonder be·
wijskracht verklarencl, het geloof, clat aan
die bescheiclen client te worden gehecllt,
schendt; vier·cle onclercleel, in zover het
niet zegt waarom deze bescheiclen van bewijskracht zouclen ontbloot zijn, niet wettelijk met reclenen is omkleed; vijfcle onclercleel, in zover het, voor aanlegger een
« wettelijke woonplaats " te Butgenbach
aanwijzencl, het begriv « wettelijke woonplaats "' miskent zoals het voortvloeit uit
artikelen 106 tot 110 van het Burgerlijk
W etboek ; zescle onrler~leel, niet wettelijk
gemotiveercl is in zover het beweert clat
aanlegger in Belgi-e zijn wettelijke woonplaats behouclen heeft; 7.evende ondercleel,
in zoyer het, de betekening elders clan op
cle echte en huiclige woonj)laats van aanlegger g·ednan gelllig verklarend, artikel 1X7 Yan het vVetboek van strafvorclering heeft oYertrerlen; :l<'htste onclerclPel,
het begriv '' overmaeht '' verkeerclelijk
toegepast heeft;

(1) Zie verbr., 7 Februari 1949 (An·. Ye>·br.,
1949, blz. 103; Bull. en ~PAsrc., 1949, I, 114) ;
22 Mei 1950 (zie hager, biz. 595; B,zz. en PAsrc.,
1950, I, 665).

(2) en (3) Yerbr., 25 Juni 1928 (B,ll. en
PAsrc., 1928, I, 207); vergelijk ook verbr.,
5 Juli 1948 (An·. Ye>·lw., 1948, biz. 374; Bull.
en PAsrc., 19•18, I, <13-t).

12 .Juni 1950. - 2e kamer. - Voorzitter,
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggeve1·,
H. Fettweis. - GeUjkltticlencle concl11sie,
H. Haoul Hayoit de 'l'ermicourt, eerste
advocaat-generaal.

2e KAMER. -

12 Juni 1950,

1° DAGVAARDING. AKTEN

VAN

STRA~'ZAKEN.
BETEKEND AAN

RECH'rSPLI~GING

DE WOONPLAATS VAN DE YERDACHTE. - GEEN
\'ERKLARING, l'\OCH ONISTAi'IDIGHEID WAAHUIT
llLIJKT DA'l' DE YERDACHTE RET YOORNEl'<IEN
IIAD ZIJN HOOFDVERBLI.TF ELDERS TE GAAN VES-

•riGEN. -

'VET'l'ELIJKHEID VAN DE DETEKE-

NINGEN AAN DIE 'VOONPLAATS GEDAAN.

2° DAGVAARDING. STRAFZAKEN. WETTELIJKE WOONPLAATS. - BEGRlP.

1° Wnnneer ae venlachte een ,qekencle
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Over de eerste zeven onclerdelen :
Overwegende dat, naar de vaststellingen van het bestreden arrest, aanlegger,
tot in September 1944, te Bntgenbach verbleef en er woonde; dat hij slechts die
plaats heeft verlaten om zich naar Duitsland te begeven nit vrees dat die plaats
,;trijdzone zon worden; dat hij bij het gemeentebestuur van Butgenbach geen verldaring van overbrenging van zijn woonvlaats heeft gedaan; dat de beweringen
en bescheiden waaruit hij beweert af te
leiden dat hij zijn woonplaats in Duitsland heeft en de Duitse nationaliteit bezit, teg·engesproken worden door zijn eigen
verklaringen en het getuigschrift van de
Belgische gemeenteoverheid ;
Overwegende dat, volgens artikel 103
van het Burgerlijk vVetboek, verandering
van woonplaats teweeggebracht wordt
door de daad van het werkelijk wonen in
een andere plaats, gepaard met het voornemen om aldaar zijn hoofdverblijf te vestigen; dat het bewijs van clit voornemen,
luidens artikelen 104 en 105, kan blijken,
hetzij uit een uitdrukkelijke verklari11g
gedaan zowel bij het gemeentebestuur van
de plaats die men verlaat als bij dat van
de plaats waar men zijn woonplaats overbrengt, hetzij nit omstandigheden, dit is
uit een geheel van feiten waarover het
aan de rechter over de grond behoort te
oordelen of zij het vereiste bewijs medebrengen;
Overwegende dat, door in de hierboven
aangeduide omstandigheden te beslissen
dat aanlegger zijn wettelijke woonplants
nog te Butgenbach had op het ogenblik
van de litigieuze betekening, het bestreden
arrest artikelen 102 tot 105 juist heeft toegepast;
Overwegende dat er geen enkele tegenstrijdigheid bestaat tussen de vaststelling
enerzijds, dat aanlegger zijn woonplaats
in Belgie heeft behouden en anderzijds
zijn verklaring vrijwillig in Duitsland te
zijn gebleven waar hij zich met zijn familie vestigde; dat men zich in een plaats
kan· vestigen, namelijk in geval van ontntiming wegens oorlogsfeiten of als zich
schuilhoudende misdadiger, zonder het
voornemen te hebben er zijn hoofdverblijf
over te brengen ;
Overwegende dat de uitdrukking « wettelijke woonplaats )) niet enkel de woonplaats naar recht bedoelt, zoals voorzien
door artikelen 106 tot 110 van het Burgerlijk Wetboek, doch elke wettelijk gevestigde woonplaats;
Over het achtste onderdeel :
Overwegende dat, bij gebrek aan nauwkeurigheid, dit onderdeel van het middel
niet kan beantwoord worden ;
Dat geen enkel van de onderdelen van
het mid del kan aangenomen worden;

En overwegende dat de snbstantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
12 Juni 1950. - 2° kamer. - VoorzUter,
H. Louveaux, voorzitter. - Verslarmeve1·,
H. Sohier. - Gelijlcl·ui!len!le co·11cl·usie,
H. Raoul Hayoit de Termiconrt, eerste
advocaat-generaaL

2°

KAii!EH. -

12 Juni 1950,

HOI<' VAN ASSISEN. - ARTIEST VAX VELLWIJZING. - VOORZTENING DOOR DE HESCHULDfGDE YOOH HET \'ElUlTHr.JKEN VAN DE 'l'ER~!IJN

VAN TIEN

VRI,JJ~

DAGEN

VOLGEND~

OP DE

llETEKENING VAN HE'l' ATIRES'l'. - NIE'l'IGHEDEN "\VAARVAN HET ONDERZOEK AAN HE'£ HOF
JS OPGEDRAGEN.
De voorz·ien in rt van cle beschulcUg!le ter1en
het arrest va:n verwi}z'ing 1uwr het hot
van assisen, ingestelcl binnen cle t'ien
vri.ie rlagen volgencle op cle betelceninrt
van cUt an·est, clraaat aan het Hot op
cle schenclin fl van cle wetten bet1·ejfencle
cle bevoegclheicl van !le kamer van in1ie8chulclig·in,qstelHng en van lwt hot
van ass·isen, alsmecle het on!lerzoek nacw
rle niet1.,qheclen opgesom!l ·in artilcel 299
vwn het 1l'etboek van st?'afvorcle?"inrt
of voortvloeieiule u.U cle niet-nalev·ing vcm
cle wetten clie een !leliat op teaenspmctlc
v661' cle Ieamer van inlieschttlcligin,qstelling ·instellen en er het gelwuilr, van cle
tnlen re,qelen (1).

(THOMAS.)
ARilEST,
HIUT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 April 1950 gewezen door de
Kamer van inbeschuldigingstelling van
het Hof van beroep te Luik, aanlegger
verwijzende naar het Hof van assisen te
Luik;
Overwegende dat de feiten, ten laste
gelegd van aanlegger en zijn medebeschuldigden, onder de bevoegdbeid van de Kamer van inbeschuldigingstelling van het
Hof van beroep te Luik en van het Hof
van nssisen van de provincie Luik vallen;
Overwegende dat deze feiten door de
wet worden omscllreven als misdaden; dat
het openbaar ministerie door de kamer
van inbeschiildigingstelling werd gelloord;
(1) Zie verbr., 3 Mei 1948 (Ar1·. Ye1·b,·., 1948,
biz. 246; Bull. en PAsrc., 1948, I, 208) en nota.
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dat het arrest werd gewezen door drie
raallsheren, zoals de wet het voorschrijft;
dat heel de rechtspleging '1·66r deze kamer
in het Frans werd gevoerd en het arrest
in deze taal werd gewezen; dat deze eveneens naar de wet werd g·ebruikt voor het
onderzoek;
Om deze redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
12 .Juni 1950. - 26 kamer. - TTom·zUter,
H. Louveaux, voorzitter. - llerslarmever;
H. Connart. - Gelijkl·uirlenrle concl1t.8'ie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.

Dat
kelijk
Om
ning;
ten.

de voorziening flus niet ontvanis;
cUe redenen. verwerpl de voorzieYeroorcleelt aanlegster tot de kos-

13 .Tuni 1!l50. - 2c kamer. - TToor.dtter,
H. Louveaux, voorzitter. - Verslarmever,
H. Fettweis. - Geliiklnhlenrle concl·u.sie,
H. ,v.-.J. Ganshof 1;ai1 rler Ivieersch, advoc-aat-generaal. - Pleiters, H. Van Pe (van
cle Balie bij het Hof van beroep te Brussel) en Yan Leynseele.

2°
2°

KAi\IEI\. -

13 Juni 1950.

VOOHZIENING IN VERBREKING.
HECH'l'S'l'REEKSE BELAS'l'INGEN. - NEERI.EGGING YAN HET VERZOEKSCHI:UFT 'l'ER GRIFJi'JE
VAN HET HOF VAN BEROEP lliNNJ~N-DE TER~IIJN
\'AN VEERTIG DAGENJ TE REKENEN VAN DE DA-

TliM VAN HE'l' ARREST. -

SANCTIE : VERVAL.

1o

KAlHEH. -

13 Juni 1950.

~PFJctALFJ BELA STING OP DE WI~
STFJN VOORTVLOEIFJND UI'J' LEVFJHINGEN EN PHES'l'ATIES AAN D-m
YI.JAND. LEYERINGEN EN PRES'l'ATIER
DIE '1'0'1' EEN NORMALE WINS'l' AANLEIIJHG GAVEN.- BELASTING NIET VERSCHITLDJGD INDIEN
PRERTEEHDEH. RET VOOTnVERP VAN EEN

DE

OPEISING 'VAS EN BEWJ,JST DAT DEZE OPEISJj\;G

Jlct vc·r.2·oeTcschritt ge·richt aan het Hot van
verb·reking tegen een arrest van een hot
van be·roep, {fcwezen in zake rechtstreekse belastin{fen, moet 01! st·mt van
•/Jerval neer{felegrl tvonlen ter grijfie van
het hot van beroep b·innen rle tennijn
van veerU{f rla{fen, te rekenen van rlc
rlatum van het a.rrest (1). (Wet van

6 September 1895, art. 14.)
(NAAAILOZE VENNOO'l'SCHAP (( .MOPLINR BAUWENS)),

T. ADMINISTHATIE VAN FINANCJEX.)

ARREB'l'.
HET HOF; - Gelet op het arrest, op
21 Juni 1949 door het Hof van beroep te
Brussel gewezen;
Oyerwegende dat, luiclens artikel14 van
c1e wet van 6 September 18!J5, de eis tot
verbreking in zake rechtstreekse belastingen ingesteld wordt bij een verzoekschri.ft
flat, op straf van nietigheid, binnen de
veertig dagen te rekenen van de datum
van het' arrest ter griffie van het hof van
beroep moet neergelegcl worden;
Dat nit de door de griffier van het hof
1•an beroep op het verzoekschrift en de er
aan gehechte stukken gemaakte vermelding
blijkt dat die neerlegging slechts op 3 Augustus 1949 geschiedde, cUt is, na het
verstrijken van de door de wet op stra f
van verval opgelegde termijn;
(1) Zie verbr., 24 Februari 1948 (Arr. Ye1·br.,
1948, biz. 112; Bull. en PAsrc., 1948, I, 128) ;
1 Maart 1949 (A,.,., V e1'b1·., 1949, biz. 155; Bull.
en PAsrc., 1949, I, 173) en ancler arrest vim
zelfcle datum (Bull. en PAsrc., 1949, I, 173).

ECil'r EN RECH'l'ZINNIG WAS.
2° SPFJCIALE BFJLAS'l'ING OP DE WINRTEN VOOHTVLOEIEND UI'J' LFJVFJHINGEN FJN PRESTATIES AAN DlB
VIJAND. - 0PEISING DIE Illc VIU.JR'l'ELLTNG
VAN

DE

llELAS'riNG

YOOR

GEYOLG

HEEFT.

ECII'l' EN RECH'l'ZTNNIG KATIAK'l'ER VAN Die
OPEISING.
3° RPECIALFJ BELASTING Or DE WTNSTEN VOORTVLOFJIEND UJT LEVFJRINGEN EN PRESTATIES AAN DFJ
VIJAND. - 0PEISING DTE DE \'HLTSTELLING
VAN DE SPECIALE RELAS'l'ING VOOR GEVOLG
HEEFT. - 0PEISlNG DJE Jllc D.\AD VAN EEN
RECH'l'ELIJ'KE OF FEI'fELI.JKE MACH'l' ONDEHSTELT, BES'l'AANDE IN HE'l' "TEGNEMEN YAN EEN

BEPAALD VOORWER!'.
4° SPECIALFJ BELAS'riNG OP DE WINSTEN VOOHTVLOEIEND UIT LFJVEHINGEN EN PHES'I'ATIES AAN DE
VIJAND. - OrEISING Dm DE vnr.rS'l'ELLING
\'AN DE P.ELAS'I'ING YOOR GEI'OLG HEEF'l'. IN- ONBESCRJKilAARHEIDS'l'ELLING, REGLE~fEN
'l'ERING, COX'l'R0LI~ E~ TOEZTCHT OYER ZEKEBE
GOEDEREN KlTNNEN SLECHTS OPRISING UITJ\f.\ICEN INDIEN AANGEVPLD DOOH EEN WEGNEMINH

'l'ENGEI'OLGE YAN DEZE YOORBEREIDENDE UAAT·
REGELEN,

BFITEN

EXIGETILEI

TOESTE:MUJI\'0

\'AN DE PRES'l'lcERDER. - JYIAATiliGm;LEN DIE
OEEN ON'l'HEF~'ING UIT HE'!' BEZI'l' UI'fMATm;>;
TEN YOORDELE VAN Dl~ OPEISENDE OVERITEID
EN TEN NADELE VAN DE OPGEEISTE, EN DIE ALDrR
GEEN OPEISING TIITi\fA KEX DIE DE VRI.TR'l'Ji~L
LING VAN DE BELASTING YOOH GEYOLG HEBBE:X.

:;o iVIIDDELEN TOT VEHBRFJKING. 7JAKEN VAN HECHTS'l'llEEKSE BELAS'l'TNGEN. -

MIDDEL WAARili.J AANGEI'OEI:D WOHD'l' OAT CONCLUSIES NIET BEANT,VOORD 'VERDEN. -

CON-

-

637

CLUSIES NIET TER GIUFb'IE ' TOT S'l'AVING VAN
DE VOORZIENING NEERGELEGD. GEEN ENKEL
STOIC WAARO;' HET HOF ACIIT KAN SLAAN
\'AH'l'S'l'JcLLENDE DAT DEZE CONCLUSIES GENOJVIIDDEL DA'l' GHONDSLAG IN
MEN WERDEN. FEI'fE MIST.

1 o De speciale belasUng op de winsten
voortvloe·iend uit levedngen en prestaties awn de v·ijand is .ni.et toepasselijk
011 de ·w·insten voortvloeiend ~tU leverinyen en prestaties die een normale
tvinst voo1· gevolg hadden, op voorwaarlle clat cle p1·esteenler het voorwe1·p van
een ope·is·ing was en dat cleze echt en
rechtzinnig was. (Wet van 15 Octo-

ber 1945, art. 1, par. 4.)
2° Het lcaralvter van echtheill van llc
opeising, waarvan cle presteercle1· het
·uoonve·rp was, ten eincle te beantwoo·rllen aan lle wettelijlce voorwaa1·den die
lle vrijstelling van lle speciale belasting
voo1·tvloeiende uit levering(m en p1·estaties awn cle vijancl voo1· yevolg hebben,
sln·it ·in clat cle m.aatrcyel awn cle p·resteercler opgelegcl alle intrinsielce voo·r'IV£twrden ran een wezenlijke opeis·iny
·rerenigt, claaT het karalcter van reohtzinnigheicl van cle ope ising nlle yeveins£le
llnden vnn de vrijstelling v£m belastiny
·u.Itslu'it (1). (Wet van 15 October 1943,

art. 1, par. 4.)
3° 'I'ot reohtvaardiying van de vri.jstelliny van de speoiale /Jelasting op de
w·insten. voortvloeiencl uit leverin,qen en
prestaties awn de vijand, veronllerstelt
lle opoisinrJ 1;a.n de levering of p1·estaUe
lle claad van een 1·echtelijke of feitelijlce
maoht, bestamule ·in het wegnemen van
een bepaald voorwer11 (1). (Wet van

15 October 1945, art. 1, par. 4.)
4° Inclien cle in-onbesohikbaa.rheiclstelUng,
de 1'eglernente1'ing, cle contrule en het
toe.zicht over .zelcem r;oecleren tot doel
lmnnen lwbl1en gebmwlijlc het wegnemen
e·r van door cle vijnntl mogelijlc te mal!en, op 71 et oyenb lilc dat hij z1tllcs zou
norli[J hebben, dan nog moet het wegnemen als gevolg op deze voorbere1dende
maatregelen, opclat zulks samen met deze
mnntJ'e{lelen een o]lei.s-in !J zou. ttitmalcen
£l-ie cle V1'ijstelHng vnn de speciale belasNng op cle w'insten vorwtvloeien ttit lever-ingen en prestaties ann cle vijnnd voo1·
yevolg heeft, gesohieden bttUen en-ige1'lei toestwmm·in,r; van de presteerder.
Bea.ntwoorden niet nan cleze voo1·waarden
en maken {leen ontheffing uit het bezU
nU ten voorclele van de opeisencle ove1·(1) Zie nota 1, ondertekend W. G., onderaan
dit arrest in Bull. en PASIC., 1950, I, 722.
(2) Zie namelijk verbr., 16 Jnni 1947 (Bull.
en PAsrc., 1947, I, 282); 5 Januari en 1 Maart
1948 (A1·r. Verb1·., 1948, blz. 2 en 119; Bull. en
PAsrc., 1948, I, 2 en 136).

heid en ten mulele van de opgeeiste,
« half-vrijw'ilUge ]lrestaties ''• << 'n'itgelolcte ojfc1·ten·'' of « verkopen waa1·op
aoor de leve·rancier een zeke·re w·inst
verwezenlijlct wo1·clt '' (1). (Wet van

15 October 1945, art. 1, par. 4.)
5° M·ist [J1'011(lslag in feite, het n~·iclclel awnvoe·renrZe £lat het bestreden an·est reyelmaUg v66r het hof van beToetJ uenomen aonalu.sies niet zou becmtwom·a hellben, wwnneer cleze niet te1· g1·ijJie vaiL
]Let hof van bemep tot staving van
cle vooTziening neergeleacl werclen; en
dat noah deze oonolusies, noah de omstan£ligheicl dat z·ij 1·e,qelrnaUg yenmnen
werrlen ttit en·ig stulc blijlcen waarop het
H of noht ·verrna{f te slaan (2) .
(NAAMLOZE VENNOO'l'SCHAP << L'JLJ1 ADA1tf ))'

T. ADMlNISTRA'l'lE YAN FINANCIEN.)
ARREST.

HE'!' HOF; - Gelet op het bestredcn
arrest, op 30 Mei 1949 door het Hof van
beroep te Luik gewezen ;
Over het eerste middel : schencling van
artikelen 1, 2 en 3 .(bijzonder 1, par. 4) van
de wet van 15 October 1945 tot invoering van een speciale belasting op fle
winsten voortvloeiend uit leveringen en
prestaties aan de vijand, doordat het bestreden arrest de exceptie van opeising
ingeroepen door aanlegster tegen de annslag gedaan door de administratie van
de rechtstreekse belastingen op de winsten verwezenlijkt ter gelegenheid van
leveringen of prestaties gedaan aan ue
vijand, verworpen heeft om reden : 1° dat
de opeising echt en rechtzinnig moet
zijn, wat de aan de opeising eenvoudig
voorbereidende maatregelen uitsluit, zoalR
de eenvouclige reglementering of de lo\Jter voorlopige, gehele of gedeeltelijke inonbeschikbaarheidstelling; 2° dat het begrip van opeising het buitengewoon recht
insluit prestaties op te leggen door zich
<le eigendom of het gebruik van de voorwerpen toe te kennen; dat de voorlopige
in-onbeschikbaarheidstelling, de reglementering, de controle en het toezicht van
zekere goederen of van zekere takken van
de handel niet kan g·elijkgesteld worden
met de opeising, zolang er geen ontheffing
nit het bezit is ten bate van de opeiser
en ten nadele van de opgeeiste, dan wanneer : 1° het vaststaat dat, met te vereisen dat de opeising echt en rechtzinnig
moet zijn, de wetgever geenszins de tot
opeising eenvoudig voorbereidende maatregelen heeft willen uitsluiten, doch heeft
willen uitsluiten de opeisingen en de voorlopige maatregelen van beheer, gecamoufleerd of uitgelokt om alle verdenking of
de toepassing van de strafwetten te vermijden; 2° de in-onbeschikbaarheidstel-
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het toezicht van zekere goederen geen ander doel hadden dan de wegneming door
de vijand er van toe te laten op het
ogenblik waarop hij zulks zou nodig hebben en dat de wegneming ten gevolge van
voorbereidende maatregelen wel de opeising nitmaakt :
Over het eerste onclerdeel :
Overwegende dat artikel1, paragraaf 4,
van de wet van 15 October 1945 de vrijstelling van de speciale belasting op de winsten voortvloeiend nit leveringen en prestaties aan de vijand, binnen de petken
van een normale winst, toekent aan de
presteerder die slachtoffer is van een opeising door hem als echt en rechtzinnig bewezen;
Overwegende dat het vereist karakter
van echtheicl inslnit dat de aan de presteercler opgelegde maatregel alle intrinsieke voorwaarden van een wezenlijke
opeising verenigt, het karakter van rechtzinnigheid de geveinsde daden uitsluitende;
Overwegende dat de opeising noodzakelijk een daad van een rechtelijke of feitelijke macht onclerstelt, bestaande in het
wegnemen van een bepaald voorwerp buiten enigerlei toestemming van de eigenaar;
Overwegende dat elke nitbreicling van
deze bepaling uitgesloten is zowel om
reden van de strikte bewoordingen van de
wettekst als van de parlementaire voorbereiding, waarnit blijkt uat de zedelijke
tlwang en de nood niet volstaan om het
voordeel van de exceptie te bekomen;
Overwegende dat uit deze beschouwingen blijkt dat het bestreden arrest, met
(( de tot de opeising eenvoudig voorbereidende maatregelen, zoals de eenvoudige
reglementering of de gehele, gedeeltelijke
of louter voorlopige in-onbeschikbaarheidc
stelling JJ nit de toepassingssfeer van artikel 1, paragraaf 4, te verwerpen, wegens gebrek aan wegneming door de opeisende overheicl ontbloot van het karakter van door de in het middel bedoelde
wettekst vereiste echtheid, cleze oordeelkundig heeft toegepast ;
Dat het eerste onderdeel van het middel naar recht faalt;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat indien de in-onbeschikbaarheidstelling, de reglementering, de
contrOle en het toezicht over zekere goecleren tot doel konden hebben het wegnemen er van gebeurlijk door de vijand
mogelijk te maken, op het ogenblik waarop hij z1Ilks zou nodig hebben, da:q nog
het wegnemen als gevolg op deze voorbereidende maatregelen, om een opeising
nit te maken, buiten alle toestemming van
cle presteerder moest geschieden;
Overwegende dat het bestreden arrest

clit principe juist toegepast heeft met te
weigeren de aangevoerde maatregelen met
opeising gelijk te stellen zolang deze niet
gevolgd zijn van ontneming ten voordele
van de opeisende overheid en ten nadele
van cle opgeeiste, doch enkel (( van half
vrijwillige prestaties JJ, ((van uitgelokte
offerten of van verkopen waarop de leverancier een zekere winst verwezenlijkt JJ ;
Dat het tweede onderdeel van het middel naar recht faalt;
Over het tweecle miclclel : schencling van
artikelen 97 van de Gronclwet, 1319 en
1320 van het Burgerlijk Wetboek, van
artikel 1, bijzonder paragraaf 4, van de
wet van 15 October 1945 tot invoering
van een speciale belasting op de winsten voortvloeiend uit leveringen of prestaties aan de vijand, doordat het bestreden arrest beslist heeft dat de op 20 en
21 October 1940 aan aanlegster gegeven
onderrichtingen haar goederen aan een
Duits organisme aan te bieden geen opeising uitmaakten, dat zij slechts tot doel
hadden de oorspronkelijke onbeschikbaarheicl ten vom·dele van de bezetter te vernieuwen met aanlegster te verplichten een
deel van haar stocks aan een aang·ewezen
Duits organisme aan te bieden, dat het
dus niet gaat om een inbeslagneming of
beslaglegging maar om de overdracht van
zekere partijen goederen mits contract
waarin de clwang of de sanctie niet tussenkomen zoals in geval van wezenlijke
opeising, dan wanneer het verbocl om te
beschikken over goecleren ten voorclele
van andere personen dan een Duits organisme met name aangeduid, zeker op een
opeising neerkV.,am, wijl de aan clit organisme te verrichten overdracht niet vrijwillig wns en niet tegen een vrij besproken prijs toegestaan werd ; doordat het
arrest althans niet gemotiveerd is om de
conclnsies van aanlegster niet beantwoord
te hebben; dat, inclerclaad, aanlegster bij
deze conclusies beweerde « dat zij nooit
een aanbod van goederen had gedaan; dat
zij naar Brussei werd geroepen om zich
de oekazen van de heer Hillann te horen
aanzeggen ; da t de aclministra tie noch bewijst noch aanbiedt te bewijzen dat vanwege aanlegster er een aanbod zou geweest zijn JJ :
Over het eerste onderdeet :
Overwegende dat, bij souvereine be·
schouwingen, het bestreclen arrest vaststelt : 1o dat aanlegster, alhoewel zij de
mogelijkheid van een opeising kon voorzien, zich geschikt heeft naar cle Duitse
reglementering aangaancle cle productie
van bewerkte stoffen door regelmatig en
voortdurend aankopen van grondstoffen
hernieuwen; 2° dat aanlegster, bij brief
van 20 Februari 1948 zelf erkend heeft,
dat de Duitse verorclening van 20 Mei
1940 noch in feite noch in rechte een
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mogelijkheid van een vrije algehele beschikking verminderde; dat, nadien, deze
vermindering uungepast werd door verschillende machtigingen welke aan aanlegster een deel van haar handelsvrijheitl
hebben gelaten;
Overwegende dat het bestreden arrest
nit deze feitelijke elemt'!nten naar recht
heeft kunnen afleiden dat er geen sprake
was van (< inbeslagneming of van beslaglegging, maar van overdracht van zekere
partijen goederen mits contract waarin
de dwang of de sanctie niet tussenkwamen zoals in het geval van wezenlijke
opeising >> of met andere woorden, waarin
alle toestemming van de 11resteerder niet
nitgesloten was;
Dat het eerste onclercleel van het micldel
naar recht faalt;
Over het tweecle onderdeel :
Overwegende dat de conclusies door
aanlegster, v66r het hof van beroep genomen, ter griffie van dit hof niet werden
neergelegd tot staving van de voorziening; dat het .miclclel geen steun vindt in
enig stuk waarop het Hof. acht vermag
te slaan;
Dat het tweecle onderdeel van het middel in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt cle voorziening; veroorcleelt aanlegster tot de kosten.

4°

VOORZIENING IN VERBREKING.
VOH~I. ZAKEN VAN DIREO'I'E BELASTINGEN. AANDUIDING VAN EEN WETSBEPALING
DIE GESOHONDEN WERD ZO HET MIDDEL GEGROND IS. SOHENDING DIE DE YERBREKlNG
VAN HET BESTREDEN DISPOSITIEF VOOR GE\'OLG
HEED'T. VOLDOENDE AANDUIDING.

5°

VENNOO'l'SCHAP. OMVORMING VAN
EEN VENNO:>TSOHAP ONDER GE~IEENSOHAPPE
LIJKE NAAM IN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP. ROEPT EEN NIEUW JURIDISOH WEZEN IN HET
LEVEN.

6°

INKOMSTENBELAS'l'ING EN.
BEDRIJFSBELASTING. VENNOTEN ONDER GEMEENSOHAPPELIJKE NAAM DIE BI,J EEN NIEUW
GESTIOHTE NAAMLOZE l'ENNOOTSOHAP HUN HELE
DEELNEMING IN
DE
VENNOOTSOHAP
ONDER
GEMEENSOHAPPELIJKE NAAM INBRENGEN, DIE
HET KAPITAAL ER VAN BEDRAAGT, BENEVENS
HAAR RESERVES EN EEN lliJZONDERE DEVALUATIERESE!l.VE. TOEKENNING AAN DE GEWEZEN VENNOTEN ONDEH GEMEENSOHAPPELIJKE
NAAJ\.I,
BHENG

KAMI':R. ___:
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J.o

VERBHEKING.- BEVOEGDHEID.- CoN'l'RoLE VAN HET WETTELIJK KARAKTER DOOR
DE REOHTE!l. OVEH DE GROND TOEGEKEND AAN
DE lPEITEN OP SOUVEREINE ':VIJZE VAS'l'GESTJGLD.

2°

VERBREKING.
BEWEGDHEID.
ZAKEN VAN DIREOTE BELASTINGEN. AHREST
WAARlliJ BESLIST \VORDT DAT DE TOEKENNIKG,
IN DE STIOHTINGSAKTE VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP, VAN TITELS AAN EEN VAN DE VENNOTEN, HET KARAKTER VAN EEK BELASTBAAR
BEDRI,JFSINKO~IEN NIET HEED'T. BESLISSING VALT ONDER DE OON'l'ROLE VAN HET HOF
VAN VERBREKING.

3°

VOORZIENING IN VERBREKING.
GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID. llEWERING DAT DE REOHTER OVEll DE GROND
IN FEITE OORDEELOE. ANTWOORD OP DE
VOORZIENING EN NIET GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID.

IN

DE

NAAMLOZE

VENNOO'l'-

VER.TEGENV{QORDIGEN.

VENNOTEN

BELASTBAAR IN DE BEDRIJFSBELASTING OP DE
WAARDE VAN DE RESEHVES VAN DE VENNOOTc
SOHAP ONDER GEMEENSOHAPPELI-JKE NAAM.

7°

INKOJ\IISTENBELAS'l'INGEN.
llEDRIJFSBELASTING. J\IIEji:RWAAHDEN TEWEEGGEBRAOHT DOOR DE UI'l' DE WET VAN
30 J\IIAAR'l' 1935 VOORTVLOEIENDE DEVALUATIE.
VOORWAARDEN WAAHAAN DE WET DE
VIUJSTELLING VAN DEZE MEERWAARDEN ONDERWERPT. VRIJSTELLING NIET ALLEEN
ONDERWORPEN AAN DE VOORWAARDEN BEPAALD
BIJ ARTIKEL 86 VAN DE SAMENGESOHAKELDE
WETTEN, JIIAAR TEI'ENS AAN DEZE VOORZIEN BJ,J
AHTIKEL 27, PAR. 2bis, VAN DEZELFDE WETTEN.

go

INKOMSTENBELASTINGEN.
llEDRIJFSBELASTING. SOMMEN DE MEERWAARDE
VER'l'EGENWOORDIGENDE VERBONDEN
AAN DE VOORRADEN EN STOCKS YAN EEN VENNOOTSOHAP ONDER GEMEENSOHAPPELIJKE NAAM,
'l'EWEEGGEBRAOHT DOOR DE UIT .DE WET VAN
30 .i\1AART 1935 YOORTI'LOEIENDE DEVALUA'l'lE
EN W AARMEDE EEN BIJZONDERE RE8ER-YE AANGicLEGD WERD. VOORLOPIGE VRIJSTELLING
VAN DEZE MEERWAARDE. SOMMEN DEEL
UITMAKENDE VAN DE INBRENGEN VAN DE GEWEZEN VENNOTEN ONDEH GEMEENSOHAPPELIJKE
NAAM IN EEN NIEUW OPGERIOHTE NAAMLOZE
SOMIIIEN DIE HET VOOilVENNOOTSOHAP. WERP UITMAKEN VAN EEN TOEKENNING VAN
AANDELEN. SOMMEN ONDERWORPEN AAN DE
BED RIJB'SBELAS'l'ING.

13 Juni 1950. - 26 kamer. - VoorzUter,
H. Louveaux, voorzitter. - Ver8lc~gge'Uer,
H. Anciaux Henry cle Faveaux. -· GeUjlcln·i.dende oonol·nsic, H. vV.-.J. Ganshof van
der Meersch, aclvocaat-generaal. - Plci.tcrs, lUI. Resteau en Van Leynseele.

2°

VENNOTEN

SOHAP GEWORDEN, VAN AANDELEN DIE DEZE IN-

9°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDlliJl'SiiELASTING.
ANDERE VENNOOTSOHAPPEN DAN OP AANDELEN. VENNOTEN AFZONDERLI.JK BELAS'l'BAAR :UIT HOOFDE VAN DE
SOMMEN DIE HUN VERLEEND OF 'l'OEGEKEND
WORDEN. BETEKENIS VAN HET BEGRIP
« SOMMEN )), - DIENT VERS'l'AAN ALS ZIJNDE
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DE SOMAiEN TOEGEKEND EN UITGEKEERD << IN
~PECIEJ IN AANDELEN OF ANDERSZINS )),

zien-in,q en n·iet een rtrond vnn niet-ontvanlcez.ijlcheicl (4).

1° H et behoort tot lle bevoegclheill ·van het

4° Voldoet aan n1'tikel 14 vctn de wet van
6 September 189.5, in zove·r door cUt artikel de aand·u:iding in de voorZ'ien-ino
voo1·gesehreven wonlt van de ·wettelijke
bepnlingen waa·n:nn de sehending in(JCroezJen wo·rdt, ltet m·iddel waa1'bij ecu
wettelijlce bepaz.ing aangedu.id wordt die
gesehonden we1·d zo het middel gegronrl
·is, voor zoveel deze sehend·in[! van ann/
weze cle veTbrelcing vnn het bestreden
d-isposUief voor uevolu te hebben (5) (fi 1

11 of ·vMt verb1·elcin.o het wettelijlc Jca·ralcter nn te gctan clat cloo1· 1le 1·eohter over
lle grand toegekencl wo1·clt ann de op
SO'lt'Vereine wi.jze vnstuestelcle j'eiten (1)
(2) en (3).
2° Het arrest waa1·u·ij besUst wordt clnt
cle toelcenn1;ng, in lle st·iehtin,qsctkte van
een naamloze vennootsehctp, vcm nandelen aan een van de vennoten, het Jcarakte1' n·iet heej't van een belnstbaar bed·rijj's·inlcornen, beslist n:iet in feite en
cleze beslissing behoo1·t tot de eontrule
·van het Hot van ve1·b1'elcing.
3° De bewet'ing dat de 1·eehter over d0
uronll in feite zo1t beslist heb ben man let
een venvee1·miclllel 11.it tege·n cle voor(1) Dat de beoordeling omtrent de feiten
door de rechter over de grond niet onder het
toezicht van het Hof van verbreking valt, zie
verbr., 15 Februari 1949 (ArT. Ye1·br., 1949,
biz. 126; Bull. en PAsrc., 1949, I, 141); 30 Mei
lDJU (A1"1', Yerb1·., 1949, biz. 539; Bull. en
J:'Asrc., 1949, I, 403); 7 Februari 1950 (zie hoger,
blz. 371; B-ull. en PAsrc., 1950, I, 394).
(2) Dat het Hof van verbreking bevoegd is
om na te gaan of de vaststellingen van de
I'echler over de grond niet in tegenstrijd zijn
met de gevolgtrekkingen die hij er nit afleidt
en of zij wettelijk dit besluit rechtvaardigen,
J~ie verbr., 16 December 1947 (A,.,·. Jler·b·r.,
l!H7, biz. 416; Hull. en PAsrc., 1947, I,. 547,
en nota 3) ; 27 J anuari 1948, twee arresten
(An·. Ye•·b,·., 1948, biz. 52; Bull. en PAsrc.,
HJ.lS, I, 61 en 62); 10 Februari 1948 (A1T.
Yc1·br., 1948, biz. 83; Bull. en PAsrc., 194..8, I,
n6); 14 October 1948 (A1T. Ye,·b,.,, 1948,
blz. 500; Bull. en PAsrc., 1948, I, 576).
(3) Dat bet Hof van verbreking bevoegd is
om na te gaan of de gevolgtrekking van de
rechter over de grond niet werd ingegeven
door een verkeerd begrip van de wettelijke
bepaling die hij meent te moeten toepassen.
Zie nota 3 onderaan verbr., 16 December 1947
(An. Verbr., 1947, biz. 416; B-ull. en PAsrc.,
1U4'i, I, 547); verbr., 14 December 1948 (A1'1'.
Ve1·br., 1948, biz. 633; Bull. en PAsrc., 1948,
I, 718); 23 Mei 1950 (zie hoger, biz. 601; Bull.
en PAsrc., 1950, I, 678).
(4) Zie de nota, ondertekend W. G., onderaan dit arrest in Bull. en PAsrc., 1950, I, 727.
(5) Sie in burgerlijke zaken : verbr., 27 November 19:17 (A•~·. Fe•·b,.., 1947, biz. 383; Bull.
en PAsrc., 1947, I, 504) ; 1 December 1949 (zie
hoger, biz. 184; Bull. en PAsrc., 1950, I, 201).
(6) Over de verplichting in zake clirecte belastingen, in het verzoekschrift de beweerde
geschonclen wettelijke bepalingen aan te duiclen, zie verbr., 4 April 1938 (Bull. en PAsrc.,
1938, I, 135); 9 Februari 1948 (A,.,·. T' e1·ln·.,
1948, biz. 72; Bull. en PAsrc., 1948, I, 82). Het
volstaat echter niet dat de wettelijke bepalin-

(7) (8) (9)

en (10).

5" De omvorming van een vennootschap
onder uemeensehnppeU:ike nanm in een
nnamloze vennootsehap cloet een nieuw
.itwidiseh wezen ontstaan dat onde·rseheiclen en onafhanlcelijlc is van ae ven·
gen, waarvan de schencling ingeroepen worclt,
in het verzoekschrift tot verbreking aangeduid
worden; er moet tevens nader bepaald worden
hoe zij geschonden werden : verbr., 27 Januari
1930 (B1tll. en PAsrc., 1930, I, 79); 9 Febrnari
1948 (A•·•·· Ye1:br., 1948, blz. 72; Hull. en
PASIC., 1948, I, 82).
(7) Dat in burgerlijke zaken ·de vermeldingen en aanduidingen in de uiteenzeltit1g opgenomen, naar de bepaling van artikel 13 van
de wet van 25 Februari 1925, de leemten in de
middelen niet kunnen aanvullen, zie verbr.,
31 October en 12 December 1935 (Bull. en
PAsrc., 1936, I, 22 en 84); 9 Januari, 20 Februari en 28 :M:ei 19.36 (ibirl., 1936, I, 110, 155
en 273) ; 16 Mei 1938 (ibirl., 1938, I, 169) en
nota 1; 30 Maart 1939 (An. Ye1•b•·., 1939,
biz. 12; Hull. en PASIC., 1939, I, 184).
(8) Dat wanneer in bnrgerlijke zaken verschillende grieven in een voorziening uiteengezet, geen onderdelen van eenzelfde middel,
doch onderscheiden midclelen uitmaken, de geschonden wettelijke bepalingen voor elk van
de onderscheiden grieven afzonderlijk moeten
aangeduid worden, zie inzonderheid verbr.,
17 en 31 Maart 1938 (B1tll. en PAsrc., 1938, I,
92 en 12'1); 9 October 1947 (A1·r. YeTb1·., 1947,
blz. 313; Bull. en PAsrc., 1947, I, 404); 10 November 1949 (zie hager, blz. 129; Bull. en
PASIC., 1950, I, 143).
(9) Dat in zake directe belastingen, waarbij wettelijk geen aan.,u/lenlle mem01·ie noch
uiteenzettingen bestaan, zo de midrlelen de
geschonden wetten niet aanduiden, aan de
eiser niet kan verweten worden dat hij de in
burgerlijke zaken voorgeschreven regelen niet
naleef de en da t bet verzoekschrift tot verbreking aan de bepalingen van artikel 14 van
de wet van 6 September 1895 voldoet, 1velke
oolc de plaats zij van het verzoelc.•elwift waar
de geschonden wetten aangeduid werden, zie
de nota 1 onderaan verbr., 16 1\iei 1938 (Bull.
en PASIC., 1938, I, 169).
(10) Dat in zake directe belastingen, zo de
voorziening ten minste een der wettelijke be-
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nootschap
onder
gemeenschappelijlce
gemeenschappelijlce naam in een niettwe
naMn.
naamloze vennootschap ingeb1·acht wo·rden, aldus op definitieve wijze op,qeno5o vVanneer geheel de deelneming van de
men ·woTden in het kapitaal van de
·vennoten
onder
gemeenschappel'ijke
nieu.we naamloze vennootschap en het
naarn, zijnde gans het actief en het pasvoo1·we·rp van een toelcenni'l'l.f/ van aansi.ef van 1lie vennootschap, met inbedelen uUmalcen, is de bedrijfsbelast-ing
grip van het lcapitaal, de rese1·ves en
verschttld·igd op de waa·rde van deze bijeen bijzonde1·e vooTlopig vrijgestelde dezonde·re devaluatiereserve. (Wetten bevalttatiereserve, door de vennoten onder
treffende de inkomstenbelastingen, sagerneenschappelijke naam in een niettwmengeschakeld op 12 September 1936,
opgerichte naamloze vennootschap ingeart. 27, par. 2b'is, en 86.)
bracht werd, bij zover dat laatstvermelde vennootschap eigenares wordt van
9° Er dient verstaan door « verleende of
gans het verrnogen der vennootschap
toegekende sommen >> aan de wet'lcende
onder gemeenschappelijlce naam, en dat
vennoten in de vennootschappen ande·re
aandelen wellce deze in.b1'eng ve1·tegendan d·ie op aandelen, wellce rechtspe1·woo1·digen toegekend werden aan de gesoonlijlche·ill be.zitten, en ttit hoofde
·wezen vennoten onde1· gemeenschappederwellce elke werlcende vennoot afzonUjlce naam, d·ie a.ls op1"ichters van de
derlijlc aan de bedrijfsbelasting onde·rnienwe naarnloze vennootschap verscltijworpen is, de sommen verleend of
nen, z·ijn deze op de waanle van 1le retoegekend << in specie, in titels of anlle1'Sse1·ves in de berZ.rijfsbelasting belast- ·
zins ,, (2). (Wetten betreffende de inbaar (1). (W etten betreffende de inkomkomstenbelastingen, samengeschakelcl op

stenbelastingen, samengeschakeld op
12 September 1936, art. 27, par. 1 en 2.)

12 September 1936, art. 35, par. 2.)

7° De belastbare meenvaanlen, waarvan
de belastingplichtige 1·echtvaard·igt dat
zij veroo1·zaakt we1·den door de devalu.atie voo1·tvloeiende n-it · de muntwet
van 30 MU1a1·t 1935 en die van de bedrijfsbelastVng v1'ijgesteld zijn naar de voo1·waarden bepaald bij a1·tilcel. 86 van de
wetten samengeschalceld doo1· het koninlclijlc beslnit van 12 September 1936,
zijn tevens onde1·wo1·pen aan de bepe1·..
lcende bepalingen van artilcel 27, pamgraaf 2bis, van de samengeschalcelde
wetten en, rneer bepaald, aan de voorwaarde dat deze meerwaarden, voo1·lopig V1'ijgesteld, niet het voo1·we1·p van
enige1'lei verdelin_q, u.itlcering of opne-ming tlitmaalcten en dat niet ove·J·gegaan
we1·d tot en·igerlei nitlcedng van de
m·oeger aangelegde reserves. (W etten

betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld op 12 September 1936,
art. 2:7, par. 2bis, en 86.)
8° Wannee1· de sommen, die de meerwaarde vertegenwoord'igen verbonden aan de
voorraden en stocks van een vennootschap ondm· gemeenschappelijlce naam,
als gevolg op de mnntwet van 30 Jltl aa1·t
1935 in een bijzondere. 1·ese1·ve op,qenomen werden en voorlopig vri.iuesteld zijn
naar luid van artilcelen 27, paragraaf 2bis, en 86 van de wetten bet1·effende de inlcomstenbelastingen, samenueschalceld op 12 September 1936, door
de vennoten van de vennootschap onder

palingen aanduiden moet die zou geschonden
zijn indien de grief gegrond ware, zij niet all~
die bepalingen aanduiden moet, zie verbr.,
5 April 1938 (Bull. en PASIC., 1938, I, 137).
(1) Zie de nota, ondertekend W. G., onderaan dit arrest in Bull. en PASIC., 1950, I, 729.
VERBR.,
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{ADMINIS'l'HA'l'IE VAN I?INANOIEN, '1'. LERNER
EN PADAWER.)
ARREST.

HET HOIP; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 November 1948 door llet Hof
van beroep te Brussel gewezen;
Over de eerste groncl van niet-ontvankelijkheid, afgeleicl hieruit dat llet bestreden arrest, door in feite vast te stellen
dat geen deel van het maatschappelijl;:
vermogen het privaat eigemlom van verweenlers geworden is, en door te beslissen
dat het aan de rechter over de grond voorgelegd vraagstuk dit was of de betwiste
verriclltingen aan verweerders « in feite n
een belastbare bedrijfswinst deden verkrijgen, een souvereine beoordeling lleeft
uitgebracht die aan het toezicht van ltet
Hof ontsnapt :
Overwegende dat door te beslissen,
enerzijds, dat. het maatschappelijk vermogen het patrimonium van verweertlers
niet heeft verrijkt en door daaruit af te
leiden dat de toekenning van aandelen in
de aide van 29 Juni 1936, waarbij de
naamloze vennootschap « The Excellent
Raincoat - Le Roi du Caoutchouc >> werd
gesticht, de kentekenen van een belastbare bedrijfswinst niet heeft, de rechter
(2) Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld op 12 September 1936,
artikel 15, paragraat 2.
Zie verbr., 4 November 1940 (A1'1·. Ferbr.,
1940, biz. 109; Bull. en PAsrc., 1940, I, 275);
Parlement. Handel., Senaat, vergadering van
27 Juni 1930, biz. 1124 en 1125.

over de groncl aan de feiten, cUe hij op
souvereine wijze vastgesteld heeft, een
wettelijk karakter gegeven lleeft waarvan
llet toezich t a an het Hof beboort;
Dat dit middel, grond van niet-ontvankelijkheid geheten, niet kan aangenomen
worden·
Over 'de tweede groncl van niet-onvankelijkheid, lliernit afgeleicl clat daar de
voorziening staande boudt clat alle omvorming· van een vennootschap in ee.Q andere, van verschillencl rechtstype, een
nieuwe vennootschap zon cloen ontstaan,
aanlegger in de voorziening de wetsbepalingen op cle banclelsvennootsc:happen ha<l
moeten aancluiden die, naar beweenl
wordt, zouden geschonclen geweest zijn :
Overwegende dnt aanlegger in zijn
voorziening, inzonclerheid aangeduid heeft
artikelen 1li, paragraaf 2, 25, paragraaf 1, 27, 35, paragTaaf 2, van cle snmengeschn kelde wetten betreffende {]e inkomstenbelastingen, bepalingen welke geschonden zijn zo het middel gegrond is ; cla t
clie aanduicUng beantwoorclt aan de vereisten van artikel 14 van cle wet van
G September 1895 ;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheicl
niet kan aangenomen worclcn;
Over het enig· micldel : schending van
artikelen 97 en 112 van de Gronclwet,
1320, 1322 en 1323 mn het Burgerlijk
vVetboek, 15, paragTaaf 2, 2.5, paragraaf 1,
1°, 27, 35, paragraaf 2, alinea 2, 86, paragraaf 2, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld door
koninklijk besluit van 12 September 1!J3li
en, bij wijze van gevolg, Yan artikelen BT,
B9 en 42 van dezelfde wetten, van artikelen 2, paragTaaf 1 en 6, van de wetten betreffencle de nationale crisisbelasting, samengeschakeld door koninklijk besluit
van 21 Januari 1937 en gewijzig·cl door
artikel 1 van de wet van 19 Juni 1937,
alsook van artikel 7, paragraaf 1, van
lle wet vail 23 Maart 1932 tot vaststelling
van de tijdelijke maatregelen met het
oog op de handhaving van het begrotingsevenwicht, doordat het bestreden arrest
lle hiervoren aangeduide belastingplichtigen geheel vrijstelt van de belasting op
het aandeel van de winsten welke zij ontvangen hebben onder vonn van aandelen,
wanneer, op 29 Jnni 193G, de vennootschap
onder gemeenschappelijke naam cc Lerner,
Kapelowitz en Paclawer - The Excellent
Raincoat ll, waarvan zij lle wcrkende vennoten waren in een naamloze ·vennootschap omgevormd werd, onder de benaming cc 'l'he Excellent Raincoat -- Le Roi
du Caoutchouc ll te Sint-.Tans-Molenbeek :
Overwegende dat bij de stichtingsakte
van de naamloze vennootscllap c< The Excellent Raincoat - Le Hoi du Caoutchouc ll, op 29 .Juni 1936 verleden v66r
N otaris Verte; met vier andere personen

verschenen zijn de heren Lerner, Padawer
en Kapelowitz, alleen leden van de vennootschap onder gemeenschappelijke naam
<lie dezelfde benaming droeg ;
Overwegende dat, alhoewel artikel 1
van de statuten bepaalt dat de vennootschap onder gemeenschappelijke naam
in een naamloze vennootschap omgevormcl
is, evenvermelde akte een nieuw jnridisch wezen heeft doen ontstaan, onderscheiclen en onafhankelijk van de vennootschap onder gemeenschappelijke naam;
Overweg·ende dat artikel G van de statuten bepaalt dat !let maatschappelijk kapitaal, vastgesteld op 3 millioen frank,
vertegenwoordigd is door 600 aanclelen van
5.000 frank cUe zelf, buiten een inbreng
in specie, geheel het aancleel van de heren
Lerner, Padawer en Kapelowitz in de
cc omgevormde vennootschap il vertegenwoorcligen, zodat al de baten en al de
lasten van de vennootschap onder gemeenschappelijke naam door de heren Lerner,
Padawer en Kapelowitz in de nieuwe vennootschap werden ingebracht;
Overwegencle clat alclus clefinitief met het
kapitaal van cle naamloze vennootschap
werclen vermeng<l de reserves van de vennootschap onder gemeenschappelijke naam
en, onder deze, een som van 730.000 frank,
bijzondere devaluatiereserve gevormd ten
gevolge van de muntwet van 30 Maart
1935, reserve cUe voorlopig vrijgesteld
wel'Cl overeenkomstig artikelen 27, paragraaf 2bis, en SG van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakelcl door koninklijk besluit van
12 September 193G en clie cle meerwaarde
vertegenwoordigde met betrekking tot cle
stocks en voorraden van de vennootschaiJ
onder gemeenschaDpelijke naam;
Overwegende clat het bestreden arrest
vaststelt dat verweerders ontvangen heb-.
ben : de eerste 232 aandelen, de tweedc 174 aandelen c< naar rato van hun aancleel in de omgevormde vennootschap ll,
alsook een zeker aantal aandelen als vergelcling van hun aanbreng in specie;
Dat het zich er toe beperkt te cc onder·
zoeken of cUe verrichtingen eisers (hier
verweerders) in feite een belastbare
winst hebben doen verkrijgen ll en ont·
kennencl beslnit, om reden cc dat geen
deel, hoegenaamd ook, van het maatschappelijk vermog·en (om het even of het
over het kapitaal, de reserves of de vrijgestelde meerwaanlen gaat) het persoonlijk patrimonium van eisers heeft verrijkt ll en c< dat de vermenging van de
vroegere reserves met het nieuw kapitaal,
cUe reserves voor altijd voor eisers onbeschikbaar heeft gemaakt ll ;
Overwegende dat door de voorziening de
'i•raag gesteld wordt of, wanneer de ven
noten van een vennootschap onder gemeenschappelijke naam verschijnen bij de
akte tot stichting van een naamloze ven-
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nieuwe vennootschap eigenares wordt van
gans het patrimonium van de vennootschap
onder gemeenschappelijke naam, daarin
begrepen de reserves en een bijzondere
devaluatiereserve, voorlopig vrijgesteld,
en dat de aandelen welke deze inbreng
vertegenwoordigen toegekend worden aan
de verscbijners, gewezen vennoten onder
gemeenscbappelijke naam, deze op de
waarde van die reserves in de bedrijfsbelasting belastbaar zijn ;
Overwegende dat de reserves van de
vennootscha]J onder gemeenscbappelijke
naam en, onder deze, degene welke voortvloeit nit de vrijgestelde meerwaarde met
betrekking tot de stocks en voorraden,
definitief in het kapitaal van de naamloze
vennootschap gevallen zijn en l1et voorwerp van een toekenning van aandelen
geweest zijn :
Overwegende dat de aandelen welke deze
inbreng vertegenwoordigen recbtstreeks
in bet individueel patrimonium gevallen
zijn van de gewezen vennoten onder gemeenschappelijke naam, waaronder verweerders;
Overwegende dat, in artikel g5, paragraaf 2, alinea 2, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengescbakeld door koninklijk besluit van
12 September 19g6, de woorden « verleende of toegekende sommen ll moeten
verstaan worden, zoals in artikel15, paragraaf 2, van dezelfde wetten, als sommen
toegekend en uitgekeerd << in specie, in
titels of anderszins ll ;
Overwegende dat, bijgevolg, de voorwaarden van vrijstelling niet meer verenigd zijn, die de wet onder meer biervan
doet afhangen dat de vrijgestelde meerwaarden bet voorwerp niet zijn van een
uitkering, verdeling of opneming hoegenaamd ook, en dat niet tot enige nitkering van vroeger aangelegde reserves
overgegaan wordt;
Dat, dienvolgens, het bestreden arrest,
door te beslissen dat de toekenning van
de bierboven' vermelde titels aan verweerders geen belastbare winst beeft doen
verkrijgen, de in het middel aangeduide
wetsbepalingen heeft gescbonden ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat onderbavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers
van het Hof van beroep te Brussel en dat
melding er. van zal ·worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerders tot de kosten; verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Gent.
13 Juni 1950. - 2" kamer. - VoorzUter,
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever,
H. Bayot. Gelijlcluidende concl1tsie,

H. W.-J. Ganshof van der Meersch, advocaat-ge:ileraal. - Pleiters, HH. Van Leynseele en de Mey (laatstvermelde van de
llalie bij het Hof van beroep te Brussel).

1"

KAMER.-

16 Juni 1950.

1° BERUSTING. - BERUSTING IN EEN GEREOHTELIJKE BESLISSING. - EEGRIP.
2° SCHENKINGEN EN TESTAMEN'l'EN. - VERBODEN ERFSTELLING OVER DE
HAND. - LAS'l' VOOR DE LEGA'l'ARIS RET GESOHONKENE TE BEHOUDEN EN AAN EEN DERDE
UIT TE KEREN. -_ VEREISTE VOORWAARDE.
go SCHENKINGJDN EN 'l'ESTAlVlEN'l'EN. - LEGAAT ME'l' LAS'l' DE GOEDEREN
OVER TE MAKEN VOLGENS DE GESPREKKEN TUBSEN DE ERFLATER EN DE LEGATAIUS. - BEHELST NIET NOODZAKELI,JK VOOR LAA'l'STVER1\oiELDE DE VERPLIOHTING RET GESCHONKENE
TE BEHOUDEN EN AAN EEN DERDE UIT TE
KEREN.
1 o Maalct geen bentsi'ing 1tit ·in een ge·rech·teUjke besHsshtg, de niet nader bepaalae
uitdrukking van het inZ'icht het debat
niet verder aoo1· te d!'ijven (1).
2° Een vwn de voorwaanlen vereist tot cle
verboden e·rtstell-ing ove·1· cle hancl is
flat cle beg·iftigde of de legata·ris belast
weze met het behouden van de geschonken of vermaakte goederen en deze aan
een clenle 1tit te Tceren (2). (Burgeri.

Wetb., art. 896.)
go De ·rechter over de gmnd lean beslissen clctt cle bewom·dingen van een testament : « Ik vennaak m·ijn goede1·en aan
deze pMsoon onde1· de last van ze over
te maken volgens onze gespi·eklcen ll,
voor de legata1·is niet de vertJI:i.chti·ng
inhottden goederen te behott.clen en ze
nnn een de·rde at te ueven.

(GRAVEN DE LICHTERVELDE,
T. GRAVIN DE BOUSIES.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op bet bestreden
arrest, op 12 l\1aart 1949 door bet Hof
van beroep te Luik gewezen ;
· Over de grond van niet-ontvankelijkheid van de voorziening, voor zoveel zij
ingesteld is door graaf Louis de Lichter(1) Verbr., 13 Januari 1949 (A1'1', Verbr.,
1949, biz. 25; Bull. en PASIC., 1949, I, 28).
(2) BAunRY-LACANTINERIE et CoLIN, Donation,,
entre vifs et testaments, bd. II, n" 3086, 3136
en 3140; COLIN et CAPITANi', bd. III, 7' uitg .,
n' 1262; DE PAGE, bd. VIII, II' b., n' 1731.

velcle, afgeleid uit de berusting van clie
aanlegger in het bestreden arrest :
Overwegende dat gewis Louis de Liclltervelde, in een op 14 Maart 1949 aan
verweerster gericllt" schrijven, liet weten dat vermits het Hof van beroep
te Luik, in strij d met het vonnis van de
Hechtbank te Tongeren, de geWigheid van
bet testament van Alfred de March_ant et
cl' Ansembourg had aangenomen, hij niet
!let inzicht had « het debat verder door
te drijven ll ; maar dat die bewoonlingen,
die alleen een inzich t do en kennen, geen
definitieve bernstlng in het arrest uitmaken;
Dat dienvolgens de grond van niet-ontvankelijkheid ongegrond is;
Over het tweede middel : schending van
artikelen 896, 967, 969, 970, 1319 tot 1322
van bet Burgerlijk W etboek betreffende
llet aan cle alden verschuldigde geloof, 1134
en 1156 tot 1164 van het Burgerlijk Wetbock betreffende cle verklaring van de
overeenkomsten, en artikel 97 van cle
Gronclwet, cloordat bet bestreden arrest
arm cle volgende bescbikkingen van het
testament « Je laisse a Gl!islaine tout ce
que je possede, toute ma fortune, a charge
pour elle de l a transmettre suivant nos
conversations... Monsieur le juge cle paix
de Tongres a, en mains propres, l'acte
d'adoption que j'ai consenti a Michel
d'Ursel, le· fils adoptif de ma femme ll (Ik
laat aan Ghislaine al hetgeen ik bezit,
heel mijn fortuin, onder de last voor haar
cUt volgens onze gesprekken over te maken.:. De Heer vrederechter te Tongeren
l1eeft, in eigen handen, de aannemingsakte
die ik toeg·estaan heb aan Michel d'Ursel,
tle aangenomen zoon mijner vrouw) deze
uitlegging en cleze draagwijdte g·eeft :
(~) clat de tle cujtt.s slechts mondeling de
naam van de verwachter zou hebben aangeduid, zonder hem te vermelden in het
scriptttm van het testament; b) dat onderhavige beschikking niet de onvervreeuidbnarheid van de vermaakte goederen zou
opleggen en slechts een legaat fZe ~·cs·ifl·uo
zou behelzen; c) dat zij g·eenszins cle op
juist gelijke wijze over te geven goederen
zou becloelen; en dat het er nit besluit
tot de afwezigheid van de bestanddelen die
een verboden erfstelling over cle hand uitmaken; terwijl de alclus a an de betwiste
beschikking gegeven uitlegging onverenigbaar is met de bewoording·en van het testament; dat inderdaad : (~) cle naam van
de verwachter uiWrukkelijk in het testament aangeduid is zoals trouwens door het
arrest vastgesteld is, en dat terwijl het
bovendien verklaart dat cle rechtspraak
en rechtsleer door aanleggers ingeroepen ter zake niet dienend zouden zijn
omdat er in onderhavig geval van een
onbekende verwachter geen spraak kan
zijn; b) clat cle bewoorclingen ((a charge

de la transmettre ll (onder cle last ze over
te maken) « suivant nos conversations ll
(volgens onze gesprekken) op zichzelf, volgens hun gewone zin, de rechtelijke verplichting tot bewaren en overgeven bevatten; a) en clat de bewoortlingen << Je laisse
tout ce que je possede, toute ma fortune,
.. . a charge cle la transmettre ll (Ik laat
al wut ik bezit, heel mijn fortuin ... onder
tle last van clit over te maken) duidelijk
en zonder mogelijke betwisting betekenen
dat het het geheel is der door de fle ctthts
nagelaten goetleren dat op juist gelijke
wijze over te geven is (onder voorbelloud
van enkele uiterst geringe bijzondere !egaten die llet testament verder behelst J ;
tlat llieruit blijkt tlat het bestreden arrest
niet op wettelijke wijze met redenen omkleed wenl waar llet beslist dat de betwiste beschikking geen verboclen erfstelling over tle hand inhoudt :
Overwegencle dat, om een verboden erfstelling over de hand nit te maken, de beschikking, fluitlens artikel 896 van het
Burgerli.jk IWetboek, de legataris er merle
moet belnsten het gescllonkene te bellouden en nit te keren;
Overwegenlle dat, waar de besproken
testamentaire bescllikking· : « Ik laat aan
Ghislaine nl lletgeen ik bezit, heel mijn
fortuin, onder de last voor haar clit volgens onze gesprekken over te maken )} de
bewoordingen niet vermehlt « te behouden
en uit te keren ll en er bijvoegt « volgens
onze gesprekken ll, llet arrest lleeft kunnen beslissen dat, bij wijze van interpretatie, de draagwijdte en de uitgestrektheid clienclen opgezocht van een overdracllt welke volgens gesprekken moet
geschieden ;,
Overwegende dat, na hierop gewezen te
llebben clat het niet ernstig ktin betwist
worden clat verweerster tot algemene legatnris was aangestelcl en dat zij heel het
fortuin in volle eigendom had bekomen,
het arrest, bij een feitelijke interpretatie
clie niet onverenigbaar is met de bewoorclingen « volgens onze gesprekken over
te maken ll, beslist dat deze beschikking
de onvervreemdbaarlleicl niet medebrengt,
dat llet aan verweerster niet verboden was
te verkopen, dat deze beschikking eerder
voorkomt als een legaat fle 1'13si:cl,uo en dat
het gescllrift in alle geval niet oplegde
dat al of een deel van de goede1;en iclentiek zouclen terug nitgekeerd worden;
Overwegende dat llet arrest uit deze
souvereine interpretatie wettelijk heeft
kunnen afleiden dat cle wil ''an de erflater
niet was gegaan tot de juridische opstelling van een verboclen erfstelling over de
hand;
Dat nit deze beschouwingen volgt dat,
daar een van de voorwanrden tot verboclen erfstelling over de hancl ontbreekt, .
het dispositief van llet bestreden arrest
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de ~osten
en tot een vergoecling van FiO frank Jegens
yerweerster.
1G .Jnni 1!J50. - 1° kmner. - Voorzitter,
H. 'Vouters, raadslleer, waarnemend voorzitter. - Yerslaggever, H. Smetrijns. GeUjklu.irlende conclu.sie over het 1° en
hct zo, tegenst1"i,jd·ig ove·r het 3°, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal. - Pleiters, HH. Veldekens, Delacruix en Resteau.

1 e ·KAMER. -

16 Juni 1950.

IIUUROVEJREJENKOMST. - HUISHUUR.
- VERZET VOOR DE VOORZI'l'TER VAN DE
HECHTBANK VAN EERS'fE AANLEG, GESTEUND OP

AHTIKEL 3 VAN DE WET VAN 28 ,JUNI 1948. VoOHZITTER DIE SLECH'l'S UITSPHAAK DElCO
XA DE INWER!{INGTREDING VAN DE 'VE'l, VAN

24 AUGUSTUS 1!J48. -

'l'OEPASSIIiG, OP VERZOEK VAN DE HUURDER, VAN AR'l'IKEL 3 VAN
DE SAMENGEO!lDENDE WETTEN, ZOALS GEWIJZTGD DOOR ARTIKEL 1 VAN DE,WET VAN 24 AUGUS'l'LTS 1!)48. - WE'l'TELI.JKHEID.
De voorzitte1· van cle rechtbank van ee1·ste
cwnlerJ, bij wie een regelmatig verzet i~
annhnngig gemnalct, gesteuncl op a·rttkel 3, pn1·agmat 2, van de wet vn?t
28 Jm1i J9ft8 in.znlre huishutw, en dw
slechts ttitsp1·aalc doet over cUt verzet
1w het ·lnwe1'1dn.qt1·eden vnn de wet vwn
2ft Atrrnrst1rs 19ft8 over hetzelfde voorwerp, mnakt op veTzoek vnn cle hutwde1·
wettelijlc toepass'i.ng vnn a1·Ulcel 3 van
de samen{feo1·dende ·wet ten van 31 · Juli
1947 en 31 Mna1·t 19ft8, zoals dU cwUlcel
wenl {few-ijz·if!d doo1· artilcel 1 van ,qe.
zerJcle wet vnn 2ft A!t{J!f,Sttts 1948.

{SOBRY, T. DEMETS.)
ARREST.
HFJ'l' HOF ; - Gelet op het bevelschrift,
op 24 November 1!J48 door de Voorzitter
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Veurne gewezen ;
Over het enig micldel : schending van
nrtikelen 2, 1350, 3°, en 1351 van het Burgerlijk Wetboek, 547 van het Wetboek
van burgerlijke rechtspleging, van het gezag van het gewijsde en van de uitvoerbaarlieid van het vonnis van de Vrederechter van het kanton Veurne, op 6 April
1946 tussen verweerder en de rechtsvoorganger van aanleggers gewezen, van artilrelen 3 en 43 van de wetten van 31 Jnli
1947 en 31 .M:aart 1!J48 houclende uitzon-

deringsbepalingen inzake hnislnmr, Hamengeordend door besluit van de Regent
van 31 Maart 1!J48, 1 en 3, parngrafen 1 en 2,
van de wet van 28 .Juni 1941-\ tot verlenging
en wijziging van de ])epaling·en van nrtikel 43 van de ~mmengeordencle wetten van
31 Juli 1947 en 31 Mnart 1948 houdende
uitzomleringsbepalingen inzake huishuur,
en van artikelen 1 en 3 van cle wet van
23 Augustus 1!J4R tot wijziging van de samengeordencle wetten van 31 Juli 1947 en
31 Maart 1!J48 houdencle 1litzoncleringsbepalingen
inzake
hnurovereenkomsten,
doordat het bestreden bevelschrift, na
vastgestelcl te hebben clat het nit de gegevens van cle zaak niet bleek op welk be[malcl tijdstip van het jaar verweerder
in het genot van het hem verlmurde goed
was getreclen - aan annleggers verboden
l1eeft v66r 1 Januari 1950 over te gaan tot
de nitdrijving van verweerrler waartoe zij
gemachtigd waren door !let vonnis van de
Vrederechter van !let knnton Venrne dd.
6 April 194G, dan wanneer op grond van
,utilrel 3 van de smnengeorclende wetten
van 31 .Tnli l!J47 en en J\Ia-art 1948 verweerder slecllts hnnrverlenging genoot tot cle
datum van het jaar 1949 beflntwoonlenrle
aan de dng van de ingenottreding, dan
wanneer dns, gezien die clatnm van ingenottreding niet ntHtstoml, verweercler·
slechts hnurverlenging g·enoot tot 1 Jnnuari 1949, dnn wamwer op groncl van
artikel 43 van rle snmengeordende wetten
van 31 .Juli 1947 en :n Mnart l94R, gewijzigc1 door artikel 1 Yfl!1 de wet van 2R Jnni
1948, de rechters sleehts tot 1 Jnnnari 1!l4!J
verpliellt waren aan verweerder huurver~
lenging toe te kennen, dan wanneer het
verzet door verweenler g0claun tegen het
vonnis van de Vr0derechter van het kanton Veurne del. 6 April 194() niet onder de
toepnssing viel noch van ar,tikel 3, noch
dus van artikel 1 van de wet vnn 24 Augustus 1948, danr clit verzet niet gericlit
was tegen een vonnis clnt de uitdrijving
had bevolen aileen om reclen dnt de wet
van 31 Jnli 1947 sleehtR lnmrverlenging
toestoncl tot de ·datmn Y;lll !let jaar 1!l4!l
beantwoorclende nan cle ingenottreding,
dan wauneer dit verzet dns nlleen onder toe[)fiSSing viel van artikelen 1 en 3,
paragrafen 1 en 2, van {]e wet van 28 .Juni
1948, en aau verweerder geen lnmrverlenging toegekend mocllt worden tot een latere datum clan 1 .Tannari 194!J, zodat de
uitvoerbaarheid vnn het vonnis van de
Vrederechter tot geen verdere datum dan
1 .Januari 1949 mocht geschorst worden :
Overwegende da t nit de vnststelling-en
van de bestreclen beslissing blijkt cla t het
verzet van verweerder del. 20 .Jnli 1948
tegen het vonnis van G April 1!J4G regelmatig was, en gestennd op artikel 3 van
de wet van 28 .Jnni UJ48;
Overwegende dat, wijl op. clat verzet
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geen beslissing tussengekomen was op de
datum van de inwerkingtreding van cle wet
van 24 Augustus 1948, verweerder, bij conclusies van 3 November 1948, gevraagd
heeft clat artikel 1 van die wet zou toegepast worden, artikel waardoor artikel 3,
paragraaf 1, van de samengeorclencle wetten van 31 Juli 1947 en 31 Maart 1948 gewijzigd werd en dat bevaalt dat << elke
huur die aan deze wet iE> onderworpen
van rechtswege verlengcl worclt tot cle clatum van het jaar 1950 die overeenstemt
met de datum van ingenottreding Jl ;
Overwegende dat nit cle algemeenheid
van cle nieuwe tekst van artikel 3 van de
samengeorclende wetten en uit de hoofding
van cle wet van 24 Augustus 1948 blijkt
dat elke aan de wet van 31 Juli 1947 onderworpen huur « van rechtswege JJ verlengd wordt, niet meer tot in 1949, zoals
artikel 3 van de samengeordende wetten
van 31 Juli 1947 en van 31 Maart 1948 het
voorzng, doch tot in 1950, om het even of
de huur niet het voorwerp van een betwisting tussen partijen is geweest of van een
nog hangencl geschil uitmaakt ;
Dat het middel clus niet gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten
behalve tot de kosten van de memorie tot
nntwoorcl die te laat wercl neergelegd, en
tot een vergoecling van 150 frank jegens
Yerweerder.
16 Juni 1950. - 1" kamer. - Voonzitter,
H. Wouters, raadsheer, waarnemend voorzitter. - V131·slagyeve;·, H. Bail.- Gelijklwidencle corwltt,sie, H; Raoul Hayoit de
Termicourt, eerste advocaat-generaal.
Pleiters, H. Struye en Van Leynseele.

LENGING REPAALD
WETTEN.

DOOR

DE

SAMENGEORDENDE

1° In artilcel :!3 van cle sctme'I1{Jeordencle
wetten van 3l Jttli 1917 en 31 Maa,rt
1918 inzake hwishmtr, heett het woonl
« htt,u·rwaarcle Jl zijn yewone betelcenis,·
het betelcent cl'lts cle perioclielce gelclsom
cUe rle h·Mt.nler voo;· het {Jenot VatL het
O'm·oe;·e1ul aoerl betctalt, met uitsl'ltiUnrt
vctn ver{Joerl·in{Jen ve;·sclwlcli{Jrl voo;· bijlcomencle p;·estaties vanwege rle ve;·hwwrrle·l', zoctls leve;·ing van wate;· of verUchting (1).
2° In a•l'ti1cel 10 van rle samen.geonlen<le
wetten van 31 Ju.li 1917 en 3i Manrt
1948 - a;·tUcel wnnrvnn het voo·rwe;·p
ve;·sch'illenrl is van cl'it van cwtikel 2 vau
zelfcle wetten - cl·ient oncle;· het berJ1·ip
« hmwwnanle Jl niet alleen te · wonlen
ve;·stnnn rle hmtrp?"ijs zelf, mruw oolc cle
ve;·goed,ing voor bijlcomen<le p;·estaties
van cle verhmt.nle;·. (Samengeordende

wetten van 31 Juli 1947 en 31 Maart
1948, a~·t. 10 en 12.)
3" TV nnn"ie·r een on1'0e1·encl {!Oerl, clat o11de·r
toepass:ing vial van rle samenueonlencle
1.vetten vnn 31 J11li 1947 en 31 ]faart
1918, 1tit <lie toepass,in{J worrlt aesloten door n;·tUcel 2 vnn cle wet van 24 A.ttfl'ltSt1tS 1948, blijft cle verhoghtrt vnn rle
hmtrpri,js, vast{Jesteld rloo;· rle samengeorclencle wetten, geldig, tot het verstrijlcen vwn cle cloo;· <lie wetten betJactlrle
ve;·lenrring, en niet alleen tot cle inwe1·7cingtreclin{J van rle wet vnn :!34 A11{Jnst-!ts 1918.
(DIERIOKX, T. DE NEE~'.)
ARREST.
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HUUROVEREENKOMS'r. -

HUis-

HUUR. SAMENGEORDENDE WE'f'J'EN VAN
31 JULI 1947 EN 31 JVIAART 1948. - ARTIKEL 2. - HUURWAARDE. BETEKENIS VAN
DIT WOORD.

2"

HUUROVFJREENKOMST. -

Hurs-

HUUR.
SAMENGEORDENDE WETTEN, VAN
31 JULI 1947 EN 31 MAART 1948. - AHTIKEL 10. VOORWERP VERSOHILLEND VAN
DIT VAN ARTIKEL 2. HUURWAARDE. BETEKENIS VAN DIT WOOHD.

3°

HUUROVEREENKOMST. -

HUis-

HUUR.- VERHOGING VAN DE HUURPRIJS.0NROERENDE GOEDEREN ONDER TOEPASSING
VALLEND VAN DE SAMENGEORDENDE WETTEN VAN
31 JULI 1947 EN 31 JVIAART 1948. - UIT DIE
TOEPASSING GESLOTEN DOOR DE WET VAN
24 AUGUS'l'US 1948. - VERHOGING VAN 'l'OEPASSING TOT HE'!' VERS'l'RIJKEN VAN DE VER-

HE'J' HOI<'; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 3 Maart 1949 door de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen gewezen;
Over het eerste miclclel : schencling vmL
artikelen 2 (litt. B, par. 1), 3, 10 en 12 van
de wetten hondende uitzonderingsbepalingen inzake huishuur, samengeordend liij
besluit van cle Regent del. 31 Januari 1949
en van artikel 97 van de Gronclwet, doordat het bestreden vonuis op 14.800 frank
's jaars de normale huurwaarde op 1 Augustus 1939, zonder levering van verwarming en warm water, van kwestieus appartement gelegen in de Antwerpse agglomeratie bepaalt, de door aanlegger te
betalen huurprijs vaststelt op 20.720 frank
van 1 October 1947 tot 31 December 1947,
(1) V erslag van de Oommissie van justitie
van de Senaat (Parlem. Besch., zittijd 19461947, n' 158, blz. 5); verldaringen van de heer
senator Rolin, verg,adering van 3 Juni 1947
(ibicl., Senaat, ~ittijd 1946-1947, blz. 984 en 985).

,#
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verklaart, gedaan door verweerder aan
aanlegger · op 26 September 1948 voor
15 October 1949, en aanlegger veroordeelt
kwestieus appartement tegen deze laatste
datum te verlaten en aan verweerder een
lmurverhoging van 7.230 frank te betalen,
en dienvolgens het midclel verwerpt waar<loor aanlegger, in zijn in boger beroep
genomen conclusies, betoogcle dat de jaarlijkse normale hnurwaurde van kwestieus
appartement, op 1 Augustus 1939, 12.000 fr.
's jaurs beclroeg, afgezien van de som die
de hnurder moest betalen aan de verhunrcler voor bijkomende prestaties voorzien
door het huurcontract, _zoals levering van
water en electriciteit, en clat, bijgevolg,
kwestieuze hnnr de wettelijke hunrverlenging genoot, om reden dat de normale
lmurwaarde, die in aanmerking client genomen om te bepalen of een huurcontract
wettelijk verlengd is, niet aileen de prijs
van het genot van het gehuurcle goed moet
o:invatten, maar bovendien de prijs van de
bijkomende prestaties van de verlnmrcler,
zoals levering van water, gas en electriciteit en cle bezolcliging van een huisbewaarcler, dan wanneer de nitdrukking
cc normale hunrwaarde op 1 Augustus
1939 ll, met het oog op de bepaling van het
toepassingsgebiecl van artikelen 3 tot 21
<en 32 van de wetten lwnclencle nitzonderingsbepalingen inzake huishuur, moet
verstaan worden in de zin van de huurprijs normaal verschuldigcl op 1 Augustus
1939 voor het genot van het gehuurde
goed, gebeurlijk verhoogd met het bedrag
van de belastingen ten laste gelegd van
de huurder door de huurovereenkomst,
maar met uitslniting van de prijs van de
bijkomencle prestaties van de verhuurder
en namelijk van de vergoeding van een
lmisbewaarder, van de kosten van verwarming, verlichting en levering van
water:
Overwegencle dat door cc hunrprijs van
een gebouw Jl gewoonlijk wordt verstaan
de periodieke som welke de huurder voor
llet genot van het gebouw zelf betaalt, afgezien van de vergoeclingen versclmlcligcl
voor bijkomencle presta ties van de verlmurcler; dat de wetgever, in artikel 2 van
de samengeordende wetten houclencle uitzonderingsbepalingen inzake lmislmur, het
woorcl cc huurwaarde ll, dat met << huurprijs ll client gelijk te worden gesteld, in
clie gebruikelijke zin heeft gebezigd; clat
er immers in het verslag, naar aanleiding
van de wet van 31 .Juli 1947, door de commissie van justitie van de Senaat met algemene stemmen uitgebracht, verklaarcl
wordt : cc De woorden <c normale htnu·waarcle ll in de zin van artikel 2, begrijpen de lmnr in de eigenlijke zin, dat wil
zeggen de periodieke geldsom, welke in de

overeenkomst is vnstgesteld tegen contractuele verstrekking van het lmurgenot,
wanrbij nog komen de belastingen, welke
in de overeenkomst ten laste van de hunrder zijn gebracht, maar met uitsluiting
van hetgeen een last vormt wegens cliensten of leveringen. Tot voorbeeld vnn
zulke lasten weze vermeld : de bezoldiging van een lmisbewaarcler, de kosten
van verwarming, licht en water ll; dat de
voorzitter van gezegde commissie, in de
vergadering van de Sennnt van 5 Juni
1947, clie uitlegging bevestigde, onder meer
zeggende : cc het spreekt vanzelf, geloof ik,
clat wanneer wij van nornmle lnmrwaarde
gewagen, het gaat over al hetgeen voor cle
eigenlijke huisvesting wordt betaalcl en
dat, bij voorkomend geval, van de nominnle hnur de waarde van de Jmitengewone
nnn de huurcler verstrekte cliensten client
te worden afgetrokken Jl;
Overwegende clnt ongetwijfelfl de woorden cc normale llnnrwaarde n in artikel 10
vnn de huishuurwetten een andere zin hebben dan in nrtikel 2 en, benevens de eigenlijke huurprijfl, de vergoedingen voor bijkomende diensten becloelen; maar dat die
verschillende nan dezelfde woorden toegekende betekenissen geen tegenstrijdigheid
in de wet kunnen cloen ontstaan; dat artikelen 2 en 10 een verflchillend voorwerp
hebben; dat de_ eerste dier wetsbepalingen
betrekking !weft op de toepassingssfeer
van de huishuurwetten, dan wanneer artikel 10 de grondslag vaststelt waarop de
lmurverhogingen mogen berekend worden;
Overwegende dat derhalve het bestrecleii
vonnis, bij de beoordeling of !let litigieus
nppartement onder toepassing viel van artikel 2 van de hiervoren aangeduicle wetten, ten onrechte in de normale huur'vanrcle o]l 1 Augustus 1939 het bedrag
nm de uitgaven voortvloeiende nit de bijkomende aan de lmurder verstrekte cliensten heeft begrepen, die lnmrwaarde aldus 011 14.800 frank 's jam·s bepalencle, en
clientengevolge heeft beslist dat, overeenkomstig artikel 2 van de wet van 24 Augustus 1948, bedoelcl appm:tement buitcn
de toepassing valt van de artikelen 3 tot
21 en 32 van tle hnishuurwetten met ingang van 15 October 1949;
Dat het mid del gegrond is;
Over het tweede middel : schencling Yltl1
artikel 97 van de Gromlwet, tloordat het
bestreden vonnis, na beslist te hebben dat
nanlegger niet meer de wettelijke lmurverlenging geniet en, na hem clienvolgens
veroordeeld te hebben om kwestieus appartement tegen 15 October 1949 te ontruimen, omreclen dat kwestieuze huur niet
onder toepassing viel van artikelen 3
tot 21 van het liesluit van de Regent cld.
31 Januari 1949, tot samenorclening van de
wetten houdende uitzonderingsbepalingen
inzake huislnmr, ingevolge het van kracht
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niettemin de huurprijs die aanlegger aan
verweerder moet betalen bepaalt op
25.610 frank per jaar vanaf 1 Januari
1948, en bijgevolg aanlegger veroordeelt
om nan verweercler een lmurverhoging te
betalen voor de periode van 1 October 1947
tot 1 .Januari 1949, alclus op kwestieuze
huur toepassing makende van artikel 10
van de voormelde samengeorclencle wetten
voor de periocle na het van kracht worden
van de wet van 24 Augustus 1948, zocHit
clienvolgens de beslissingen van het bestreden vonnis onverenigbaar zijn en gesteuncl op tegenstrijclige motieven; cloordat het bestreclen vonnis dus niet wettelijk gemotiveerd is :
Overwegende clat, zelfs in het stelsel
nangenomen door het bestreden vonnis,
volgens hetwelk artikel 2 van de wet van
24 Augustus 1948 op de door parti.ien gesloten huurovereenkomst toepasselijk zou
zijn, de toegekencle verhoging van huur
versclmlcligd is; dat immers, krachtens
gezegcle wetsbepaling, de huurovereenkomsten betreffencle gedeelten van onroerencle goederen, die uitsluitend als woning
dienen en waarvan de jaarlijkse normale
huurwaarde op 1 Augustus 1939 14.400 fr.
beclroeg, in gemeenten met meer dan
100.000 inwoners, zoals Antwerpen, slechts
bij het verstrijken van de verlenging ingevolge de bepalingen van de samengeordende wetten van 31 .Juli 1947 en 31 Maart
1948 buiten de toepassing van artikelen 3
tot 21 en 32 van die wetten zijn gevallen ;
dat, anderzijds, het bestreden vonnis beslist dat de huurverlenging waarop aanlegge]:, bij toepassing van de wetten van
31 Juli 1947 en 31 Maart 1948 recht had,
een eincle moest nemen op 15 October 1949;
Dat het middel clienvolgens niet gegroncl is;
Over het dercle midclel : schencling van
m·tikelen 97 van de Grondwet en 2,
litt. B, paragraaf 1, en 10 van het
besluit van de Regent del. 31 Januari 1949,
tot samenordening van de wetten houclende uitzoncleringsbepalingen inzake huislmur, cloorclat het vonnis, verklarende dat
kwestieuze huur niet meer onder toepassing valt van artikelen 3 tot 21 van voormelde samengeordende wetten, ingevolge
het van kracht worden van de wet van
24 Augustus 1948, niettemin de huurprijs
die aanlegger aan verweercler moet betalen op 25.610 frank per jaar vaststelt,
vanaf 1 Januari 1948, zulks bij toepassing
van artikel 10 van voormelcle samengeordende wetten en, dlenvolgens, aanlegger
veroordeelt een huurverhoging van 7.320 fr.
te betalen voor de periode van 1 October
1947 tot 1 Januari 1949, zonder het middel
te weerleggen waarcloor aanlegger in zijn
in hoger beroep genomen conclusies
staande hielcl, cc clat moest de rechtbank

van oordeel zijn dat de huurovereenkomst
buiten de toepassing van de wet valt, geen
enkele wettelijke bepaling verweercler l1£t
recht geeft eenzijdig de huurovereenkomst
te wijzigen en een hogere prijs vast te
stellen; dat in clat geval, de prijs van
19.400 frank, vrijelijk overeengekomen
tussen partijen, client gehanclhaafcl en
aanlegger niet kan veroorcleelcl worden
tot het betalen van achterstallige huurgelden JJ, en dan wanneer de verhuurder
de verhogingen voorzien door artikel 10
van voormelcle samengeordencle wetten
niet mag· eisen van de huurder wanneer
de huur niet onder toepassing van die beschikking valt :
Overwegemle cla t het bestreclen vonnis
stilzwijgend de in het middel becloelde
concl nsies heeft weerlegd door te verklm·en clat, krachtens artikel 2 van de
wet van 24 Augustus 1948, de litigieuse
huurovereenkomst aan de toepassing van
de artikelen 3 tot 21 en 32 van de samengeordencle wetten van 31 .Juli 1947 en
31 Maart 1948 onclerworpen was, en derhalve aan deze van artikel 10 die de- verhogingen van de huurpri.izen voorziet, tot
de datum van het verstrijken van de huurverlenging door deze twee laatste wetten
a au aanleggers toegekend;
Dat het eerste onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het blijkt nit het antwoord gegeven op het tweede micldel dat,
zelfs indien de huurovereenkomst van
partijen werkelijk onder de toepassing
van de wet van 24 Augustus 1948 was gevallen, verweerder aanspraak zou hebben
kunnen maken op de verhogingen van
huur toegestaan ·door artikel 10 van de
samengeorclende wetten houdencle uitzoncleringsbepalingen inzake huishuur;
Dat het tweede onderdeel van het midclel niet kan aangenomen worden ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
vonnis, cloch enkel in zover het de opzegging door verweerder aan aanlegger gegeven tegen 15 October 1949 geldig heeft
verklaard en aanlegger heeft veroordeelcl
om tegen die datum de door hem betrokken plaatsen in het eigendom, Marie-Henriettalei, nr 10, te Antwerpen, ter vrije
beschikking van verweerder te stellen, en
aanlegger in de drie achtste van de op
het hoger beroep gevallen kosten heeft
verwezen; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Antwerpen en dat melding er van zal gemaakt worden op de kant van de gede.eltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt
ieder der partijen tot cle helft van de
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Rechtbank van eerste aanleg te
Mechelen, nitspraak doende in hoger beroep.
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16 Juni 1950. - 1° kamer. - Voo1·zUte1·,
H. Wouters, raadsheer, waarnemend voorzitter. - Verslaguever, H. Smetrijns. GeUjk.Zuidenrle concZ.usie, H. Haoul Hayoit
de 'l'ermicourt, eerste advocaat-generaal.
- PleUe1·S, HH. Van Hyn en Struye.

1°

KAMER. -

16 Juni 1950.

1° HTHJHOVEHEENKOM:S'l'. -

PACH'r. -AKKOORD OM
EEN EINDE TE fiTELLEN AAN ilJC PACHT. ~TEH
EIS'l'E YORMEN. ~TAN TOEPASSING ZELFS
WANNEER HE1' AKKO:lllD ONMlDDELLl.TK UITGE\"OERD WORDT.
EERSTE INGE!lTIUlKI'\EMING. -

2° HUUROVEREENKOMST. -

PACH'r. -

EJ~;RSTE INGEBRUIKNEMJNG. AKKOORD OM
EEN EINDE 'J'JC STELLEN .t\AN DE PACH'I'. .VER-

EISTE YORMEN.
NIET-UI'J'VOERING.
NIETIGHEID VAN Hl£'1' AKKOORD. GBOND.

:Jo

OVERFJENKOMS'l'.

-

NATUURLI.Tim

VEltBINTENIS. 0NTSTAA'l' NlE'l' UIT EEN ZONDER VIU.JE TOI£STEMMJI'\G GESLO'l'EN OVEBEENKOMST.

1° De voorwa.anlen, cloor arUkel177J,, pa-.
rngrar~f 3, larttste aUnea., van het BttrgerUjlc Wetboek, ve·reist om toe te laten nan pa1·tijen uelcliu een eincle t6 stel76n awn e6n pa.cht, v66r het ve·rst?"i.jlwn
van h6t ne{J611cle jaar van cle eerst6 ingebndlcn6mh1g, .zijn vnn to6pass·ing zelfs
wa11<11C61" h6t nl,,koonl een onmidd6Wjlce
nfstancl vnn h6t g6not vnn het go6rl vnnwer/6 cle pacl1 ter inhoudt.
2° De vonn6n, voo?'g6sch1'6V611 door a?·tikel 1774, pa:mrJrctaf 3, Taatste alin6a.,
vwn het B1i'l'fJCI"lijk TVetbo6k, om aan
pnrf'ijen toe f6 lat6n !J6lcUg e611 ei1l(l6 t6
st6/.len nnn een t!ncht, v661" het verst?"i.jlcen vnn het ne.qenrle jnar va.n cle eerste
Ingebnl'ilr-nemi:ng, heeft tot doel aan cle
pnohte1· cle vollecl1ge contrnct·uele v?"i,iheid te ve·rzelceren, en de nietigheirl
vnn het nlclword., clnt zoncler nnleving
vnn rUe vo1·men werd nfrtesloten, vloeit
voort 11it het wetteUjlc vermoeden van
uebrelclci.ge wilstf.iting vanwege cle pachter (1).
3° Een ovm·eenlcom.st, wnndn een vnn de
1)(/.?"ti.jen niet vrijelijlc heeft toege.stemcl,
knn geen nntmwlijlce ve·1·bintenis doen
ontstnan (2).

(1) Zie verbr ., 16 J anuaJri lfl47 (A,.,.. V erb1·.,
1947, blz. 12; Bull. en PAsrc., 1fl47, I, 18);
DE PAGE, bd. III, n' 935, litt. B.
(2) PLANIOL, bd. II, n' 343; DABIN, Rev. c1·it.
rle jurispr. belge, 1948, blz. 89.

(STHUBBE, '1'. COCQUI'f.)
ARREST.

HE'l' HOF ; - Gelet op llet bestreden
vonnis, op 4 Juni 1948 door de Hechtbank
van eerste aauleg te Brugge gewezen;
Over llet enig midclel : schending van
artikelen 6 van het Burgerlijk Wetboek
betreffende de wetten van openbare orde,
1108 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de voorwa arc1e tot gel c1igheid van
de overeenkomsten, 1109, 1111, 1112, 1113
van llet Burgerlijk Wetboek omtrent de
toestemming, 1235 van het Burgerlijk
W etboek betreffende de betaling van natuurlijke verbintenissen, 1352 van llet
Burgerlijk Wetboek betreffende de wettelijke vermoedens, 1774 en 1775 van llet
Burgerlijk Wetboek (gewijzigd door artikelen 6 en 7 van de wet van 7 J\!Iaart 192\J)
aangaande de voorbarige afstam1 van
pacht, 97 van de Gronclwet op de verplichte motivering nin het vonnis, eerste
onc1erclee1, doorclat het bestreden vonnis
verklaart clat « de pachtverbreking vergezelcl van haar onmiddellijke nitvoering
aan geen wettelijke vereiste verbonden is
en niet onder de toepassing valt van artikel 1774 in fine van bet Burgerlijk Wethoek, dat cUt artikel « alleen een verplichte
vorm voor de overeenkomst voorschrijft
waarbij de pachter zich tegenover de verpacllter verbindt het goed in de toekomst
te verlaten, v66r het einde van de eerste
negen jaren van de inbedrijfneming ll, {]an
wanneer gezegd artikel 1774 in fine van het
Burgerlijk Wetboek voorziet, in -uitc1rukkelijke, formele, en algemene termen clat de overeenkomst waardoor pnrtijen voorbarig einde stellen aan het hnurcontrnct in de loop van dit contract, moet
worden nitgeclrukt ofwel in eeu authentieke akte, ofwel onder vorm van een verklaring v66r de vrec1erechter (schencUng
van alle artikelen voorzien in het midclel) ;
tweede onc1ercleel, doorclat het bestreclen
vonnis, om <le gelc1igheid van het zogezegc1
akkoord der partijen, dat voorbarig einde
stelt aan de pacht, aan te nemen, steunt
op het feit, souverein vastgesteld, dat aanlegger erin zou hebben toegestemd da t
cle cc eigenaar ll (verweerder) cc het verpach te ln ncl terug zelf in bedrijf ging
nemen )), dau wanneer artikelen 1774
en 1775 vnn het Burgerlijk vVetboek verplichte vormen voorschrijven, ten einde
de vrijwillige toestemming van de pachter
te verzekeren, en op llet gebrek van cleze
vormen zelf een vermoeclen ju.1·is et de
ju·re van gebrekkige wil steunen zoclat de
cc overeenkomst ll, buiten de voorziene vormen gesloten, nietig moet worden verklnarcl, het tegenbewijs van gelclige en
vrijwillige toestemming wettelijk verboden zijnde eu niet ontvankelijk (schending
van alle artikelen voorzien in het mid-
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een mondelinge « overeenkomst )) tot voorbarige afstand van pacht welke alclus nietig· is bij g·emis aan de vormen van artikel 1774 Burgerlijk Wetboek in fine, een
natuurlijke verbintenis zou uitmaken,
waarvan de betaling tot geen terugvordering aanleicling zou kunnen geven, dan
wanneer de nietigheid van zulke mondeling·e << overeenkomst )) het gevolg is van
een gebrekkig :i'ztds et tle ;i'u,re veronclei·stelde wil in lloofde van de pacllter, en
clan wanneer de nietiglleicl, gesteund op
gebrekkige toestemming, ongetwijfeld en
in geen geval een natuurlijke verbintenis
kan doen ontstaan (schencling van alle
artikelen voorzien in llet middel) :
Overwegende dat artikel 1774, paragraaf 3, laatste alinea, van llet Burgerlijk
Wetboek toepasselijk is op alle overeenkomsten waarbij partijen een einde stellen aan de pacllt v66r llet verstrijken van
cle negen jaren van de eerste ingebruikneming, zowel OD de overeenkomsten waarbij het genot van het gelluurde g·oed on!nirldellijk aan de verpachter wordt overgedragen als op degene volgens welke
<lie overdracllt slechts later moet g·eschieden; dat dan ook het bestreden vonnis
ten onrechte heeft beslist dat de overeenkomst, krachtens welke verweerder v66r
llet eindigen van de eerste negenjarig_~
pacllttennijn in het onmiddellijk genot
van de verpacllte goecleren is gesteld geworclen, niet onder toepassing van die
wetsbepaling viel; dat er, integencleel,
client te worden aangenomen dat het akkoord van de partijen ongelclig is om niet
vastgesteld te zijn geweest bij een authentieke akte of bij een verklaring op onderiTaging afgelegd v66r cle vreclerechter
van het kanton waar de goederen gelegen
zijn;
Overwegende dat llet bestreden vonnis,
om de door aanlegger ing-estelde wedereis
tot herstel in het genot van de verpachte goederen te verwerpen, vruchteloos
steunt, in subsidiaire orde, op de be:o;cllouwing dat de overeenkomst, die alleen
door gemis aan wettelijk voorgeschreven
vormen nietig is, een natnurlijke verbintenis doet ontstaan op wier uitvoering
niet kan teruggelwmen worden ;
Overwegende dat de bij artikel 1774,
paragraaf 3, laatste alinea, van het Bnrgerlijk W etboek opgelegde vormen voor
doel hebben de volleclig·e contractuele vrijlleid van de pachter te verzekeren en, incHen het verwaarlozen van gezegde vormen de nietiglleicl van de verbintenis van
de pachter voor gevolg heeft, bet is op
grond van een wettelijk vermoeden van
gebrekkige wilsuiting; dl).t, de civiele verbintenis, nietig wegens een gebrek van
toestemming, niet tot ontstaan van een

natuurlijke verbintenis aanleiding geeft,
vermits de wil van de sclluldenaar, onontbeerlijk bestanclcleel voor het bestaan van
elke verbintenis, alsdan ontbreekt;
Overwegencle clnt claaruit volgt clat de
tlrie onclerdelen van llet micldel gegroml
zijn ·
·O~l die reclenen, verbreekt llet bestreden
vonnis, voor zoveel !Jet de weclereis van
aanlegg·er tot llerstel in !Jet genot van cle
verpachte goecleren en tot schaclevergoeding wegens clerving van genot !weft afgewezen en aanlegger lleeft veroorcleelcl tot
de kosten; beveelt dat onclerlla vig arrest
zal overgeschreven worden in de registers
van de Reclltbank van eerste aanleg te
Brugge en dat melding er van zal worden
gemaakt op {le kant van het gecleeltelijk
vernietigd vonnis ; veroorcleelt verweercler
tot de kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Rechtbank van eerste aanleg
te Gent, uitspraak cloencle in hoger beroep.
16 Juni 1950. - 1e kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, raadshcer, waarnemend voorzitter. - Verslnggever, II. Smetrijns. GeUjlrl'll·irle'll(le conel71S'ie, H. Raoul Hayoit
cle Termicourt, eerste mlvocaat-genernn 1.
- Pleiters, HH. Van Ryn en Delacroix.
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22 Juni 1950.

1° MIDDEI_,EN TO'J' VFlltBRFJKING.
BUHGERLIJKE ZAKEN. 'ScHENDING VAN RET
GELOOF DA'l' AAN DE AKTEN DIEN'l' GEHECH'l'. AKTE NIET lli.J DE YOORZmNING GEVOEGD. DEDING YAN DIE AKTE OP \'OLDOF,NDE WI.lZF,
IN DE BESTllEDEN BESLISSING OYERGENOUEN. n11DDEL ONTVANKELIJK.

2° BINDENDE BEOOHDEJ_,JNG DOOH
DE HECHTER OVER DE GROND.0VEREENKOMST. DOOit DE RECHTER O\'EI1
DE GROND AANGENO~MEN VERKLARING GERTEOND
oP urr 1NENDIGE ol\iS'l'ANDIGHEDEN. SauvEBEINE. VERKLARING.

3° MIDDELEN TOT VERBlnJKING. BUHGERLIJliE ZAKEN. V~;RDELING GEDAA"i
DOOH BLOEDVERWANTJGN 1:N UE OPGAANDE LINIE.
RECHTHERBENDE YOOR ~fEER DAN EEN
VIERDl~ BENADEELD.- KARAKTJi~H YAN HOEDELVI~RDELING DOOR BLOED\'ER,VANTEN IN OPGAANDE
LI.TN AAN DE INGEHOEPEN AKTEN NJET TOEGl~
KEND. n1tDDEL DAT GBOi'\USLAG "MIST IN
l!'El'l'E.

1 o H et m·iclclel ge8te·nll a op cle selwnclin{f
wt-n het geloot aat artn een n·iet bi.i rle
'voo-rz·ien1ng r1evoeorle akte client gchecht,

·is toeh ontvnnlcelijlc inrUen tle bcstreden
besUss·ing lwt beci·inr! van cle alcte ove1·neernt wcut'I'Vltn zogeze{fcl het oe7oof we'l'(l
{feschon clen, h'ienloo·l' het H oj' in rle rno-
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oefenen (1) (2).
2° De rechter orer cle g1·oncl verlclac~rt
souve·rein de zin die dient gegeven aan
cle becUngen van een alcte, clie een overeenkomst vaststelt, wannee1· hij clit cloet
l!ij miclclel vwn' 1miten de overeenltomst
.::elf uenomen elemen ten (3) ( 4) (5).
3° Het middel dat uestetmd is OLJ alvten,
rli.e, nna r beweenl '/.llrJ'I'clt, 8amen een verdeling cloor bloeclve1·wc~nten in cle OLJ!Jctande lin·ie tt'itmnken, en waanloor een
vwn cle 1'echthebbenden voor nwe·1· rlan
een vie·rcle wercl benacleelcl, wat aanleirUng geett tot ve·rn·ieUginu, mist lf1'0nclslau in fe'ite, wa.1uwe1· het lawakte1· van
boeclel·verrleH·nrJ door bloeclverww1i ten in
OJI!Jrtamrle lijn ann bedoelrle akten niet
uwrrl toegekenrl.
(ANSPACH, '1'. PAULl I"N A~DEfiEN.)

ARREST,

HET HOF; - Gelet op llet bestn~den
arrest, op 30 Juni 1949 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste miclclel : schencling van
artikelen 1075, 1076, 1079, 1319, 1320 van
het Burgerlijk Wetboek betreffencle het
geloof clat aan de akten client gehecht,
doorclat het bestreden arrest geweigerd
heeft in twee akten op 8 Februari 1930
Yerleden een schenking-vercleling te zien
waarbij, door de ene, de echtgenot~n Anspach-Guillery aan hun drie kinderen
schenking van de naakte eigendom van
het zogenaamde clomein Aywiers cleden,
terwijl, door de andere, aanlegger en derde
verweerder aan hun zuster, rechtsvoorg-angster van verweerster, om nit onverdee1dheid te treden, hun onv'erdeelcl aancleel in gezegde naakte eigendom afstonclen, dit tegen de som van 200.000 frank,
nlhoewel het vaststelt clat de onderhandelingen betreffende deze verkoop de
schenking voorafgingen, dat de prijs die
door de rechtsvoorgangster van verweer(1) Zie verbr., 19 October 1944 (A1T. Yab1·.,
1944, blz. 13; Bull. en PASIC., 1945, I, 14).
(2) Dat het middel, gesteund op een geschrift
dat niet regehnatig bij de rechtspleging werd
gevoegd, of niet is overgenomen in de bestreden beslissing, grondslag mist in feite, zie
verbr., 26 Januari 1948, twee arresten (Bull.
en PAsrc., 1948, I ,46 en 48); 23 Februari en
5 October 1948 (A1-r. Yerbr., 1948, blz. 108
en 474; Bull. en PAsiC., 1948, I,- 124 en 546);
18 October 1949 en 7 Maart 1950 (zie hoger,
biz. 82 en 456; Hull. en PAsrc., 1950, I, 89 en
484). Vergelijk verbr., 18 Februari 1943 (Bull.
en PAsiC., 1943, I, 68).
(3) Verbr., 17 November 1932 (Bull. en
PASrc., 1933, I, 3) en de conclusie van de Heer
procureur-generaal Paul Leclercq.

ster aan llaar broeclers moest betaalcl worden door een van de schenkers, in feite
ook handelencle voor zijn echtgenote,
wercl bevaald, dat de voor gezegde betaling nodige fondsen door hem aan de
rechtsvoorgangster van verweerster werclen verschaft, derwijze dat de twee alden
wel een geheel nitmaakten, de scllenkingvercleling noodzakelijk voortvloeiend nit
cle tussenkomst van de schenkende echtgenoten in de bedingen van cle akte van
verkoop waarvan zij overigens, volgens
cle vaststellingen van het arrest, hun
scllenking deden afhangen, derwijze dat
cle globale verricllting er ov neerkwam
de geheelheid van lle naakte eigenclom nm
het domein aan de reclltsvoorgangster van
verweerster toe te kennen terwijl aanlegger en dercle verweercler iecler honderclclnizencl frank kregen, wat voor hen cle inroeping van benadeling voor meer dan
een vierde rechtvaarcligde, terwijl het
bestreden arrest, overigens, llet geloof
miskennend dat aan de akte van verkoop
client gehecllt vei·melclcle dat de verkoop geschieclde om nit onverdeelclheid te
treden :
Over de grond van niet-ontvankelijkheicl door eerste twee verweerders ingeroepen en hiernit afgeleid dat het micldel
gegrond is op de schending van llet geloof
dat aan de alden client gehecht, waaronder de authentieke akte van schenking
del. 8 Februari 1930, dan wanneer die akte
bij de voorziening niet gevoegcl is :
Overwegende clat inclien die akte bij de
rechtspleging niet gevoegcl is, er niettemin uit de vaststellingen van het bestreclen arrest en nit de aancl'uidingen betret·fende de oorsprong van eigeiJdom voorko·
mencle in cle regelmatig voorgebrachte aide
van verkoop-licitatie van 8 Februari 1930,
blijkt dat bij alde op R Februari 1930 verleden v66r JVIr De Doncker, notaris :
« Mr en Mw Anspitch-Gnillery schenking
onder de levenden hebben geclaan, als
voorschot op de erfenis en met vrijstelling
(4) Dat de verklaring, -gegeven aan een akLe
door de rechter over de grond, souverein is
wanneer zij gemotiveerd is en niet tegenstrijdig met de bewoordingen van de akte, zie
verbr., 18 October en 17 November 1949 en
2.:3 Mei 1950 (zie hoger, biz. 83 en 147; Bull.
en PAsrc., 1950, I, 89, 162 en 675) .·
(5) Dat, wanneer een akte, ingeroepen tot
bewijs van een overeenkomst, verklaring vergt,
de rechter over de grond, om de draagwijdte
die partijen aan het geschrift hebbell willen
geven vast te stellen, vermoedens mag afleiden
nit extrinsieke feiten, zie verbr., 4 April 1941
(1l1-r. Ye•·l,·., 1941, blz. 72; Bull. en PASIC.,
1941, I, 120) en de conclusie van de Heer eerste
advocaat-generaal Cornil.
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ieder voor een derde, van de naakte eigendom van de hierboven beschreven goederen, zich het vruchtgebruik er van voorbehoudende ll ;
Overwegende dat het het geloof is, verschuldigd aan die bedingen van ·de akte
van schenking dat, volgens het middel,
door het bestreden arrest geschonden
werd;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid
niet kan aangenomen worden;
Over het middel :
Overwegende dat, volgens het middel, de
schencling van het geloof, dat aan de akten
is verschuldigd, niet bestaat in het feit
dat aan de bewoordingen van de twee
akten van 8 Februari 1930 een met de
normale en gebruikelijke zin van de tekst
onverenigbare interpretatie werd gegeven, maar in het feit dat niet werd aangenomen, op grond van uitwendige elementen waarvan de rechter het bestaan
vaststelt, dat de twee alden, afzonderlijk
verleden, en bevattencle de ene een schenking door de ouders aan hun drie kinderen, en de andere een verkoop bij wijze
van licitatie door deze drie kincleren aangegaan, een enkele overeenkomst verborg
en in werkelijkheid een verdeling door
bloedverwanten in de opgaande linie uitmaakte;
Overwegende dat de interpretatie van
cle bedingen van een akte met belmlp van
nitwenclige elementen in het souverein
domein van de rechter over de grond valt
en aan !let toezicht van het Hof ontsnapt;
Overwegende dat, voor bet overige, daar
het bestreden arrest het bestaan niet lleeft
vastgesteld van een verdeling door bloedverwanten in de opgaande linie, het artikelen 1075, 1076 en 1079 van het Burgerlijk Wetboek, die slechts op dergelijke
verdeling toepasselijk zijn, niet heeft kunnen schenclen ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel : schending van
artikel 1079 van het Burgerlijk Wetboek,
cloordat het bestreden arrest, elk van dP
akten van 8 Februari 1930 afzonderlijk
bescllouwend, ten onrechte beslist dat de
. eerste akte van deze datum cUe de inbreng
in natura uitsluit, plaats laat voor een
inbreng in waarde door ieclere begiftigde,
van het hem toegekend onverdeeld aandeel in naakte eigendom, clerwijze dat dP
vernietiging niet kan gerechtvaardigd
worden, wat insluit dat, vermits de drie
kinderen Anspach of hun rechthebbendP
de tegenwaarde van de naakte eigendom
van het domein te Aywiers in geld moeten
inbrengen, een benacleling· voor meer dan
een viercle niet kan verondersteld worden,
dan wanneer, indien men de twec akten
van 8 Februari 1930 zoals het past be-

~chonwt nls uitmakemle een eukel jnridiscll feit, nl. ecn verdeling door een
bloedverwant in de opgaande linie, de benadeling bewezen is door de vergelijking van cle waarde van de naakte eigendom van het domein toegewezen aan
de rechtsvoorgangster van verweerster, op
de dag van het openvallen van de nalatenschap, met de som van 100.000 frank door
elke zoon ontvangen :
Overwegende dat het middel op het
feit steunt dat de twee akten van 8 Februari 1930 een verdeling door bloeclverwanten in de opgaande linie uitmaken :
dat cle gegrondheid er van clus afhankelijk wonlt gesteld van de uanneming van
het eerste midclel; dat clit mid del verworpen zijnde, het tweede middel in feite niet
opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; Yeroordeelt aanlegger tot cle kosten
en tot een vergoeding van 150 frank jegens elke verweercler.

22 Juni 1950. - 1" kamer. - Voonzittcr,
H. "ranters, raadsheer, waarnemencl voorzitter. - Vc1·slaggcver, H. Giroul. - Gclijkln·iclendc conclnsie, H. W.-J. Ganshof
van der I\ieersch, aclvocnat-generaal. Pleiters, HH. Van Leynsecle en della
Faille cl'Huysse.

1e

KAMER.-

22 Juni 1950.

1° VFJUANTWOORDFJLI.TKHFJID (BUITEN OVERFJENKO:MST ON'l'STAAN).
VERBANO VAN OOilZAAK TOT GEVOLG 'l'USfiEN EEN li'EIT INGET10EPEN ALS OOl~ZAA·K VAN
DE AANSPRAKELT.JKHEID .EN Dl~ SCHADE.
SOUI'EREINE BEDORDELIKG IN FEITE DOOH DJC
RECHTE!l OVER DE GROND.

2° MIDDEJJ,EJN TOT VFJRBREKING.
BURGERLIJKE ZAKEN. I\1IDDEL GESTEUND
OP EEN GEGEYEN VOORSTELLING VAN DE FEI'I'EN.
.ARREST DAT VAR'l'STELT DAT HET NJET MOGELI.JK 'VAS DE FElTEN ~IET NAl!V\rKEUHIGHEID
'J'E BEPALEN EN DAT DE niiNRT
AARRCHI.TKLI.JKE VEHOKDERSTELLING DEZE IS WAAHDJ'
I\1IDDEL DAT
I-IET MIDDEL IS GESTEUND.
GllONDSLAG MIST IN FEITE.

"r

1° De rechter ovc1: fle rrrond bcoonlcelt
souve1·e·in -in feite of m· een ve1·baml van
oo·rzanlc . tot gevoly bestnat t11sse·n fle
feiten clie wonlen in {I(Jroepen nls 001'znnk vnn fle na.nsp1·nkelijklwicl en cle
scluule (1) en (2) .

(1) Zie verbr., 27 Februari 1947 (Hnl/. en
PAsiC., 1947, I, 93); 29 December 1947 (A1T.
Verbr., 1947, blz. ·l34·; Hu.ll. en PAsrc., 19'17,
I, 566); 14 Juni 1918 (Bull. en PAsiC., 19-J.S,
I, 380).
(2) Dat de rechter over de grand souverein
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voo.rstellin{f V£141 cle fciten, mist fC'itelijke
gmndsla{f wanneer het arrest vaststelt
clnt het niet mo{fel'ijk wns cleze met
·twuwlce~wi{fheid te bepalen en flat cle
minst wnnrschijnlijlce vemnde1·stellin{f
lle.ze is waarop het midrlel is {festemul.
(HAUTERMAN EN THEUWISSEN, T. YOS,
YIWMEULEN EN N. V. JOHN COCKEHILL.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op bet bestreden
arrest, op 16 .April HJ46 door bet Hof van
beroep te Luik gewezen;
Over de twee Ramengevoegcle onclerclelen
van bet eerste midclel : scbending van
artikelen 97 van cle Grondwet, 1, 26, 31,
·32 en 47 van bet koninklijk besluit van
20 November 1906 tot vaststelling van de
bijzonclere maatregelen welke clienen nag·eleefcl in de onclernemingen voor bet laden, lossen, herstellen en onderhouflen
der schepen, 1384 van het Burgerlijk vVetboek, doordat : 1° bet bestreden arrest,
na vastgesteld te hebben dat het ongeval
op de ladings- en loskaai van de verwerencle vennootschap gebenrde, clat aanleggers het recht haclden over te steken,
en dat bet vaststaat clat het station, door
materialen verspercl, op het ogenblik van
de feiten niet verlicht was, nochtans heeft
geoordeeld dat de afwezigheicl van verIichting van de kaai en het feit, de wagens bij bet acbteruitdrijven, door geen
man te bebben doen voorgaan, die de
nodige seinen gaf, om de personen te verwittigen die in gevaar zouden verkeren,
nocbtans het gebrek van de zaak niet uitmaakten waarvoor de verwerencle venno()tscbap en baar aangestelden, eerste
twee verweerders, konclen aansprakelijk
gesteld worden, clan wanneer bet koninkli.ik besluit van 20 November 1906 bijzonclere voorzorgsmaatregelen voorziet die
llienen nageleefd in de ondernemingen
voor bet laden, lossen, berstellen en onderhouden van de schepen, en, onder meer,
een voldoende verlichting van de kaai
opclat de werktuigen, clrijfwerk en andere
oorzaken van gevaar zouden gezien worden, alsook de verplichting een man v66r
de wagens te cloen gaan, welke de noclige
seinen geeft om de personen te verwittigen
die zouden in gevaar verkeren, derwijze
clat de recbter over de grond, bij wie bet
gescbil aanhangig was gemaakt en gehouoordeelt over het bestaan van een verband van
oorzaak tot gevolg, tussen een onrechtmatige
daad en de schade; zie verbr., 28 Maart 1949
(Bull. en PASIC., 1949, I, 231); 27 December
1949 (zie hager, biz. 266; Bull. en PAsrc., 1950,
I, 286).

den was de betwisting te beslechten overeenkomstig de bepalingen die de stof beheersen, op de door hem vastgestelde feiten de bepalingen van het koninklijk besluit van 20 November 1906 niet heeft toeg·epast, waarvan de toepassingsvoorwaarclen waren verenigd en in feite vastgesteld
in het bestreden arrest ; 2° bet bestreden
arrest van ambtswege de schencling van
artikelen 1, 26, 31, 32 en 47 van het koninklijk besluit van 20 November 1906 niet
opgeworpen heeft, clan wanneer deze bepalingen, die de veiligbeid van de arbeiders aanbelangen, van openbare orde zijn
en de rechter over de groncl deze wetsbepalingen, waarvan de toepassing door de
omstandigheden in de zaak was geboden,
van ambtswege had moeten toepassen :
Overwegende dat de voorziening de bestreden beslissing verwijt te hebben geoordeeld clat de aan verweerders aangewreyen afwezigbeid van verlichting van de
kaai en de ontbouding, bij het acllteruitclrijven van de wagens cleze door een
man te doen voorafgaan die de notlige
seinen gaf, in overtrecling met bet koninklijk besluit van 20 November 1906 clat,
naar aanleggers, de stof beheerste en
waarvan de rechter over de grond op de
door hem vastgestelde feiten de bepalingen had moeten toepassen, het gebrek van
cle zaak niet uitmaken;
Overwegende dat het bestreden arrest
oordeelt dat de verschillende feitelijke
omstandigheclen door aanleggers, als oorzaak van gebrekkige toestand van de
gebruikte zaak opgesomd, uitsluitend tot
het gebiecl van de persoonlijke schulc1
behoren en het bestaan van een gebrek
van de zaak uitsluiten; dat het daaruit
afleidt dat, bij toepassing van artikel138-l
van het Burgerlijk Wetboek, geen enkel
vermoeden van schuld ten Iaste van verweerders kan aangenomen worden ;
Overwegende dat, ware !let zelfs bewezen dat de beweerde feiten een gebrek
van de zaak uitmaken en dat het koninkIijk besluit van 6 November 1906 in onderhavig geval toepasselijk is, de verbreking
van de bestreden beslissing daaruit toch
niet zou kunnen voortvloeien;
Overwegende, inderclaad, dat bi.i een
souvereine oordeling·, de recllter in hoger
beroep beslist dat !let onderzoek van de
zaak niet toelaat met juistlleid te ontclekken welke de werkelijke omstandigheden
van het ongeval zijn geweest en dat niettemin de minst waarschijnlijke veronderstelling deze is die door aanleggers wordt
staande gebonden, en er in bestaat aan te
nemen dat het slachtoffer aangereden
werd door de eerste wagen, wat het bestaan uitsluit van' een oorzakelijk verband tussen de ingeroepen oorzaken van
aansprakelijkheid en de scbade ;
Overwegende dat aldus het midclel zon"

~
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der belang en, clienvolgem:, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt cle voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten
en tot een vergoecling van 150 frank jegens verweerders.
22 Juni 1950. - 1e kamer. - VoonoUter,
H. Wouters, raadsheer, waarnemend voorzitter. - Verslnggever, H. Demoulin. Gelijlcluiclencle conclusie, H. W.-J. Ganshof van der Meersch, advocaat-generaal.
- P1dtrw, H. Delacroix.

2e KAMER.- 26 Juni 1950.
1° DOUANEN EN AOOIJNZEN.- PROCES-\'ERBAAL. -

GEEN TEBMIJN DOOR DE WE'l'

VOOTIZIEN VOOR. HE'J' OPS'l'ELLEN Ell. VAN. VISA DOOR EEN HIERARCHISCHE ~fEERDl~R]i~
\'AN DE BEKEUHDEIH:L 0VERIIANDIGING VAN
EEN AFSCHRIF'l' AAN DE OVERTREDEH.

2° MIDDELEN TO'l' VERBREKING. DOUANEN EN ACCI.JNZEN. MIDDEL GESTEUND
OP DE SCHENDING \'AN RET GELOOF DAT AAN
EEN PROOES-VERBAAL -DIENT GEHECH1' EN OP EEN
TEGENS'l'RIJDIGHEID IN DE BEWEEGHEDENEN. 1\.RR-E.S'l' DAT DE VOOR8'IELLING VAN DE FElTEN,

ZOALS AANGEGEVEN IN RET PROCES-VERBAAL,
AANNEEM'l'. ARBI~S'l' DAT 'NLTST OP DE GEDEELTELI,JKE
OVEREENSTE~IMING
VAN DEZE
VOOR.S'l'ELLING

VERDACIITE.
IN FICITE.

:MET

DI~

YERKLARING

VAN

DE

J\1IDDEL DA'l' GRONDSLAG MI:S'l'

1 o rlrUkel 233 vnn cle wet vwn 26 A·ug·ust·u.s 1822, voono·iet geen tt.iterli.ilce tennijn
voo1· het opstellen vnn een pmces-verlmnl clnt een m·iscl·rijj' inznlce aomuwn en
acaijnzen vnststelt, en (feen enlcele n·ieti(fheicl volgt ~t:it het vel'lopen vnn een
min oj' mee·r lange te·rnvijn tussen de
rlatnm van rle j'e'iten en cleze 'Vnn het opstellen vctn het pmces-verbcutl. H et viS<t
van het JJroces-verbaal binnen de vijj'
rlagen floor con Jd,enrrch'ische meenle·re
vwn de belce·nnlers, en cle ovet·hwn<l·iging
van een nj'schr·ift cwn de overtrecle1·s,
nutcttregelen <lie do01· cwf'ilcel 1, pct1"ngnutf 2, vwn de wet vwn 28 December
19.12 .'l!ijn voo·!'gesah1·even, z·ijn slechts
aenlcbact1· nn <le nj'slttiUng vwn het proces-ve1'bnnl en zon<le1· invloed op <le tm·mijn vwn het opstellen ervwn (1).
2° H et 1nicl<lel (festewul op de sahencUng
vwn het gelooj' clnt client gehecht ctctn
een proces-ve·rbctnl, <lett een rnisclrijj' ·inznlce <louwwn en accijnzen vctststelt nls(1) Verbr., 31 December 1925 (Bull. en
PAsrc., 1926, I, 135) en 14 J uni 1949 (A,., ..
Ye•·b1·., 1949, blz. 381 ; Bull. en P ASIC., 1949, I,

432).

melle op een tegenstri:i<ligheicl in cle beweeg1·e<lenen., mist ·in j'eUe, wnmwe1· het
bestre<len a,JTest cle voo·rstelUng vnn cle
j'eUen., zoals opgeueven in het proaesve·!'bnnl, nnn:neemt en op een uecleeltelijlw overeenstemmin!J wijst van cleze
voorstelUng. met <le ve'l"ldadng van <le
venlcwhte.
(ERNST, T. BESTUUR VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 6 Maart 1950 door het Hof van
beroep te Luik gewezen ;
Over het eerste milldel : schending van
artikelen 118, 12J, 143, 177, HlO, 233, 240,
329 van de Algemene Wet van 26 Augustus 1822, 1 van cle wet van 28 December
1912 en van de rechten van de verdecliging-, doordat het bestreden arrest geweigerd heeft de nietigheid van het procesverbaal van 24 Augustus 1947 nit te spre'
ken, dim wanneer de feiten voorgekomen
waren op 18 Februari 1947 en de wet vereist dat het proces-verbaal binnen de vijf
clagen aan zekere formaliteiten onderworpen worclt :
Overwegende dat, door te bevelen dat
het proces-verbaal << onmiddellijk of zo
spoeclig mogelijk zal worden opgemaakt )),
artikel 233 van de Algemene Wet van
26 Augustus 1822 geen uiterlijke termijn
voorziet voor het opstellen van de processen-verbaal- waarbij de misdrijven, sluikingen en overtredingen op gezegde wet
worden vastgesteld en duidelijk heeft uitgedrukt dat geen nietigheid kon worden
opgelopen wegens het verlol)en van een
min of meer lange termijn tussen de clatum van de feiten en deze van het opstellen van het proces-verbaal;
Overwegende, wel is waar, dat artikel 1, parngraaf 2, van de wet van 28 Augustus 1912 voorschrijft dat binnen de
vijf dagen van het opstellen van het proces-verbaal het orig-ineel ter visering ne
'vetdettw van een hH\rarchische meel'(lere
van de bekeurders wordt voorgelegd en dat
afschrift er van aan de overtreders afgegeven of door per post aangetekende brief
g-ezonden wordt;
Overwegende dat een proces-verbaal
slechts als opgesteld kan beschouwcl worden wanneer het volleclig is en ondertekend door de ol)stellers en clat dus de termijn van vijf dag-en slechts loopt vanaf
het afsluiten van de akte; dat niet kan
worden betwijfelcl dat dit de wil is van
de wetgever, wanneer men, enerzijds, opmerkt clat de formaliteit van het visa cleze
van de bevestiging en van cle registratie
vervangt die enkel denkbaar zijn na het
sluiten van het proces-verbaal, en, anderzijds, dat het visa moet gevolgd worden
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overtreder, afschrift clat onvolleclig zou
zijn inclien de akte niet afgesloten was ;
dat daaruit volgt dat de bepaling van artikel 1, paragraaf 2, van de wet van 28 December 1912 zoncler invloecl is op de termijn voor het opstellen van het procesverbaal;
Dat de twee onderdelen van het middel
naar recht falen;
Over het tweede micldel : schending van
artikelen 97 van de Grondwet, US, 124,
143, 177, 190, 239, 240, 324 van de Algemene Wet van 26 Augustus 1822, 1319, 1320
van het Burgerlijk W etboek, doordat, in
de onderstelling clat het proces-verbaal
regelmatig is, het bestreclen arrest het geloof heeft geschonclen clat er aan client gehecht door aan het proces-verbaal elementen te voegen die er niet in voorkomen, en
doordat het arrest zichzelf tegenspreekt
in zover het beschikkend gedeelte gerechtvaarcligd wordt door een vermeende overeenstemming tussen de verklaringen van
aanlegger en de vaststellingen van het
proces-verbaal, dan wanneer aanlegger
enkel bekencl heeft het bezoek te hebben
ontvangen van enige onbekenden zoncler _
hun iets te leveren, terwijl het_ procesverbaal vaststelt dat vier mannen, met
zakken geladen, nit de woning van armlegger zijn gekomen :
Overwegende clat het bestreden arrest
· verklaart, enerzijcls, dat aanlegger op
18 Februnri 1947, bekencl heeft op de dag
en het uur van de feiten, te huis verschillende personen te hebben ontvangen die hij
niet kende, dat die personen enige ogenlllikken bij hem zijn gebleven, clat hij
geen koopwaar heeft overhancligcl en, anclerzijds, dat het proces-verbaa l vaststelt
dat de bekenrc1ers ov hetzelfde nnr 1'ier
mannen bij Ernst hebben zien llinnengaan
die korten tijcl later zijn buiten gekomen;
clat zij dan met zakken geladen waren;
Overwegende dat het proces-verbaal,
lloor op die manier volleclig te hebben
niteengezet waarin de verklaring van aanlegger en de vaststellingen van het proces-verbaal overeenstemmen en afwijken,
zonder zich tegen te Sl)reken, op de overeenstemmencle punten in de twee akten
heeft kunnen wijzen ; clat het, vet van
het geloof te schenden clat aan het procesverbaal client gehecht, de voorstelling er
van geheel heeft aangenomen;
Dat het miclclel in feite niet opgaat;
En ovei·wegencle clat de substantHHe of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en clat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die reclenen, verwerpt de v"oorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
26 Juni 1950. -

2e kamer. -

H. Louveaux, voorzitter. -

VoonzUter,
Ve1·slaggeve·1',

H. Ancianx Hen1>y de Faveaux. - GeUjkl1l'i-demle conclusie, H. Oolarcl, advocaatgeneraaL

2e

KAMEn. -

26 Juni 1950,

DOUANl<JN EN AOOIJNZEN. -

VmJ-

SPR.AAK. BEWEEGREDENEN DIE ONZEKER
LATEN OF' HET BE\VIJS VAN DE YALSHEID VAN
DE IN HE'l' PROCES-\'EHBAAL VEHMELDE FElTEN
'VEHD GELEVEHD. .A.URES'l' NIET YVET'J'ELI.JK GEMO'l'IVEERD,

Is n-iet wetteUjlc gemotivee·l'd, het arrest
clat de verdachte m·ijspreelct van een
misdrijf inznl.-e do1tanen en accijnzen,
·in bewoonUnoen (z.ie onzelcer laten of
het bew-f.is vnn cle valsheid van rle -in
het Jl1·oces-verbanl vennelde teiten wenl
11eleve·rrl (1). (Wetten van 26 Augus-

tus 1822 en 5 April 1843; Gronclwet,
art. 97.)
(PROCUHEUR-GENEHAAL 'l'E LUIK
EN DES'l'UUU YAN FINANCii~NJ •_r. CUPPER.)
ARREST,

I-lET HOF; -

Gelet op het arrest, op

25 J anuari Ul50 door het Hof van beroep

te Luik ge1Vezen;
Over het middel, afgeleid nit de schentling van artikelen 97 van cle Grondwet,
219 van de wet van 26 Augustus 1822, 19,
22, 23 en 25 van cle wet van 5 April 1843,
van artikel 239 van de Algemene Wet van
26 Augustus 1822 :
Overwegencle clat een regelmatig procesverbaal vaststelt dat agenten van het Bestuur van douanen en accijnzen op 15 October 1946, rond 21 uur, te Raeren, omtrent 500 meter van cle grens, een persoon
aangetroffen hebben - dat het onclerzoek
nitwees verweerder te zijn - die de weg
afkwam, een koe leidend komende nit
de richting van Schmiclthof; dat op de
aanmaning « Halt, Belgische douane ll die
persoon naar een naastgelegen weide
vluchtte waar hij aangetroffen wercl; dat
het arrest, cleze feiten onclerzoekend, besluit : << clat de verclenking minder voortvloeit nit vastgestelcle feiten dan nit afleidingen door de verbalisanten geclaan, maar
dat de bewijskracht van cle processen-verbaal niet op cleze afleiclingen slaat ll ;
Overwegencle dat cleze motivering het
punt onzeker laat of het bewijs van de
valsheid van de in het proces-verbaal ver(1) Zie verbr., 25 April 1949 (A•·•·. T'e1'b1·.,
1949, blz. 264; Bull. en PAsrc., 1949, l, 299),
V ergelijk voorgaand arrest.
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melde feiten geleverd werd; dat daaruit
volgt dn t het bestreden arrest niet wettelijk met redenen is omkleecl;
Om die reclenen, verbreekt llet bestreclen
arrest; beveelt clat onderhavig arrest zal
worden overgeschreven in de registers van
llet Hof van beroep te Luik en dat melcling' er van zal worden gemaakt op de
kant vnn cle vernietigcle beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
2G Juni 1950. - 2e kamer. - Voo,rzitter,
H. Louveaux, voorzitter. - ·ve'I'Slaygever,
H. l!~ettweis. - GeUjkltl'idende conclttsic,
H. Oolarcl, aclvocaat-generaal.

2°

KAi\!Eil. ~

26 Juni 1950.

1° VOOHZIIDNING IN VIDHBRIDKING.
S'l'RAU'ZAKEN.- .VERSCHILLENDE AANLEGGENDE
BURGERLIJICE PARTIJEN. BURGERLIJKE
PAU.'l'IJEN DIE GF.ZAl\fENLI,JK TEGEN DE VERDACHl'E HEilllEN GECONCLUDEERD. JDEN7.ELFDE VOHDEHING.

GESTEUND OP HETZELJ!,DE

nfi~DHIJF.

GEMEENSCHAPPELI.JK EELANG
NlE'l' BETWIST VOOR DE RECHTER OVER DE
GROND. BIJVOEGING VAN EEN ENKELE UIT' GIF'l'E \'AN RET BES'l1 REDEN ARRE~T. VOOHZIENING ONTVANKELIJK.

pelijlv belang v66r cle 1·echte1' over de
yroncl niet wercl bctwist, is hw1 voorziening in ve1·brelcing ontvankelijlc niettegenstaande Z'ij slechts eei1, '1/'it{}'ifte van
het bestreden arrest overleggen. (Wet-

boek van strafv., art. 419.)
2° Het middel, clnt ann het best,reden arrest een andere lieslissing toesch?·ijft,
clan cleze er in bevnt, mist feUeUjke
y1·ondslag (1).
3° De 1·echte1· ove1· de groncl beoordeelt
sott1Je1·ei,n of cle feiten, clie h'ij bewezen verlvlaa1't, het stojjeUjk element van
een inb1·enlv op het a'utem·srecht ttitmaken, liestancldeel va:n het wanbed?·ijf
van na,malcing. (Wet van 22 Maart 188G

op het auteursrecht, art. 22.)
4° De rechter over cle rp·oncl beoorcleelt
souverein de dnr,agw,i,jclte 1Jan de verlcla1"i!fl.g vwn een gctttige, op voorwaa1·de clat
h'ij a,an.. deze getu,iye yeen anclere verlcla1"'in,q toeschdjft clctn deze cUe opgenomen
we1·d (2).
5° De ttitgeve1· kam geen vonle1"'ing wegens
nama,Tc-ing van een telcst 'instellen, d'ie in
het 01Jenlia,a'r clomein is yevallen en die
hij zoncle'r en,ige 001'Spronkelijkheifl
·voo1·gestelcl heett.
G0 Is niet ontvankelijlc liij geb1·ek ann belang, het middel dat slechts ge'l"icht is
tegen een ovm·bod'ige beweegreclen vwn
het bestreclen a,1·rest (3).

2° JVIIDDIDLIDN TOT VIDRBRIDKING. -Srn.AFZAKEN. -

]"\'IIDDEL DA'l' AAN HET BE-

STREOEN ARREST EICN ANDERE BESLISSING TOE-

SCHiliJFT, DAN DEZE ER IN BEVAT. DA'J' GRONDSLAG MIST IN FEITE.

1\'IIDDJ<.'L

:Jo BINDIDNDID BIDOOHDIDLING DOOH
DID RIDOHTIDR OVER DID GROND. STRAFZAKEN. AUTEURSHECHT. NAMAKING. STot'FELI.JK BESTANDDEEL. SouVEREINE BEOORDELING.

4° BINDIDNDID BIDOORDIDLING DOOR
Df<J HIDOHTIDR OVER DID GHOND. STRAI'ZAKicN. DRAAGWIJD'l'E VAN DE VEHKLARING VAN EEN GE'l'UIGE. PERKEN IliNNEN WF.LKE DE IlEOORDELING SOU\'EREIN IS.

5° AUTIDUHSHIDOHTEN. -

NA'!.IAKING. -

Ul'fGEVER. ZONDER RECHT TOT INSTELLING
VAN }JEN \'ORDERING WEGENS NAMAKING, INDIEN
DE 'l'EK~'l' IN HET OPENBAAR DOMEIN IS GEVALLEN EN I![.J HEM ZONDER ENIGE OORSPRONKELIJKHEID VOORGESTELD HEEFT.

G0 MIDDIDLIDN TOT VIDRBHIDKING. STRAFZAKEN. MIDDEL GERICH'!' TEGEN EEN
OVERBODIGE BEWEEGREDEN VAN HE'l' ARREST.
MIDDEL NIE'l' ON'l'VANKELIJK.

1 o lV anneer verschillencle buryerUj ke pcwt'ijen, geziJ/InenUjlc teyen
oonclnrle'rencl, slechts ecn
'l'iny instcllcn, gcsteuncl
mislldjf, en wanneer hmt

(L'OB'FICE DE P1iBLTCI'l'E, LIBRAIJUJC PA\'0'1'
EN PHO JUVENTUTE, T. DE VOOGH'f.)

de verclachtc
zelfcle vordeop hetzelfcle
gemecnschcttJ-

ARREST.

HIDT HOI!~; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 9 December 19±9 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
Over de groncl van niet-ontvankelijkheid, afgeleid nit het feit dat aanlegsters,
handelende in hoe<lanigheid van burgerlijke partijen, bij hun verzoekschrift
slechts een enkele uitgifte van het bestrec
clen arrest hebben gevoegcl, clan wanneer
elk van hen er een had moeten neerleggen :
Overwegemle clat op 18 November 1947
aanlegster zich cloor eenzelfcle akte v66r
de onclerzoeksrecllter burgerlijke partij
(1) Zie verbr., 12 April 1948 (Arr. Ye1·b1'.,
1948, blz. 206; Bull. en PAsrc., 1948, I, 242).
(2) Verbr., 14 Juni en 22 Juli 1949 (A-1"1'.
Ye1"b1·., 1949, blz. 385 en 495; Bttll. en PAsrc.,
1949, I, 436 en 567). Vergelijk oak het hiernavalgend" arrest.
(3) Verbr., 8 September 1949 (An·. Ye?'br.,
1949, biz. 510; Bull. en PASIC., 1949, I, 584);
7 Maart en 30 Mei 1950 (zie hager, biz. 454 en
608; Bttll. en PASIC., 1950, I, 482 en 688).
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aanleg als in hoger beroep, samen hebben
geconcludeerd en een zelfcle eis hebben ingestelcl; dat voor de rechter over de grond
niet betwist werd dat zij bij de gevor<lercle schadevergoeclingen een gemeenRchappelijk belang hadden;
Overwegencle dienvolgens dat, waar
aanlegsters door een zelfcle verzoekschrift
zich . in verbreking konden voorzien, zij
ook gerechtigd waren slechts een uitgifte
van llet bestreden arrest over te leggen;
Over het eerste middel : schencling van
artikelen 97 van de Grondwet, 1319, 1320
van het Burgerlijk Wetboek, 1; 7, 10, 22,
26, 2"l, 38 van de wet van 22 Maart 1886
op het auteursrecht, doordat het bestreden arrest, na de ontvankelijkheicl van de
klacht en de eigendom van het auteursrecht van aanlegsters erkend te hebben,
verdachte :vrijgesproken heeft en zich
onbevoegd verklaard heeft om van de
eis tot schaclevergoeding kennis te nemen onder voorwendsel : 1 o dat men om
te oordelen of er al dan niet namaking is,
en in hoever deze namaking een wanbedrijf uitmaakt, nauwgezet de aard van
het werk moet onderzoeken; dat men alclus in zake almanakken, die jaarlijks en
sinds lange tijd in alle landen in ontelbaar getal verschijnen, zich betrekkelijk
breed in de beoordeling van de feiten
moet tonen; 2° dat de gelijkenissen voortvloeien uit het feit dat de uitgaven van
dezelfde aard zijn en dezelfde bestemming
hebben; dat dit in onderhavig geval op
ruime wijze gecompenseerd wordt door de
veel belangrijkere en talrijkere verschillen, in zover zelfs dat elke verwarring
tussen bedoelcle geschriften uitgesloten is ;
3° clat indien de mogelijkheid van verwarring tussen twee werken niet vereist is
om het ene als de namaking van het andere te kunnen beschouwen, de afwezigheid van elke mogelijkheid van verwarring nochtans een belangrijk beoordelingselement uitmaakt dat de eerste rechter te
recht aangestipt heeft en waaruit hij ·ten
deze wijselijk de nodige gevolgtreklcingen
heeft afgeleid, dan wanneer : 1 o cle wetgeving geen enkel onclerscheid maakt tussen almanakken en andere geschriften ;
de hoven en rechtbanken de waarde van
het werk niet hoeven te beoordelen en hun
taak er enkel in bestaat te onclerzoeken
of er nagebootst werd of overgenomen ;
2° men om het wanbecldjf van namaking
te beoordelen rekening moet houden, niet
met cle verschillen tussen de uitgaven,
maar wel met hun gelijkenis ; 3° het bestaan van het wanbedrijf niet afhangt
van de mogelijkheid het nagemaakte werk
met het oorspronkelijke te verwarren :
Over het eerste onclerdeel :
Overwegencle dat het bestreden arrest,
VERBR.,
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verre van een onwettelijk onderscheid te
maken naargelang de aard van het nagemaakt werk, als principe stelt « dat de
wet van 22 Maart 1886 toepasselijk is
op geschriften van alle aard van.af het
werk van een genie tot een kalender en
een almanak ll ;
Over het tweede en het derde onderdee! :
Overwegende dat het bestreden arrest
niet beslist dat men rekening moet houden met de verschillen en niet met de gelijkenis; dat het er zich toe beperkt op
te merken dat << vermits het in onderhavig geval gaat om zakagenda's bestem<l
voor de schoolgaande jeugd ll, zekere gelijkenissen voortvloeien << nit de aard
zelf van de werken en nit hun bestemming ll die << niet voldoende zijn om bet
stoffelijk bestanddeel van het wanbedrijf
van namaking uit te maken ll ;
Overwegende dat het daarenboven ook
niet beslist dat het bestaan van dit wanbeclrijf afhangt van de mogelijkheid van
verw:uring tussen het nagemaakte en bet
oorspronkelijk werk; dat het, integendeel,
erkent dat de mogelijkheid van verwarring tussen de twee werken niet vereist is,
al neemt het in feite aan als beoordelingselement, het feit van de afwezigheid van
dergelijke mogelijkheid ;
Overwegende, voor het overige, dat,
daar, waar de wetgever de bestanddelen
van de schending van het auteursrecht
niet heeft bepaald, de rechter over de
grond op souvereine wijze client te onderzoeken of de door hem als bewezen verklaarde feiten het stoffelijk bestanddeel
van het wanbedrijf van namaking uitmaken;
Dat het middel dns niet ontv;tnkelijk
is;
Over het tweede middel : schending van
de hierboven uangeduide wetsbepalingen,
alsook van artikel 15 van de internationale conventie voor de bescherming van
letterkunclige en kunstwerken, gesloten te
Rome op 2 Juni 1928, goeclgekeurd door
het enig artikel van de wet van 16 .April
1934, doordat het bestreden arrest, als
grond voor zijn beslissing een deel van
cle verklaring van de bestuurder-zaakvoerder van een cler burgerlijke partijen aangehaald beeft terwijl het het under deel
van de verklaring laat wegvallen, · dan
wanneer de gehele verklaring de door bet
arest gegeven interpretatie veroordeelt, en
clat aldus .het arrest niet wettelijk gemotiveerd is ; cloorclat het bestreden arrest
beslist heeft dat het niet bewezen is dat
de artikelen van cle almanak, waarin verdachte zou geput hebben, en het persoonlijk werk zijn van cle burgerlijke partij,
naamloze vennootschap <<Librairie PayotJl,
en het product van haar eigen intellectuele
of artistieke werkzaamheicl, wat cle wette-
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lijke bescherming die ZlJ inroept zou
rechtvaarcligen, en {lat in deze voorwaartlen de eerste rechter te recht aangenomen heeft dat er ten minste twi.ifel bestoncl over de door verdach te gebezigde
bronnen, twijfel waai·van hij haar het
voonleel heeft laten genieten, dan wanneer artikel 15 van de Oonventie van
Home uitclrukkelijk bepaalt dat, opclat de
auteurs van de door dit verdrag beschermde werken, tot bewijs van het tegendeel als zoclanig zonden worden beschouwd, en zij bijgevolg· v66r de rechtbanken der verschillencle landen van het
verbond zouden worden toegelaten vervolgingen tegen namakers in te stellen,
het voldoencle is clat hun naam op de gebrnikelijke wijze op het werk vermeld
staat en dat, voor anonieme of on!ler een
schnilnaam verschenen werken, de uitgever, wiens naam op het werk vennelcl
staat, gerechtigd is om de aan de auteur
toekomende rechten te verdecligen en hij,
zonder verder bewijs, beschouwd wordt
als rechtverkrijgencle van de anonieme of
zich met een schuilnaam noemende auteur :
Over het eerste onclerdeel :
Overwegende dat, indien de rechter over
de grond slechts gecleeltelijk een door een
getuige tijclens het onderzoek afgelegde
verklaring overneemt, hij clit slechts doet
om er zijn eigen vaststelling op te staven,
uitgedrukt op het einde van het citaat
floor de woorden cc wat trouwens zeker
is )) ; dat hij de draagwijclte van dit bewijsmiddel souverein beoorcleelt; dat de
interpretatie van de rechter over de
grond, waardoor hij aan het weggelaten
gedeelte van bedoelde verklaring slechts
de waarde van een subjectieve beoordeling
toekent, niet onverenigbaar is met de termen 'van het geheel van de verklaring van
fle getuige;
Over het tweecle onclerdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
nit cle vaststelling clat bedoelde teksten in
het openbaar domein gevallen zijn, gelet
op de afwezigheid van elke oorspronkelijkheicl zelfs in de voorstelling, te recht afgeleicl heeft dat deze teksten slechts het
voorwerp van een toeeigening door de
zogezegcle schrijvers er van zijn geweest;
Dat hieruit volgt dat het vermoeden ten
voordele van de uitgevers voorzien door
artikelen 7 van de wet van 22 :M:aart 1886
en 15 van de wet van 1fi April 193-!, houdencle goeclkeuring van de op 2 ;Juni 1928
te Rome gesloten internationale conventie,
wercl te niet gedaan;
Dat aanlegsters, clienvolgens, te clien opzichte niet kunnen steunen op het auteursrecht, en dat het bestreden arrest de in
het middel aangeduide wetsbepalingen
niet heeft geschonden;

Over het derde middel : schending van
tle reeds aangeduide artikelen en van artikelen 1832 van het Burgerlijk Wetboek
en van artikelen 1 en 2 van de wetten op
de handelsvennootschappen, het laatst
samengeschakeld door het koninklijk besluit van 30 November 1935, doordat het
bestreclen arrest beslist heeft dat het feit
dat zij een naamloze vennootschap zou OJ1gericht hebben en het feit clat zij de .burgerlijke partijen tot betaling van schadevergoecling gedagvaarcl heeft v66r de
rechtbank van koophandel, niet beslissend
zijn om het winstbejag in hoofde van verdachte te bewijzen, clan wanneer elke vennootschap, meer bepaald elke handelsvennootschap, slechts kan opgericht worden
met het doel winst na te streven en deze
vennootschap opgericht werd met een kapitaal van 50.000 frank, waarvan de negen
tiende door verdachte ingeschreven werden; clan wanneer ook de oprichting van
een dergelijke vennootschap slechts voor
gevolg
hebben de betrekkingen met
clerden te vergemakkelijken en hanr meer
credietmogelijkheid te verschaffen :
Qverwegende dat naar de bewoordingen
van het bestreclen arrest cc daar het stoffelijk bestanddeel van het misdrijf in onllerhavig geval ontbreekt, het zedelijk bestandcleel niet verder client nagegaan te
worden )) ;
Dat alclus ltet bestaan van het zeclelijk
bestanddeel slechts op subsidiaire wijze
door cle recllter over cle grond werd onderzocllt; dat de beweegredenen, die er op betrekking hebben, overboclig zijn;
Dat het derde miclclel, dat uitsluitencl
deze beweegredenen bestrijdt, dienvolgens
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk
is;
Om cUe redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegsters tot de kosten en tot een schadevergoeding van
150 frank jegens verweerster.

ktm

26 Juni 1950. - 26 kamer. - V001'Zitte1',
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggeve1·,
H. Daubresse. - Gelijlclltidende conclusie,
H. Oolard, aclvocaat-generaal. - Pleiter,
H. Resteau.

2°

KANIEH. -

26 Juni 1950.

1° REOHTERLIJKE INRIOHTING.
SAMENS'l'ELLING VAN DE KRIJGSRAAD. 0NHEGELMATIGHEID.- NIETIGHEID AMllTSHALVE
DOOR RET 1\ULITAIR GERECHTSHOF OP 'fE
WERPEN. VERPLICHTE EVOCATIE.

2° BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE REOHTER OVER DE GROND.STRAFZAKEN. -

GEPASTHEID VAN HET HER-

OPENEN VAN DE DEllA'l'TEN EN VAN NIEUWE ON-

DEHZOEKSMAATREGELEN.
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go BINDENDE BEOORDELING DOOR.

DE RECHTER OVER DE GROND. STRAFZAKEN. BEWI.JSWAARDE VAN DE BlcKENTENIS VAN DE BEKLAAGDE.

1° Het militai1· gerechtshof moet ambtshalve de n·iet'iglwid opwe1·pen voo·rtvloe·iendc ·uit de om·cgelmatige samenstell-ing van de lwijgsraad; de evocatie
is, ·in dU geval, vcrplichtend.
2° De ·rechte1· over cle grand beoordeelt op
so·nvenJine w·ijze de gepastheid van het
hempeuen van de debatten en van
nieu.we onderzoeksmant1·egelen.
go De rechte1· ove1· de gmncl beoo1·deelt op
souve1·eine wijze de bewijswan1·de van
tle belwntenis van de beklaagde (1).
(DELVAUX EN ANDEREN, T. DUMORTIER.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op cle bestreden
nrresten, op 1 Februari, 16 Februari 1949
en 16 Januari 1930 gewezen door het Militair Gerechtsllof, zetelende te Brussel;
I. Wat de voorziening van aanlegger
Marcel Cnsse betreft :
Overwegencle dat nit cle stukken van de
reclltspleging geenszins blijkt dat deze
aanlegger, burgerlijke partij, zijn eis in
verbreking zou betekend hebben aan de
partijen tegen welke hij gericht is, zoals
voorgeschreven door artikel 418 van het
W etboek van strafvordering;
Dat de voorziening dus niet ontvanke~
li.ik is;
U. Wat betreft de voorzieningen van
nanleggers Maurice Delvaux, Madeleine
Vandenbroucke, Louis Plisnier en Germaine Ghilain :
Over de eerste vier middelen, het eerste : scllending van de wetteksten tot inricllting van de krijgsraden betreffende de
aanduiding van de olfficieren die de krijgsraad samenstellen in geval hoofdolfficieren
belet zijn, wanneer hoogdringendheid bestaat, enz., namelijk de besluitwetten van
26, 27 en 29 Mei 1944, 4 Mei en18 December
1945, go Januari 1946 en de ministerH!le
omzendbrief van g Maart 1947 over de
n anwijzing van de officieren met het oog
op de dienst van het militair gerecht; het
tweede : verkeerde interpretatie van de in
llet eerste middel bedoelde regelen, van
hun toepassing van ambtswege en van de
in de wet niet geschreven verplichting in
elk geval de redenen van hun toepassing
te rechtvaardigen ; het derde, afgeleid
nit llet feit dat het militair gerechtshof
de zaak aan zich heeft getrokken in een
geval waarin znlks niet vereist was en
(1) Zie voorgaand arrest en nota 2, biz. 656.

~

schending van de regel van de twee graden van rechtsmacht; llet vierde, afgeleid
nit de nietigheid van alles wat volgde :
vernietiging van het vonnis· van de Krijgsraad te Bergen, nienw onderzoek v66r
het llof, tnssenarresten, eindarrest :
Overwegende dat deze vier middelen gericht zijn tegen het op 1 Februari 1949
door het militair gerechtsllof gewezen arrest dat llet beroepen vonnis van de
Krijgsraad te Bergen vernietigt, de zaak
aan zich trekt en verklaart dat de voortzetting van de zaak aan llet llof behoort;
Overwegende dat dit arrest, om die vernietiging nit te spreken, hierop steunt dat
de krijgsraad, geroepen om kennis te nemen van de in artikelen 1 en 2 van de
besluitwet van 26 J\!lei 1944 vermelde misdrijven, onregehnatig was samengesteld,
te weten, buiten de voorzitter en de
tweede bnrgerlijke magistraat, nit een
kapitein-colll,mandant (del. hoofdolfficier),
nit een kapitein en een luitenant, zonder
da t men van de onmogelijkheid deed b lijken de zetel overeenkomstig de voorschriften van artikel 1 van de besluitwet van
18 December 1945 samen te stellen ;
Overwegende dat aanlegger, om deze beslissing te critiseren, zich er toe beperkt
verschillencle wetsbepalingen in te roepen, zonder te bepalen waarin het arrest
cleze zou geschonden hebben;
Overwegende, anderzijds, dat het midkel, betreffende de regelmatigheicl van de
samenstelling van de krijgsraad, van
openbare orde is en bijgevolg van ambtswege door het militair gerechtshof kon
opgeworpen worden; dat artikel 215 van
het Wetboek van strafvordering de recllter in hoger beroep, die een vonnis vernietigt om een andere reden dan wegens
de bevoegcllleid, de verplicllting oplegt
uitspraak te doen over de zaak -zelf; dat.
dus de vier middelen niet kunnen aangenomen worden ;
Over het vijfde middel : scllencling van
de regelen der militaire strafrechtspleging, doorclat de zaak uit het beraad werd
getrokken (arrest van 16 · Februari 1949)
na llet sluiten van de clebatten en cloorclat
nieuwe onderzoeksmaatregelen bevolen
werden v66r de lleropening van de deb atten, en, bijgevolg, v66r dat partijen in
hun miclclelen gehoorcl werclen en v66r dat
rechtsmidclelen op(m stonclen :
Overwegencle clat het militair gerechtshof, door zich uit te spreken over de gepastheicl van een heropening van de debatten en om tot nieuwe onclerzoeksmaatregelen over te · gaan, slecllts gebruilr
lleeft gemaakt van zijn souvereine beoorclelingsmacll t en de reel! ten van cle in cle
zaak betrokken partijen niet gescllonclen
lleeft;
Dat het middel in feite niet opgaat;
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Over llet zesde micldel : scllending van
cle regelen over llet bewijs in strafzaken,
cloordat de bekentenissen, welke door beklaagde onllertekeml zijn, verworpen werden (stukken 3 en 40 van de bundel) :
Overwegende dat de recllter over de
grond in feite en souverein cle bewijswaarde van de bekentenis van beklaagde
heoordeelt en dat hij, bellalve llet geval
bedoelcl bij artikel 16 van de wet van
17 April 1878, vreemcl aan de zaak, door
clergelijke bekentenis niet gebonden is ;
Dat llet middel in feite niet opgaat;
Overwegende dat uanleg·gers, burgerlijke partijen, geen ander micldel aanvoeren en dat llet Hof er van ambtswege geen
opwerpt;
Om die redenen, zonder acht te slaan
op de memories welke op 27 Maart 1950
cloor Louis Plisnier en Madeleine Vandenbroucke tot staving van de op 6 .Januari
1950 ingestelde voorziening te laat neergeleg·d werden (besluitwet vim 19 October 1944, art. 5), verwerpt de voorzieningen; veroordeelt elke aanlegger tot de kosten van zijn voorziening; veroordeelt
claarenboven aunleggers Delvaux, Vandenbroucke, Plisnier en Gllilain tot de vergoelling van 150 frank jegens verweerder.
26 Juni 1950. - 2c kamer. - Voorz'itte1·,
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever,
H. Connart. - GeUj lcltticlencle conchtsie,
II. Colard, advocaat-generaal.

2e

KAMER.-

26 Juni 1950.

lDEJRHERSTEL. - UIT HETLAND GEDREVEN
VHEEMllELlNG. - ZONDER WOON- NOOH VERDLIJFPLAA'fS IN BELGIE. ~ NIE'f·ON'fVANKELIJKE AANVRAAG.
l8 niet ontvanlcel'ijlc, cle awnvmag tot eerhe'/'stcl ingccUend cloo1· ecn ttU BelgUJ gccl·mven vreemdeUng clic c1· noch woontJlactts noch een bepaaldc en we1·Jcclijlce
ve'l'blijfplants heeft (1).
(Wet van
15 April1896, art. 2.)

(MARCUS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 Maart 1950 door llet Hof van
beroep te Brussel, Kamer van inbeschulcligingstelling gewezen ;
(1) Zie verbr., 25 September 1939 (Ar1·.
Ve,·b•·., 1939, biz. 209; Bull. en PAsrc., 1939,
I, 394) en 17 Mei 1943 (Ar1·. Ve,·br., 1943,
biz. 115; Bull. en PASIC., 1943, I, 187); Novelle.•,
v' Rehabilitation en matilwe pi!nale, n' 117.

Over het enig middel : schending van
artikel 1, 4°, van de wet van 25 April 1896
op llet eerherstel en artikel 97 van de
Gronclwet, doorclat het bestreden arrest de
aanvraag tot eerllerstel niet ontvankelijk
verklaart, om reden clat cle aanvrager niet
aantoont dat hij in BelgHl lletzij een
woonplaats lletzij een bepaalde en werkelijke verblijfplaats bellouden heeft, voorwaanle die door artikel 1, 4°, van de wet
van 25 April 1896 zou vereist zijn, clan
wanneer becloelcle bepaling geenszins insluit dat de voorwanrde van verblijf, die
llet voorziet, nooclznkelijk in Belgie moet
verwezenlijkt zijn, en, integendeel, uit de
algemeenheid van de bewoordingen van
artikel1 van evenvermelde wet blijkt, clat
het recht op eerherstel bestaat zo voor
buitenlanders als voor inlanders, wat
nooclzakelijk medebrengt dat de door alinetl 4 vereh;te voorwaarde van verblijf,
in !let buitenlancl kan verwezenlijkt worden :
Overwegemle dat door artikel 2 van de
wet van 25 April 1896 aan de veroordeelde,
buitenlander of inlander, voorgescllreven
wordt zijn aanvraag tot eerherstel tot de
procureur des Konings te richten van het
,arrondissement waar llij verblijft;
Overwegende dat llet bestreden arrest,
bij een souvereine beoorcleling van de
feiten, er op wijst dat aanlegger, van
vreemde nationaliteit en nit Belgie gedreven, er geen woonplaats noch bepaalde en
werkelijke verblijfplaats heeft; dat het
nit die vaststellingen wettelijk heeft afgeleicl clat de aanvraag niet ontvankelijk
is·
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosterl.
26 Juni 19p0. - 2• kamer. - VoorzUte·r,
H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·slaggever,
H. Sollier. Gelijkltticlencle conclttsie,
H. Colard, aclvocaat-generaal.
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WET EN KONINKLIJK BESLUI'.r.
KONINKLIJK BESLUI'f VAN 25 APRIL 1940
BETRE~'~'ENDE DE SAMENSCHOLINGEN IN OPEN
LUCHT,- WETTELIJKHEID.
Het lconinklijlo be.sluit vctn le5 Apl'il 1940,
bet·refjencle de samenscholingen in open
lttcht, is wetteUjlc omclat het genomen
werd in ttitvoedng van a1·tilcel 1, alinea 1, vctn cle besluitwet van 11 October
1916 betrefjencle cle staat van o01·log en
de staat van beleg, clie aan cle Koning
ged?t1·enclc de oorlogstijd al de politicbe·voegdheden toelcen.t; waa1· het ctlle
snmenscholingen op cle openbare weg of
·in open ltwht veTbiedt cl·ie niet do01· de

-661
lmroemeester toeoelaten wo1·den, behelst
llit lcon'inlcUjlc beslnit ueen enlcele
machtsove1·dracht (1).
(BEHNARD.)
ARHEST.

HET HOI!'; --:-- Gelet op het bestreden
arrest, op 25 Maart 1950 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen tengevolge van
llet arrest van verwijzing del. 5 December 1949;
Over het eerste middel : schencling van
artikelen 9 en 107 van de Grondwet 1
tot-'3 van het Strafwetboek, 1 en 13 ,:an
de besluitwet van 11 October 1916, 58 van
cle wet van 15 .Juni 1899, doordat llet bestreclen arrest op aanlegger het koninklijk
besluit van 2.5 April 1940 toepast, clan
wanneer dat koninklijk besluit niet met
de wetten overeenkomstig is omdat het
door de Koning genomen wercl buiten de
oorlogstijd gedurende welke aileen hij de
macht had het te nemen; doordat het
bestreden arrest de oorlogstijcl gelijkstelt
met het tijdperk van de mobilisatie van
llet leger en doordat het aanlegger een
straf oplegt zonder dat deze op een wet
gegrond is :
Overwegencle dat het koninklijk beslnit
van 25 April 1940 betreffende cle samenRcllolingen in open Iucht, waarvan de wettelijkheicl betwist wordt, genomen werd in
nitvoering van de besluitwet van 11 October 1916, die, in Jwar artikel 1, aan de
Koning de macht heeft toegekend om geclurende de oorlogstijd al de J10litiebevoegdheden nit te oefenen;
Overwegende dat uit lret verslag aan de
Koning, dat de besluitwet van 11 October
1916 voorafgaat, blijkt clat voor de toepassing er van, evenals van artikel :38 van de
wet van 15 .T uni 1899, de oorlogstijd aanvangt, niet op de clag waarop de vijandelijkheclen geopend worden, zoals aanlegger
llet staande houdt, doch op de dag door
koninklijk besluit voor de mobilisatie van
het Ieger bepaald ;
Overwegende dat clie mobilisatie -afgekoncligd wercl door het koninklijk besluit
van 26 Augustus 1939 en dat het Ieger
Rlechts terug op vredesvoet wercl gebracht
<loor het besluit van de Regent van
1 .Juni 1949;
'\Vaarnit volgt clat, in zover het de
onwettelijkheid van het koninklijk besluit
(1) Verbr., 5 December 19<l9 (BuU. en PAsrc.,
1950, I, 212) en 6 Februari 1950 (zie hoger,
biz. 366; Bull. en PAsrc., 1950, I, 390). Over de
cluur van de oorlogstijd, zie verbr., 11 Februari
1946 (A,., .. F el'ln·., 1916, biz. 59; Bull. en PAsrc.,
1946, I, 67).

van 25 April J 940 afleidt hieruit clat het
buiten cle oorlogstijcl zmi genomen geweest
zijn, het miclclel niet gegrond is ;
Over het tweede miclclel : schending van
artikelen 9, 19 en 107 van cle Grondwet,
1 tot 3 van het Strafwetboek, 1, 4 en 13
van de beslnitwet van 11 October 1916,
cloorclat het bestreden arrest op aanlegger
llet koninklijk besluit van 2:> April 1940
toepast, clan wanneer dat koninklijk besluit niet met tle wetten overeenkomstig
is omd.at bet, zomler vom·afgaanclelijk het
ePnslm<lencl aclvies van de ministerraacl te
l!ebben ingewonnen, van <le Koning op de
lmrgemeesten; - een overclracht invoert
van de macht om verenigingen te beletten
van aarcl wnnorcle nit te Iokken of te
l!nndl!aven; tloorclat het bestreclen arrest
verklaart clat cle Koning die macht
niet aan de burgemeesters heeft overgedragen, tloch clat hij ze zelf l!eeft uitgeoefencl door in principe alle samenscholing in open Iucht te verbieclen; en cloorclat l!et nnest aanlegger een straf oplegt
zoncler cln t cleze ov een wet is gegroncl :
OverwPgemle clat het lmninklijk beslnit
van 25 April 1940 geenszins genomen wercl
in nitvoe_ring van artikel 1, alinea 2, van
de beslmt"~et van 11 October 1916, dat
ann de Konmg toelaat, op eensluidend advies van de ministerrnacl, lle in artikel 4
van evenvermelck beslnitwet bepaalcle
mael!ten ov lle burgerlijke en militaire
cwerhetleu over te clragen; dat de Konino·
gebruik makencle van het recht, dat artl_:
kel 1, aline a 1, van hogervermelde beslnHwet hem toekent, om- geclurencle de oorlogstijd alle politiebevoegdheclen nit te
oefenen, bij het koninklijk besluit, waarvnn tle sehe!l(ling wonlt aangeklaagcl, cle
samensel!olingen op de openbare weg of
in open lucht verbiedt zo claarvoor vijf
dagen v66r de datum waarop zij geh~ud~n
worden, door de bnrgemeester geen vergunning wercl verleencl;
Overwegencle dat, alcltls, hogervermelcl
koninklijk besluit overeenkomstig cle wet
genomen wercl; dat het geen machtsoverclraeht bel1elst en cla t l!et bestreden arrest
l!et terecht op aanlegger l!eeft toegepast;
Dat het miclclel naar recht faalt;
Overwegemle clat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen nugeleefcl werclen en clat cle beslissing overeenkomstig cle wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzie'
ning; veroordeelt aanlegger tot .cle kosten.
26 .Jnni 1950. - 26 kamer. - Voo·rzitte·r,
H. Lonveaux, voorzitter. - Ve,·sla.rmever.
H. Oonnart. - Gelijlcl-uiclcullc concl·usie,
H. Oolard, advoeaat-generaal.
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662dat hij zich niet kon vergissen nopens de
feiten welke tot de vervolging aanleiding
gaven, dat het hem mogelijk was zijn verREOHTBANKEN.· -- STRAFZAKEN. --'- BEdediging voor te clragen;
SCHIKKING TOT VERWI.JZING VAN EEN WANDat het middel in feite niet opgaat;
llEDRIJF NAAR DE POLITIERECHTBANK.
Overwegende dat de substantiele of
VERGISSING IN DE AANWI.JZING VAN DE VOORop straf van nietigheid voorgeschreven
NAAM VAN RET SLACHTOFFER VAN SLAGEN ore
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
VERWONDINGEN. -- J\ifATERiiiLE VERGISSING.
beslissing overeenkomstig de wet is ;
-- VERBETERING DOOR DE HECRTER OVER DE
GROND. -- BEKLAAGDE DIE ZICR NIET KON
II. Wat de voorziening betreft gericht
VERGISSEN OM'rRENT DE IDENTITEIT VAN RET
tegen de beslissing over de burgerlijke
SLACRTOFFER. -- BEKLAAGDE AAN WIE RET
vordering gewezen :
MOGELIJK WAS ZIJN VERDEDIGING VOOR TE
Overwegende dat aanlegger tot staving
DRAGEN.
van zijn voorziening geen enkel middel
ImUen fle beschilclc·ing tot verwijz·ing van , inroept en dat het Hof er van ambtswege
geen opwerpt ;
,
een wanbeflrijf naar cle politierechtbank
Om die redenen, verwerpt de voorzie1um het slnchtojfer van vrijw'illige slnning; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
yen of veTwomlingen een verkeenle
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·voonwam toelcent, lean 1le 1·echte1· ove·r
<le groncl cleze materUile verg·issin,q ve1'beteren WIMMWC1' 1le beklnngcle zich niet
omtrent 1le iclentUeit van het slnchtojfe1·
kon verg·issen en het hem mogelijk wns
zijn venlefliging. vom· te fl1·agen (1).

26 Juni 1950.-- 2° kamer. -- Voo1·zitter,
H. Louveaux, voorzitter. -- Ve·rslnggeve·r,
H. Oonnart. -- GeUj lcl't/.'iclencle conclusie,
H. Oolard, advocaat-generaal.

(GROSJEAN, T. GROS,JEAN.)
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ARREST.

HE'l' HOF; -- Gelet op het bestreden
vonnis, op 2! Maart 1950 in boger beroep
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
te Verviers ;
I. Wat de voorziening betreft gericht
tegen de beslissing over de publieke vordering gewezen :
Over het enig middel : schending van
artikel 271 van het W etboek van strafvordering, doordat het bestreden vonnis aanlegger veroordeeld heeft om slagen aan
Martin Grosjean te hebben toegebracht,
dan wanneer hij vervolgd was om slagen
aan Adam Grosjean te hebben toegebracht:
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt dat in werkelijkheid deze slagen
werden toegebracht, niet aan Adam Grosjean, doch aan Martin Grosjean, die zich
trouwens burgerlijke partij heeft gesteld; ·dat zulks blijkt, aldus het vonnis,
nit geheel het onderzoek, en dat het tengevolge van een materH:\le vergissing is
dat de beschikking het slachtoffer geidentificeerd heeft onder de voornaam van
Adam;
Overwegende, overigens, dat uit de elementen der rechtspleging blijkt dat die
omstandigheden, ten tijde van de debatten, door aanlegger zelf erkend werden,
(1) Zie verbr., 22 Augustus 1946 (A1'1'. Ve1·b1'.,
1946, blz. 284; Bull. en PAsiC., 1946, I, 313).
(2) Verbr., 5 April 1948 (Bull. en PAsrc.,

1°VONNISSENEN ARRESTEN.--S'l·rw·ZAKEN. -- EED. -- PERSOON YOOR EEN STRA~·
R.ECHTllANK GEROORD EN NIET lll,J GERECHTSBEVEL MET EEN DESKUNDIGE OPDRACHT BELAST. -- DOOR DE VERDEDIGING EN RET ARREST ALS DESKUNDIGE llETITELD. -- HOE~'T
NIET DE EED VAN DESKUNDIGE AF TE LEGm~N.

2° VOORZIENING IN VERBREKING. -STRAFZAKEN. -- PERSOON DIE BEVOEGD IS OM
ZICR TE VOORZIEN. -- EJCHTGENOOT DIE IN
IJ:ET GEDING SLECHTS TUSSENKW A~i OM ZIJN
ECHTGENOTE TE MACRTlGEN OM ZICH llURGERLIJKE PARTI.J TE STELLEN. -- NIET ONTVANKELIJK ZICH IN HOEDANIGREID VAN BURGEHLIJKE PAR'l'IJ TE VOORZIEN.

1 o De pe1·soon ilie v66r een stntfreohtlmnl"
gehoonl wonlt, 1;3n niet bi.i ge1·echtsbevel
met een cleslcunclige opilrncht belast
1,venl, hoeft 111iet ile eecl (tf te legyen betJitctlfl iloo1· a.rtUcel 44 van het Wetboelc
vwi stntfvm·cledng, zelfs zo hij als ileslcmuli,qe floo1· <le venle(l'i(Jing en het nr1·est beUte~cl wonlt (2).
2° De echtgelnoot, flie in het gelling slechts
t~tssenlcwnm om zijn echtgenote te mnchUgen om zioh b~trgerUjlce partij te stellen, is n'iet ontvnnkelijlc zich in hoeilanigheiil vwn bm·ge1·lijlce pa.rUj te voo1·Z'ien {3J
1948, I, 224); 4 Mei 1948 (Arr. T' e1·br., 1948,
blz. 254; Bull. en PASIC., 1948, I, 296).
(3) Zie verbr., 3 Januari 1949 (Bull. en
PAsrc., 1949, I, 6).
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'1'. \'ANDENSPIEGEL EN ANDEREN.)

ARREST.
HET HOF; -- Gelet op het bestreden
arrest, op 18 April 1950 door het Hof van
beroep te 13rnssel gewezen;
I. Over de voorziening van Hubert
Kelleter en Rosalie Vandenbosch als burgerlijk verantwoordelijk voor Louise Kenleers) :
Overwegencle clat nit de aan het Hof
overgelegcle stukken niet blijkt clat de
voorziening betekencl wercl aan de partijen tegen welke zij gericht is; dat,
bijgevolg, die voorziening niet ontvankelijk is (Wetb. van strafv., art. 418);

II. Over de voorziening van Louise KenJeers, beklaagcle op rechtstreekse dagvaarding :

A. In zover de voorziening gericht is
tegen de over de publieke vordering gewezen beslissing :
Over het enig miclclel : schencling van
nrtikelen 44, 155, 156, 189, 211 en 317 van
het Wetboek van strafvordering, en van
de rechten van de verdediging, doordat
de H. Tmhanser door aanlegster 'i66r de
correctionele rechtbank als deskundige
opgeroepen, slecllts de eecl van getuige
heeft afgelegcl en niet cleze van deskunclige, clan wanneer hem cleze laatste hoedanigheicl door het bestreden arrest
werd toegekencl zoals blijkt nit de volgencle passus : << Overwegencle clat client
nadn1k gelegcl hierop clat, naar de mening
van de deskuncligen Barthelous en Imhauser, de opgenomen sporen zich bevinden ... ll en clan wanneer de H. Imhauser.
wegens zijn technische kennis opgeroepen,
om zijn aclvies te geven over de oorzaken
van het ongeval en hun toerekenbaarheicl,
bij. het ongeval niet aanwezig geweest
was~

Overwegende clat uit geen stuk van de
rechtspleging, waarop het Hof acht vermag te slaan, blijkt dat de H. In~hauser
met e<>n deskunclig onderzoek zou belast
geweest zijn door de procureur des Konings, de onderzoeksrechter, de correctionele rechtbank of door elk andere daartoe
bevoegde overlleid;
Dat alclus, alhoewel hij als deskunclige
betiteld wercl door de verdecliging of zelfs
in de reclenen van het bestreden arrest,
llij de bij artikelen 43 en 44 van het Wetboek van strafvordering voorgeschreven
eed niet moest afieggen ;
·
Dat het miclclel niet kan aangenomen
worden;
B. In zover de voorziening van Louise
Keuleers gericht is teg·en de beslissing

over de burgerlijke vorclering door de
rechtstreekse dagvaarcling ingesteld :
Overwegencle da t aanlegster geen mid del
nanvoert en dnt het Hof er vnn ambtswege geen opwerpt;
III. Over de voorziening van Louise
Keuleers, Hubert Kelleter en Rosalie Vantlenbosch, als burgerlijke partijen tegen
Camillus Vanclenspiegel en << Etablissements Van Eyck ll :
Overwegencle dat Hubert Kelleter in de
zaak slechts betrokken is om zijn echtgenote Louise Keuleers te machtigen en
. bij te staan en zich niet burgerlijke partij
lleeft gestelcl; da t zijn voorziening in die
hoeclanigheicl dns niet ontvankelijk is;
Overwegende clat Louise Keuleers en
Hosalie Vandenbosch geen middel tot staving van hnn voorziening aanvoeren en
dat llet Hof er van ambtswege geen opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt aanleggers tot de koHten en, tlanrenboven, Keuleers en Vnmlenbosch tot de vergoeding van 150 frank
jegens Vnndenspiegel en << Etablissements
Van Eyck ll.
26 Juni 1950. - 2" k::nner. - Voonitter,
H. Louvenux, voorzitter. - Verslarlf!ever,
H. Anciaux Henry de Faveuux. - GeUjlc/..u:Wencle concl·usie, H. Oolanl, advocaatgeneraal.
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1° 13ELASTING OP HET SPEL JDN DE
WEDDENSOHAPPEN. - PERSOON DIE
ZI.TN LOKAAL m" ZIJN MATERIEEL TER REHCHIKKING STELT VAN HEN DIE ZICH AAN SPEL
m" WIWDENSCHAPPEN 0\'ERGEVEN. - PERSOON
BESCHOUWD ALS INRTCHTER VAN DE VERHICH'l'INGEN. - PERSOON ER TOE GEHOUDEN EEN
AANGIFTE .BI.T DE ONT\"ANGER. YAN DE BELASTINGEN 'l'E DOEN.

2° BELAS'l'ING OP HJD'l' SPEL EN DE
WEDDENSOHAPPEN. - AANSLAG VAN
AMBTSWEGE. - NIE'f-AA!iGII''fE DOOR DEGENE
DIE ZI.JN LOKAAL OF ZI.TN MA'fERIEEL TER BESCHIKKING STEL'l' VAN PEH.SONEN DIE ZICH AAN
RPEL OF \VEDDENSCHAPPEN OVERGEVEN.

AANSLAG VAN AMB'fSWEGE.
go BELASTING OP RET SPElL EN DE
WEDDENSOHAPPEN. - AANSLAG VAN
AMB'fSWEGE. - J3EWIJSLAST VAN RET JUIS'fE
BEDRAG VAN ZIJN BELAS1'BARE IN,KOMS'fEN
RUST OP DE BELASTINGPLJCH'l'IGE.

~

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG YAN AMB'fSWEGE. -· BEWI.JS VAN
Hl~1'

,JUIS'L'Ji.: BEDUAG VAN ZI.JN llELAR'fBARE IN-

-664I{QMS'l'EN DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE VOOH
'l'E LEGGEN. lHAKEN DE DOOR HEU VOORGELEGDE BESTANDDELEN DlT BEWIJS UIT ? SOUVEREINE BEOORDELING DOOR DE RECH'l'ER
OVER DE GROND.

1 o De[tCIIe cUe zijn lolcaal of z·i,in mated eel
ter besahUclC'ing stelt van pe1·sonen die
zich awn spel of weclrlensohappen ove1·oeven en clie, yevolrtUjk, als cle indohter
·1o-rtn cle ve·r1·iahtingen besoho1tWcl wonlt,
moet, uUerlij k cle voorlaatste rlctg v6!h'
Twt annvnnyen vnn ae verrichtinyen, bij
rle o11tvwnye1· vnn het yeb'ierl een nnnyifte
r/.oen. (Wet van 28 .Augustus 1921, hou-

clende invoering van nieuwe fiscale miclllelen, art. 91 en 92, par. 1 en 4; wet
van 4 J uli 1930 tot wijziging van de wetgeving inzake de met de reclltstreekse
belastingen gelijkgestelde bijzondere
taxes, art. 10.)
2° Bij yeb,relc ncm de nnnyifte voo1·z·ien b·ij

pararn·afen 1 en 4 van artilcel 92 van
ae wet vnn 28 A1.tgust1ts 192.1, lean de
culministratie van nmbtsweye de belnstill·!f 011 het spel en de weaaensohnppen
·ucstirwn, vcrschulrli,qcl door rleyene die
.zijn lolcaal of zijn rnaterieel te1· beschilcl.:iny stclt vnn personen rlie zich nan spel
of 1veddenschap1Jen overgeven. (Wet van

28 .Augustus 1921, houdende invoering
van nieuwe fiscale middelen, art. 91, 92,
par. 1 en 4, en 97, al. 3; wet van 4 .Juli
1930, art. 10.)
i_lo Jnrlicn rle op het spel en rle wedden-

sahnppen versclw.lcUyde belasUng van
nmbtswege do01· de admi.nistrettie gevestigd werd, ntst ae bewijslast vnn het
j-uiste bcrlrag vnn zijn bela.stba1·e inlcomsten 011 cle bclastingplichtige d·ie tegen
deze aanslng een reclnrnatie heeft in,qecliena (1). (Wetten betreffende de in-

komstenbelastingen, art. 56, al. 2; wet
van 28 .Augustus 1921, art. 97, al. 3.)
4° H et behoo1·t tot cle so1r.vere·ine beoonleUng van de rechte1· ove1· lle gmnd te besUssen of cle besta.nddelen, cloo·r de van
nrnlitswege
belnste
belast·ingplicht'ige
voor,qelegd, het /Jewijs vnn het j1l'iste bedrny vn1i zijn belastbare inkomsten leveren. (Impliciete oplossing) (2). (Wet-

ten betreffencle de inkomstenbelastingen,
art. 52, al. 2.)
(1) In zake inkomstenbelastingen, zie verbr.,
21 Februari, 7 Maart, 25 April, 23 en 30 Mei
1950 (zie boger, blz .. 413, 456, 530, 597 en 608;
Bull. en PASIC., 1950, I, 441, 484, 587; 669 en
688).
(2) In zake directe belastingen, zie ver br.,
12 December 1949, 21 Maart en 15 April 1950 ·
(zie boger, blz. 224, 482 en 540; Bull. en PASIC.,
1950, I, 245, 516 en 587).

(ADlifiNIS'l'HA'l'lE VAN FINANCIENJ T. GULDEMONT.)
ARREST.

HEJ'.r HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 Juli 1949 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen;
Over het enig middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet en vnu de gewijzigde artikelen 89 en 91 van de wet
van 28 Augustus 1921, cloordat, na te hebben aangenomen dat de door de genaamde
Guldemont overgelegde getuigenissen lmnnen beschouwd worden als voldoende
grondslagen welke de bepaling van het
juiste bedrag van de aangegane weddenschappen toelaten en, bijgevolg, te hebben
erkend dat een belasting verschuldigd is,
het hof er niet meer op zinspeelt in het
beschikkend gedeelte van het arrest hetwelk, na het beroep gegrond te hebben verJrlaard, de directoriale beslissing, welke
nitgesproken werd op de reclamatie van
Guldemont, en de gecritiseerde aanslagen
vernietigt, de Belgische Staat veroordeelt
tot de kosten en tot de terugbetaling van
de ten onrech te geinde sommen met de
verzuiminteresten, aldus een tegenstrijdigheicl met de bijzonderste beweegreden
van het arrest tot stand brengende :
Overwegende dat aanlegger van ambtswege belast werd omdat hij de aangifte
niet gedaan had welke voorzien is bij
artikel 92, paragraaf 1, van de wet van
28 .Augustus 1921, aangevuld door nrtikel 10 van de wet van 4 .Juli 1930, bepaling, welke eenieder, die zijn lokaal of
materieel ter beschikking stelt van personen die zich overgeven aan spel of weddenschappen, verplicht die aangifte te
doen;
Dat, bijgevolg, in geval vnn reclamatie
tegen clie belasting van ambtswege, het
bewijs op hem rustte van het juiste bedrag van de grondslag waarop de belasting moet gevestigd worden ;
Overwegende dat de rechter over de
grond op een zeker aantal feiten wijst
waaruit hij afieidt dat de door verweerder verschafte rekening op zulkdanige
grondslagen gevestigcl is dat client aangenomen dat zij het door verweerder geleverd bewijs van het juiste bedrag uitmaken clat in de belasting op de spelen en
weddenschappen belastbaar is;
Overwegende dat, in strijd met wat het
middel staande houdt, er geen tegenstrijdigheid bestaat tussen de verklaring, enerzijds, dat een belasting op de door de belastingplichtige verschafte grondslagen
verschuldigd is, en de beslissing, anderzijds, dat de aanslag niet verschuldigd is
waarvan de grondslag en het bedrag van
ambtswege vastgesteld werclen ;
Dat, alclus, het bestreden arrest de beslissing val\ de directeur van de directe
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belastingen en de betwiste aanslagen
lleeft kunnen vernietigen, en, vervolgens
aanlegger heeft kunnen veroordelen tot
de terugbetaling van alle wegens die aanslagen ten onrechte geincle sommen, · zontler de in het middel aangeduide wetsbe- palingen te schenclen ;
W aaruit volgt dat het midclel niet kan
aangenomen worden;
Om clie reclenen, verwerpt de voorzieuing ; laa t de kosten ten laste van de
Staat.
27 Juni 1950. - 2° kamer. - Voo1·Z'itter,
H. Louveaux, voorzitter. - Versla,ggevm·,
H. Simon. - Gelijlcl-uida/l,{le aonal·usie,
H. W.-J. Ganshof van cler Meersch, aclvocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Van Leyntle<:!le en Struye.

lcel 28 van cle samengesahalcelcle wetten
opgesomd (1) (2).
:Jo De reahte·r over de .fJTO'IIcl beoo·rdeelt
sou'Ue-rein of de _qegevells cloor de arlmin-ist-mtie ten titel van vergeUjlcing met
rle norrnale winsten ·van een soo1·tgel-ijlce
belast-ingpliaht-ige voorgeb-raaht tot het
'vcst-igen van ambtswege 'Uan cle aanslay
van rle belastingpliahtige, betrelclcing
hcbben op een emploitMie die lean bescho·u-wd wo-rden als z-ijnrle in bed,rijf
genomen door een belast-inypliahtige cl-ie
Ttetzelfcle beroep nls cle belust-ingpliaht-ige en -i-lt soo1·tgeUjlce voorwaanlen uitoefent. (Stilzwijgencle beslissing.) (Wet-

ten betreffende de inkomstenbelastingen,
art. 28 en 56.)
(ADl\flNIS'L'B.A'l'lE VAN FINANCffiN,
'1'. SEEG~fULLER-.)

ARRESl'.

28
1o

KAMER. -

27 Juni 1950.

INKOMSTEJNBEJLASTINGEJN.
BEDRIJFSBELASl'ING. -

AANSLAG VAN AMBl'S-

"'EGE. AANSLAG WAAHTOJ~ BI.J ''ER~fOEDENS
DJENT OVERGEGAAN.
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INKOMSTENBELASTINGEJN.

BEDRIJ~'SI:JELASl'ING. -

AANSLAG VAN AMilTS\VEGE. VER1IOE!JENS W AAROP HI-J MOE'l'
UES'l'EUNil WORDEN. VERGELI.JKING MEl' DE
NO HltfALE \VINS'l'EN VAN SOOR'IGELI.TKE BELAS-

Tll\'GPLICHl'IGEN.-

3°

INKOMS'rENBEJLASTINGEJN.
BEDRIJFSilELASl'ING. AANSLAG VAN AMBl'SIVEGE. VERGELIJKING MET DE NOR:I>fALE
'VINSTEN YAN .ftf:N HOORTGELlJKE llELASTINO-

PLICH'l'IGE. SOORTGELIJK KARAK'fER. SOUVEREINE llEOOHDELING DOOR DE RECHTER
OVER DE GROND.

1 o l-V anneer de a-dnvi.nist1·aue van ambtstvege de aanslag van de belast-ingplichtige in de bedrijfsbelasting vestigt,
moat zij het belastbaar inkomen bepalen
<< op g1'ond van het vermoeaelijlc beflrag ll, hetgeen haar ve1·pliaht doo-r ve1·moedens te we1·lc te gaan (1). (Wetten

betreffende
art. 56.)

de

inkomstenbelastingen,

2° l-Vanneer de aflm-in-istratie overyaat tot
de aanslag van ambtswege van de winstan. bela-stbaa1· in de bed1'ijfsbelasting,
en voorz-ien bij a1·tilcel 25, pll!l·ayraaif 1,
1°, van de samengesahrvlcelde wetten,
worden, b·ij gelH'elv aan bewijslcntahtige
_qegevens, gele·venl hetz'ij rloor de belanyhebbe-nden, hetzij door de administratie,
de belastba1'e winsten of baten bepaalrl
naar de no1·male winsten van soo1·tgelijlce belast-i-ngpliahtigen en met inachtneming van de ande1·e gegevens bij arti-

HET HOIP; - Gelet op llet bestrede'n
arrest, op 21 December 19-!9 door llet Hof
van beroep te Brussel gewezen;
Over het enig rniddel : scllencling van
artikelen 112 van de Gronclwet, 28 en 56
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij koninklijk besluit van 12 September 1936, en,
voor zoveel nodig, bij de besluiten van de
secretarissen-generaal van 3 Juni 1941
en 31 Jnli 1943 en, correlatief, van artikel 2 van het besluit van 16 .Juni 1941 betreffende de nationale crisisbelasting :
Overwegende clat het bestreden arrest
vaststelt dat verweerder de aangifte van
zijn inkomsten van 1940 (clienstjaar 1941)
niet lleeft ingevuld; dat hij, overeenkomstig artikel 56 van de samengeschn kelde
wetten, van ambtswege belast wercl;
Overwegencle dat, in strijd met wat
aanlegger aanvoert om de betwiste aanslag te rechtvaardigen, wanneer de administratie de aanslag van de belastingplich(1) Zie verbr., 23 Mei 1950 (zie hoger, biz. 597;
Bull. en PAsrc., 195(), I, 669, en de conclusie
van het openbaar ministerie) ; 30 Mei 1950 (zie
hoger, biz. 608; Bull. en PASIC., 1950, I, 688,
en nota's 5 en 6, blz. 689).
(2) De wijze tot bepa]jng van de belastbare
winsten, naar de vermoedens opgesomd in artikel 28 van de samengeschakelde wetten, sluit
deze niet uit voorzien bij artikel 55, paragraaf 1, alinea 4, van de sam')ngeschakelde
wetten, naar de « tekenen of indicien waaruit
een hogere graad van gegoedheid blijkt dan
nit de aangegeven inkomsten ». Zie verbr.,
23 Mei 1950 (zie hoger, blz. 597; B11ll. en PAsrc.,
1950, I, 669, en de conclusie van het openbaar
ministerie) en 30 Mei 1950 (zie hoger, blz. 608,
en de nota 5; Bull. en PAsrc., 1950, I, 688).

-666tige van ambtswege vestigt, de ambtenaarzetter niet enkel naar geweten het bedrag
van de belastbare inkomsten bepalen mag ;
Dat llij · het, luidens artikel 56 van de
samengeschakelde wetten, moet doen << op
grond van het vermoedelijk bedrag ll van
clie inkomsten, wat hem verplicht bij middel van vermoedens te werk te gaan;
Overwegende dat, wauneer het, zoals in
onderllavig geval, over de ambtshalve nanslag gaat van winsten welke bij toepassing van artikel 25, paragraaf 1, 1°, van de
samengeschakelde wetten in cle bedrijfsbelasting belastbaar zijn, de wet nader
bepaalt, bij gebrek aan bewijskrachtige
gegevens voorgebracht hetzij cloor de belangllebbenden hetzij door de administratie, uit welke vermoeclen>; de belastbare
wiusten of baten moeten afgeleicl worden;
Dat cleze bepaald worclen namelijk naar
tle normale winsten van soortgelijke belastingplichtigen en met inachtneming van
cle elementen welke artikel 28 opsomt;
Overwegende dat het bestreden arrest
vnststelt dat, wat de vergelijking aangant met door soortgelijke belastingplichtigen aangegeven of aangenomen winsten,
cle administratie zich beperkt bij de bevestiging dat zij haar toevlucht genomeu
lleeft tot die procedure om de aanslag van
ambtswege te vestigen, doch clat het enig
door de administratie overgelegd resultnat, van een exploitatie die gelijkt op
deze van verweerder, niet kan dienen als
vergelijking met de winsten van de exploitatie van verweercler, omdat cle twee onclernemingen niet kunnen beschouwd worden als geexploiteerd door belastingplichtigen clie hetzelfcle beroep in gelijke voorwaarden uitgeoefend hebben;
Dat, in de omstancligheden van cle zaak,
<lie feitelijke vaststelling volstaat om de
wettelijkheid van de bestreden beslissing
te rechtvaardigen;
Dat het midclel niet gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; kosten ten laste vail de Staat.
27 Juni 1950. - 26 kamer. - YoorzUte1·,
H. Louveaux, voorzitter. - Yerslarwever,
H. Oonnart. - GeUjkl,u:iclencle conclnsie,
H. W.-J. Ganshof van der Meersch, aclvocaat-generaal. - Ple'ite,rs, HH. Van Leyn,;eele en P. Wenseleers (laatstvermelde
van de Balie bij het Hof van beroep te
Brussel).

2° OPENINGSTAXE OP DE SLIJ'rERIJEN VAN GEGISTE DRANKEN.BEREKENING NAAR DE Hl'URWAARDE VAN DE
LOKALEN DIENENDE TOT SLIJTERIJ MET UITSLUI'l'ING VAN DE G!GDEELTEN VAN HET ONR.OEREND GOED D1E TO'!' ANDERE DOELEINDEN DIENEN.

WERKELIJKE HUUHWAARDE, GRONDSLAG
l\1AAKT NIE'f DE WER\'AN DE DEREKENING. KELHKE HUURWAAHDI•} UI'l', DEZE DIE JJLIJKT
UI'l' El~N ECH'l' EN ZELFS GEWOON JJEVONDEN
HUUROVEREENKOMST, WANNEER DEZE HUUROVEHEJi;i\lJC01\-IST
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1° OPENINGSTAXE OP DE SLIJTERIJEN VAN GEGISTE DRANKllJN.
BEREKENING NAAR DE HUURWAAHDE VAN DE
LOKALEN DIENENDE Tll'r' SLIJTERIJ.

HEEF1'

OP

GE-

1 o De openinystaxe op een sUjte1"ij vwn flr3ff'iste rl1"anken wonlt 1Je,rekencl ncuw cle
h'n1t1'tvltanle van cle loknlen clienenrle
tot slijterij, met witslnitinrf vrm fle geaeelten clie en kel tot wonin g of tot anrlere cloeleinrlen cUenen (1) (2). (Wet van

29 Augustus 1919, art. 3, gewijzigd door
artikel 57 van cle wet van 31 December 1925.)
2° Mnnkt 'JI'iet cle werl<'eUjke hmwwawrcle
'Vnn ccn sU.iteri,j 1xw geg·i,ste dncnh:en
nit, rUe rle 1Jere7ce!l'ing vcm rle openingstame moyeli.ilc nuutkt, cleze cUe 1JUjlct 11,it
een hmucrovereenlco1nst, cUe echt en, floor
een [JCrechteUjke 1Jeslissiny, zelfs 'IIOI'manl1Jevonclen wenl, 1.tmnneer cleze hmt1'ove1·eenkomst betrekl•i.ng heeft op r1eheel
het om·oe1·e1ul goerl en niet 'n'itslnitencl
011 rle lokalcn clie, in het onroerencl goed,
tot sUjte,rij cUenen (1). (Wet van 29 Au-

gustus 1919, art. 3, gewijzigcl door artikel 57 van de wet van31 December 1925.)
(ADMJNJSTRA'l'lE VAN FINANCIEN, T. WAYEZ.)
ARREST.

HET HOF;
Gelet op bet bestreclen
arrest, op 6 Juli 1949 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel : scllending van
artikelen 97 en 112 van de Grondwet,
3 van de wet van 21l Augustus 1919 betreffencle de slijterijen van g·egiste dranken, gewijzigd door artikel 57 van de wet
van 31 December 1925, cloordat het bestreden arrest beslist da t cle openingstaxe
moet berekend worden op cle werkelijke
huurwaarcle van cle lokalen clien~ncle tot
(1) Verbr., 10 November 1936 (Bull. en
1936, I, 415).
(2) Volgens de termen van artikel 3 van de
wet van 29 Augustus 1919, gewijzigd door artikel 57 van de wet van 31 December 1925,• is de
werkelijke lmurwaarde deze die blijkt uit gewone, echt bevonden huurovereenkomsten, terwijl de vermoede huurwaarde bepaald wordt
door de controleur van de belastingen van het
gebied, met de medewerking van een cleskunclige aangewezen door het gemeentebestuur.
PASIC.,

2°

llE'l'REKRING

HEEI, HET ONROEREND GOED.

-667slijterij, zoals die waarde blijkt nit de
nuthentieke huurovereenkomst welke op
10 September 1925 werd gesloten en welke
haar uitwerksels had op 1 October 1926,
dan wanneer die lmurovereenkomst betrekking heeft op geheel het onroerend
goetl, zodat de aclministratie, welke in de
onmogelijkhe'td verkeert, volgens de globale lmurprijs, de werkelijke huurwaarde
te bepalen van de tot slijterij dienende Jokalen, er van slechts de vermoede lnmrwaarde kan bepalen, en dan wanneer de
in den beginne, van 1925, bepaalde huurvrijs, welke in 1925 normaal was, op het
ogenblik waarop de openingstaxe verschuldigd was, niet meer overeenstemde
met de werkelijke hnnrwaarde van tot de
Hlijterij clienende lo kalen :
Overwegende dat artikel 3 van elf'! wet
van 29 Augustus 1919, gewijzigcl door artikel 57 van de wet van 31 December 1925,
lnitlt nl<lns : << de openingstaxe van de slijterijen van gegiste drunken wordt bepaald
op het bedrag van ,de werkelijke of vermoede hnnrwaarde rler lokalen dienende
tot slijterij, met uitslniting van de gedeelten cUe enkel clienen tot waning of
tot andere doeleinden; . . . de werkelijke
lnmrwaarde is die welke blijkt nit gewone,
echt bevonden hnnrovereenkomsten; de
vermoede lmnrwaarde wordt bepaald naar
de werkelijke lmnrwaarde; zij wordt
vastgesteld, zoals inzake grondbelasting,
door de controlenr der belastingen van
het gebied, met medewerking van een desknndige aangewezen door het gemeentebestnnr ll;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat verweerder in de jaarlijkse
openingstaxe aangeslagen werd hoofdens
exploitatie van een slijterij van gegiste
dranken voor elk van de jaren 1938, 1940,
1941, 1942, 1944, 1945 en 1947 en dat de
lmnrwaarde vim de drankslijterij door
een regelmatig desknndig onderzoek bepaald werd ;
Dat het beslist dat de openingstaxe niet
op het bedrag van die vermoede waarde
mag bepaald worden;
Dat het die beslissing stennt op de reden
clat de werkelijke hnurwaarde nit een
anthentieke hnnrovereenkomst blijkt cUe
in 1925 gesloten werd en die na het verstrijken van de termijn van achttien jaar
verlengd wercl, hnnrovereenkomst echt bevonden en als normaal beschonwd, op het
ogenblik van de ondertekening er van,
door de arresten van het Hof van beroep
te Brnssel del. 23 October 1940 en 21 Febrnari 1949;
Overwegende echter dat het bestreden
arrest vaststelt dat die hnnrovereenkomst
op geheel het onroerend goed betrekking
heeft;
Dat, dns, nit de hnnrovereenkomst de
werkelijke hnnrwaarde niet blijkt, op het

ogenblik waarop de openingstaxe verschnldigd is, van de tot de slijterij dienende gedeelten van het onroerend goed,
met uitslniting van de gedeelten welke
enkel tot andere doeleinden gebruikt
worden·
vVaar~1it volgt dat het bestreden arre.-<:t
door, in onderhavig geval, te beslissen clat
de openingstaxe moet bepaalcl wordennaar
de werkelijke lmurwaarde van de tot de
slijterij clienende lokalen, de in het middel aangeduide wetsbepalingen geschonden
heeft;
Om die redenen, verbreekt de bestreden
beslissing; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden overgesehreven in de registers
van het Hof van beroep te Brnssel en dat
melding er van zal worden gemaakt op de
kant van cle vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de zaak naar het Hof van beroep te
Gent.
27 Jnni 1950. - 2c kamer. - VoorzUte1·,
H. Lonveanx, voorzitter. - Ve·rslaggeve1·,
H. cle Clippele. - Gelijlclu.-idende concl·ns'ie, H. W.-J. Ganslwf van der :Meersch,
advocaat-generaal. Pleiter, H. Van
Leynseele.

2e KAMEl\. -

1°

28 Juni 1950.

lDPURATIEJ
INZAKE
BURGER'J'ROU,V. lNSOHBI.JVING OP DE LIJST
VOOHZIEN DOOR ARTEKEL 4 VAN DE BESLUI'l'WET VAN 19 SEPTEMBER 1945 EN VAN DE WET
VAN 14 JUNI 1948. VHEEMDELING. VoorrwAARDEN.

2°

EPURATIE
INZAKE
BURGER'J'ROU,V. - BESLUITWET VAN HJ SEPTEMBER 1945 EN WET VAN l4 JUNI 1948. -TOEl'BEDING 1'01' EEN I'AR'l'IJ, BEWEGING m' OHGANISME HEDOELD DOOR ARTIKEL 2, 2°. PARTIJ, BEWEGING OF ORGANISME DIE IN BELGIE GEEN AOTIVI'l'EIT UITOEFENDE. - TOETREDING DIE DE INSCHRI.TVING OP DE LIJST VOORZIEN BIJ ARTIKEL 4 RECHTVAARDIGT.

1° Ka-n ·ingesclweven wonlen op de U.i8t

voomien b'ij artikel 4 van de besl;zf.'itwet
·van 19 Septembe1· 1945 en van de wet
vcm 14 Jwwi 1948, de vreemdeUng, aan
w·ie toelating verleend wenl zijn woonplaats ·in Belgii! te vesUgen, en die ve1·1Jl'icht-ingen van trouw had tegenover de
Belg·ische gemeensohap (1).
2° De toetrecUng tot een pa·rtij, lJeweging

(1) Zie verbr., 28 Juni 1948 (An·. Ye1·br.,
1948, blz. 358; Bull. en PASIC., 1948, I, 418) ;
verbr., 14 Februari en 4 Juli 1949 (A1'1". Ye1"b1·.,
1949, biz. 111 en 452; Bull. en PAsrc., 19,19, I,
122 en 518, en nota 1).

-668of 01"fJW11'isme bedoeld floor cwtilcel :2, 2°,
van de besl-uitwet vwn 19 September 1945
en van de wet van 14 Jmvi 1948, kan de
insch-r-ijving rechtvaa-rdigen op de lijst
voorzien bij cwtikel 4, zelfs zo deze pa1't1.i, be-weg-ing of_ organisme -in Belgiii
gecn aotiviteit ~titoefende.
(HANSSEN.)
ARREST.

HFJ'J' HOF; - Gelet op bet bestred€m
arrest, op 18 November 194\:l door bet Hof
van beroep te Gent gewezen;
Over bet eerste middel : scbending van
artikelen 3, 7, 13 van bet Burgerlijk Wethoek, 4, 5, 93, 97 van de Grondwet, van de
besluitwet van 19 September 1945 betreffende de epuratie inzake bnrgertrouw,
van de wet van 14 Juni 1948 betreffende de
epuratie inzake burgertrouw, doordat bet
bestreden arrest beslist dat « alboewel van
Neclerlandse nationaliteit, Marie Hanssen,
ten aanzien van de wet betreffende de
epurntie, haar gedraging tussen 9 Mei
l!l40 en 9 Mei 1945 verantwoorden moest,
en eventueel op de lijst van de krijgsauditeur client behouden >J, dan wnnneer
{]e wetten betreffende de epuratie inzake
lmrgertrouw geen straf- maar wel politieke wetten uitmaken, clie slechts op de
Belgen, de medeburgers, toepasselijk zijn,
met het doel een vervallenverklaring te
<loen uitspreken van het recht aan het publiek leven van het land deel te nemen,
wat de toepasselijkheid van de wet op de
ueemdelingen uitsluit :
Overwegende dat de besluitwet van
19 September 1945 en de wet van 14 Juni
1948 betreffende de epuratie inzake burgertrouw weliswaar geen strafwetten zijn,
<loch dat zij evenmin politieke wetten zijn
naar de zin van wetten clie er alleen toe
strekken politieke rechten te ontnemen;
Overwegende ecllter dat het doel en de
aarcl van cle er in voorziene vervallenverklaring van sommige recbten bepaald zijn
in het verslag aan tle Regent dat de besluitwet van 19 September 1945 voorafgaat;
Dat cUt verslag-, llet doel er van be}mlende, er op wijst dat zij wiens houding
van ontrouw aan het openbaar geweten
nanstoot gegeven hebben, door een veiligheidsmaatregel van burgerlijke aard moeten geweerd worden uit de politieke- gemeenschap, die zij ontrouw zijn geweest,
en uitgesloten van hun opdrachten, en dat
so=ige bedrijvigheden hun worden ontzegd;
Dat het verslag, de aard bepalende vnn
deze vervallenverklaring, herinnert clat de
bij deze wet voorziene vervallenYerklaring
een maatregel is van. nationale epuratie

clie hoofclzakelijk van burgerlijke aard is
en blijven moet;
bat het uit deze bepalingen van het verslag blijkt dat de beslnitwet van 19 September 1945 en de wet van 14 Juni 1948
veiligheidswetten zijn ;
Overweg·ende dat een veiliglleidswet al
wie het grondgebiecl bewoont verbindt,
clus ook de vreemclelingen (Burgerlijk
W etboek, art. · 3) ;
Dat cle inJ1et middel aangecluicle wetten
niet voor gevolg hebben de vreemclelingen
te beroven van cle politieke rechten, toegekend aan cle Belgen alleen, maar van
een cleel van de burgerlijke rechten hun
toegekend bij artikel 13 .van llet Burgerlijk Wetboek;
Dat cleze vervallenverklaring voor gevolg lleeft hun wering nit de gemeenschap
cUe zij ontrouw geweest zijn en jegens
welke zij, toegelaten tot verblijf in Belgie,
verplicht~ngen van trouw hadclen;
Dat zij' door cleze yeiligheiclsmaatregel
uit sommige opdrachten en bedrijvigheden
opgesomd in artikel 123se::vics van llet
Strafwetboek uitgeschakelcl worden;
Waaruit volgt dat het micldel ongegroncl
is;
Over het tweede micldel : sellending van
artikelen 97 van de Grondwet, 3, l1 en u:
van het Burgerlijk Wetboek, 2 van de besluitwet del. 19 September 1945 betreffencle
de epuratie inzake burgertrouw, namelijk
van artikelen 2, 4 en 11, van cle wet van
l4 Juni 1948 betreffencle de epuratie, cloordat het bestreden arrest cle inschrijving
vah aanlegster op de door artikel 4 van cle
wet voorziene lijst goeclkenrt en behouclt
om reden « dat zij onbetwistbaar blijken
heeft gegeven van !mar duitsgezindheicl »
en · dat << zij aangesloten was bij het
N. S. B. », vereniging cUe niet voor de Belgiselle bevolking bestemcl was en in Belgie weinig aanhangers telcle, clan wanneer
de loutere « duitsgezindheid » niet voorkomt onder de beperkenderwijze aange<lnitle redenen waarom een persoon op de·
lijst mag ingesehreven worden, en clan
wanneer het slechts het lidmaatsehall van
groeveringen is, die een aetiviteit in Belgie
nitoefenclen, die door de wetgever als reclen nm insehrijving op <le lijst voorzien
wordt, doorclat het bestreden arrest om ov
nanlegster, clie van Neclerlamlse nationaliteit is, de beslnitwet en de wet betreffeucle
de e1mratie inzake burgertronw toe te passen, het feit bellondt dat zij aangesloten
was bij !let N. S. B. dat niet voor de Belgiselle bevolking bestemd was en slechts
in Nederland optrad, clan wanneer de Belgiselle wetten en de wetten van politie en
veiligheid slecllts op een Yl'<'emdeling toepasselijk zijn wegens feiten die llij op het
Belgiscll gronclgebied zou gepleegd hebben;
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Over het eerste onclerdeel :
Overwegende dat het bestreclen arrest
zijn beslissing motiveert niet alleen door
de vaststelling dat aanlegster blijken van
duitsgezinclheid gegeven l1eeft, maar ook
nog door deze andere vaststelling dat
aanlegster aangesloten was bij het N.S.B.,
vereniging die gericht was tegen de bondgenoten, anti vaderlandse doeleinden beoogde en alclus de veiligheid in al de bezette gebieden in gevaar bracht;
Dat deze tweede vaststelling de beslissing rechtvaanligt daar zij wijst op de
bestanddelen voorzien bij artikel 2, 2°,
van de wet van 14 J uni 1948 betreffende
de epuratie;
Overwegende immers dat artikel 2, 2°,
in algemene bewoordingen opgesteld, het
liclmaatscllap voorziet van om het even
welke beweging warmeer llet algemeen bekend was dat zij de politiek van de vijand
in de hand werkte, en dat deze bepaling
niet beperkt is tot een lidmaatsch'ap van
een vereniging die haar activiteit in Belgie uitoefende;
Dat, wel integendeel, artikel 2, alinea 1,
van de besluitwet van 19 September 1945
en van de wet van 14 Juni 1948 de vervallenverklaring van de rechten. bepaalcl in
artikel 123sexies van het Strafwetboek
voorziet voor al wie, zelfs buiten het
grondgebied van het Koninkrijk, tot <lergelijke bewegingen ·toegetreden is ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegencle dat, zoals reeds uiteengezet in antwoord op het eerste onderdeel, de wet. cle toetrecling tot de groeperingen ten dienste van de vijancl beoogt,
zelfs warmeer er toetrecling is buiten het
grondgebied van het Koninkrijk;
Waaruit volgt dat het tweede onderdeel
van belang ontbloot en, derhalve, niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
28 Juni 1950. - 2e kamer. - Voo1·zUtm·,
H. de Cocqueau des 1\'Iottes, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
H. de Clippele. - Gelijkl~tidende concl~t
sie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
Ple·iter, H. della

Faille d'Huysse.
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WIJZIGING VAN DE RICH'l'ING,
UICHTJNGSTEKEN. -

GEGEVEN

il1IHDBI.TF.

Overtreeat ctrUkel 96~ 1°, van het lconinlcUjk besl~tU van 1 Febru.a1·i 1931,, de wegyebnt'ike1· die zijn 1·ichting w·ijz·igen wU,

en llie te laat het telcen geeft dat tot
waarsclw.w·ing vctn de anlle1·e weggebruilwrs bestemd is.
(DEAD LDI~ EN DELOOli', T. (( THE OCJCAN ACCIDENT ))
EN ANDEBEN.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 2 Manrt 1950 in hoger beroe11
gewezen door de Correctionele Rechtb:mk
te Brugge;
Aangaande de voorziening van eerste
aanlegger, beklaagcle Demilde :
A. In zover de voorziening gericht iR
tegen de beslissing over de publieke vorde·
ring:
Over het eerste middel : schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 96 van
het koninklijk besluit van 1 l!'ebrunri
1934 op de politie van het verkeer, doonlat
het bestreden vonnis, zowel bij eigen beweegredenen ·als bij overneming van de
beweegredenen van de eerste rechter,
vaststelt dat aanlegger Demilde teken
deed dat hij links een aardeweg ging inslaan slechts op een meter en half vooraleer in te slaan, wanneer Roesbeke, die
hem volgde, nog circa 60 meter van de
luuising verwijclerd was, en niettemin op
deze motivering steunt om aanlegger ,te
veroordelen wegens inbreuk op bovengemeld artikel 96, zoclat er tegenstrijcligheid bestaat tussen de motivering en de
beslissing, tegenstrijdigheid die gelijkstaat met gebrek aan motivering :
Overwegende dat het bestreden vonnis
evenals de eerste rechter, wiens beweegredenen door het bestreden vonnis worden
overgenomen, vaststelt dnt aanlegger
slechts op een meter en half, vooraleer
met zijn gespan een aardeweg in te slaan,
de · wijziging zijner richting kenbaar
maakte, en dat Roesbeke achter hem reed
op een afstand van circa 60 meter van de
kruising, en er nit afleidt dat clit te laat
geven van het teken gelijkstaat met verzuim van dit teken ;
Overwegende dat de rechter over de
grond, zonder tegenstrijdigheid, heeft
kunnen vaststellen dat aanlegger een teken heeft gegeven en beslissen dat dit
teken, te laat gegeven zijnde, met een verzuim van teken gelijkstaat; dat, daarenboven artikel 96, alinea 2, bepaalt dat het
gebruik van het teken in genen dele de
rechten van de andere gebruikers kan
krenken;
Waaruit volgt dat het middel niet kan
anngenomen worden ;
En overwegende verder dat de substantiEHe of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd

-670en cla t de beslissing overeenkomstig de
wet is;
B. In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing over de vorcleringen van
<le bnrgerlijke partijen :
Over het tweecle micldel : schending van
artikelen 97 van cle Grondwet en 1382 van
!Jet Dnrgerlijk Wetboek, doordat het bestreclen vonnis niet voldoencle geantwoord
l1eeft op het verweermidclel door aanlegger afgeleid nit de afwezigheid van oorzakelijk verband tnssen het hem ten laste
gelegcl feit en cle door de bnrgerlijke partijen opgelopen schade :
Overwegende dat aanlegger bij conclnsies voor de rechter in hoger beroep aanvoerde dat er geen oorzakelijk verband
bestond tnssen het hem ten laste gelegd te
laat geven van het teken van wijziging
van richting, en de schade door de bnrgerlijke partij ovgelopen, en clat hij
stenncle : 1 o op de bewering dat de bnrgerlijke partij Roesbeke bij inbrenk op
artikel 29, 2", van.de vVegcode, bij het
naderen van een krnising links wilde
voorbijsteken, alhoewel Roesbeke achter
het gespan van aanlegger rechts kon voorllijsteken zoals in dergelijke omstancligheicl voorgeschreven ; 2° op het stelsel dat
het teken van deze die links inslaat niet
tot doel heeft de hem volgende weggebruiker te verwittigen, niet dat hij links mag
voorbijsteken, maar dat hij rechts mag
voorbijsteken indien de plaatselijke toeRtand clit toelaat; dat de naar links inRlaande weggebrniker, zelfs inclien hij
voorafg·aanclelijk geen teken doet, de doorgang niet afRnijdt v:oor de hem volgencle
weggebrniker, maar wel integendeel de
baan vrijmaakt om normaal rechts te
rijden, zodat in geval van aanrijding bij
een krnising, verantwoordelijk is hij die
links wilde voorbijsteken en a t01·Uod de
bnrgerlijke partij Hoesbeke cUe een boom
::umreed op 30 meter v66r de krnising :
Overwegende dat het bestreden vonnis
beslist dat er wel oorzakelijk verband bestaat tnssen het te laat geven van het
teken van wijziging van richting en de
door cle bnrgerlijke partijen opgelopen
schade;
Dat het stennt op de vaststelling dat de
bnrgerlijke partij Roesbeke, in strijd met
de bewering van aanlegger, geenszins bij
het naderen van de krnising wilde voorbijsteken daar Roesbeke nog circa 60 meter van de krnising verwijderd was en de
rechterkant van de baan hield;
Dat het vonnis verklaart dat de naar
links nitwijkencle weggebrniker weliswaar
de weg niet afsnijdt voor de hem volgende
weggebrniker, doch dat znlks slechts het
geval is wanneer hij voorafgaandelijk en
vooraleer naar links af te wijken de baan

vrijmaakt om het voorbijsteken naar
rechts toe te laten ;
.
Dat het vonnis vaststelt dat dit het geval van aanlegger niet is ;
Overwegende dat deze beweegredenen
een gepast antwoonl verstrekken op het
verweermiddel door aanlegger afgeleid nit:
1" de bewering dat de bnrgerlijke partij
links wilde voorbijsteken bij het naderen
van een krnising; 2° het stelsel dat de
naar links inslaande weggebrniker de
baan vrijmaakt voor de hem v:olgende
weggebrniker om rechts voorbij te steken;
Dat de rechter over de grond niet te
antwoorden had op het lonter argument
dat de bnrgerlijke partij op 30 meter voor
de krnising een boom aanreetl ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Aangaande de voorziening van tweetle
aanlegger, de bnrgerlijk verantwoordelijke partij Deloof :
Overwegende dat uit geen enkel stnk
blijkt dat aanlegger zijn voorziening zou
betekend hebben aan de partijen tegen
welke zij gericht is ;
W aarnit volgt dat de voorziening niet
ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt a::mleggers tot cle
kosten.
28 .Jnni 1950. - 2e kamer. - Voo1·zitter,
H. de Cocqneau des Mattes, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vc1·slaggeve·r,
H. de Clippele. - GcUjlcl'll:idende concl-ztsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, adv:ocaat-generaal.

2e KAMER. -

28 Juni 1950.

HEDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRES'l'EN. STRA~'ZAKEN.- BURGERLIJKE \'ORDERING.- YEltWEERMIDDEL VAN DE
BEKLAAGDE. NIET AFDOEND AN1'WOORD. GEBJ:lEK AAN REDENEN.

1Vwnneer cle belclaagcle we gens een wan-

becl·rijf van onm·ijwalige clod·ing, zo rle
beweenlc schacle bestcwt in cle nadelige
gevolgen clie het ve1·v1·oegd overlijden
van hwn rechtsvoorgange·r op zijn ve?·mogen had, tegenover cle vonle1"ing van
lle burge'l'l-i.jlce pcurt'ijcn, m·trtenamen van
het sUwhtojjer, als verweenniclllel cloet
gelclen clat een ve1'(teUjlC'ing hoefcle
.rtemaalct t~tssen cUe gevolgen van het
m·iscl·l"ijf en cle voonleUge wijZ'i.rtingcn
rUe e·r nU volgclen ·i·n het te erven 1Jaf'l·imon·i'!t1n, ·is n-iet wettel'ijlc gemoUveenl
het arrest dat clit rnicldel afwijst om cle
e111i[Je mden dat het recht van de b'!w[Je'l'lijl<e 11arUjen tot· lw1·stel van cle
schade voortvloeiencle '!t:it het ve1·lies

-671vnn een deel vnn de inlcomsten vcm de

de cujus niet lwn be-invloed wonlen doo1·
rle erfeUjlce

O'IJfli'[Jmi[J.

(llLAD'l', '1'. CONSOH'l'EN DOMS.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op bet bestreden
arrest, op 10 Februari 1930 door bet Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over bet enig midclel : schending van
nrtikelen 97 van de Gronrlwet, 1317, 1319,
1320, 1322, 1382, 13S3 en 1384 van bet
Burgerlijk Wetboek en van de bewijskracbt van de conclnsies door de burgerlijke partij v66r de correctionele reclltbank genomen, - doordat bet bestreden
arrest bevestigcl heeft dat de vervroegde
inbezitstelling van bun erfenis in niets
de scbacle geleclen door de lmrgerlijke
vartijen cDmpenseenle, om reclen clat cle
opening van bun rechten als erfgenamen het recht op vergoeding van de burgerlijke partijen niet kon vermincleren, zonder te antwoorden op de conclusies van
aanlegger, waarbij hij liet gelden : 1° clat
nit de conclusies Yt1ll de burgerlijke partijen, v66r de correctionele rechtbank
genomen, bleek dat zij schadevergoecling
vroegen voor bet feit dat, tengevolge van
bet ongeval, de nalatenscbap van bun vader voor hen mintler voorclelig was geworclen; 2° dat, om clit eventueel nadeel te
berekenen, men rekening moet bouclen met
al de voor- en nadelige wijzigingen die de
nalatensclwp altlus llatl omlergaan; 3° dat
er in onderhavig geval geen sprake was
twee gevolgen te compenseren die verscllillende juriclische oorzaken zouden
hebben, daar men hier slechts met een
enkel gevolg te cloen had, namelijk de wijziging van de nalatenschap van het slachtoffer, - dan wanneer inderclnad, om te
berekenen of de wijziging welke in de nalatenschap van het slachtoffer door bet
ongeval wercl veroorzaakt voor- of nadelig
is, men rekening moet honden met al de
voor- en nadelige elementen dezer wijziging, - tlan wanneer, op groncl van tle
algemene beginselen over de burgerlijke
vernntwoordelijkhei<l, llet principe, valgens betwelk de opening van de rechten
van de erfgenamen hun recht op vergoeding
niet kan verminderen, nitzonclering lijdt
intlien die vervroegcle opening de door ben
geleclen sella de komt wrmincleren; clan
wanneer clergelijke vervroegcle opening de
geletlen scllutle wel komt verminderen incHen cle ingeroepen :-;chade bestaat uit bet
minder voordelig karalder van cle nalatenschap van het slachtoffer, - dan wanneer nit tle conclusies door de burgerlijke
vartijen genomen v66r de correctionele
recbtbank bleek dat de iugeroepen schade
bestond in het mill(ler voordelig karakter
van de nalatenschap van het slachtoffer;

-dan wanneer, in alle geval, door niet te
antwoorden op het michlel door aanlegger
in zijn condusies ufgeleicl uit bet feit dat
de schacle, waarvoor de burgerlijke partijen in hun conclusies voor cle correctionele rechtbank vergoecling vroegen, bestand in een benacleling van hun erfelijke
recbten in tle nalatenschap vanhet slachtoffer, llet bestrerlen arrest niet overeenkomstig artikel !l7 nm de Grondwet gemotiveerd is :
Overwegende dat het bestreden arrest,
op verweerclers vordering, aanlegger heeft
veroordeelcl hen, wegens stoffelijke schadc
welke zij onclergingen tengevolge van het
dodelijk ongeval waarvan hun vader bet
slachtoffer was, een vergoecling te betalen
berekend, met inachtneming van de kansen van winstgevende overleving van bet
slachtoffer, op het gemiddeld jaarlijks
winstaandeel welke het, iudien bet had
voortgeleefd, had kunnen verwerven uit
zijn deelneming ann de onderneming << Gebroeders Doms )), waarvan bet lid was;
Overwegend~ dat in de conclusies die
uanlegger voor het hof van beroep heeft
neergelegd, nit een passus van de conclusies door verweerders in eerste aanleg genomen, waarin zij tot staving van hun eis
tot sclwrlelom;stelling aanvoerden dat de
winsten die bet slachtoffer uit zijn verdere
cleelneming aan de onderneming « Gebroeders Doms l) had kunnen verwerven « onbetwistbaar in zijn patrimonium teruggevonclen waren, inclien hij niet tengevolge
van het ongeval overleclen ware, door
aanlegger werd afgeleid dat verweerders
eis tot schadevergoecling gegrond was op
de besclwuwing dat, indien het ongeval
zich niet had voorgedaan, het patrimonium van bet slacbtoffer zou zijn verrijkt
geworden met de winsten die het steeds
nog geclurende jaren zou hebben verwezenlijkt, zodat verweerders erfelijke rechten tengevolge van het ongeval mincler
voordelig zijn geworden, doordat een bepaald bedrag, dat normaal tot de nalatenschap van het slachtoffer had moeten belwren, er in niet werd teruggevonden;
Overwegende dat vervolgens door aanlegger werd opgeworpen dat, vermits het
alclus enkel en alleen ging om te bepalen
of verweerders erfelijke rechten werkelijk
mincler voordelig waren geworden, rekening diende te worden gehouden zowel
met de nadelige als met de voordelige gevolgen van de wijziging welke deze rechten nlleen nit oorzaak van het overgekomen dodelijk ongeval hebben ondergaan,
en dat door aanlegger werd gevordercl dat,
bij de raming van de scbade die aan verweerders werd berokkend, vergelijking
zou worden gemaakt tussen bet voordeel
dat zij verkrijgen doorclat, tengevolge van
het overlijden van hun vader, hen diens
aandeel in !let actief van de onderneming
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« Gebroeclers Doms ll wordt toebedeeld, en
ltet verlies van de jaarlijkse aandelen in
de winst die l!ij zou verworven hebben
ware hij blijven voortleven ;
Overwegende dat tot staving van de beslissing waarbij het aanleggers opwerping heeft afgewezen, het bestreden arrest
zich er toe beperkt te verklaren dat <<de
opening van hun rechten als erfgenamen,
verweerders recht op vergoecling niet kan
verminderen, en dat de omstahdigheid dat
het grootste deel van de erfenis bestaat
in het aandeel van de cle C!tj!ts in een
zaak, en dat het juist het verlies van een
deel van de inkomsten dezer zaak is, die
tle basis van de door de burgerlijke partijen geleden stoffelijke schatle uitmaakt,
niets verandert aan clit principe omdat de grond van het recht tot schadevergoeding van de burgerlijke partij te
vinden is in het misdrijf van onvrijwillige
doding van Guillaume Doms door betichte,
en dat dit recht niet kan bei:nvloed worden door de overgang van de nalatenschap
van deze persoon ll ;
Overwegende, derhalve, dat in de motivering van het bestreden arrest noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks een gepast antwoord wordt verstrekt op aanleggers opwerping en het bestreden arrest
<lientengevolge de wetsbepalingen heeft
geschonden clie in het middel aangeduicl
worden;
Om die redenen, verbreekt het bestreden.
arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal
worden overgeschreven in de registers
van het Hof van beroep te Brussel en dat
melding er van zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigcle beslissing; veroonleelt verweerders elk tot een vierde
van de kosten; verwijst de zaak naar ·het
Hof van beroep te Gent.
28 Juni 1950. - 2" kamer. - VoonzUter,
H. de Oocqueau des Mottes, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
H. Vamlermersch. - Gel-ijlcln·iclende concl·us-ie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
nclvocaat-generaal.- Pleite1·s, HH. Struye
en Van Leynseele.

2°

KAiVIEH. -

28 Juni 1950.

1° REOHTBANK.- STRAFZAKEN.- VERPLlCTITING VOOR DE RECH'l'ER AAN DE FElTEN,
DIJC BI.T HEM AANITANGIG GEMAAKT WORDEN,

HUN WETTELI.TKE OMSCHRI.TVING TE GEVEN.
2° BJNDENDE BEOORDELING DOOR
DE REOHTER OVER DE GROND. DE PERSOON VAN WIE EEN GESTOLEN ZAAK
GEKOCITT "VVl;RD IS OF IS NIET EEN KOOPMAN
YAN DERGELI.TKE ZAKEN.

go l\HDDELEN TOT VERBREKING. -

STRAJI'ZAKEN. VoonziENING TEGEN EEN OP
YEHZEl' GE\:VIGZI~N AI1HES'l'. ~1IDDEL DAT

SLECHTS HET ARRES'l' WAAR1'EGEN VERZET
llEDOELT. - NIET-ON'l'VAl\'KELI.JKITEID.
1° De crw·recUonele rechtsmacht moet, binnen de perlcen van lutn1· bevoegdheid en
m'its eerbiecliginu vnn de rechten van rle
-ve'}'(led-i_q-ing, aa.n rle feiten, cUe b·ij hacw
a,nnhan.gig uemaMct 'WO'}'(len, hun wettel-ijlce ornsclwijving geven (1).
2° De 1·echter over cle _q1·oncl beoordeelt
op 8ouve·re·ine w-i,ize of !leze van wie een
gestolen znalc r!elcoeht wenl al dan niet
een lcoopman vnn dergelijke znlcen is.

(Burg. Wetb., art. 2280.)
go Is wiet ontvanlcel-ijlc, tot stnving van
cle voorziening tegen een nrrest gewezen
op het ve·rzet te{len een a·r·rest liij veTstele, het mid!lel rlnt slechts het wrrest
l!ij ve1·stelc berloelt (2).

{SME'l'S EN VAN llRUYSTEGE;,r, '1'. NAAMLOZE
VENNOOTSCITAP (( ICI<;N!'iEDY, HUNTE!t EN cio ll.)
ARRES'l'.
I-IET I-I OF; - Gelet op de bestreden
arresten, op 1g December 1949 en 14 Maart
1950 door het Hof van l.Jeroep te llrussel.
geV\rezen ;

I. Wat betreft de voorziening ingesteld
door FA:lnard Smets tegen het arrest van
1g December 1949 ;
Over de voorziening van nanlegger als
burgerlijke partij tegen Dierckx, Oornelis
Verbnnck en Van Bruystegem :
Overwegende dat het bestreden ·arrest,
bij verstek gewezen ten aanzien van deze
partijen, nog vatbnar was voor verzet op
de dag van de voorziening; dat cleze, derhalve, niet ontvankelijk is (Wetb. van
strafvord., art. 41g [wet vau 9 Mnart 1908,
art. g]) ;
Over de voorziening· van aanlegger als
lmrgerlijke partij tegen Bortels :
Overwegende dat aanlegger geen middel
inroept en het I-Iof er geen ambtshalve opwerpt;
Over de voorziening van aanlegger tegen de bnrgerlijke partij, naamloze vennootschap ((Kennedy, Hunter en 0° ll :
Over het eerste middel : schending van
artikelen 128 en 246 van het W etboek van

(1} Verbr., 20 Januari 1943 (Bull. en PAsrc.,
1943, I, 25, en nota 1) ; 8 Maart 1948 (A•·•··
VerbT., 1948, biz. 138; Bull. en PAsrc., 1948,
I, 158, en nota's 2 en 3).
(2) Verbr., 2 Juni 1930 (Bull. en PAsrc., 1930,
I, 238); 13 Maart 1950 (zie hoger, blz. 469;
Bull. en PAsrc. 1950, I, 499).
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-673strafvordering, minstens van artikel 97
van de Grondwet, van artikel 2279 van het
Burgerlijk Wetboek, - doordat het bestreden arrest aanlegger veroordeeld heeft
tot de teruggave van een wagen Buick, <lan wanneer, bij beschikking van 12 November 1948 van de Raadkamer van de
Reclltbank van eerste aanleg ·te Antwerpen, de betichting E, namelijk de diefstal
van de wagen Buick, verworpen werd ten
laste van de eerste twee beticllten, en ueze
in eerste uunleg slec!lts verounJ.eeJd Wt'rden wegens feit B : vercluistering of verRpilling van de wagen Bnick uf van een
som nm 150.000 frank, en bet bestreden
arrest niettemin, niettegenstnnmle die bPschikking van buitenYervolging-stelling
vour de diefstnl, to<:h op gruml vm1 clit feit
heeft veroordeeld,- dan wanueer zelfs inclien kan aangeuumen wonlen, clat llet bier
slecbts om een andere qualificatie gaat,
er scllencling is van artikel 97 van de
Grondwet, claar in clit geval llet arrest het
bestaan van al de elementen van het anclers gequalificeerd feit zou dienen vast te
stellen, wat het niet doet, - en dan wanneer een verkeercle toepassing gemaakt
wercl van artikel 2279 van llet Burgerlljk
vVetboek, vermits, sle<:llts in geval van
lliefstal of van verlies, een roerend goerl
door de eigenaar knn ternggevorderd worden, docll niet in geval nm venluiste1'ing
of misbruik van vertronwen :
Overwegencle dat een beschikking van
de raadkamer die een beklaagde nit
lwofde der hem ten laste gelegde feiten
onder een bepaalde omscllrijving naar de
correctionele reclltbank verwijst en tevens
. . <le omscllrijving afwijst welke ann dezelfde feiten door het openbaar ministerie gegeven werd, niet llet karnkter vertoont van de bescllikking van bnitenvervolgingstelling bedoeld bij artikel 128 van
het Wetboek van strafvordering; dat zij
de rechtsmacht van wijzen niet bindt;
Overwegende dat wanneer feiten, onder
de omschrijving welke er nan door de
rnadkamer wercl gegeven, binnen de bevoegdheicl vallen van de rechtbank bij
welke zij nanhangig gemaakt worden, het
aan deze i·echtbank behoort, door· micldel
van een onderzoek op tegenspraak en mits
innchtneming van de rechten van de verdecliging, de feitelijke bestanddelen en de
ware toedracht van de gepleegcle feiten
in hun verband met de strafwet vast te
stellen, hun werkelijke omscllrijving te
bepalen en desgevallencl de omscllrijving
te hernemen die door de raaclkamer afgewezen werd ;
Overwegencle dat het bestreden arrest
alclns wettelijk, nadat de aanwezige betichten op de terechtzitting van 31 October 1949 verwittigcl werclen dat << zij zich
te verdedigen lladdeli op de betichting van
diefstal ll en na te llebben vastgesteld clat
VERBR.,

1950. -
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« betichten van de verandering van qualificatie kennis hebben gehacl ll, hen wegens
de telastlegging van diefstal veroordeeld
heeft;
Overwegende dat, waar het bestreclen
arrest vaststelt clat eerste betichte « niet
op enige wijze rechtmatig in het bezit van
het voertuig gesteld werd ll, clat hij « het
bezit er van heeft onttrokken aan de burgerlijke partij, naamloze vennootschap
« Kennedy, Hunter en 0° ll, aan welke
llet was toevertrouwd ll, dat hij toegeeft
clat hij het antovoertuig deed voortverkopen zonder dipus eigenaar te hebben ingelicht ... en dat hij aldus gehandeld heeft
omdat llij in geldverlegenheid verkeerde,
dat llij « bewust was van zijn ·bedrieglijk
opzet ll, waar het vervolgens uit deze vaststellingen afleiclt dat eerste betichte << bedrieglijk wegnam wat hem niet toebehom·de en over llet weggenomene bedrieglijk beschikte ll en wanr llet tevens er op
wijst" clat tweecle betichte « onbetwistbaar
met kennis van zaken gehancleld heeft en
steeds in nauwe samenwerking met eerste
betichte, wiens beclrieglijk opzet hij overigens te eigen profijte bijtrad l), het bestreden arrest, in strijcl met wat in het
micldel aangevoerd wordt, behoorlijk ten
laste van de eerste · twee betichten de
bestandclelen van het misclrijf van cliefstal vaststelde wegens hetwelk het cleze
betichten veroorcleelcl heeft;
Overwegende dat, vermits het bestreclen
arrest nlclns wettelijk de eerste twee beticll ten wegens diefstal veroordeelcle en
·niet wegens vercluistering of verspilling,
!let te recht nan de burgerlijke partij,
naamloze vennootscllap «Kennedy, Hunter
en 0° ll haar eis tot terugvordering van de
wagen Buick in handen van aanlegger toegewezen heeft op grond van artikel 2279
van het Burgerlijk Wetboek, dat llet deze
wetsbepaling niet geschonden heeft, docl1
integencleel een juiste toepnssing er van
gemaakt heeft;
Over het tweede miclclel : scllencling van
artikelen 2280 van llet Burgerlijk Wetboek en 97 van de Gronclwet, doorclat llet
bestretlen arrest de teruggave aan aanlegger niet bevolen lleeft van de prijs welke
llij voor de wagen Buick betaalcl had :
Overwegende dat artikel ·2280 van het
Burgerlijk W etboek een uitzonderlijke
wetsbepaling is welke beperkenclerwijze
dient toegepast; clat het nan de oorspronkelijke eigenaar van een gestolen of
verloren voorwerp oplegt, bij het terugbekomen van clit voorwerp, nan de bezitter er van de prijs terug te betalen die
het hem gekost l1eeft enkel en alleen wanneer cleze het lleeft aangekocllt op een
jaarmarkt of andere mnrkt, op een openbare veiling of vnn een knopman van clergelijke zaken;
Overwegencle clat, waar llet bepaalt dat

-674de g-estolen wngen Buick van bnitengewoon formant is en dat de beide personen
van wie aanlegger l(em had aangekocht
<< niet aangeschreven staan om rijtuigen
nm soortg-elijke aanl le verhandelen ll
en dat bovenclien vierde betichte zich
ten slotte niet als lwopman voorgesteld
lleeft maar nitdrnkkelijk te kennen gegeven heeft slechts namens een derde op te
treden, welke als de niteinclelijke eigenaar voorgestelcl werd ll, het bestreclen arrest er volcloende op wijst dat aanlegger
zich niet in de vereiste voorwaarclen bevindt om zich op cle bevalingen van artikel 2280 van het Bnrgerlijk Wetboek te
beroepen en llet voordeel er van te genieten;
·
Overwegende dat het middel derhalve
niet kan aangenomen worden;
II. Wat betreft de voorzieningen ingesteld door Victor Van Bruystege]n tegen
het arrest van 14 Maart 1950 :
A. Aangaancle de beslissing over cle publieke vordering :
Over het eerste miclclel : schending van
artikel 97 van cle Gromlwet, wegens tegenstrijdige motivering, welke gelijkstaat
met gebrek aan motivering, namelijk
cloordat in het arrest van 13 December
1949, clat door het arrest van 14 Maart
191!0 bevestigcl werd, enerzijcls gezegd
worclt << na het autovoertuig onder de
vastgestelcle prijs te hebben voortverkocht ll, terwijl, anderzijds in dit zelfcle
arrest verklaarcl wercl << overwegencle dat
hij overigens een ernstige prijs betaalde ))
en doordat, om de beticllting aldus tPn
opzichte van Van Bruystegem te kunnen
motiveren, in de arresten aangenomen
wordt dat Van Bruystegem, autohanclelaar, de wag·en oncler de waarcle verkocht,
terwijl, anderzijrls, om betichte Smedts
vrij te spreken anngenomen wordt dat hij
een ernstige prijs betaalcle en ten slotte,
om de vordering van de burgerlijke vartij
<<Kennedy, Hunter en 0° ll te aanvaarclen,
aangenomen wor<lt da t Smedts deze niet
van een autohandelaar zou gekocht hebben;
Overwegende dat de beweerde tegenstrijdigheden niet voorkomen in het bestreden arrest van 14 Maart 1950 tegen
hetwelk aileen een voorziening ingesteld
werd; dat de aangeklnngde motieven deze
zijn van het arrest van 13 December 1949
bij verstek gewezen, hetwelk te niet ge- claan wercl ingevolge <le a anvn arding door
het bestreden arrest van <~anlegg·ers verzet tegen voormelcl bij verstek gewezen
arrest;
Overweg·emle cla t het middel nldus
vreemd is nan de bestreden beslissing en,
clerhalve, niet ontvankelijk is;
Over het tweecle midclel : schending van
artikel 505 van het Strafwetboek, - door-

dat het bestreden arrest het beclriegli~k
inzicht enkel afleidt uit de omstandigheicl
clat aanlegger niet voldoende achterdochtig geweest is, en uit het feit dat hij
achteraf de koopprijs niet zou hebben afgerekend, en zonder vast te stellen dat
aanlegger van het begin af op de hoogte
zou geweest zijn van de delictuele oorsprong van de auto, - dan wanneer, opclat nrtikel 501! van het Strafwetboek zou
kunnen toegepnst worden, het geheelde
voorwerp uit een misdrijf voortkomen
moet en cle heler met bedrieglijk inzicht
moet gehandeld hebben en op de hoogte
moet geweest zijn van de delictuele oorsprong van het gelleelcle voorwerp :
Overwegende clat, waar het bestreden
arrest door een souverefne beoordeling, clie
ontsnapt aan het toezicht van het Hof,
vaststelt dat << in die voorwaarclen gebleken is clat beiclen, Cornelis Yerbanck en
Victor Van Bruystegem, ·in gemeen overleg en met bedrieg·lijk inzicht gehandeld
hebben, om, na misbruik te hebben gemaakt van de bijzondere toestancl waarin
tle verllnnclelaars van cle auto zich
bevonden, zonder ernstige toelichting, te
hunnen profijte, het autorijtuig verder te
verkopen ll, en clat dienvolgens als vaststaand tlient aangezien dat beide betichten 011 het ogenblik van de lleling kennis
haclden van de delictuele oorsprong van
de geheelde voorwerpen, het voldoende de
veroordeling heeft gerechtvaardigd die
het tegen aanlegger heeft uitgesproken
weg·em; het misdrijf voorzien bij artikel 1!05 van het Strafwetboek;
Overwegencle dat het middel dm·halve
grondslag mist ;
En overwegende dat de substantiele of
ov straf van nietigheid voorgeschreven
reclltsvormen werden nageleefcl en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
B. Aangaancle de beslissing over de burgerlijke vordering :
Overwegencle dat geen bijzondere miclclelen worden aangevoerd en dat het Hof
er geen ambtshalve opwerpt;
Om die reclenen, verwerpt cle voorzieningeri ; veroorcleelt aanleggers elk tot de
llelft van de kosten, Smets, bovendien tot
een schndevergoecling van 150 frank jegens Bortels, Dierckx, Yerbanck en Van
Bruystegem.
28 Juni 1950. - 2" kamer. - Voo1·zitte1·.
H. cle Cocqueau des Mottes, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve,r,
H. Vandermersch. - GeU.ikluiclende concl'UB'ie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
advocaa t-generaal.
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BI<JSCHERl\HNG
VAN
DE
MAA'l'SCHAPPIJ 'l'EGEN DE ABNOHMALEN (WET TOT). TERBESCHIKKINGBTELLING VAN DE REGERING VAN DE RECIDIVISTEN EN VAN DE GEWOON'l'E-MISDADIGERS. GEVALLEN WAARIN DEZE MAATREGEL NIET
DOOR DE WET OPGELEGD WORDT. - VERPLICH'f!NG VOOR DE RECHTER DE REDENEN VAN DE
BEVOLEN MAA1'REGEL TE OMSCHRLJVEN.

De besliss'ing waa1·b-ij de terbeschiklcin,qstelUn,q van de reye·rin,q van een vemo1·deelde bevolen wo1·dt in een ueval wacwin
rleze maat1·eyel niet cloor de wet opueleyd wo1·dt, may zich e·r toe n·iet beperken het bestctan van de wettelijlce voo1·wcuwclen vast te stellen d·ie deze vemo1·loven; Z'ij moet bovencl'ien op 1W7tW7ceuriye en co1wTete wijze de /J'ijzondm·e 1'eclenen aanw'ijzen wcut1'0m de ·rechte·r
vcm oonleel 'is het hem door cle wet toe.r;elcend ·vennoyen te moeten aanwenden (1). (Wet van· 9 April 1930, art. 25

en 26.)
(VAN PA!t!.JS EN DESMET, T. HILLAERT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 Maart 1950 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
I. vVat betreft de voorziening ingesteld
door Emilius Van Parijs :
Over het middel ambtshalve opgeworpen : schending van artikel 26 van de wet
van 9 April 1930, doordat llet bestreden
arrest, tot staving van de beslissing waarbij aanlegger tel" beschikking van de regering gesteld werd gedurende een termijn van tien jaar na afioop van de hem
toegepaste straffen, zich er toe beperkt het
vervullen van de voorwaarden vast te stellen die daartoe door artikel 25 van voormelde wet worden vereist, zonder de be."'eegredenen van cleze beslissing te omscllrijven zoals voorgescllreven wordt door
artikel 26 van deze wet :
Overwegende dat, waar het bestreden
arrest, tot staving van de beslissing waarcloor het deze van de eerste techter bevestigt, waarbij aanlegger ter beschikking
van de regering gesteld werd gedurende
tien jaar na afioop van de hem toegepaste
straffen, er slechts op wijst dat, zoalst
blijkt uit de rechtshandelingen omtrent
vroegere misdrijven, welke bij het dossier
van de vervolging gevoegd zijn, aanlegger
(1) V aste rechtspraak; zie mimelijk verbr.,
9 J anuari 1950 (zie boger, blz. 277; Bull. en
PAsrc., 1950, I, 295).

zicll in de voorwaarden bevindt voorzien
door artikel 25, alinea 2, van de wet van
9 April 1930, en een aanhoudende neiging
tot wetsovertreden blijkt te behouden, het
enkel wijst op llet vervullen van de voorwaarden welke door voormeld artikel bepaald worden;
Overwegende nochtans dat, in de gevallen waarin de terbeschikkingstelling van
de regering niet door de wet bevolen
wordt, door artikel 26 opgelegd wordt dat
bovendien de beweegredenen van de beslissing zouden omschreven worden;
Overwegende dat, noch het bestreden
arrest, noch het vonnis van de eerste' rechter dat door het arrest bevestigd wordt,
een nadere omschrijving van de beweegredenen van hun beslissing bevatten; dat
het bestreden arrest aldus artikel 26 van
de wet van 9 April 1930 geschonden heeft;
Overwegende dat de beslissing van terbeschikkingstelling van de regering met
deze welke ten laste van aanlegger straffen heeft toegepast, een ondeelbaar geheel uitmaakt, zodat het bestreden arrest
in zijn geheel client vernietigd te worden;
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing over de publieke vordering tle
verbreking van de beslissing over de burgerlijke vorderihg medebrengt ;
II. Wat betreft de voorziening ingestelrl
rloor Alfred Desmet :
Overwegende dat aanlegger op 27 April
1950 verschenen is v66r de bestuurder van
de gevangenis te Dendermoncle aarr wie
hij verklaarde af te zien van de door hem
ingestelde voorziening ;
Om die redenen, decreteert de afstancl
van de voorziening ingestelcl door Alfred
Desmet; verbreekt het bestreden arrest
wat betreft Emilius Van Parijs; beveelt
dat onderhavig arrest zal worden overgeschreven in de registers van het Hof van
beroep te Gent en dat melding er van zal
worden gemaakt, op de kant van de gecleeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt Alfred Desmet en verweerder ieder
tot de helft 'van de kosten; verwijst de
zaak, alclus beperkt, naar het Hof van
beroep te Brussel.
28 Juni 1950. - 2e kamer. - Voo·rz'itter,
H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V e1·slagyever,
H. Vamlermersch. - Gelijklu'idencle conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal.
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1 o BINDENDE BEOOHDELING DOOH
D.Fl HECHTER OVER DE GROND. S'rRAFZAKEN.

-

WAARDE

VAN DE BEWIJS-

-676ELEMicNTEN. - Gr<:PAS'fHEID \'AN AANVULLENDE
ONDEHZO!GKSMAA'l'll.EGELEN.
2° HEOHTIDIU~I.JKE INHIOHTING STHA~'ZAKll:N. _' SAM~~Nc;TELLING \'AN [)~ ZETEL. - 'VI.JZlGING IN DE SAMENS'l'ELLING VAN

HE'J' HOF; - Gelet op het bestreclen
vonnis, op 3 Maart HJ50 door de Oorrectionele Rechtbank te Gent gewezen; .
Over cle voorziening van beklaagcle :
Over het eerste miflclel : schencling van
tle rechten van de venlecliging en van artikel m van de Gronclwet, eerste onclercleel :
<loorclat de rechter over de groncl getuige
Etienne De Croock noch ter terechtzitti.ng van 13 .J anuari 19i'i0, noch ter terechtzittiug van 8 Maart 1950 onderhoorcl
heeft, clan wanneer op rleze terechtzitting
aanlegg·er nochtam; regelmatig claar·toe
conclusies had neergelegcl en alclus de
rechten der venleclig'ing schenclt; en
tweecle onclercleel : 'cloorclat het bestreclen
vonnis ten lnste Y<lll aanleg·ger een veroor<leling uitspreekt zoncler zijn conclusies
beantwoorcl te hebben waarbij om het onclerhoren vnn getuige De Oroock uitclrukkelijk verzocllt wenl, en zomler dat nit cle
bestreden beslissing blijkt clat cle rechter
over de groncl kennis zou genomen hebben
nm, of rekening zon gehouclen hebben met
vermelcle conclusies, alclus artikel 97 van
tle Gronclwet schenclencle :
Over het eerste en het tweecle onclenleel
van het micldel samen :
Overwegemle da t het ,eerste onclercleel
van het miclclel llet vonnis verwijt cle
recllten van de verclediging gescllonclen te

hebben met getuige Etienne De Oroock
Uiet onder eecl te ]loren •'
0Yerwegende clat uit Iwt proces-verbaal
van cle terech tzitting· van 1i:l J anuari 1900
blijkt dat deze getuige verscheen maar
niet onclerhoord werd;
'
Overwegenc1e dat op cle terechtzitting
van 3 Maart 1950, waar het onderzoek van
de zaak in zijn geheel hernomen werd om
reden dat de rechtbnnk nnclers snmengesteld wns, nanlegger conclnsies neerlegcle
strekkencle tot het onderhoor vnn voormel de getuige ;
·
Overweg~nde clat uit het vonnis blijkt
llat cle conclusies van aanlegger als niet
gegroncl verworpen werclen cc de rechtbank zich volcloencl ingelicht achtencle
en het verhoor oncler eecl van getnige
oyerboclig geoordeelcl zijncle ll ;
Overwegencle clat cleze beweegreclenen op
vassencle wijze cle conclusies van aanlegger beantwoonlen en de verwerping vnn
llet verzoek rechtvaarcligen;
Dat insgelijks nit de voorafgaancle
be8chouwingen blijkt. clat de rechten van
de verclecliging niet geschonclen werclen
daar de rechter in strafzaken, behalve het
geyal waarin de wet een bijzonclere bewijsYoering· voorNehrijft, de bewijselementen en cle gepastheid van nieuwe onclerzoeksmautregelen · vrij en naar geweten
beoorcleelt;
Overwegencle clat het micldel niet kan
n nngenomen worden;
Over het tweecle midclel : schencling van
nrtikel 7 van de wet van 20 April 1810,
doonlat cle rechtbank welke op 3 Maart
19.30 moest uitspraak cloen op de conclusies
van aanlegger, er toe strekkencle getuige
De Oroock onder eecl te cloen onclerhoren
anclers was samengestelcl clan op de te~
reehtzitting van 13 Januari 1950, datum
waarop de getuige niet onclerhoorcl wercl
tengevol~e van zijn bewering clat hij
de eecl met mocht af!eggen, claar hij uit
zijn burgerrechten ontzet was :
Overwegencle clat de rechtbank op 13 Jaunari 1950 tot het onclerzoek van de zaak
overging maar het vervolg van de clebatten in voortzetting op cle terechtzitting
van :l Maart 1950 uitstelcle;
Overwegencle clat, volgens de vaststellingen van het proces-verbaal van laatstvermelcle terechtzitting, het onclerzoek van
de zaak gans herbegonnen werd om reclen
nm de samenstelling van de zetel · clat ook
ui t de overeenstemmencle venU:elclingen
van dit proces-verbaal en van het vonnis
blijkt dat de rechters, die dat vonnis velden, allen clit onclerzoek bijwoonclen;

(1) Verbr., 2 Mei 1949 (An·. Ye1·b,·., 1949,
hlz. 289; Bttll. en PAsrc., 1949, I, 325}; 15 Mei
1950 (zie hoger, blz. 575; Bttll. en PAsrc., 1950,
I, 613); 22 Mei 1950 (Bull. en PAsrc., 1950, I,

(i66) ; 26 J uni 1950 (zie hoger, hlz. 658; Hull.
en PASIC., 1950, I, 751).
(2} Raadpl. verbr., 26 Januari 1950 (zie hager, blz. 33(); Bull. en PASIC., 1950, I, 361).

D~

ZETEL.

-

HERBEGONNJGN ONDERZOEIC.

-

VoNNlH GEI'll:Lll DOOR Dl!: MAGll'l'l'RATEN DIE AAN
!liT ONDEHZOEK DEEL:-IA~!EN. - 'VETTELl.JKHEID.
1 o De rechter over cle yroncl beoonleelt op
807tvereine wijze cle wcutnle vwn cle l!ewijselementen clie hem VOO'i'.(Jelegcl ~vor
den en cle geJJastheicl vwn cw.nnrlle11cle
Ollrlel·z"Oeksrncwtreyelen {1).
2° lTTannee·1·, te1· oor.znT•e 'VlW een wi,jziyillf!
in cle swmenstellinrJ 'Vaon lle zetel,, het Ollllerzoek van de zcwk lwrl!e!fonnen wenl,
·is het vonmois {fe'velcl cloo·r lle mnrristraten, d'ie aan cUt nie·uw onaerzoek deel'llwmen, wetti!f {2). (Wet van 20 April

1R10, art. 7.)
(IHJPO:'\T EN YAN Dl~N BI~HGHE.)

ARREST.

1

-677Dat het middel niet gegrond is;
Fln overwegende dut cle substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
reclltsvormen nageleefd werden en dut de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Over cle voorziening van cle burgerlijk
verantwoonlelijke partij :
Overwegemie clat de voorziening niet betekend wertl, overeenkomstig nrtikel 418
van het Wetboek van strafvordering, aan
tle partijen tegen welke zij gericht is; dat
zij l}ienvolgens niet ontvankelijk is ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt ieder van de aanleggers
tot cle helft van cle kosten.
28 Juni 1950. - 2" kamer. - Voorzitt.er,
H. cle Oocqueau des Mottes, raads!Jeer
waaruemencl voorzitter. - Verslnrwever,
H. Bayot. GeUjlcl~t.-iclenlle conclus·ie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, nclvocaat-generaal.

2° KAJHEH.

NAAMLOZFJ

1°

~
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VEJNNOO'l'SOHAP.

QPENBAAR AANBOD YAN AANDELEN NIET VOOHAFGEGAAN

YAN

MAKING. -

DE

VOORGESCHRE\'Ei'\

llEREND-

AANBOD BI,J AANKONDIGil\'G IN El"N

XIEUWHBLAD. -

TEKS'l' ''AN DE AANKOl\'lJJGING

WAAHUI'l' NIET DOOB ZICHZELF lcEN OPENBAAR
AANBOD BLIJKT. RECH'l'ER 0\'ER DE GBOND
DIE UIT FEI'l'ELIJKE ELEMENTEN AFLEID'l' DA'f
DE AANKONDIGING DEBGFJLI,TIC AANBOD Ul'l'MAAK1'. vVE'l''l'ELIJKHEID.
~o

MIDDEJLEJN '1'0'1' VERBHEKING. STHAl'ZAREN. l\1IDDEL DA'l' HE'!' ARREST
YERWI.T'l' GJ~l~N YAHTSTELLil\'G 'l'E UOEN. YASTRTELLIIi!l nooB HKr .\BHicRT. li1IDDEL
DA'l'

FEITl~LI.JKlt.:

ORONDHL\0 }.UH'I'.

1 o Nen a au komli!fill g · in een uie/l'wslilrul
knn een OtJCIIlianr rw:n bod town aa·JHlelen
J!tlll een nanmlo.ze 1!GIIIIOotselwJJ uitm{tkeu, ~·elfs :<o aerfjelij k a.a:11bocl 11-it fle
tekst zelf uiet lilijkt,· de rechter over llc
1/I'O'IHl /ieoonleelt -wetteUjk rle nanl er
'/Jan rwn rle haml 'Vctn feitelijke aan rle
an11konrliyinr! 'llitwenrli.qe f!CIJevens (1).

(Wetten op de hanclelsvennootschappen,
Htnnengesclwkel;l op 30 November 1935,
art. 36 en 201, 1°.)
2° M·ist teitelijke !J'I'OIIrlslay, ltet millrlel
rlat ltet arrest ve·l"!vijt een vaststelz.iny,
rlie het lievnt, niet f!Crlnctn te heblien (2).
(1) Verbr., 15 Juli 1924, motivering (Bull. en
PAsrc., 1924, I, 485).
(2) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
3 October 1949 en 26 J anuari 1950 (zie hoger,
biz. 49 en 33~; Bull. en PASIC., 1950, I, 50 en
359).

(HAUMON'J'.)
ARREST.

HEJ'J' HOF ; - Gelet op llet be,;tre<len
arrest, 011 ~1 Februari 1H50 door het Hof
van beroep te Gent gewezen;
Over het eerste micldel : schemling van
artikelen 36 en 201 vnn de snmengeschakelde wetten 011 cle llancleh;vennootscbapIJen, eerste onclenleel : cloonlat het bestreclen arrest beslist l!eeft d at een a ankondiging, waarbij gemelli worclt dut « particnliereu of groeperingen besehikkE'mle over
330 a 500.000 frank gezocht worden om eE'n
participatie (parts) in een drukkerij-znak
over te nemen ll, een openbnar aanbocl is
van titels van een nanmloze vennootsclHIJl
en aanlegg·er tot een geldboete veroorclef'ld
heeft wegens inbrenk op voormelcle artikelen 36 en 201, wanneer het begrip << armbod ll veronclerstelt clnt de n anclelen en
de gevrnagcle prijs bepaalcl worden, hetgeen !let geval niet was, wanneer bet zogezegd aanbod niet eens vermeldcle da t
!let over aandelen vail een naamloze ven
nootschap ging, wanneer berloelcle annkoncliging dns niet onder toepassing van
cle strafwet viel; tweetle onclercleel : lloordat llet bestreden nrre,;t nit niterlijke
gegevens afgeleicl IJeeft <lnt nanleggerhet
inzicllt had aandelen te verkopen, wnnneer door de strafwet niet llet inzicht
om te verkopen ::;trafbaar gestelcl worclt
doch enkel en aileen !let O]Jenbaar nanbod, en wnnneer becloelrle aankoncliging
door zichzelf get>n ovenbanr nanbod nitmaakte;
Over het eerste ondercleel :
Overwegencle clat het bestreclen arrest
voor bewezen verklaart de telastlegging
Vail inbreuk op artikt>len 36 en 201, 1°, van
!let koninklijk besluit van 30 November
1935 honclende samenscllakeling van <le
wetten op cle llandelsvennootschappen, telastlegging die onder meer lniclt : « titels
.. . van een lwnclt>lsvennootschap publiek
te hebben aangeboclen door mid del van eeu
aankondiging in eeu nieuwsblacl... zoncler . .. voornfganndelijke
pnblicatic
voorzien bij artikel 36 ll ;
Dut bet arrest, bij overneming van de
!Jeweegrellenen van de eerste rechter, de
veroonleling· steunt op de vaststelling clat
lleze aaukoncliging melding maakt van
anndelen en, bij beweegredenen, eigen aan
llet arrest, vaststelt dat het ging over nomiuatieve titels en dat deze aankoncliging
zelfs de beoogde prijs aanclnidt door meltUng dat de liefhebber over minimum
350.000 en maximum 500.000 frank moet
beschikken, en er nit afieidt dat dit wel
een aanbocl is;
Overwegencle chtt !let arrest, in strijd
met de door het miclclel aangevoercle bewering, vaststelt dat aaulegger samen met

-678anderen aandeelhoucler was van een
naamloze vennootschap waarvan hij titels
te koop aanboocl;
Waaruit volgt clat het eerste onderdeel
feitelijke gronclslag mist;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat artikel 36 van de samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen niet vereist clat het openlmar aanbod door zichzelf bet bewijs zou
leveren dat het wei om een aanbod gaat;
Overwegencle immers dat derg·elijk stelsel hierop zou uitkomen de wet te ontzenuwen door de bewimpelde aanboden onbeteugelcl te laten;
Dat de rechter over cle grond derhalve
llet recht had nit de door hem bepaalde
omstandigheden, bij een sonvereine beoorcleling van de feiten, af te leiden dat cle
besproken aankondiging wel een aanbod
nitmaakte; dat het bestreden arrest aanlegger veroordeelt, niet omdat hij het inzicht had aandelen te verkopen, maar omdat hij de aandelen publiek te koop aangeboden heeft;
Waarnit volgt clat het tweede onclerdeel
naar recht faalt;
Over het tweede micldel : schending van
artikelen 97 van de Gromlwet, 36 en 201
van cle samengescbakelcle wetten op de
llandelsvennootschappen, doordat het be.~treden arrest aanlegger nit hoofcle, van
inbreuk op voormelcl artikel 201 veroorlleeld beeft : a) na vastgestelcl te bebben
clat aanlegger er van beticbt was titels van
een bandelsvennootscbap aangeboclen •te
bebben, clocb zonder vast te stellen dat het
ging over titels van een naamloze vennootscbap, dan wanneer artikel201 enkel en
aileen het aanbieden bestraft, in bepaalde
gevallen, van titels van naamloze vennootschappen; b) zoncler te bepalen of
aanlegger .veroordeelcl was wegens het
aanbieden of wegens het verkopen van de
besproken titels, dan wanneer het beroepen vonnis hem veroordeeld had nit hoofde
van titels van een hanclelsvennootschap
ten toon gelegd of publiek verkocht te Jiebben, wanneer de dagvaarcling v66r het hof
van beroep slechts gewag maakt van de
betichting van verkoop van titels of winstaandelen door pnblieke aankoncligingen,
zonder voorafgaandelijk overgegaan te
zijn tot de pnblicatie voorzien bij artikel 36 ; dan wanneer er dus onzekerheid bestaat over de vraag te weten of aanlegger
regelmatig geclagvaard· was en of het bestreden arrest aanlegger veroordeeld heeft
wegens het aanbieden of wegens het verkopen van de besproken titels, dan wanneer
deze onzekerheid het Hof van verbreking
in de onmogelijkheid stelt zijn contr6lerecht nit te oefenen over de wettelijkheicl
van de bestreclen beslissing, clan wanneer
deze onduidelijkheicl of clubbelzinnigheid in

de motivering met het gebrek aan cle door
artikel 97 van de Gronclwet vereiste motivering gelijkstaat; c) clan wanneer cle betichting, zoals zij door het beroepen vonnis
en door het bestreden arrest bewezen verklaard wordt, bestoncl in het feit « titels
van een handelsvennootschap ten toon gelegd, aangeboclen of publiek verkocbt te
hebben door micldel van een aankoncliging
in een nieuwsblacl ll, dan wanneer, inclien
aangenomen wordt dat bet bestreclen arrest het aanbieden van titels heeft willen
bestraffen, het niet vaststond clat het over
een pnbliek aanbod ging, zoals door cle
strafwet vereist worclt, dan wanneer het,
minstens, onmogelijk is nit te mak'en of bet
bestreden arrest in feite heeft willen beslissen dat in onderlmvig geval de besproken aankondiging een pnbliek aanbotl
was, dan wel of het in rechte heeft willen
beslissen clat iedere aankondiging in een
nienwsblacl een pnbliek aanbod nitmaakte, dan wanneer cleze onduiclelijkheicl
het Hof van verbreking in cle onmogelijkbeicl stelt zijn contr6lerecbt over de wettelijkbeicl van cle 'bestreclen beslissing nit
te oefenen, dan wanneer deze onclnidelijkheid of dnbbelzinnigbeid in de motivering
met gebrek aan de door artikel 97 van cle
Gronclwet vereiste motivering gelijkstaat :
Over het eerste onderdeel :
Overwegencle clat, zoals blijkt nit het
antwoorcl op het eerste ondercleel van het
eerste middel, bet arrest wel vaststelt dat
bet ging om een aanbod van verkoop van
titels van een naamloze vennootscbap;
vVaaruit volgt dat bet eerste onclerdeel
van bet middel feitelijke grondslag mist;
Over het tweede en het clerde onderdeel
samen :
Overwegende dat het arrest, evenals de
eerste rechter, wiens beslissing het arrest
bevestigt, de telastlegging bewezen verklaart zoals zij in cle dagvaarcling v66r de
eerste rechter omschreven werd; clat deze
telastlegging luidt... << titels ten toon gelegd, aangeboclen of pnbliek verkocht te
hebben bij middel van een aankondiging
in een nienwsblad ll ;
Dat het arrest de veroordeling stennt op
cle vasts telling dat cleze aankoncliging wel
een aanbocl is;
Overwegende, derhalve, clat llet bestreclen arrest zoncler dnbbelzinnigheicl aanlegger veroorcleelt wegens het feit, niet
van titels te hebben verkocht, maar van
deze aangeboclen te hebben;
Dat het ook zonder clnbbelzilmigbeicl
vaststelt dat clit aanbotl gedaan werd door
micldel van een aankonclig·ing in een
nieuwsblacl;
Overwegencle tlat tlerg·elijk aanbocl pnbliek is;
Overwegencle, derhalve, dat de veroordeling naar i'echt gemotiveerd is ;
Waarnit volgt tlat het tweede en het

-679derde onderdeel niet kunnen aangenomen
worden;
En overwegende dat de substantHo\le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen nageleefd werden en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
28 .Tuni 1950. - 2° kamer. - TToorzUter,
H. de Oocqueau des :Mottes, raadsheer
waarnemend voorzitter. - F erslaggever,
H. de Olippele. - GeU:ilduhlende conchlsic, H. Roger Janssens de Bisthoven, aclvocaat-generaal. - PleUer, H. Struye.
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VOORJ',IENING IN VERBREKING.
S1'RAFZAKEN. ARREST DA1' GRUNDEN VAN
NIET-ONTV ANKELIJKHEID VAN DE PUBLIEKE
VORDERING VERWERPT. - -VODHZIENING VOOR
DE EINDBESLISSING. NIE1' ON'.rVANKELI.JK.

Is 'n·iet ontvankel:i:ik, de V001'z-ien-in,rJ, inyestelcl v66r het ehul(t1Test, teyen ~en a-rrest llat, zonde1· uitspmalc te doen over
een yeschil betTejfcnde de bevoeydheill,
zich e·r toe beperkt ff1"0nden "Oan n·ietontvwn keli:ilcheicl vwn de p·ublieke V01"dering te verwe·rpen (1). CWetboek

strafvorcl., art. 416.)
(STUL EN ANIJEREN.)
ARREST.

HE'l' I-I OF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 Jannari 1950 door het Hof
van beroep te Gent gewezen;
Overwegencle clat bij v66r het lwf van
beroep genomen conclnsies opgeworpen
werd dat de kamer van inbesclmlcligingstelling aileen bevoegcl was om, wegens
ontclekking van nienwe bezwaren, de feiten van de telastlegging, welke bleken het
voorwerp te zijn geweest van een vroegere
beschikking van bnitenvervolgingstelling
van deze rechtsmacht, naar de correctionele rechtbank te verwijzen, en clat clerhalve de beschikking van- de raadkamer,
waarbij voormelde feiten annhangig werden gemaakt bij de Correctionele Rechtbank te Gent, nlsook cle erop volgende
dagvaarcling van 15 J n li 1949 nietig
\\raren;
Overwegende dat het bestreden arrest,
in antwoord op deze conclnsies, beslist clat
het << de rechtsmacht over de groncl niet
behoort een beschikking .van de raaclkamer wnarbij beklnagdeu naar cle cor(1) Verbr., 8 November 1943 (B-ull. en
1944, I, 40, en de nota 2).

PASlC.,

rectionele rechtbank verwezen werden, te
niet te cloen; dat, vermits cle zaak regelmatig- aanhangig werd gemaakt bij {]e
rechtsmacht van wijzen, ingevolge de beschikking van de raaclkamer clagtekenencle van 19 Januari 1949, cle vrang van
de bevoegclheid zich niet stelt ll; clat het
verder vaststelt dat de feiten van de telastlegging noch nitclrukkelijk, noch impliciet het voorwerp zijn geweest van een
vroegere beslissing van buitenvervolgingstelling door de kamer van inbeschulcligingstelling, uitgesproken in een andere
zaak; dat het vervolgens het beroepen
vonnis bevestigt, waarbij cle Oorrectionele
Rechtbank te Gent op B December 1949
de vorclering van het openbanr ministerie
ontvankelijk heeft verklaarcl en bevolen
heeft dat de zaak ten gronde zal behanclelcl worden;
Overwegencle dat het bestreden arrest
aldus geen geschil beslecht betreffende de
bevoegclheitl, doch enkel uitspraak cloet
over een betwisting aangaancle cle ontvnnkelijkheicl van cle publieke vordering; dat
bet geen eincle stclt nan de vervolgiug· en
geen einclbelissiug uitmaakt, cloch enkel
een voorberei<lencle beschikking clie, bij
toepassing van artikel 416 van het Wetboek van strafvonlering, niet vntbaar
is voor voorziening in verbreking v66r cle
eiudbeslissing; clat de ingestelde vom·zieningen derhalve niet ontvankelijk zijn;
Om cUe reclenen, verwerpt de ''oorzieningen; veroordeelt aanleggers elk tot een
viercle van de kosten.
28 .Juni 1950. - 26 kamer_. - TToorzitter,
H. de Cocqueau des Illottes, raaclsheer
waarnemencl voorzitter. - TT e1·sla!Jye'Uer,
H. Vanclermersch. - Geli,il."l·uiderule conclusie, H. Roger .Jans~;ens cle Bisthoven.
allvocaat-genern al.
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DOUANEN EN ACCIJNZEN. -

FlsC,IAL

REGIME YAN TABAK. 'J'ABAICSCHEVTEN. VERVOER Ol' BIDZlT ZONDER REGIDLMATIG BE1-lCHEID. lNBTIEUK.

H et ve,rbocl tn1J(tk te "Oervoe·wn of te lie_zitte/1, die n-iet ,r;erlel•t is rloor het; door
cle 1liini-ster 'Ua:n finnuc·iCn ·voo-r[;eschreven lwsclleicl, is vau toepassiny OJl cle
tnbaksclwuten. (Wet van 81 December

1947, art. 5 en 6, par. 5; ministerieel
besluit van 22 .Tnuuari 1948, par. 58.)
(A-IAES, '1'. BESTLTUR VAN DOUANEN EN ACCIJNZEN.)
ARREST.

HE'l' HOF; -~ Gelet op het bestreden
arrest, op 1 December 1948 door het Hof
van beroep te Gent gewezen;

-680Over het enig middel : schending van
artikelen 7 en 9 van de Grondwet, 2 van
het Strafwetboek, 1, paragrafen 1 en 3,
5, meer bepaalcl paragraaf 4, 6, meer bepaald paragrafen 4 en 5, van de wet van
31 December 1947 betreffencle het fiscaal
regime van tle tabak, 19, 20 tot 25 en 28 van
cle wet van 6 April 1843 en van paragrafen 57, 58, 74 en 231 van het reglement ing·evoenl door ministerieel besluit van
22 Jauuari 1948 waarbij de accijnsheffing
ov gefabriceerde tabuk geregeld wordt,
tloordat het bestreden arrest aanlegger
veroordeeld heeft wegens het niet vertonen, het onttrekken en het bezitten
zonder gelclige bescheiden van 248 kg.
blacltabak (scheuten) voortkomstig van
zijn oogst van 1947, tot een gevangenisstraf van vier maanden, tot de betaling
van 14.526 frank gesloken accijnsrechten,
tot de geldboete van het tiemlubbel of tot
een vervangende gevangenisstraf van een
maancl en tot de kosten, om reclen dat ook
scheuten voortkomstig van de oogst van
1947 aan aangifte en accijnsrechten onclerworpen waren krachtens de wet van
31 December 1947 en clat, volgens cleze
zelfcle wet, het bezit er van door een geldig bescheitl moest geclekt zijn : 1 o clan
wanneer · het bestreclen arrest zodoende
aan aanlegger een straf heeft toegepast
welke cloor de wet voor de ten laste gelegde feiten niet voorzien was op het ogenl.Jlik van de feiten; wanneer, meer bepaalcl
artikel 1, paragraaf 3, artikel 6,, paragraaf 4, van de wet van 31 December 1947
en paragraaf 231 van het reglement van
22 Januari 1948, waardoor accijnsrechten
voorzien worden voor ongefabriceerde
tabak, niet toepasselijk zijn op tabakschenten welke voor fabricage niet vatbaar zijn, zodat scheuten aan geen accijnsrecht onderworpen zijn; wanneer artikel 5, parngraaf 4, artikel 6, paragraaf 5,
van de wet van 31 December 1947 en paragrafen 57 en 58 van het reglement van
22 Januari 1948 controlemaatregelen en
Htraffen voorzien overeenlmmstig de wet
Ynn 6 April 1843 voor tabak clie aan aceijnsrechten onderworpen is en dns niet
voor c1e hier b.esproken scheuten; 2° clan
wanneer paragraaf 74 van het reglement
van 22 .Januari 1948 de aangifte voorziet
van de beplanting·en van tabak ook inclien
cleze niet voor fabricage bestemd is, doch
clat deze verplichting van aangifte niet op
de oogst maar op de l.Jeplnnting draagt
en dus niet kan dragen op de geoogste
tabakscheuten voortkomencle van het
jaar 1947 :
Over het eerste ondenleel :
Overwegende clat het· midclel het arrest
verwijt aanlegger te hebben veroorcleeld
wegens onttrekken van tabakblacleren
(scheuten) nlhoewel deze scheuten, niet

vatbaar voor fabricage, bijgevolg aan de
accijns niet onclerworpen zijn;
Overwegende clat aanlegger vervolgd
was wegens niet vertonen van de gause
hoeveelheicl droge tabak van de oogst
vlm 1947 : onttrekken aan de belasting·
van 248 kg. bladtabak (scheuten) ;
Dat het bestuur de vervolging steuncle
op paragraaf 58 van het ministerieel besluit van 22 .Januari 1948 en op artikel 6,
paragraaf 5, van de wet van 31 December 1947, artikel dat het bezit van ongefabriceerde tabak, niet .geclekt door pen
l.Jescheicl, beteugelcl met de straffen voorzien bij artikelen 19, 20, 22 tot 25 en 28
van de wet van 6 April 1843;
Overwegemle dat artikel 1, paragraaf 1,
van de wet van 31 December 1947 het accijnsrecht bepaalt waaraan gefabriceercle
tabak, onrler meer rooktabak, onclerworpen is; dat voor de ongefabriceercle
tabak paragraaf 3 van dit artikel bepaalt
clat de accijns verschuldigd is in het geval
dat, alvorens gefabriceerd te zijn, de in
BelgH\ geoogste of de in ongefabriceerde
staat ingevoerde tabak, nit om het even
welke oorzaak, aan cle controle van het
bestuur onttrokken werd;
Dat clit artikel in algemene bewoorclingen opgestelcl is zonder enige beperking
voor tabakbladeren die voor een nonnale
fabricage niet geschikt zijn;
Overwegende dat, wel integemleel, de
memorie van toelichting van de wet van
31 December 1947-er op wijst clat de wetgever elke ongefabriceerde tabak bedoeld
lleeft zonder onderscheid tussen deze geschikt en deze niet geschikt voor fabricage;
Overwegende immers dat clit bescheid
luidt dat... cc dE bepaling van parngraaf 3
van artikel 1 tot doel heeft aan de controle van llet beheer doeltreffend uitwerksel te verzekeren en dat de controle waarvan llet inricllten aan d~ Minister van
financien toevertrouwcl wordt ingevolge
artikel 5, client uitgeoefencl te worden ten
laste van elke planter ... die tabuk bezit ...
't zij in ruwe staat, 't zij op een anclere
stadium van fabricage ... en clat cle houder
van ongefabriceerde tabak rekenplichtige
is voor llet product en voor de desbetreffencle accijns tot op het ogenblik clat hij,
cloor de waar aan de fabrikant te leveren,
cle belasting:schulc1 op cleze laatste overdraagt Jl;
Overwegende derllalve dat de bewoordingen cc alvorens gefabriceerd te zijn Jl
gebruikt werclen om, in tegenstelling met
cle afgewerkte producten (gefabriceercle
tabak), al de tabakproducten aan te dniden clie, ofwel in ruwe staat, ofwel na
sommige bewerkingen te llebben onclergaan, noclltans niet als afgewerkte proclucten kunnen bescllouwcl worden;
Overwegencle dat paragraaf 58 van het

-681ministerieel besluit van 22 J anuari 1948,
genomen bij toepassing ,;an artikel 5 van
de wet van ;31 December_ 1947, dat de
Minister van financH\n machtigt tot het
treffen van aile om het even welke maatregelen om te beletten clat de tabak zou
onttrokken worden aan cle bij · artikel 1
van die wet ingestelcle bela sting, voorschrijft clat de tabak van om het even
weke soort, met inbegrip. van de stelen,
slechts voorhanden mag zijn onder dekking van de in dit reglement anngeduide
bescheiden ;
Overwegende, derhalve, clat het voorradig hebben van om het even welke tabakblalleren, zelfs vnn stelen, door een
regelmatig bescheid moet gedekt zijn;
Dat artikel 6, paragraaf 5, van de wet
van 31 December 1947 bepaalt dat het bezit van ongefabriceenle tabak, dat niet
door een bescheid gedekt is, de toepassing
medebrengt van het bepaalde in artikelen 19, 20, 22 tot 25 en 28 van de wet van
G April 1843 op de beteugeling van de
smokkel en dat bovendien bet accijnsrecht
opvorderbaar is;
Overwegende dat dit accijnsrecht vastgesteld is bij artikel 1, paragraaf 3, van
<lezelfde wet van 31 December 1947 bepalende clat in de gevallen dat in Delgie
geoogste tabak uit om bet even welke.
oorzaak ook, aan de contrO!e van het bestuur onttrokken wordt alvorens gefabl'iceerd te zijn, de uccijns verschuldigd is
en dat cUt recht geind wordt volgens bet
voor rool;:tabak vastgesteld bedrag;
Overwegende, derhalve, dat ongefabriceerde tabak van om het even welke soort
slechts voorhanden mag zijn onder dekking van een regelmatig bescheid en,
clienvolgens, vertoond moet worden; dat
<leze ongefabriceerde tabak, in strijd met
de bewering van het middel, aan de acdjns onderworpen is wanneer hij aan de
controle van het bestuur onttrokken wordt
en de accijns deze is van de rooktabak,
voorzien bij artikel 1 van de wet van
31 December 1947;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat aanlegger 248 kg .. tabak in
bladeren (scheuten) van zijn oogst van
1947 aan de controle onttrokken lleeft
daar zijn bezit er van niet door een gelclig
besclleid gedekt was ;
Overwegende, dienvolgens, dat llet bestreden arrest, waar het aanlegger tot de
in het middel aangeduide straffen veroordeeld heeft, een juiste toepassing van de
wet gemaakt heeft ;
Waaruit volgt dat het middel grondslag
mist;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
aanlegger geenszins veroordeelt wegens
niet-aangifte van zijn tabakbeplanting,

maar wegens niet-aangifte van zijn tabakoogst van 1947;
'V aaruit volgt dat het tweede ondenleel
·van llet middel feitelijke grondslag mist;
En overwegende dat de substanti:icile of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen nugeleefd werden en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroorlleelt aanlegger ot de kosten.
28 .Tuni 1950. - 2° kamer. - Foorzitter,
H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer
waarnemend voorzitter. - F erslnggever,
H. de Clippele. - GeU,ikl1ticlende concl1twic, H. Roger Jans:-;ens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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REGISTHATIE.

S'l'(JICKEN

VAN

HECHTSPLEGING BE'l'HI~FFJ£NDE DE INYORDERING
YAN GEMEENTEBELA~TJi\GEN.- S'l'CKKEN VRJJ-

GER'l'ELD VAN REGJRTHATIE.
2°

REGISTRATIE.
STUKKEN VAN
HECHTSPLEGING RlcTHEI•'WENDE DE INI'ORDEHING
VAN GlcMEENTEBELASTI-NGEN.
ExPLOO'l'
\VAAHBI~T

EEN GEA:r,GENTE HOGEH BEHOEP AAN'l'E-

KEN'f 'l'EGEN EEN VONNIS

DA'l' HAAR EIS TOT

TNVORDEHING VAN EEN GEMEENTEIJELAS1'ING A~'
WIJS'J'. - EXPLOO'l' VRI.JGESTELD VAN REGISTHATIE.
go GEJVIEENTETAXES. - VEHMOGEN VAN
DE. GEMEEN'l'ERAAD DEZE 'l'E HEFFEl\'. 0NBEPER.KT VERMOGII.'.N: ONDER VOOR"\VAARDJI~ DE
\~n~:T NlE'l' 'IE ~CHENDEN . EX ONDEH HICT ENIU

\"OORilEHOUD VAN DE CON'l'HOLE VAN DE HOGEHE
OVEHHEID.
cl 0 GEJVIEENTE'l'AXER ZIGKERE \VEGENIS\VEHI<EN. I'RUCHTGEIJHUIKEHS \"A!'1 !He

DELARTlNG Oi'
]JIGIGKAARH <?F

llOOilDEIGENDOMl\H;N PERSOONLIJK EN OPEEN\'OLGEND TOT BETALING VAN DE BELASTING GEUOUDEN. -

WET-

'I'ELI.JKHEID.
5° MIDDELEN TOT VERBREKING. DUHGERLIJKE ZAKEN.
l\1IDDEL DA'l'
HLECH'l'S EEN 0\'EHBODIGE REDEN BERTHlJDT.
- NIET-ONTI'ANKELT.JKHEID.
6° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
AHHESTEN. - BunoEnLIJKE ZATmN. GEEN VERPLTOHTING VOOR DE llECHTEH BEVVER.INGEN TE BEANTWOORDEN DJE GEEN VER-

WEERMIDDELEN OF EXCEPTJES UITMAKEN ONDERSCHEIDEN VAN REEDS BEANTWOOTIDE MIDDELEN.

1 o Zijn van llc fo·nnalUcit van clc registratie vrij gesteld, alle sttt.lc Teen van
1·echtspleging betrejfenlle de invordering
van om het even welke contribuUen en
belasti.ngen ten voonlele van de gemecn-

-682ten. (Koninkl. besl. nr 291 van 31 Maart

1!J36, art. 40.)
2° Het exploot, wanrb·ij een gerneente hoge1' be·roep awntelcent tegen een vonnis
flat haeM· e·is tot invonle'l'ing vwn een oerneentebelasting nfwijst en hcta•r in rle
kosten venv·ijst is van rle forrnaliteit
rle·r rerJistntt-ie v'l'ij r1estelrl. (Koninkl.

besl. nr 291 van 31 Maart 1936, art. 40.)
3° De oerneente1·arlen hebben, k1·achtens
hnn zelfstnnrliohe·icl, overeen kornstig rle
·r.vet, en, behourlens cle rlorw rleze be. pnnlrle u-itzonrle1·inoen, het onbepe1·kt
uerrnogen rle zettino vnn lmn belnst-inuen te bepnlen o·rlfle1· fl.e enige contr6le
van rle ho_gere ove1·heicl (1). (Grondwet,

art. 108, 5°, en 110 ; gemeentewet, art. 75
en 76.)
4° Schenrlt cle van kTacht zijnrle wetten
n·iet, het gerneente·reolernent rlnt een beZrtsting op zelcere weuen·iswerken. heft
ten laste van de eigena-ars of vntchtgelwwilce·rs van de boorrleiqenrlomrnen en
rueuens het feU zelf ,;an lwn ·1·echt, der·wiJ;;;e llnt zij 011 ierler vnn hen pe?·soonlijlv en opeenvolgenrl lmn inuevonlenl
'l,tJorrlen (2).
;;o Is ·1viet ontva:nlcelijk, llet •1nirlrlel rlat
slechts een overborlioe rerlen van het
a:JTest best·r'ijrlt (3).
6° De ve1·plicht-inu de vonn:issen en ar·resten te mot-iveren, behelst niet rleze rle bewerinuen te bennt·woonlen rlie ueen ve1'weermiddelen of except-ies u'itrnnlcen, onderscheiden vwn ·reerls beantwoonle m·irZrlelen (4). (Grondwet, art. 97.)
(u~ YOCH'l', '1'. GEMEfi:NTE BERCHEl\£ EN COLS,
I~N COU-l, T. DE \'OCHT EN A:VDEHEN.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 Januari 1!J49 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
Overwegencle dat de zaken nrs 696 en 698
verknocht zijn;
Over het eerste middel : schending van
(1) Verbr., 5 Mei 1859 (Bull. en PAsrc., 1859,
I, 152); 29 l\iaart 1878 (ibid., 1878, I, 199) ;
2•1 Maart 1887 (ibid., 1887, I, 137); 3 April en
29 Mei 1916 (ibid., 1917, I, 74 en 146); 7 Mei
1942 (ibid., 1942, I, 117).
(2) Verbr., 29 Maart 1878 (Bull. en PAsrc.,
1878, I, 199); 24 Maart1887 (ibirl., 1887, I, 137);
7 Mei 1942 (ibid., 1942, I, 117).
(3) Zie namelijk verbr., 3 November en
22 December 1949, 7 Maart, 30 Mei en 26 J m1i
1950 (zie hager, blz. 103, 247, 454, 608 en 656;
Btdl. en PAsrc., 1950, I, 113, 268, •t82, 688 en
748).
(4) Raaclpl. verbr., 31 Mei 1948 (A1'1'. YedH·.,
1948, blz. 297; Bull. en PAsrc., 19±8, I, 344).

artikel 34 van de wet van 22 frimaire
jaar VII en van artikel 40 van het koninklijk besluit nr 291 van 31 Maart 1936,
cloordat het bestreden arrest het hoger beroep van de g·emeente Bercl!em· ontvangt,
terwijl het exploot van cleurwaarder Cantillon, te Antwerpen, van 9 October 193!J,
waarbij cle g-emeente Berchem hoger beroep aangetekeml heeft tegen het beroeven
vonnis, niet binnen de wettelijke tennijn
g-ereg-istreenl wenl en het dus door een
nietigheid van openbare onle aangetast is,
rlie het hof amptshalve moest opwerpen en
het beroep onontvankelijk maakte :
Overwegende dat artikel 40 van het koninklijk besluit nr 291 van 31 Maart 1936
van cle fonnaliteit der registratie vrijstelt, onder meer aile stukken van rechtspleging betreffencle de invorclering van
om het even welke contributii!n en belastingen ten voonlele van de gPmeenten;
Overwegencle dat, in onderhavig geval,
het beroepen vonnis slechts uitspraak
!weft gedaan over de invorclering van belastingen en over de kosten welke op de
g·emeente Berchem weg-en, in haar hoecla·
nigheicl van oorspronkelijke aanlegster clie
in !let ongelijk gesteld wordt;
Dat clam·uit volgt dat de alde van hager beroep, welke op haar verzoek betekeml wercl, niet moest geregistreerd worden en dat het middel naar recht fnalt;
Over het tweede middel : schending van
artilrelen 97, 107 en 11.0 van de Grondwet,
75 en 76, bijzonder 76, 5°, van cle gemeentewet, herdrukt krachtens het koninklijk
besluit van 27 November 1891, ::<, 9, 12, 15,
41 en 42 van cle wet van 16 December 1851
over cle herziening van het hypotheekstelsel, l tot 5, bijzonder 1 en 5, van het taxereglement van de gemeente Berchem van
± Augustus 1930, gewijzigd op 8 Juni 1931
en goedgekeurd bij koninklijk besluit van
7 Augustus 1931, doorclat het bestreden arrest aanlegger De Vocht veroordeelt aan
cle gemeente Berchem een onrechtstreekse
wegenistaxe te betalen, t>isbnar van af de
voltooiing van de wegeniswt>r'ken tlDor de
gemeente uitgevoerd hetzij van af 18 Juni
1031, lang_s een gebouw cloor hem op 17 November 19B2 gelwcht, en aileen we gens zijn ,
hoedanigheid van verkrijger, bij toepassing van artikel 5 van voornoemd gemeentereglemeut, naar luid waarvau : << voormelde belastingen drukken op de eigemlom; zij zijn eisbaar tegen hen clie
cleze eigendommen bezitten voor het geheel
tegen elkeen, tegen de eigenaars of vruchtgebruikers; zij zijn voor het geheel verschuWigd door llezen of degenen op wie de
eigen(]ommen zone len oYergnan v66r dat de
belastingen voldaan zijn ll ; en doorclat het
nanlegger Cols veroorcleelt om De Vocht
voor cle tegen hem uitgesproken yeroonlelingen t<~ vrijwnren : 1 ° terwijl, zoals llet
be~treden arrest het erkent, g-ezeg-d arti-

-683kel 5 van het taxe-reglement, door de reo·lement wanruit volgt dnt de dubbelverkrijger van het gebouw de verplich- zi~nigheicl van deze beweegredenen gelijkting op te leggen een belasting te betalen stnat met een gebrek nan p1otivering :
die v66r het verwerven eisbaar was, en
Over het eerste onderdeel :
cc drukt op de eigendom ll; het gebouw, in
Overwegende dat het bestreden arrest
on1 het even welke handen het ook na de vnststelt tlat de besproken gemeenteregleeisbaarheid van de belasting overgaat, menten ten laste van de aanpalende eigemet een cc zakelijke last ll, die tegenover nnnrs taxes heffen op het ·aanleggen van
de koper en de hy11othecaire (of chirogra- riolen, kasseten en borduren en bepalen
phaire) schuldeisers een gelijkaardige uit- dat cc de taxe op de eigemlonnnen drukt,
werking heeft als een hypotheek of een clat zij eisbanr is tegen de eigenaars of
voorrecht, heeft bezwaard, en alclus de ge- vruchtgebruikers, en clit voor het geheel
meente een voorrecht en recht van zaaks- tegen elkeeru en ook voor het geheel vergevolg .geeft dat geen enkele wet haar sclmldigd door degenen op .wie de eigenvoor het invorderen van onrechtstreekse dommen zonden overgaan vooraleer de begemeentebelastingen toekent, waaruit volgt lastingen volclaan zijn ll;
tlat het bestreden arrest moest weigeren
Overwegende dat het arrest niet vaster van toepassing te maken overeenkom- stelt dat het reglement een hypotheek of
stig artikel 107 van cle Gronclwet; 2° zon- een voorrecht doet onts'taan;
der te antwoorden naar de eis van artiOverwegencle dat, zo het reglement verkel 97 van de Grondwet : n) noch op het meldt clat de taxe op het eigenclom gevesmiddel door aanleggers regelmatig in tigd is, het daarna bepaalt dat zij verconclusies voorgelegd, volgens hetwelk het _ schuldigd is cloor de eigenaars en vruchtgemeentereglement onwettelijk was in zo- gebruikers en door degenen die het eigenver het een hoofdelijkheid instelde tussen clom zouclen aanwerven vooraleer de taxe
de opeenvolgemle eigenaars van het ge- betaald is;
bouw, ?'AJniet door bij niet gepaste beweegDat uit die vermelclingen voortvloeit dat
reclenen de verkrijger te beschouwen als zij die het reglement hebben opgeste!~l,
cc borg)/ van de sclmldenaar, en door bij
ten bate van de gemeente geen zakehJk
tegenstrijclige beweegredenen te beweren, recht hebben willen vestigen noch aan de
enerzijds dat de verplichting van de ver- gemeente een voorkeurrecht toekennen onkrijger cc een principe dat door gans der de gemeenschappelijke schuldeisen;
de fiscale t~>etgeving bevestigd wordt ll van hem die het belast onroerend g6ec1 in
,;chendt en, anderzijds, dat het aldus bij eigendom of in vruchtgebruik bezit;
de wet 'gehulcligd beginsel cc geen i·egel is
Overwegende clat de gemeenterade'n,
van het positief recht )) ; b) noch op het krachtens hun zelfstandigheid, en behalve
regelmatig door aanlegger De Yocht in de door de wet bepaalde uitzonderingen,
conclusies voorgelegd middel, volgens het- het onbeperkt vermogen hebben om, aileen
welk artikel 5 van het gemeentereglement onder het toezicht van de hogere overheid,
onwettelijk was omdat het cc in werkelijk- de zetting van hun belasting·en te bepalen;
heid de verjaring onmogelijk maakt ll; ·clat geen wet belet een lokale taxe op de
no dan wanneer, subsicliairlijk, het arrest : wegeniswerken te heffen, ten laste van de
n) aanlegger Cols wettelijk niet mocht
eigenaars of vruchtgebruikers van de aanYei'oordelen om De Vocht te vrijwaren om palencle onroerende goederen . en wegens
de enkele reden dat notaris Cols, aanleg- het feit zelf van hun recht op cUe goedeger, in de verkoopakte onder cc de lasten ren, zodat zij persoonlijk en opeenvolgeucl
die op de eigendom wegen ll, het bestaan van ieder van hen kan geeist worden;
en de niet-betalin:g van de taxe moest verDat het eerste onclerdeel van het miclmelden cc die in feite een soortgelijke uit- clel niet kan aangenomen worden ;
werking hebben als een hypotheek of voorOver het tweede ondercleel :
recht )) , indien, in strijd met hetgeen het
A_. Overwegencle clat aanleggers het beeerste onderdeel van onderhavig middel
aanvoert, het gemeentereglement geen za- streden arrest verwijten clat het geen gekelijke last, die een bijkomstigheid van de past antwoorcl heeft verstrekt op de contaxe was en die het verkregen onroerend _ clusies waarbij zij annvoerden dat het begoed bezwaarcle, instelde; b) tenminste sproken gemeentereglement onwettelijk
niet mogelijk maakt met zekerheid te on- was in zover het een hoofclelijkheid vesderscheiden of het de veroordeling van tigt, of dat het slechts met tegenstrijclige
aanlegger Cols gesteund heeft op het mo- reclenen geantwoord heeft;
tief dat de taxe een zakelijke last uitMaar overwegende dat het arrest de wetmaakte die als dusdanig in de akte te ver- telijkheid van de bepaling van het bespromelden was, of dat het de verplichting ken reglement onclerzocht cc dat beveelt
van de verkrijger tot betaling van de taxe tlat, zolang de belasting niet afbetaald is,
beschouwd heeft als een zuiver persoon- alle opeenvolgende eigenaars van het belijke verbintenis die rechtstreeks in zijnen laste goed voor het geheel het geeist bedrag
hoofde ontstond, krachtens het gemeente- verschuldigd zijn )) ; dat het arrest, ander-
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zijds, na te hebben opgemerkt dat « vol- van het arrest, geen clubbelzinnigheicl vergens een principe dat door gans de fiscale tonen;
wetgeving bevestigcl worclt, voor ieclere
Dat het dercle omlerdeel van het midclel
belaRting de gi:ondslag van de belasting in feite niet opgaat;
dient omschreven derwijze dat claarcloor
Om cUe reclenen, voegt cle zaken nrs (i!J()
een belastingsclmldige aangecluid worclt >>, en G(JS snmen; verwerpt cle voorzieningen ;
duaraan toevoegt clat « de vraag lmn ge- veroorcleelt aanlegger De Vocht tot de
stelcl worden of het alclus omschreven twee dercle van cle kosten en tot een verprincipe gebiedencl is >>, en beslist clat ge- goeding van 130 frank jegens de gemeente
zegcl principe geen regel van het positief · Berchem en tot een vergoecling van 100 fr.
recht is·
jegens Ools ; veroordeelt aanlegger Col:,;
Overw'egencle dat die reclenen geen te- tot een dercle van de kosten en tot een vergenstrijcligheicl bevatten en op het door goeding van 150 frank jegens De Vocht en
mmleggers aangevoerd middel een gepast tot een vergoecling van H\0 frank jegen:;
nntwoord verstrekken ·
cle gemeente Berchem en Van Genechten.
Dat, alclus, de interpretatie die het ar29 .Tuni 1!liJO. - 1e kamer. - Voo-rzitte1·,
rest nan het reglement geeft, door er in
een verplichting ten titel van borg te vin- H. Wouters, raadsheer waarnemencl voorVerslng[Jeve-r, H. Bm·eel. <len, zelfs inclien zij geen gepast antwoonl zitter. Gelijkluhlencle conclu.sie, H. W.-.T. Gansop de conclusies zou geweest zijn, toch,
nls overbocUg, van belang zou ontbloot hof van cler Meersch, advocnat-generaal.
- Pleite·rs, HH. Velclekens, Struye en Van
zijn;
Ryn.
B. Overwegende dat aanlegger De Vocht
lnidens zijn conclusies, tot staving van
zijn stelsel volgens hetwelk het taxe-regle~
ment onwettelijk is, inriep dat dit laatste
1c KAMER. - 29 Juli 1950.
lle lwofdelijkheicl, een verbintenis pmpter
rem en een geheime hypotheek instelde ;
Overwegende dat de opmerking, in die 1° GEii\1EEXT1D'l'AXES. - YICBMOGEN VA:>!
conclusies, volgens welke de betwiste
1)}1~ GE.M:EENTEHAAD DEZE 'l'E. HEFFEN. 0Nbepaling van het reglement de verjaring
BI~PERK'l' VI~RMOGEN" ONDER. \'OOR~ AAHDE DE
onmogelijk maakt, als een on<lerscheiden
\VI~'l' NIE'f TE ~Cl-IlGNDEN EN ONDER HET ICNHl
recleh 1;an nietigheicl niet voorgesteld
\'OORBEHOUD VAN DE CONTll6LE VAN DE ITOGl!:HE
wor<lt; dat het arrest <lns niet verplicht
OVERHETD.
wt1S er op te antwoorden;
2° GE:MElilNTJl:'l'AXES. BELAHTIN!i 01'
Dat nit cUe beschonwingen volgt dat het
Zlt:KERE Vi EGENIS\:VERKICN. EIGENAARS 01!'
tweecle onderdeel van het middel in feite
\'!H!CHTGEBRUIKERS \'AN DE BODRDEIGENDOMniet opgaat;
l\IEN PlGHSOONLIJK EN OPJCENVOLUEND GlCHQl;DJCN
7

7

Over het clerde onclerdeel :
Overwegende dat het bestreclen arrest·
vaststelt clat aanlegger Ools, betreffende
het door zijn ambt verkocht onroerend
goecl, vanwege de gemeenteontvanger van
Herchem aanzegging kreeg van llet beHtn an van een wegenistaxe welke niet bebtald was en cUe voor het onroerencl goer!,
alsmecle voor twee anclere, in totaal
140.592 frank beliep; dat cle notaris moest
weten dat er <UkwijlH taxes van hoog bedrag bestaan, welke ten laste van de koper
valleu en dat, feitelijk, nnnlegger vol<loende verwittig<l wercl van het bestaan
nm een bijzondel' belangrijke lnst die het
te verkopen hnis bezwnarde;
Dat het arrest claarnit afieillt clat aanlegger Ools de verplichting had die last
in cle akte nanwkenrig te vermelclen;
Overwegencle clat nit die vermelding
volgt clat het niet om « cle enige >> in het
millrlel aangegeven reclen is clat het arrest
aunlegger veroorcleeld heeft;
Overwegencle dat die veroorcleling lwnr
stenn vindt in reclenen welke het miclclel
niet bestrijdt en welke, ov zicll zeU genomen of vergeleken met de samenhang
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HE'l' KDNINKLl.TK m;SLUI'l' '~'OT INTIICH'l'lNG \'AN HET ll)';CONTIHlLEERU BEHEEH Jell
lTI'l'DU1'KKELI.JK NAAR \'EilWI.Jfl'l'.

1. 0 De fJC'InCCIIternrlcll l!ebben, krachtens
liu-n .?:elfstanrlirtlieirl. o·verccnkomstio de
e11, lwlwurleiiN rle door rleze !JeJHt.alrle ·uitzollll-eri·llfJCII, lwt ou7Jeverkt
'I()!Jt

vermogen cle zettin g van hnn lJelasNnf!en te bepalen onder cle ewige contrOie
vwn ae hoge1·e overheicl (1). (Gronclwet,

art. 108, 5°, en 110; gemeentewet, art. 75
en 76.)
2° Schenclt cle van k·mcht zijntle wetten
niet, het gemeentereglement clnt ee11
bel.nsti-11(/ op zelcere we[Jeniswerken heft
ten li].8te van cle eigenaa.1·s of vnrchtgebnl'ilwrs vcm cle boonleigcnclomnwn en
wegens het feU vw11 h·un J'CCht zelf, rlerwij.'i!e (lnt zij op ierlcr ran l1e11 JJCJ'SoonUjk en opcenvoluenrl l•an ·inueconlcrrl
·worclen (2).
3° Het lconinklijlc bcslu'it nr 11 vw1 15 Octobm· 1934, U)(larbi.i cc11 stelsel 1;an gecont·roleercl behccr ·inyevoercl wm·clt, clat
tot rloel hacl cle te rJoerler i'I'01tw hctnrlelenrle koopman, clie zich f'i.itlelijk in
moeilijkheclen beiYinrlt, nan rle uevolue11
vrm het fanlissemcnt, 'DUll llel ·uitstel
VlW beta.lillf! of VlL'Il 71Cf f/CI'CChfelijk
nklworrl te ontt'l'ekken, lieefl. een onrlerscheirlen, n'itzoncle'l'lijl.; en tijrlelijk stelsel inge·voenl, 1oaarbi.:i arw lllwrlelsberlrijven hetzi.i voor 71 1111 reoryw1 i.wrtie,
hctzij voor ric tcycldema.l•iny ·van hun
ncticj' voonWliue voorwaanle11 ver.zckel'(l
worden (3).
4° De wetten lietrejjendc hct j'aillissement,
u:it.ste~ van
lwtalinrt · cn f!Crechtcli.ilo
lllclcoonl lcnunen slechts OJJ het ·uit.zonrlerUjk stelsel vrvn het yecontrolee}'(l /Jeheer toegeJJa.st worrlen voor .e·oveel hct
l.'on:inklijk /Jeslu1t tot inrichti'll!f van tlit
stclsel er uilrlrukkelijl• '11aa1· ·rcrwijst.
(\'Ei\'NOO'l'BCHAP
NAA ..\1

« DENS

ONDEB

GEiliEEII'SCHAPPELI.JKE

Fr!EREH ))

EN ALI~X.\1\DHl~ DEN~,

T. GEMEJt::NTIC BEBCHE:H.)

ARilEST.

HE'l' HOI<'; -

Gelet op het arrest, op
door !let Hof van beroev
te Brussel g·ewezen ;
Over !let eerste middel : sellencling van
artikelen 97, 107 en 110 van de Gronclwet,
7ii en 76, in bet bijzonder 76, G0 , van de
gemeentewet, herclrukt krachtens llet koninklijk beslnit cld. 27 November 1891, 8,
9, 12, 15, 41 en 42 van de wet cld. 16 December 1851 op llet llypot.lleekstelsel
(Burgerl. Wetb., boek III, titel XVIII),
1, 2, 3, 4 en 5 van llet taxe-reglement van
de gemeente Bercllem del. 4 Augustus 1930,
gewijzigd op 8 .Juni 1931 en goeclgekeurcl
door koninklijk besluit cld. 7 Augustus
HJ31, doorclat llet bestreclen arrest aanneemt clat aanleggers de taxes door cUt re22 .Janunri

1H~!J

(1) en (2) Zie voorgaand arrest en nota's 1
en 2, blz. 681.
(3) Zie het verslag aan de Koning, Belgisch
Staatsblad, 15-16 October 1934.

glement ingevoercl versclmlcligd z1~n, clan
wanneer, lnidens de bewoordingen zelf van
artikel :; nm !Jet besproken reglement :
« deze belastingen drukken ov de eigendommen, zijn eisbaar tegen hen die deze
eigeiHlommen bezitten, voor !Jet geheel tegen elkeen, tegen de eigenaars of vrnclltgebrnikers ; zi.i zijn voor llet geheel verscllulrligcl door cleze of degene up wie de
eigendommen zomlen overgaan voor dat
de belastingen vokhum zijn Jl; clat het reglement aldm; een zakelijk recllt wil inrie!Jten dat ann ae gemeente een voorrecllt
en een volgrecllt verzekert, rechten welke
gc•en enkele wet llaar voor cle inning van
de onrechtstreek;;e gemeentetaksen toekent, en dat, dienvolgens, het bestreden
nrrest de toepns;;ing er vnn had moeten
weigeren :
Overwegende dat artikel 5 van het bespi'oken reglement niet tot gevolg heeft
ten YOOl'(lele nm de ge1neente een zakelijk recht te vestigen;
Dat zo clit artikel er op wijst clat «de
belasting up de eigenclommen clrukt ll, het
zulks duet om de zetting van de belasting
te llepalen;
Dat het inzicht van de opstellers van
llet reglement zo blijkbaar vreemcl is ann
nile geclncllte van vestiging van een zakelijk reellt ten Jaste van de eigenclommen
Welke palen ann cle werken tot vergelcling
W<Wn~an cle taxe uitgentanligd worclt,
llat cht reglement de personen opsomt van
wie <le tnxe kan geeist worden, zonder
nans]n·nak te maken op enig recllt op cle
onroerende goecleren;
Overwegende dat de gemeenteraden,
krachtens hun zelfstancligheicl; en behalve
de bij cle "\vet bepaalcle uitzonderingen, llet
onbeperkt vermogen hebben om, alleen
onder l!et toezicllt van de llogere overheicl,
de~ zettmg- van hun belastingen te bepalen;
lla t geen wet belet een lokale taxe op cle
wegeniswerken te heffen, ten laste van cle
eigenaars en vruchtgebruikers van de
nan]\nlencle onroerencle goederen en wegens het feil zelf van hun recht, zoclat zij
versoonlijk en opeenvolgencl van iecler van
hen kan geeist worden;
Dat het miclllel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede miclclel : schencling van
artikelen 1 tot 4 en 6 tot 10 van het koninklijk besluit nr 11 dd. 15 October 1934,
waarbij cle wetsbepalingen inzake uitstel
van betaling, gerechtelijk akkoorcl en faillissement nangevulcl worden door cle invoering van het stelsel van het gecontroleercl beheer, van artikel 1, nr III, litt. G,
alinea 3, van de wet del. 31 Jnli 1934,
waarbij aan de Koning bepaalcle machten
worden toegekencl met het oog op llet economisch en financieel herstel, van artikel 535 van de wet del. 18 April 1851 betreffende llet faillissement en inhouclende
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boek III van het Wetboek van koophandel, van artikelen 23 en 23 van de wet del.
H. Wouters, ranclsheer waarnemend voor29 .Juni 1887 op bet akkoord tot voorkozitter. Verslaggever, H. Bareel. ming van het fnillissement (art. 29 en 34 GeUjklu·iilende concl·usie, H. W.-J. Gan'sv;m. tle wetten op het gerechtelijk ak- hof van der Meerscll, advocaat-generaal.
lword, samengeschakelcl op 25 September - PleUe·rs, HI-I. Demeur en Struye.
1946), van artikelen 67 en 97 van de
Gronclwet, doordat het bestreden arrest
beslist clat, onder het stelsel van het gecontroleercl beheer, de schulcleisers, na
de vereft'ening, de uitoefening van hun
2e KAMER .. - 3 Juli 1950.
rechten hervatten zoals inzake faillissement, clan wanneer, integencleel, onder het 1° BEVOEGDHEJID EJN AANLEG.
stelsel van het gecontroleercl beheer, de
STRAFZAKEN. - 00BLOGSM!SDAAD OMSCHREschuldeiseres slechts nog gebeurlijk kunVEN DOOR DE WE'l' VAN 20 JUNI 1947. nen banclelen in geval van terugkomst tot
SAMENRANGEND MISDRIJF BERORENDE TOT DE
beter vermogen :
BEVOEGDREID VAN DE GEWONE RECHTSMACHT.
- BEVOEGD!IEID VAN DE MILITAIRE RECHTSOverwegencle dat het koninklijk besluit
nr 11 van 15 October 1934 tot doel had de
MACHT OM VAN BEIDE MISDRI.JVEN KENNIS TE
te goecler trouw handelencle koopman, die
NEMEN. - DAGTEKENING VAN RET INSTELLEN
zicb tijclelijk in moeilijkheclen bevinclt,
VAN RET ONDERZOEK. - ZONDER BELANG.
ann de gevolgen, - welke gevaarlijk zijn 2° VERKNOCHTHEliD. - STRAFZAKEN. voor zijn kretliet, - van het faillissement,
BEPALING.
van bet uitstel van betaling of van bet gerechtelijk akkoord te onttrekken;
1 o W annee1· een misdrijf dat onder de
Dat het, te flien einde, oncler de bennvoo1·wnwrclen ·unlt llepaftlcl ll'ij fWtilcel 2
ming van geeontroleercl belleer, een ondervan de wet vwn 20 Juni 1941 lletreffenile
scheiden, uitzonderlijk en tijclelijk stelsel
de oorlogsnvisdfulen en een m£sddff lleheeft ingevoercl waarbij, in crisistijcl, aan
horenfl tot ile llevoegflhei1l vnn fle gede hanclelsbeclrijven, welke zich in cle bij
wone rechtsmacht samenhanaenfl zijn,
artikel 1 bepaallle toestan{l bevinclen,
moeten lleifl.e floor fle militaire 1·echtsvoorclelige voorwaarden voor hun reorgamacht gevon:n·ist wonlen,· het is zomler
nisatie en voor het te gelcle maken van
llelwng flat het onde1·zoelc lletreffende
hun aktief verzekercl worden;
het 1n-isllrijj, flnt tot de llevoegdheifl
Overwegencle dat de wetten inzake fail·vwn fle gewone 1·echtsnuwht llehoo·rt,
lissement, uitstel van betaling of gerechslechts 11n 16 F'ell·hw'l"i .1946 aangevangen
telijk akkoorcl op het uitzonclerlijk stelsel
wenl (1). (Wet van 20 Juli 1947, art. 6
van het g·econtroleercl beheer slechts kunen 7.)
·
nen toegepast worden voor zoveel het lm- 2° Verknochthe'icl ·i:n stmf:znlcen -'is het ve'rninklijk besluit tot inrichting van dat stelllwnll rlftt tnssen m.isfl-rijven llestnat e'/1
sel er uittlrukkelijk naar verwijst ;
flf!t van Z11llcf/,wwi,ge aanl ·is ilat 71 et nooflOverwegencle clat het koninklijk besluit
znkelij/,; is llnt z·ij swmen rloo·r dezelftle
nr 11 van 15 October 193± naar geen enkele.
·rechte·r zo·urlen {JCi'O'IInist wo,·flen (2).
bepaling verwijst van de in het midclel bedoekle wetten inzake faillissement of. ge(VAN HOREN.)
recbtelijk akkoord;
Overwegencle dat nit geen van de overARREST.
gelegde stnkken blijkt dat de schuldeisers
van de eisende vennootschap, welke het
I-lET HOF; - Gelet op het bestreden
voordeel van llet gecontroleercl bebeer bekomen had, in een definitieve afstancl van arrest, op 30 Maart 1950 (loor het Militair
hun scbulclvorcleringen haclden toege- Gerechtsllof te Brussel gewezen;
Over het eerste micldel : schending van
stemcl;
Overwegende clat van 23 November 1935 artikelen 1, 2llis, 7 en 11 van de wet van
af, clatum van bet afsluiten van de veref- 26 Mei 1944 betreffencle cle bevoegdheid en
fening·, verweerster gerechtigd was cle lle rechtspleging inzake misclaclen en wanrechtsvleging te vervolgen tot betaling
(1) Verbr., 4 Juli 1949 (A1~·. T'erbr., 1949,
van de betwiste taxe;
Dat claaruit volgt clat het bestreden ar- biz. 447; B"ll. en PAsrc., 1949, I, 506) en de
rest geen cler in het miclclel aangecluide nota onderaan een arrest op dezelfde dagtekewetsbepalingen geschonclen heeft, en dat ning (Arr. Ye1·b,·., 1949, blz. 435; Bttll. en
PASIC., 1949, I, 494).
het midclel naar recht faalt;
(2) Verbr., 8 November 1948 (Arr. T'erb1·.,
Om die redenen, verwerpt cle voorziening ; veroordeelt aanleggers tot tle kosten 1948, biz. 539; Bull. en PASIC., 1948, I, 618);
en tot de betaling van de vergoecling van 7 Februari 1949 (A1~·. Ym·br., 1949; blz. 102;
Bull. en PASIC., 1949, I, 113).
150 frank jegens verweerster.
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gewijzigd en aangevuld door de besluitwetten van 18 September 1944, 9 Januari
1945, 4 Mei 1945 en 18 December 1945,
i10 ,J anuari 1946, 1 van het besluit van de
Regent van 18 September 1945, clat de datum van de volledige bevrijcling van het
gronclgebied vaststelt, 2, 4 en 7 van de wet
van 20 .Juni 1947 betreffencle de bevoegdheicl van de militaire rechtscolleges inzake
oorlogsmislladen, doonla t het bestreclen
arrest aanneemt clat het militair gerechtshof bevoegd was om te vonnissen over
een cloodslag door aanlegger gepleegd, <lie
ver knoch t zou zijn met misdrijven beteugeld door de wet van 20 .Juni 1947 betreffende de oorlogsmiscladen, alhoewel door
het krijgsaudltoraat geen enkel onclerzoeksclaad verricht wercl v66r 15 Februari
lH4H en <le aangeklaagde beslissing hieromtrent iuroe1)t dat de wet van 20 .Tuni
194-7 een algehele bevoegclheid geeft ann
de militaire rechtscolleges, dan wanneer
cleze · wet geen ander cloel heeft clan a an
de militaire rechtsmacht toe te laten over
een gewoon misdrijf te vonnissen zoncler
clat claardoor uitzondering zou gedaan
worden aan de beperkende bevoegdheid
van de buitengewone militaire rechtsmacht zoals deze door artikel 11 van de
besluitwet van 26 Mei 1944 bepaald wercl :
Overwegende llat aanlegger vervolgcl
wordt : 1 o om tussen 9 Mei 1940 en
27 Februari 1944, zijncle in clienst van
de vijand als « Kriminal oberassistent >>
bij de << Sicherheitspolizei >J te Antwerpen,
onder de toepassing van de Belgische
strafwet vallende feiten te hebben gepleegd bij inbreuk op de wetten en gewoonten van de oorlog; 2° wegens verschillende met de snb 1 o bedoelde misdrijven verknochte strafbare feiten die tot de
rechtsbevoegdheid van de gewone rechtsmacht · behoren;
Overwegende dat oorlogsmiscladen gel)leegcl onder de bij artikel 2 van de wet
van 20 Juni 1947 voorziene omstandigheden tot de bevoegdheicl behoren van de
militaire rechtscolleges;
Dat artikel 4 ¥an de wet van 20 Juni
1947 geenszins tot doel heeft de bevoegdheid van de militaire rechtseolleges te
beperken, doch enkel en alleen d~ tot het
vervolgen en het berechten van de door
artikel 2 van de wet voorziene misdrijven
in acht te nemen rechtspleging te bepalen;
Overwegende dat, luidens de tweede alinea van artikel 7 van de wet, wannee;r een
misdrijf, clat krachtens artikel 2 door de
militaire rechtscolleges moet berecht worden, verknocht is met een misclrijf tot het
berechten vnn hetwelk de gewone rechtscolleges bevoegd zijn, beide door de militaire rechtsmacht gevonnist worden;
Dat lwgervermelcl artikel 7 die bevoegdheid noch uitdrukkelijk noch cloor verwij-

zing naar artikel 11 van de besluitwet van
2() Mei 1!JH beperkt tot de verknochte
misllrijven die v66r 16 Februari 1946 hetzij aanhangig waren bij het militair
rechtsprekencl college, hetzij het voorwerv
van een onderzoek door de krijgsaucliteur
uitmaakten;
vVaruit volgt clat het midclel naar recht
faalt;
Over het tweede middel : schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 226 en 227
van het vVetboek van strafvordering,
doordat het bestreden arrest geen enkele
reden aangeeft die nm aard zou zijn de
verknochtheid van de misclaad van gewoon recht met de oorlogsmisclaad te
rechtvaardigen :
Overwegende chit het middel het bestreden arrest verwijt verklaarcl te heb'ben dat de oorlogsmisdaden ten laste van
aanlegger gelegd verknocht zijn met de
moonl gepleegd op de persoon van Elisa
Mahon, wanneer er tussen die misdaden
geen verlmochtheid bestaat in de zin van
de artikelen 226 en 227 van het Wetboek
van strafvordering;
Overwegende dat het arrest verklaart
dat het volstaat dat voornoemde nit de
weg wercl geruimd (d. w. z. vermoorcl) omdat zij aanlegger bij zijn rechtstreekse
meercleren wilde aanklagen wegens onregelmatigheden door hem gepleegd in zijn
dienst van aangestelde van de Sicherheitsdienst en claaruit afleidt dat er een verbancl bestaat tussen deze verschillende
misdrijven « zoclat een goede rechtsbecleling eist dat zij smnen zouden beoordeelcl
worden l>'
Overw~gende dat de samenhang van
misdrijven, bedoelcl in voormelde bepalingen van het Wetboek van strafvordering,
het bestaan is van een zodanig verband
tussen verschillende misdrijven dat zij
allen, in het belang van een goede rechtsbedeling, terzelfclertijd en door dezelfcle
rechter dienen gevonnist;
Overwegende dat het bestaan van dergelijk verband tussen verschillende misdrijven afhangt van omstancligheden van
feitelijke aarcl waarvan en de vaststelling
en de beoordeling bij de rech ter over de
grond behoren ;
Overwegende dat, gemotiveerd zoa1s
hierboven is verklaard, het bestreclen ai'rest, op de conclusies van aanlegger een
passend antwoorcl heeft verstrekt en nocll
de artikelen vermeld in het micldel, nocll
enig andere wetsbepaling heeft geschonclen;
Dat het middel niet opgaat;
Over het derde middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet,' doordat het
bestreden arrest de bepaling van de wet
van 20 Juni 1947, betreffende de bevoegdheid van de militaire rechtscolleges inzake oorlogsmisdaden niet aanduidt

-

68t\

waarop het steunt en die de bewezen verklaarde feiten onder toepassing van de
strafwet zou doen vallen :
Overwegende dat het bestre<len arrest
uitdrukkelijk onder meer aanduidt de
artikelen 2, 3 en 7 van de wet van
20 Juni 1947;
Dat clienvolgens het middel in feite
mist;
Over het vierde middel : schending van
artikel 400 van het Strafwetboek, voor
zoveel nodig 97 van de Grondwet, doordat het bestreden artest ten laste van beklaagde de misdaad voorzien door alinea 2 van artikel 400 van het Strafwetboek bewezen verklaart zonder vast te
stellen llat de slagen of verwonclingen
door aanlegger met voorbedachte raad toegebracht een bestendige onbekwaamheicl
tot persoonlijke arbeicl voor gevolg ha{lclen, en zich er toe beperkt de bestendige
onbekwaamheid vast te stellen :
Overwegende dat het bestreden arrest
aanlegger, wegens cle samenlOJ)ende miscladen en wanbedrijven, waaraan het hem
schulclig verklnart en wanraan een met de
doodstraf strafbaar is gesteld, tot !evenslange dwangarbeid veroordeelt;
Dat, verondersteld dat het middel gegrond bevonden werd, de enige door het
militair gerechtshof uitgesproken straf gerechtvaardigd zou blijven (Strafwetboek,
nrt. 61 en 62) ;
Overwegende verder dat de substantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen nageleefd werclen en clat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op het vertoog tot staving van de voorziening neergelegd ter gri;ffie van het Hof op
2 Nlei 1950 (artikel 5 van de besluitwet
van 19 October 1944), verwerpt cle voorziening; veroorcleelt aanlegger tot cle
kosten.
3 Juli 1950. - 2e kamer. - Voorzitte1·,
H. de Oocqueau des Mattes, raadsheer
waarnemencl voorzitter. - Verslaggeve1·,
H. Simon. - Gelijkltt.idende conclttsie,
II. Raoul Hayoit cle Termicourt, eerste
aclvocaat-generaal. Pleiter, H. Van
Leynseele.

2°

KAMEH. -

3 Juli 1950,

BESTUURDER DIE ZIJN
YOERTUIG VOOR ~;EN lliNDEUNIS NIE1' '1'0'1' STlLSTAND KON BRENGEN. 0NVOORZIENBARE
HlNDERNIS. - GEEN INBREUK or. ARTlKEL 42
VAN DE WEGCODE.
2° l\HDDELEN TOT VEJRBREKING. STRAFZAKEN. - MIDDEL GESTEUND or EEN
VERGISSING DOOit DE RECHTEil IN DE 'l'OErASSING VAN DE WET. VERGISSING ZON-

DER INVLOED Or DE WETTELIJKHEID VAN HE'l'
BESLISSEND GEDEEL'l'E VAN DE BES'l'REDEN BESLISSING. - :iHIDDEL NIET ONTVANKELIJK.

42 van
de Wegcode, de bestmwder die ziin
voe·1·twig n·iet v661· een mwoo1·Z'ienbare
hi.nclern·is -tot stUstnnd leon bren,qen derw-ijze dat hem {feen enlfele jo11t kan ten
lnste gelegtl wonlen (1).
2° Is niet ontvanlceUjlc, het middel gestemtd op een vergiss·ing. in de toepassinu vwn cle wet, doo·r cle 1·echter ove·r
tle rtrond begaa.n, ·wcMmeer cleze ve1·,rri.ss'i,.llff .czonaer invloecl ·is op rle wetteUjlc·
lteicl •IJwn l1et besUssencl uecleelte van cle
liest'/'eclen besl'i.ss·i'll g (2).
1 o Pleegt geen inb1·e'll k 01J a1·tUcel

(COR'l'EIL, T. WILS.)
ARREST.
HET IIOF; - Gelet op !let bestreden
vonnis, op 1 ADril 1950 in boger beroep
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
te Leuven;
In zover tle voorzieningen gericht zijn
tegen de beslissing· over de vordering· tegen nanleggers cloor bet openbaar ministerie ingesteld :
Aangaande eerste aanlegger, beklaagde
Cm·teil :
Overwegende clat de substanW~le of op
straf van nietigheicl voorgeschreven rechtsvormen nageleefd werclen en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Aang·aancle tweede nanlegster, de vennootschap « Lebrun Servais ll :
Overwegende dat nit geen enkel stuk
blijkt clat aanlegster haar voorziening zou
betekencl hebben aan !let openbaar ministerie tegen hetwelk zij gericht is;
Waaruit volgt dat de voorziening niet
ontvankelijk is;
In zover de voorzieningen gericht ZlJll
tegen de beslissing over de vordering
door het openbaar ministerie ingesteld tegen verweerclers Wils en tegen de vennootschap << Esbowil ll :
Overwegende dat aanleggers geen hoedanigheid hebben om een voorziening in
te stellen tegen de beslissing die een medebeklaagcle vrijspreekt en de door het openbaar ministerie gedagvaarcle burgerlijk

1° VERKEEJR. -

(1) Verbr., 21 November 1949 (~ie hoger,
blz. 152; Bull. en PAsrc., 1950, I, 168, en de
nota).
(2) Verbr., 16 Januari 1947 · (A1'1', Verb•·.,
1947, blz. 16; Bull. en PASIC., 1947, I, 17);
17 Juni 19,18 (Arr. Ye1·br., 1948, blz. 340; Bull.
en PAsrc., 1948, I, 397) ; 26 J anuari 1950 (zie
hoger, blz. 334; Bull. en PAsrc., 1950, I, 359).
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verantwoordelijke partij buiten zake stelt,
daar clie -beslissing geen invloed heeft op
de wettelijkheid van de beslissing jegens
aanleggers gewezen;
Waaruit volgt dat de voorzieningen niet
nntvankelijk zijn;
In zover de voorzieningen gericht zijn
tegen de beslissing over de vorderingen
van de burgerlijke partijen, de vennootschap « Esbowil » tegen a:mleggers en de
vennootschap « Lebrun Servais >> tegen
verweerders :
Over het enig middel : schending van
artikel 42 van het koninklijk besluit van
1 Februari 1934, doordat het bestreden
vonnis, om te beslissen dat verweerder
Wils, aangestelde van verweerster, de
vennootschap « Esbowil », geen, font begaan heeft en ·dat, derhalve, de volledige
verantwoordelijkheid van het ongeval aan
eerste aanlegger Om·teil te wijten is en
dat d•~ correctionele rechtbank onbevoegd
is om kennis te nemen van de eis van
tweede aanlegster, hierop steunt dat verweerder Wils op de radiale weg TienenLeuven, tussen het vallen van de avond
en het aanbreken van de dag, gerechtigd
waste rijden met een snelheid van 40 km.,
niettegenstaande hij een met grote lichten rijdende luxe-auto moest kruisen,
ilaar om te kruisen verweerder Wils zijn
kruislichten had moeten opzetten en gans
zijn aandacht moest schenken aan deze
auto die hij kruiste en aldus rijden mocht
« alsof alleen verlichte hindernissen te
verwachten waren », dan wanneer artikel 42 van de Wegcode bepaalt dat ieder
bestuurder zijn snelheid derwijze moet regelen dat hij v66r zich een voldoende
ruimte behoudt om v66r een hindernis het
voertuig tot stilstand te kunnen brengeri,
bepaling die dus geen onderscheid maakt
tussen verlichte en niet verlichte hindernissen:
Overwegende dat het vonnis het bestreden dispositief steunt niet aileen op de in
het middel aangeduide redenen, maar ook
nog op een onderscheiden reden ;
Overwegende immers dat het vaststelt
dat verweerder Wils, ten gevolge van de
mist, de van achter onverlichte camion
van eerste aanlegger slechts op enkele meter kon zien, zodat het hem onmogelijk
was nog op tijd te stoppen;
Dat de rechter aldus vaststelt dat, wegens de feitelijke omstandigheden, de onverlichte camion een onvoorzienbare hindernis uitmaakte, zodat geen font ten
laste van verweerder kon behouden worden;
Overwegende dat die vaststelling het
dispositief wettelijk rechtvaardigt; dat
llet middel, gericpt tegen een overbodige
motivering, van belang ontbloot en, derhalve, niet ontvankelijk is ;
VERBR., 1950. - 44

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de kosten en tot een vergoeding van 150 frank
aan verweerders.
·
3 .Juli 1950. - 26 kamer. - Voorzitte1·,
H. de Oocqueau des Mottes, raadslleer
waarnemend voorzitter. - Ve1·sZaggeve1·,
H. de Olippele. - Gelijlcluidende eonelusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat - generaal.
Pleiter,
H. Struye.

2e
1°

KAMETI. -

3 Juli 1950.

BEVOEGDHEID EN AANLEG.
STHAI<'ZAKEN. lNBREUK OP DE WEGCODE.
GEPLEf~GD DOOH EEN MILI'l'AIH TI.JDENS DE
DIENST. BEVOEGDHEID VAN . DE MILITAIRE
REOH'l'SMACHT,

2°

BEVOEGDHEID EN AANLEJG. -STRAFZAKEN. :MILITAIR ONDim DE WAPENS,
VEHVOLGD WEGENS EEN INBREUK OP DE WEGOODE TIJDENS DE DIENST GEPLEEGD. MILITAIR MET ONHEPAALD VERLOF, \'ERVOLGD \VEGENS EEN INBREUK OP DE WEGOODE EN
WEGENS HET WANBEDRI.JF VAN ONVRIJWILLIGE
VERWONDINGEN. -c SAMENHANG TUSSEN AL DE
INilREUKEN. BEVOEr.DHEIIl VAN DE MILITAIRE RECHTSMACHT.

3° REJGEJLING VAN REJOHTSGEJBIEJD.
STRAFZAKEN. BESOHIKKING 'fOT VERWIJZING NAAR DE COHREOTIONELE REOHTBANK.
BEKLAAGDE, .MILI'l'AIR ME'l' ONBEPAALD VERLOF. ARREST VAN RET HOF VAN BEROEP.
ARREST VAN ONBEVOEGDHEID 01\I REDEN VAN
DE SAMENHANG BESTAANDE TUSSEN DEZE FEI1'EN EN DEZE VOOR DE KRIJGSHAAD AANHANGIG
GEM:AAKT TEN LASTE VAN EEN MILITAIR IN
AOTIEVE DIENST. BESOHI=ING leN ARREST
IN KRACH'!' YAN GEWIJ:ODE GEGAAN. -ARTIEST
VAN HE'f HOF VAN BEROEP GEGROND. VERNIETIGING VAN DE BESOHI=ING EN VERWJ,JZING VAN DE ZAAK NAAR DE KRI.JGSRAAD VOOH
WELKE DE ZAAK AANHANGIG GE1<IAAKT WERD.

1° Behoort .tot de bevoegclhe·icl van de mU-itaire 1·eehtsmaeht, de ·inb1'e~tlc op de
We geode tijde-ns de dienst gepleegcl (1).

(Wet van 15 Juni 1899, art. 23, 3°
laatste alinea).

~n

23,

2° vYawnee·r een mi.l-itair omler de wapens
en een nviUta-i1· met onbepaald verlof
vervolgd worden, de eerste wegens een
·inb1·eu,/c op de Wegeode tijdens de dienst
gepleegd, de andere wegens een inbre·ulc
op de W egeode en wegens het wanbedrijf van onvrijwillige ve1·wonclingen, en
wanneeT al de inbreulcen samenhangend
z-ijn, is de militaire 1·echtsmacht de be(1) Verbr., 22 Juli 1932 (Bull. en PAsiC., 1932,
I, 233).

-690voe{lcle rechtsnuwht om lcennis te nemen
·tHUl ric ge.'?!rwwnU.il•e 'inbreul,oCII (1).
3° 1•Vannce·r een beschiklcing vun de ntarlkcbmer een bel.:lnagde, m·ilitwi1· met onbezmalrl verlot, naa1· de cor·recf'ionele
'I'Cchtlw:ll k· heett ve·rwe.zen en dnt cleze
rechtbnnl,, alsmede, nu hoge·r bemep, het
hot 1>an 7mroep, zich o11bevoeurl hebben
•IJerlc.ZCuu·a, rlaar !lc j'eilen ten lnste ·uwn
rle beklanullc ucl.eud sa.rnenlwnucnrl zijn
met j'eUcn 'DIIrir ac k'l'ijus·raarl nwnlw.nrrir;
.r~emaakt ten l.aste van ecn wulem bek.la.aude, ·Jnilita:i.1· in uct'ie·ve cUenst, vcr'it.-ieUut het Hot, .!."ennis ·1wmenrlc van ecn
i·eyclmati.rJ •verzoel• tot 1'G(!Gl'ing van
rechtsuebierl, lle besehikl..-inrJ vn·n rlc
rnarlka:mer, zo rl.e va.ststellinr;en vnn rle
·rcehter o·ver cle f!'I"OiUl juist scldjncn, en
1!erwi:ist lwt de zcwk 1wwr de kr·i:ius·ra.nrl
lii:i welke ·reerls de vel"';olginu teuen de
lieklrw:_qrle, 11t:il:itah· 'i.n act-ie1;c cricnst,
artllhan.rriu ·is (2).
(PHOCPREUll-GENERAAL 'l'E BHUSHEL,

T. VAN LAER.)
ARREST.

HEl'r HOF; - Gelet ov het verzoek
tot regeling van rechtsg·ebiell ingediend
door de Procureur-Generan l bij het Hof
van beroep te Brussel;
Overwegencle clat, bij beschikking van
de Raaclkamer van de Rechtbank van
eerste annleg te :Mechelen, Julien Van
Laer en de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkllekl << A. en
.T. Wilms'' op 24 Mei 1949 verwezen werclen naar de Correctionele Reclltbank te
Mecheleu, de eerste uit hoofde van, te
Lier op 16 October 1948 : a.) bij gebrek
aan vooruitzicht of voorzorg, doch zonder
het inzicllt om de persoon van een ander
aan te randen, onvrijwillig slag·en of verwondingen te hebben toegebracht aan Eelmonel Maden en Martin Verwerft ; b) met
samenhang, bestuurcler van een voertuig
zijncle op de ovenbare weg, verznimc1 te
hebben, alvorens een in beweging of stilstaancle weggebrniker voor te steken, zicll
te vergewissen cla t de baan a an zijn linkerzijcle vrij was op een voldoencle lengte
om alle gevaar voor annrijcling· te vermijden; de tweede, om zich met de eerste,
llaar aangestelde, clie de inbreuken pleegcle
in de uitoefening van de becliening wa ar_voor zij hem gebruikte, burgerlijk verantwoordelijk te horen verklaren voor het
betalen van de gerechtskosten. betreff'ende
de betichting A en van de gerechtskosten
(1) Verbr., 1 April 1940 (Bull. en PASIC.,
1940, I, 105).
.
(2) Verbr., 8 April 1946 (A,.r. Tlerbr., 1946,
blz. 145; Bull. en PASIC., 1946, I, 145).

en cle geldboete betreff'ende de beticllting B;
Overwegende clat, alvorens de zaak v66r
de correctionele reclltbank werd opgeroeven, de naamloze verzekeringsmaatschaDpij <( Le Foyer '' en voormelcle personenvennootscllap met beperkte aansprakelijkheicl « A. en J. Wilms ,,, Edmond
Marten v66r de Krijgsraacl t.e Antwerven
hebben geclaagcl bij rechtstreekse clagvaarcling van 30 September 1949, waarin
zij aanvoerden clat de aanrijcling te wijten was aan de inbreuken en fouten begaan door Eclmoncl Marien, clie, gelet
ov lle omstandiglleden, met een overclreven snelheicl reed en zijn snelheicl niet
meester was, clie bij een aansluiting de
niterste rechterzijcle niet heeft gehouclen,
een voertuig aldaar voorbijstak terwijl de
baan aan zijn linkerzijcle niet vrij was
over een voldoende lengte, minstens in een
omstancligheicl waarin gevaar voor aanrijding bestoncl, en die verzuimcl had de
reglementaire plaats in te nemen zoclra
llij het zonder hinder voor andere weggebrnikers cloen kon;
Overwegende clat de krijgsraacl de
rechtstreekse dag"Vaarding on tvankelijk
verklaarde bij vonnis van 3 November
1.949 en de zaak vervolgens uitstelcle, zodat de vervolging, bij rechtstreekse clagvaarding ingesteld tegen Edmond Marien,
Hteecls bij de krijgsraa d aanhangig is;
Overwegende clat de Correctionele
Rechtbank te Mechelen, zicll bij vonnis
van 28 October 1949 onbevoegcl verklaarcle
om uitspraak te doen over de vervolging
ing·estelcl door het openbaar ministerie
tegen .Julien Van Laer en de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheicl «A. en J. Wilms ll, om reclen clat
(<Van Laer ov het ogenblik van cle feiten en nu nog· militair is met onbevaald verlof, en het wenselijk is clat de
militair met onbepaalcl verlof en de milita ir in actieve clienst door eenzelfde
reclltsmacht worden gevonnist, en dat,
luidens artikel 22 van de wet van 15 Juni
1899, enkel de militaire rechtbanken bevoegcl zijn om de militair met onbepaalcl
verlof en de militair in bevolen clienst te
vonnissen '' ; clat clit vonnis bevestigcl wercl
door het arrest van het Hof van beroep te
Brussel op 31 J anuari 1950 gewezen;
Overwegencle dat de beschikking van de
Raaclkamer van de Rechtbank van eerste
aanleg te Mecllelen van 24 lVIei 1949 en het
arrest van het Hof van beroep te Brussel
van 31 .T anuari 1950 beicle thans kracht
van gewijscle hebben verworven; dat uit
hun tegenstrijdigheid een negatief geschil
van rechtsgebiecl is ontstaan waardoor de
normale gang van het gerecht belemmercl
worclt;
Overwegencle, enerzijcls, clat de feiten
welke respectievelijk aan Van Laer en
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voertuigen welke wederzijds door elkeen
van beiden waren bestuurcl; dat het anderzijds is gebleken dat Van Laer op het
ogenblik van de feiten militair met onbepaald verlof was en Maden militair in
actieve clienst, en dat deze de feiten
gedurende het uitoefenen van zijn dienst
gepleegd heeft ;
Overwegende dat, in deze stand van de
feiten, de krijgsraad aileen bevoeg·d was
om over de sanienllangende feiten te vonnissen bij toepassing van de artikelen 22
en 2g, go en laatste lid, van de wet van
15 Juni 1899, houdende titel I van het
vVetboek van strafreclltspleging voor het
leger;
Om die redenen, het rechtsgebied regelend, en zonder inachtneming van de beschikking van de Raadkamer van de
Hechtbank van eerste aanleg te Mechelen
van 24 Mei 1949, welke als nietig en ongedaan client beschouwd, verwijst de zaak
naar de Krijgsraad te Antwerpen om er
over uitspraak te doen samen met de zaak
welke tegen Edmond Marien bij rechtstreekse dagvaarding van go September
1949 door de verzekeringsmaatschappij
<< Le Foyer ll en de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid « A. en
.J. vVilms ll ingecliend wei·d en welke thans
bij dat rechtscollege aanhangig is; beveelt ,,,
dat onclerhavig arrest zal worden overgeschreven in de registers van de Rechtbank
van eerste aanleg te Mechelen en dat melding er van zal worden gemaakt op de
kant van cle vernietigde beslissing; laat de
kosten ten laste van de Staat.

-3 Juli 1950. - 2" kamer. - Voorzitte1·,
H. de Oocqueau des Mottes, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
H. Vandermerscll. ~ GcUjkl~l-idcndc concl~tsie, H. Haoul Hayoit de Termiconrt,
eerste advocuat-generaal.
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1°

KA~IER. -

3 Juli 1950.

VONNISSEN EN AHRESTEN.
STR.AFZAKEN. - KRIJGSRAAD DIE EEN BEGEVING TER PLAATS BEVEEL'r. - VERHOOR VAN
GETUIGEN TER PLAATS. - VooRWAARDEN TOT
\VETTELI.IT'CHEID ER VAN.

2° REOHTERLIJKE INRIOHTING.
KRIJGSRAAD. - ZETEL VAN HET OPENBAAR
MINISTERIE REKLEED DOOR DE AUDITEUR-GENERAAL. - AUDITEUR-GENERAAL BIJ ZEKERE
TERECHTZITTINGEN VERVANGEN DOOR EEN SUBSTI'l'UUT-KBIJGSAUDI'rEUR. WETTELJ.JKHEID.

go MIDDELEN TOT VERBREKING. STHAFZAKEN. - VEHWIJT TOT DE WET GERICH'!'. KAN GEEN MIDDEL TOT VERBREKING UITMAKEN.

4° MEDEPLIOHTIGHEID.- ARTIKEL 66
\'AN RET STRAFWETBOEK. - DEELNEllfiNG VAN
VERSCHILLENDE PERSONEN AAN EEN 1\IISDAAD.
- GEMEEN OVERLEG.
KAN STILZWIJGEND
ZIJN.
;Jo

VEHBHEKING.
BEVOEGDHEID.
GROND VAN DE ZAAK.
HET I-lOF };fAG Ell
GEEN KENNIS VAN NEMEN.

1° Wanneer de kdjgsmad cen begeving
ter plaa.ts beveelt, mogen bij hot scho·nwen van de plaats get~tigen ve1·hoonl
worden voo1· zoveel dU ve1·hoo1· noodzakcl1jh; zij tot de doelt·rcjjcndlwid vcvn de
onde·rzoclcsmantr·egcl en· dat hic1·toe in
het openbacw en op tegensp1·aalc ove1·gegnnn wo1·de; dergeUj lc ve1·hom· be1·oott
cvenwel de pa1·tijen niet van hot recht
te v1·agen dat, bove1tdien, de getuigen op
•JIWCI' omstcvll(Ugc wi,ize in de gewonc
vcwhoo1·zanl van de kr-ijrJsnwd zo·zule11
1Jerhoonl -wonlcn (1).
2° De atuUtcwr-generaal of cle subst·itu·ntn~tclitetw-generaal die,
ovc1·eenlcomstig
cwt-ilcel 123, alinen 2, vnn de wet vnn
15 Jwvi. 1899, bi:i con zanlc ·in behandcl-irw
v661· de lc1"ifgs·mad, cle zctel vcvn hot
openbaar m·iniste1·ie belcleedt, is· er nict
toe gchmulen te zetelen gecl~wende al de
nwn clcze znnk uewifcle tc·rcchtz-itf'i'ngen,
en mag z-ich doo·r een s·nbstitu~tt-lcr·ijgs
aud-ite~w laten vervangen (2).
go Een verw·ijt tot de wet fll31"icht lean
geen micldel tot verbrclcing ~titmalccn.
(1) Zie de nota 1, ondertekend R. H., onderaan dit arrest in Bull. en PAsrc., 1950, I, 789.
(2) Zulks is een gevolg van de ondeelbaarheid van het openba:ar ministerie. De procureur-generaal bij het hof van beroep mag
ongetwijfeld niet het ambt van het openbaar
ministerie waarnemen bij een correctionele
rechtbank en er bestaat, bijgevolg, geen ondeelbaarheid, wat de dienst ter terechtzitting
betreft, tussen de magistraten van het parket
bij het hof van beroep ·en deze van het parket
bij de rechtbank van eerste aanleg (raadpleeg
l'mpos sur le ministen public, redevoering op
15 September 1936 gehouden op de plechtige
openingszitting van , het Hof van beroep te
Brussel, blz. 17). Artikel 12-3 van de wet van
15 J uni 1899 bepaalt evenwe! dat de auditeurgeneraal al de ambtsverrichtingen, welke tot
de bevoegdheid van de krijgsauditeurs behoren,
mag uitoefenen en bij de krijgsraad lean zetelen; het vestigt aldus, wat betreft het ambt
van het openbaar ministerie bij laatstvermeld
rechtscollege, de ondeelbaar heid tussen de
magistraten van het auditoraat-generaal, de
kl'ijgsauditeur en zijn substituten.
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Dat, echter, zowel uit de processtukken
als nit de in llet middel voorkomende vermelclingen blijkt cla t de getuigen, die gedurende de tijdelijke verplaatsing van de
tereclltzitting onclerhoord werden, regelmatig getuigenis llebben afgelegd in de
zaal van llet gereclltsllof te Antwerpen clie
voor de terechtzittingen van de krijgsraad
bestemd is;
Dat uit het vorenstaande volgt dat het
middel naar recht faalt;
(SOHMIT1', T. VERENIGING VAN POLITIEKE
Over het tweede middel : schending van
GEVANGENEN.)
de wet, doordat de substituut-auditeur-generaal die, gedurende de behandeling van
ARREST.
de zaak v66r de krijgsraad als openbaar
ministerie fungeerde, ter terechtzitting
HEJ'l' HOF ; - Gelet op het bestreden van 25 November 1949, in de loop derwelke
arrest, op 20 April 1950 gewezen door het het beroepen vonnis uitgesproken werd,
Militair Gerechtsllof, zetelende te Brus- vervangen werd door een substituutsel;
krijgsauditeur, wanneer een substituutnucliteur-generaal in zijn plaats had moeI. Voor zoveel de eis tot verbreking de
beslissing over de vublieke vordering be- ten optreden :
Overwegende dat de functies van llet
rloelt :
Over het eerste middel : schending van openbaar ministerie bij de krijgsraad
de artikelen 155, 176, 189 en 190 van hBt wanrgenomen worden door de krijgsaudiWetboek van strafvordering, doordat, ge- teur of zijn substituten (wet van 15 Juni
tlurende het ter vlaats gaan van de 1899, art. 76 en 77) ;
Dnt geen wetsbepaling voorschrijft dat
krijgsra ad te Dreenclonk, zekere getuigen
gehoord werden, welke hetzij later hetzij de nuditeur-generaal, wanneer hij gebruik
voorclien ook ov tle terechtzittingen van de maakt van llet hem door artikel 123, alikrijgsraad gehool'<l werden, en de krijgs- nea 2, van de wet van 15 Juni 1899 toegeraad zijn vonnis gesteund heeft zowel op kend recht, het ambt van het openbaar
het onderzoek ter terechtzitting als op het ministerie zal bekleden op al de terechtonderzoek ter plaats, en doordat het be.l' :.::ttingen van een bepaalde zaak;
Dat het middel naar recht faalt;
streden arrest die nietigheid heeft overgeOver llet derde middel : schencling van
nomen:
Overwegemle tlat de krijgsraad, 11\)t hou- cle wet, doordat het bestreden arrest ten
den Yan een schouwing van de plaats, onrecllte de Belgisclle strafwet toegepast
waar de ten laste van aanlegger gelegde lleeft op feiten welke llet openbaar minismistlrijven gepleegcl wertlen, noodzakelijk - terie als oorlogsmisdaden aangeklaagd
geacht hebbende, bij vonnis dtl. 4 Augus- lleeft, wanneer het territorialiteitsbegintus 19,!9 de tij tlelijke verplaatsing van de sel toepasselijk is op feiten clie door het
terechtzitting naar het Fort van Breen- gemeen recht strafbaar zijn gesteld, en
geenszins op oorlogsmisdaclen die op grond
clonk regelmatig beval;
Dat dientengevolge clit rechtscollege ge- van -het internationaal recllt dienen beoorreclltigd was in voormelcle pfaats in het deeld :
openbaar en op tegenspraak getuigen te
Overwegende dat, naar de vaststellingen
!wren, zoals het gedaan heeft, inclien het van de rechter over de grond, al de feiten
clit lwren nodig oordeelcle om aan de be- welke het bestreden arrest bewezen vervolen omlerzoeksverricllting llaar volko- klaart, gepleegcl werclen op llet gronclgebied van het Rijk; dat zij allen strafbaar
men doelmatigheid te verzekeren;
Dat ongetwijfeld dergelijk verhoor l'lijn gesteld door de Belgische strafwet;
Dat zij bovendien, zowel naar de vastgeenszins aan de in de zaak betrokken
partijen llet recllt ontnam te vragen dat stellingen van de rechter van de eerste
de getuigen, welke onder bovenbedoelde aanleg waarlleen het bestreden arrest ver"
omstancligheden gelworcl werden, op een wijst, als naar die van de recllter van de
meer omstanclige wijze zouden gehoortl tweecle aanleg, gepleegd werden met overworden in de loop van de gewone terecht- treding van de oorlogswetten en gewoonzitting van de krijgsraad, overeenkomstig ten;
Overwegencle da t het middel de Belde artikelen 155, 189, 190 van llet Wetboek
van strafvordering ;
giselle militaire rechtsmacht verwijt toepassing te hebben gemaakt van de wet
van 20 Juni 1947 die << op een onjuridische
(1) Raadpl. CoNSTANT, 1li anuel cle d1·oit penal,
grondslag zou berusten ll; clat dit bezwaar,
l' dee!, n' 93; verbr., 8 April 1929 (Bull. eu gericht tegen de wet, geen middel tot verPASIC., 1929, I, 148).
breking kan uitmaken;
4° Het gemeen overleg, vm·eist doo1· arUkel 66 vcm het Stm,fwetboelc, Mt-ssen de
deelneme·rs aan een zelfde misdaafl, kan
8tilzwijgencl zijn (1).
i\ 0 B1tUen het uUzoncle'l'lijlc geval voorz·ien
cloo1· artilcel 95, alinea 2, van cle Grandwet, neemt lwt Hoj', bij hetwelk een
vom·Z'i-enhl,rJ aftnhangiu uemaftkt wenl,
[JCen lcennis 'fan clc rtroncl vnn fle zcwlc.
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Over het vierde middel : schending van
artikel 66 van het Strafwetboek, doordat
llet bestreden arrest aanlegger veroordeelt
als mededader aan verschillende moorden,
zoncler te hebben vastgesteld tlat llij gehancleld heeft in overleg met de andere
<leelnemers :
Overwegencle dat het bestreclen arrest
uit stipt bepaalde feiten, welke het uit<lrukkelijk aangeeft, afleidt dat aanlegger
het opzet had te doden en er tussen hem
en de andere personen, die aan het plegen
van de in de betichting bepaalde moorden
deelnamen, ten minste een stilzwijgend
overleg bestoml om die moorden te Dlegen;
Dat door artikel 66 van het Strafwetboek niet wreist wordt dat het overleg
tussen de deelnemers op uitdrukkelijke
wijze zou uitgedrukt worden;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
·
Over het vijfcle middel : schending van
de wet, doordat het bestreden arrest, tegen het dossier in, aanlegger schulclig verklaart aan de feiten bedoeld sub ur II
van de telastlegging daar het enige ernstige bewijs (nl. het bevel de joclen vrij te
Iaten na 20 .Tanuari 1943) volledig door de
feiten tegengesproken worclt :
Overwegende dat llet bestreden arrest
aanlegger wegens de verschillencle misdaden waaraan het- hem schuldig verklaart
tot een enkele straf veroorcleelt, te weten
<le dooclstraf; dat het micldel uitsluitend
gericht is tegen de beschikking welke aanlegger schulclig verklaart aan de misdrijven becloelcl .mb nr II van de betichting;
Overwegencle dat, werd het midclel gegrond bevonden, de enige uitgesproken
straf gerechtvaarcligd zou blijven door de
bewezen verklaarde misdaden bedoeld
sub nr II van de telastlegging;
Dat dienvolgens het middel niet ontvankelijk is;
Overwegende bovendien dat de substantH!le o;f op straf van nietigheid voorgeRcbreven vormen nageleefd werden en dat
de uitgesproken veroordelingen wettelijk
zijn;
TI. Over !let middel in zover bet de
beslissing over de burgerlijke vorclering
bedoelt :
Overwegende dat bet middel bet bestreclen arrest verwijt de elementen van de
zaak verkeerclelijk beoorcleeld te bebben ;
Dat llet onclerzoek naar de gegronclbeicl
van het middel de kennisneming van de
grond van de zaak vereist en clat, buiten
llet uitzonderlijk en zicb ten deze niet
voordoend geval, voorzien door artikel 95,
alinea 2, van de Grondwet, het Hof van
verbreking niet van de groncl van de zaken kennis neemt ;
Dat clientengevolge het midclel niet kan
aanvaard worden;

Om die redeueu, verwerpt de voorzieniug; verwijst aanlegger in de kosten.
3 Juli 1950. - 2e kamer. - Voorzittm·,
H. de Oocqueau des Mottes, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slag,qever,
H. Simon. - Gel-ijkl1ridemle concl!tsie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
.advocaat-generaal. - Ple·iter, H. Daems
(van de Balie te Antwerpen).
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3 Juli 1950.

KAMEH. -

REDENEN VAN Dill VONNISSEN EN
ARRES'L'EN. - STRA~'ZAKEN. - VONNIS
YAN

VEROORDELING.

W~:;l';·inEPALING

DIE

-

. A.ANDVIDll\'G

HET

FElT

VAN

VERBIED'l'.

DE

-

GEEN AANDUIDII\'G YAN DE BEPALING DIE Df'
S'rRA~' YAR'l'STELT. GEIJHEK AAN REDENEN.
Is H-iet yemot·i'!Jeenl, het vonnis vwn veroordelinu lla.t de wetslJepa.limrJ awncl·uiclt
rlie het ·voor lJe'U!e.zen verklaanl feit verlJie!lt lloch rlnt rJeen mel£/.iu!f maakt van
rle wetslJepalinrJ clie rl.e stntf va.ststelt
en ·van dit felt ecn inlJreuk maal;t (1_1.

(GILLIS, T. BRDYLAND.)
ARREST.
Hill'l' HOF; - Gelet op het bestrecleu
vonnis, op 28 April ·H150 door de Oorrectionele Recbtbank te Veurne gewezen;
I. Aangaande de eis tot verbreklng ingesteld door Roger Gillis, als beklaagde,
en door Victor Gillis, als burgerlijk verantwoorclelijke voor beklaagcle :
Over het viercle midclel : scbending van
artikel 97 van de Grondwet door niet-verrnelding van de toegepaste wetsbepalingen:
Overwegemle dat de bestreden beslissing geen enkele wetsbenaling aancluklt en
zelfs niet verwijst naar bet vonnis gewezen door de eerste rechter; clat tronwens clit vonnis wel als overtreden vermelclt artikel 54, 2, van l!et Algemeen Reglement op de verkeerspolitie del. 1 Febrnari 1934, docb geen enkele wetsbepaling
aamlnidt die becloelcl misdrijf strafbanr
stelt;
Overwegende dat het bestreden vonnis
clerhalve niet gemotiveerd is en clat het
middel gegrond is ;
II. Aangaande de eis tot verbreking in(1) Ve1·br., 10 November 1947 (A,.,.. Ye1·b1·.,
1947, blz. 359; Bull. en PASIC., 1947, I, <t72) ;
6 Maart 1950 (zie hoger, .biz·. 446; Bull. en
PASIC., 1950, I, 474).
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gesteld door Roger Gillis en Victor Gillis,
als burgerlijke partijen, tegen Albert
Bruyland en de naamloze vennootschap
<< Fonderies Nestor Martin ll onder sequester :
Overwegende dat uit geen stuk waarop
llet Hof acllt vermag te slaan blijkt dat
nanleggers hun voorziening hebben doen
betekenen ann de partijen tegen welke zij
gericllt is ;
Dat die voorziening c1ienvolgens niet
ontvankelijk is (Wetboek van strafvordering, art. 418) ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis doch alleen in zover het, beslissende over de vordering door llet openbaar ministerie ingesteld tegen Roger
Gillis en Victor Gillis, eerstvermelde tot
een geldboete en de kosten veroordeelt, en
laatstvermelde burgerlijk verantwoordelijk verklaart voor bovenbedoelde beklaagde ; verwerpt de voorzieJiingen voor
het overige; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Veurne en dat melding er van zal worden
gemaakt op de kant van de gecleeltelijk
vernietigde beslissing; veroordeelt aanleggers tot de llelft van de kosten, laat de
· andere helft van die kosten ten laste van
de Staat; verwijst de zaak, aldus beperkt,
uaar de Oorrectionele Rechtbank te leper.
3 Juli 1950. - ze kamer. - Voorzitte1·,
H. de Oocqueau des Mattes, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Versla.ggeve1·,
H. Simon. GeUjkl·wiclende conclns·ie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.
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KAMEn.-

1° VERKEER. -

3 Juli 1950.

BESLISSING DAT EEN OPEN-

BAnE WEG NIET DE VERLENGING IS VAN EEN

ANDERE DIE YERDER DAN DE AANSLUITING
LOOPT. - BESLISSING GESTEUND OP EEN ALGEMENE OVERSOHOUWING VAN DE PLAATS. WE'l'TELIJKHEID. - PERKEN.
2° VERKEER. - WEG DIE NIE'l' VERDER DAN
DE AANSLUITING LOOP'!'. - BESLISSING HIERUIT A~'GELEID DA'l' DE RIOH'l'ING VAN DE ASSEN
EN DE BREEDTE VAN DE WEGEN VERSOHILLEND
ZIJN. - GEEN VAN BEIDE WEGEN HOOFDZAKELIJK ALS . NORI.fALE UITWEG DIENENDE VOOR
HET VERKEER OP DE ANDERE WEG. - WETTELIJKE BESLISSING.

dan lle cut11slttit-ing loopt, n·iet mislcent (1).
2° jj;Iiskent het wettel'ijlc beurip wiet van
lle openba1·e weu, clie n·iet venler clan de
nanslu.it-inu loopt, het lwrest besUssencle
dat twee openbcwe weuen., waa1·va.n de
1titeinrlen, op een lcnt·isp·unt, uedeeltelijlc
teuenover ellar.ulle·J· liuuen, evenwel niet
cle verlenuin {/ de ene van lle a11llere witmaken omdat de dchtinu van hnn assen
en Twn b1"eedte· ve1·schillend z:ijn en omdnt ueen vnn beide wegen hoofdzalcel-ijlc
ctls nonnnle ttitweg voor het ve1"7reer op
cle anlle·re weg dient (2).
(GHOQT.JANS, '1'. VAN LOOYEREN.)

ARREST.
HFJT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, ov 7 April l!J50 door het Hof v:m
beroep te Brussel gewezen ;
I. Wat betreft de voorziening ingesteld
door Josephus Grootjans;
A. In zover cle voorziening gericht is
tegen de beslissing over cle publieke vordering :
Over het enig midclel : schending van
artikel 97 van de Gronclwet, wegens tegenstrijdige of clubbelzinnige overwegingen, en scllencling van de artikelen 51, 2°,
54 en 55 van llet reglement op de verkeerspolitie, cloorclat, om te beslissen dat
de Gilles de Pelichylei, welke door aanleggers voertuig was gevolgd, niet over
cle aansluiting naar de. 's Gravenllofsweg
doorloopt en clat de burgerlijke partij derllalve de voorrang niet moest laten aan
aanleggers voertuig, het bestreclen arrest de verlengingslijn van de Gilles de
Pelichylei niet laat lopen op haar uitmonding zelf clocll v66r haar uitmoncling in cle
richting van haar ligging, een onaanvaarclbaar criterium voorstelt, onder
meer het uitzicllt van beide wegen, de
clrukte van het verkeer, de vernauwing
van cle 's Gravenllofsweg, zijn verderop
cloodlopen, clan wanneer de Gilles de Pelichylei. zich omtrent juist tegenover de
's Gravenhofsweg bevindt en er practisch
geen afwijking bestaat tussen de tegenover ellmar liggende wegen, en de Gilles
cle Pelicllylei zich aldus op ideale wijze
over llet luuispunt naar de 's Gravenhofsweg verlengt, en doorclat llet bestreclen
arrest, wijl llet enerzijds oordeelt dat de
's Gravenllofsweg geen verlenging van de

1 o De rechter ove1· de gmnd, stettnende op
een aluemene ove1·schottwing van de
plaats, beslist wetteUjlc dat een openbcwe weg niet de verlenging is van een
lmdere die venler dan de aanslttiting
loopt, wanneer h'ij het wettelijlc begrip
van de openbare weg, die niet verde1·

(1) Verbr., 21 November 1949, 6 Maart en
22 Mei 1950 (zie hoger, biz. 154, 449 en 588;
Bull. en PASIC., 1950, I, 171, 476 en 656).
(2) V ergel. verbr ., 21 November 1949 en
24 April 1950 (zie hoger, blz. 154 en 527; Bull.
en PASIC., 1950, I, 171 en 584).
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hij nauwer is, niettemin anderzijds aanneemt dat de Kerkstraat, welke door de
burgerlijke partij gevolgd werd, over het
kruispunt doorloopt in de richting van de
steenweg op Sint-.Tob-in-'t Goor, alhoewel
deze baan nauwer wordt :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat de rechter over de
grond op souvereine wijze oorcleelt, met
inachtnemJng van de feitelijke toestand
van de vlaats, clat een openbare weg over
een aansluiting de verlenging uitmaakt
van een andere weg, mits hij het wettelijk begrip van de openbare weg, die verder clan de aansluiting loopt, niet miskent;
Overwegende clat het arrest vaststelt
dat inclien de uitmondingen van de Gilles
de Pelichylei en van de 's Gravenhofsweg
gedeeltelijk tegenover elkaar liggen, dan
toch de richting van de assen en de
breedte van beicle wegen zeer verschillend
zijn en dat de ene weg geenszins hoofdzakelijk client tot normale uitweg van het
yerkeer op de andere ;
Overwegende dat, waar het arrest uit
die vaststellingen afieidt dat' de 's Gravenllofsweg de verlenging niet uitmaakt van
de Gilles de Pelichylei, het geen wetsbepaling heeft geschonden;
Over het· tweede onderdeel :
Overwegencle clat geen tegenstrijcligheid
bestaat tussen de beslissing waarbij het
bestreden arrest oordeelt dat de 's Gravenhofsweg niet de verlenging uitmaakt
van de Gilles de Pelichylei, op grond van
het samentreffen van veelvoudige elementen waaronder de minclere breedte van de
's Gravenhofsweg, welke, afzonderlijk
beschouwd, ontloelmatig en onvoldoende
zomlen zijn om dergelijke gevolgtrekking
toe te laten, en anderzijds de beslissing
waarbij het nanncemt dat, nlhoewel de
steenweg op Sint-Job-in-'t Goor nauwer is
clan de Kerkstraat en alclus een van de
voormelde elementen vertoont, de Kerkstraat welke door de burgerlijke partij gevolgtl werd niettemin cle verlenging van
<leze steenweg uitmaakt;
Overwegende dat het middel derhalve
niet kan anngenomen worden ;
Overwegencle dat de substantii~le of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen nageleefd werden en dat de
uitgesproken beslissing overeenkomstig de
wet is;
II. Wat betreft de voorziening ingesteld
door de burgerlijk verantwoordelijke partij Jan Van Looveren :
Overwegende dat nit geen enkel stuk
blijkt dat aanlegger zijn voorziening behoorlijk beteken{l heeft aan de partijen

waartegen zij gericht is, zoals voorgeschreven wordt door artikel 418 van het
Wetboek van strafvordering; dat de voorziening, derhalve, iliet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen en veroordeelt aanleggers elk tot
de helft van de kosten.
·
3 .Tuli 1950. - 2" kamer. - Vom·z-itte·r,
H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve·rslaageve·r,
H. Vanderniersch. - GeUjkl1dclencle conclu.sie, H. Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. Ple-itcr, H. Van
Dessel (van de Balie te. Leuven).
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3 Juli 1950.

1° VOORZIENING IN VERBREKING. BESLISSINGEN WAAR1'EGEN VOORZIENING MOGELI.JK IS. STRAFZAKEN. VOORZIENING
YAN EEN BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSING GE'VEZEN TEN OPZICHTIC VAN EEN }.IIEDEBEKLAAGDE
0? DE YOHDJGRING YAN HET OPENRAAH :MlNIS-

TERIE. -

NIET-ONTI'Al\'KELIJKHEID.

2o RECHTEN VAN DID VERDEDIGING.
'TONNIS VAN YEROORDE.:
NOTA VAX DE RAADS.l\IAN VAN DE
BURGERLI.JKE PAR'l'I.T ME'l' BETREKKING '1'01'
DE BETICHTING. BI.J DE BUNDEL GEVOEGD
IN DE LOOP VAN DE llEHAADSLAGING VAN DE
!1-ECH'l'ERS. NIE'l' AAN DE BEKLAAGDE MEDEGEDF.ELD NOCH UI'l' DE DEBATTEN VERWIJDERD.
SCHENDING YAN DE RECH'l'EN VAN DE VER-

-

STBAFZAKEN.

LINO.

-

DEiliGING.

1o Een beklaa.ucle 'iS nict ontvnnkeUjlc om
zich te ·voo1·z,ien teucn de beslissi'n(J tcuen een nwclebcklactrJcle OlJ cle vonleri.llfl
1;an llet o1)ellbcwr m:ini.sterie uewezen,
drwr de.e·e beslissino zoucler 'invloetl is OtJ
ae wettel-ijkhei!l van cle te z'ijnen otJ.zicllte ue'!Vezen besHsshl.rJ (l).
2" TVnnnee·r, 'in cle loop va11 cle benuulslalfi-no ·van rle recliters, met betrel<Jdno tot
cle betichf'illff bij rle b·umclel een notct gcvoegcl ~vercl 11:it[!awncle van cle ·raaclsrnan
•tJttn cle !Hii".rJerli.ilce part-i:i tegen welke
rle bel<lnngcle .ozich 1/IS[!e!.ijks !i'/l:l"lJC1"l'i.il<e
tJarUj aestelcl hacl, schenclt cle rechten
'Van de cerclerliginiJ, het vonn'is flat cle
bck/.rwocle veroonleelt en :zi:in vonlei·,ing
afwijst, zoncler tevens vast te stellen clctt
cleze nota als vreerncl aan cle clebatten
ve1·w·ijclercl wercl, wanneer het uU geen
CJtlcel element van cle 1·echtspleging

(1) Verbr., 16 Mei 1949 (A>'1". Yerbr., 1949,
biz. 328; Bull. en PAsiC., 19,19, I, 370) ; 6 Maart
en 5 Juni 1950 (zie hager, biz. 435 en 620; Bu11.
en PAsrc., 1950, I, 462, 698 en 700).
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nota- heett bekomen (1).
(DESCHOENMACKER, T. DE BOCK.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 18 Avril 1950 door de Oorrectionele Rechtbank te Dendermonde gewezen;
I. In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing van het bestreden vonnis
over de vordering ingesteld door het openbaar ministerie tegen Joseph De Bock,
beklnagcle, en Emiel De Bock, bnrgerlijk
verantwoordelijke partij :
Overwegende dat aanlegger niet gerechtigd is een voorziening in te stellen tegen
de beschikking van het bestreden vonnis
waarbij zijn medebeklaagde van de vervolging ontslagen werd en de partij welke
als burgerlijk verantwoordelijk door het
openbaar ministerie geclaagd werd buiten
zake gesteld werd; dat deze beschikking
immers zonder invloecl is op de wettelijkheicl van de beslissing welke tegen aanlegger geveld werd ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissingen van het bestreden
vonnis over de publieke vordering, door
het openbaar ministerie tegen aanlegger
ingesteld, en over de burgerlijke vorderingen :
A. Wat betreft de beslissing over de publieke vordering :
Over het enig middel : schending van
de rechten van de verdediging, alsook van
artikelen 153, 190, 120 en 211 van het
Wetboek van strafvordering, 144 van de
wet van 18 Juni 1869 op de rechterlijke
inrichting, - doordat, tussen de datum
van het sluiten van de debatten (28 Maart
1950) en deze van de uitspraak van de
bestreden beslissing (18 April 1950), namens de genaamden De Bock, thans verweerders, bij de rechtspleging een nota
toegevoegd werd er toe strekkende in het
besproken ongeval de uitsluitende verantwoordelijkheid van aanlegger te bewijzen,
nota welke aan aanlegger niet medegedeeld werd, en waaromtrent niet bewezen
is dat aanlegger of zijn raadsman in staat
werden gesteld er van kennis te nemen, dan wanneer, anderzijds, niets in de tekst
(1) Verbr., 25 April en 8 September 1949
(A1'T. Verb1·., 1949, blz. 260 en 506; Bull. en
PAsrc., 1949, I, 295 en 579); 20 Maart 1950 (zie
hager,. blz. 477; Bull. en PAsrc., 1950, I, 510).
Zie insgelijks verbr., 20 Juni 1939 (Arr. Ve1·br.,
1939, biz. 186, en de nota; Bull. en PAsrc.,
1939, I, 325, en de nota).

van het bestreden vonnis toelaat te onderstellen dat de nota waarvan spraak als
vreemd aan het geding beschouwd wercl
en als dusdanig uit de debatten verwijderd :
Overwegende dat uit de stukken van de
rechtspleging blijkt dat, tussen de datum
van 28 Maart 1950 waarop de behandeling
van de zaak ter terechtzitting van de Oorrectionele Re.chtbank te Dendermonde
volkomen voltrokken werd en de zaak
voor uitspraak op 18 April 1950 verschoven, en de datum waarop het bestreden
vonnis op 18 April 1950 uitgesproken wenl,tle raadsman van verweerders De Bock, bij
schrijven van 5 April 1950 gericht tot de
voorzitter van de correctionele rechtbank,
een nota overmaakte; dat dit schrijven en
de bijgevoegde nota bij het dossier gevoegd werden ;
Overwegencle dat nit het bestreden vonnis niet blijkt dat deze nota door de rechter als vreemd aan het geding beschouwd
werd; dat de correctionele rechtbank de
heropening van de debatten niet bevolen
lleeft, en dat uit niets blijkt dat voormelde
nota aan aanlegger medegecleeld werd of
hem v<i6r de uitspraak van !let bestreden
vonnis ter kennis gebracllt werd;
Overwegende dat de recllten van de verdediging aldus g·escllonden werden en dat
het middel gegrond is ;
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing over de publieke vordering de
verbreking medebrengt van de beslissing
over de burgerlijke vorderingen;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
vonnis, doch enkel in zover het uitspraak
heeft gedaan over de publieke vordering
door het openbaar ministerie tegen aanlegger ingesteld en over de burgerlijke
vorderingen; beveelt dnt onderhavig arrest zal worden overgeschreven in de registers van de Oorrectionele Rechtbank te
Dendermonde en dat melding er van zal
worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; .veroordeelt aanlegger tot een derde en verweerders tot twee derde van de kosten ; verwijst de zaak, aldus beperkt, naar cle
Oorrectionele Rechtbank te Gent, uitspraak cloende in hager beroep.
3 Juli 1950. - 2° kamer. - Voorzitter,
H. de Oocqueau des Mottes, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
H. Vandermersch. - GeUjlcl~tidende conchtsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat - generaal.
Pleite1·,
H. Simont.
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1° VERANTWOORDELIJKHEID (BUTTEN OVEREENKOMST ONTSTAAN).

-:-- 697 VEBANTWOOHDELIJKHEITJ YAN DE AANSTELLERS. NOODZAKELIJKIIEID VAN EEN BAND
YAN ONDEHGESCHIRTREID.

2°

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN. -BURGERLI.JKE \'ORDERING. -ARREST VAS'l'S'l'ELLENDE
DAT DE DADER VAN DE SCHADE AANGES'l'ELD
WERU DOOR DE PERSOON DIE BURGERLI.JK
\'ERAN'l'WOORDELI.JK YERKLAARD WEED OF
DOOR ZI.JN ZOON. TOI'PASI:llNG 01' DE VADI£1{
VAN AR'l'IKEL 1384, ALINEA 3, VAN HE'l' BURGERLIJK WETBOEK. BESLISSlNG NIET
WET'l'ELIJK GEMO'l'I\'EEilD.

1° De verantwoo?·delijkhe,id voo1·zien bii
artikel 1384, alinea 3, van het BuTge?·lijk 1Vetboelv onrle1·stelt 11 et 7Jestaan
van een band van ondergeschiktheid t1tSsen de clade1· van 1le sclwde en de bnrgeTUjlc vet·antwoonleUjke persoon (1).
2° Rechtvaardigt niet lle toepassing van
nTUlcel 1384, nUnea 3, vnn het B1Wffe1'li:ilc Wetboelc, het an·est llat vaststelt
dnt 1le dacle'r van de schnde aangesteld
wenl l1etzij door 1le persoon die b,urgerUjk 1Jernntwoonlelijlc verklaanl wenl,
hetzi,i door rUens zoon, zonder nader te
7Jepalen dat, in lnatstvermelcle veronde?·stelling, de :won te dien e'incle vnn zijn
vacle1· opcl1·acht ontving.
(VANDENBERGHE, 'l'. PLASVIC.)
ARREST.

HEJ'.r HOI!~; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 l!~ebrnnri 1950 door het I-Iof
van beroep te Gent gewezen ;
Over de twee middelen, het eerste :
schending van de. artikelen 97 van de
Grondwet, 1101, 1108, 1134, 1165, 1315,
1382 en 1384 van bet Burgerlijk Wetboek,
182, 187 en 190 van het Wetboek van strafvordering, - doordat het bestreden arrest
aanlegger burgerlijk aansl)rakelijk verklaart voor Broeckaert om reden (( dat het
vaard en de snlki eigendom waren van
Vandenberghe; dat Broeckaert blijkbaar
door Vandenberghe of door dezes zoon gelast werd het paard en de snlki naar de
vlaats te leiden waar de zoon Vandenberghe ann een koers deelnam en deze
naar lmis terng te brengen; dat bet o:riverschillig is of hij daartoe, al dan niet, betaalcl werd of zichzelf voorgesteld had omdat hij znlks graag deed; dat Vandenberghe alleszins het recht had nan Broeckaert onderrichtingen te geven ll - dan
wanneer de toepassing van artikel 1384
van het Bnrgerlijk Wetboek de aanstel~
ling door de bnrgerlijk aansprakelijke,
· de kens of ten minste de aanneming
van de aangestelde veronderstelt, - en
(1). Verbr., 5 Januari 1948 (A1·r. Verln·., 1948,
biz. 1; Bull. en PAsrc., 1948, I, 1) en de nota.

clan wanneer : 1 o l!et feit dat het door
Broeckaert gedreven paard en snlki eigenclom van aanlegger waren, dezes bnrgerlijke aansprakelijkheid voor de claden van
Broeclmert niet voor gevolg heeft; 2° het
feit zelf dat Broeckaert door aanleggers
zoon zon gelast geweest zijn llet paard en
cle sulki te clrijven, de aansiJrakelijkheill
v;m Vandenberghe niet voor gevolg zou
hebben; 3° de twijfel nopens de door aanlegger of door zijn zoon gegeven last, de
veroordeling van aanlegger als bnrgerlijk
aansprakelijk verhinderde; 4° het feit
clat ((Vandenberghe alleszins llet recllt
had aan Broeckaert onclerrichtingen te
geven ll de bnrgerlijke aansprakelijkheid
niet voor gevolg kan llebben, tenzij vastgesteld werd (wat door het hof niet gedaan wercl) dat het in hoedanigheid van
aansteller was, clat Vandenberghe dit
recht bezat en niet in hoedanigheid van
eigenaar van het gespan; het tweede :
scllending van de artikelen 1101, 1131, 1384
van het Burgerlijk vVetboek en !l7 van
cle Grondwet, - doordat bet bestreden
arrest aanlegger burgerlijk aansprakelijk
verklaart voor Broeckaert en deze als
zijn aangestelde beschonwt, zonder vast
te stellen clat aanlegger hem gekozen hacl,
noch dat Broeckaert handelde onder
aanleggers gezng en toezicht, met vermogen hem kracl!tens een overeenkomst bevelen te geven, en verklaart (( dat het onverschillig is of hij (Broeckaert) daartoe
(om het gespan te drijven), al dan niet,
beta.ald werd of zichzelf voorgesteld had
omdat hij znlks graag deed Jl, aldns aannemend dat een aanstelling nit een lontere
toelating of nit een lontere terbeschikkingstelling kan voortvloeien, -dan wanneer
een aanstelling de kens van de aangestelde door cle aansteller veronderstelt en
tevens het bestaan van een band van ori.dergeschiktheid ingevolge een overeenkomst, waarin de aansteller het recht zon
pntten bevelen te geven :
Overwegende dat, tot staving van de beslissing waarbij het, op grond van artikel 13S4, nlinea 3, van het Bnrgerlijk
JVetboek, aanlegger bnrgerlijk verantwoordelijk verklaart voor de schadelijke
gevolgen van het ongeval, dat door betichte Broeckaert veroorzaakt werd, het
bestreclen arrest zich er toe beperkt te
wijzen hierop dat (( Broeckaert blijkbaar
!loor Vandenberghe of door clezes zoon gelast werd llet paard en de sulki naar de
plaats te leiden waar de zoon Vandenberghe aan een koers deelnam en cleze
naar hnis terug te brengen ll;
Overwegende dat de toepassing van hogergemelde wetsbepaling onder andere
bet bestaan onclerstelt van een band van
aanstelling tnssen de dader van de schade
en de bnrgerlijk verantwoorclelijk verklaarde persoon ;

-698Overwegende dat uit de vaststellingen
van het arrest niet met zekerheicl kan afg·eleid worden of, naar het oorcleel van
het hof varr beroep, aanlegger burgerlijk
verantwoordelijk verklaard worclt omdat
hij zelf Broeckaert zou gekozen of aangenomen hebben om zijn paard en sulki te
geleiden, ofwel omdat Broeckaert daartoe
aangesteld wercl door aanleggers zoon,
handelend ingevolge een opdracht van zijn
vader, ofwel of het hof van beroep de
mening toegeclaan is clat aanlegger voor
de handelingen van betichte verantwoorclelijk kan verklaard worden zelfs ingeval
de zoon Vandenberghe voor zijn eigen rekening opgetreden was ;
Overwegencle clat de reclenen van het
bestreclen arrest clerhalve dubbelzinnig
zijn en het Hof in de onmogelijkheid stellen zijn toezicht nit te oefenen over de
wettelijkheid van de g·ewezen beslissing ;
Om die reclenen, verbreekt het bestreclen
arrest in zover het aanlegger burgerlijk
verantwoordelijk verklaarcl heeft voor de
kosten van de publieke vorclering· en het,
uits11raak cloende over de burgerlijke
vorderingen, aanlegger hoofdelijk met
Broeckaert veroordeeld heeft to-t betaling
van schaclevergoeding aan de burgerlijke
partijen en tot cle kosten van de burgerlijke vorcleringen; beveelt clat onclerhavig arrest zal worden overgeschreven in
de registers van het Hof van beroep te
Gent en clat melding er van zal worden
gemaakt op de kant van de gecleeltelijk
vernietigcle beslissing ; veroordeelt de burgerlijke partijen Plasvic, Christiaens,
Deleener en Casaer elk tot een viercle
van de kosten; verwijst de zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.
3 Juli 1950. - 2° kamer. - Voon!itte1·,
H. de Cocqueau des Mottes, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
H. Vandermerscll. - GeUflcluiclencle conclns·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste aclvocaat - generaal.
Pleiter,
H. della Faille d'Huysse.
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3 Juli 1950.

1" REDENEJN VAN DE VONNISSFJN FJN

ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - VONNIS
WAARBIJ EEN VERZOEK TOT GETUIGENVERHOOR
AFGEWEZEN WORDT.-- BESLISSENDE VERVOLGENS DE ZAAK VERDER TE BEHANDELEN. LAATS'l'l'ERMELDE BESLISSEND GEDEELTE VEREIS'l' GEEN ONDERSCHEIDEN MOTIVERING.
2" BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE RECHTER OVER DE GROND. STRAFZAKEN. - GEPASTHEID EEN GETUIGE IN
AANLEG VAN HOGER BEROEP TE VEBliOREN,
SOUVEREINE BEOORDELING.

1 o 'De rechter clie, na cloo·r een gemotivee1·cle beschilclc·in.g een ve-rzoelc tot get~t·igenve1·hoo1· afgewe.ee-n te hebben, besUst clat cle zaalc clculelijlc venle1· zal behanclelcl wonlen, moet cleze laatste ·besUss-ing n1et op bijzoncle1·e w·ijze moUve·ren.
2° De 1·echter in horJm· be1"0ep beoonleelt
op souve1·eine wijze in feite cle gepasthe1cl getttigen te ve1·ho1·en (1).

(VANDER HAEGEN.)
ARREST.
HE'l' HOF; - Gelet op de bestreden
vonnissen, het eerste op tussengeschil en
het tweede ten groncle, beide op 20 April
1950 in lloger beroep door de Correctionele
Rechtbank te Ouclenaarcle gewezen;
In zover de voorziening gericht is tegen
het vonnis op tnssengeschil :
Over het eerste midclel : schencling- van
artikelen 97 van de Gronclwet, 1lH en 163
van de wet van 18 .Tuni 1869 en 175 van
het Wetboek van strafvordering : 1 o cloorclat aanlegger bij monclelinge conclusies
gevraagcl had het tegenbewijs van de te
zijnen laste gelegde feiten door getnigen
te leveren, dan wanneer het bestreclen
vonnis deze conclusies zonder enige
motivering verwerpt ; 2" doordat het bestreclen vonnis tevens nog beslist dat de
zaak zal voortgezet worden, clan wanneer deze beslissing niet gemotiveenl is;
3° doordat het hestreclen vonnis het aanbocl van tegenbewijs afwijst op groncl
van de motivering dat aanlegger ten voorclele van de op te roepen getuigen onbezoldig·cl vervoer verricht had, clan wanneer aanlegger cleze getuigen niet aangeduid had, en dan wanneer aanlegger vervolgd was om zoncler machtiging bezolcligd vervoer te hebben verricht, telastlegging waarover nog niet gevonnist werd :
Over het eerste onclercleel:
Overwegende dat het vonnis op tussengeschil de conclusies verwerpt en cleze
beslissing steunt op een bepaalcle motivering, te weten dat aanlegger onbezolcligcl vervoer verricht lleeft ten clienste
van cleze getuigen, zollat llet te vrezen is
dat deze hun verklaring-en niet met cle
gewenste onaflumkelijkheicl zonclen afleggen;
Waaruit volgt clat het eerste onclercleel
feitelijke gronclslag mist;
Over het tweede onclercleel :
Overwegencle clat, wanneer het bestreclen vonnis << beslist de zaak cladelijk vercler te behandelen )) deze beslissing enkel
(1) Verbr., 25 April 1949 (A1"1". YerbT., 19<19,
biz. 27&; Bull. en PAsrc., 1949, I, 308).
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het gevolg is van de beslissing die het
door aanlegger gevraagd getuigenverhoor
verwerpt; dat zij derhalve geen afzonderJijke motivering vergt; waaruit volgt dat
het tw.eecle onderdeel naar recht faalt;
Over het derde onderdeel :
Overwegende, enerzijds, dat de bewering van aanlegger, dat hij geen getuigen
zou aangeduid hebben, tegen de strijdige
vaststellingen van het bestreden vonnis
indruist;
Overwegende, anderzijds, dat er geen
verband bestaat tussen de omschrijving
nm de telastlegging en de redenen
waarom de rechter over de grond de vraag
tot getuigenverhoor afgewezen heeft;
Dat het derde onderdeel niet kan aangenomen worden;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 153, 155 en 156 en 175 van het
Wetboek van strafvordering, doordat het
bestreden vonnis ammeemt clat personen,
voor welke beklaagcle onbezolcligd vervoer
verricht heeft, niet als getnigen mogen
optretlen :
Overwegende dat de rechter sonverein
beoordeelt of het nuttig is getnigen te onderhoren;
Waarnit volgt dat het middelnaar recht
f:talt;
In zover de voorziening gericht is tegen
het vonnis over de grond van de zaak :
Over het enig middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet en van de
rechten van de venl!:'diging, doordat de
veroordeling niet gemotiveerd is :
Overwegende dat het bestreden vonnis
<le telastlegging bewezen verklaart in cle
bewoordingen van de wet;
Dat, bij gebrek aan conclusies de rechter over de grond zijn beslissing voldoencle
motiveert door het bestaan van de elementen van een misdrijf in de bewoorclingen
van de wet vast te stellen;
Waaruit volgt dat het middel niet kan
aangenomen, worden;
En overwegende, wat aangaat de twee
bestreden vonnissen, dat de substantH'le
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen nageleefd werden en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
- Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten,
3 .Juli 1950. - 2" kamer. - Voorzitte1·,
H. de Oocqueau des Mottes, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggeve?·,
H. de Olippele. - .Geli.flchtidende conclnsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Beeckman (van de Balie te Dendermonde).

2"
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3 Juli 1950.

1° BINDENDE BEOOHDELING DOOH
DE REOH'l'ER OVER DE GROND. STRAFZAKEN. ~ HOEDANIGHEID VAN KRI.JGSGEYANGENE. - FEITELIJKE VASTSTELLING. SOUVEREINE VASTSTELLING.
2° BEWIJS. - STRAFZAKEN. - STUKKEN
AAN DE RECHTER OYEHGELEGD. - W AAHBORG
DIE ZIJ BlEDEN. -

SoUYEREINE BEOORDELlNG

DOOH DE RECHTIGR.
3° FRANSE TAAL - NEDERLANDSE
'L'AAL (GEBRUIK). - STRAn'ZAKEN. 0NREGELMATIGHEID nr.J HE'r VERTALEN VAN DE
~aa~U~tmE

H1'VKKEN.

ARREST \'AN VEROOHDELH\U. -

ARREST

AAN

DJ~

Hl~CHTEH

'l'EGI~NSPRAAK.

-

OYE

GEDEKTE

01'

NIE'l'IGHT~ID.

VooRwAARDE.
1° Is so1tverein, de fe'itelijlre vaststelUug
doo'l' de rechte·r ove·r de fJTOnd dat de belrlaagde geen k1·ijgsuevangene ·is.
2° De vrang of rle stnk,J,:en a an rle stntf·reohter ove·rgelegd al dan niet ernstige
'l.oruwliorrJ bierlen, IHW!/t af 1Ht:n fC'itelijlre elementen op so1tve1·eine w·ijze cloor
de ?'echter beoonleeld (1).
3° De onreuelmat-igheclen in de Neclerlwndse vertaUnu van rle rwn rle rechter
o·ver ae umnrl overuelewle stnkke1i zi,i11
uedekt rloor h et a.n·est vwn ve·roonleihi!J, o·p teoenspmaJ.-, Jeuens aanleooer
11e·wezen, m-its cUt wrrest zelf niet awnuetnst zij rloor n·ietioheirl weoens ove·rtrerlinu vnn rle wet op het uelinL'ik rle·r
tnlen in _qereohtsrmlwn (2). (Wet van

15 Jnni 1935, art. 40.)

(LOHMANN.)
ARREST (3).
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, OJl 18 Avril Ul50 door het Militair
Gerechtshof, zetelende te Brussel, g-ewezen:
I. Anngaande de eis tot verbreking ingesteld door Franz Lohmann :
Over het eerste miclclel : schending van
~'1rtikel 3 van het Reglement op de oorlogswetten en gewoonten te lancle, bijlage
van het verdrag ondertekencl te 's-Graven(1} Verge!. verbr., 24 Februari 1941 (A1T.
Yerb1·., 1941, blz. 40; Bull. en PASIC., 1941,
I, 55}.
(2} Verbr., 24 Mei 1948 (A1·r. Ye1·b?'., 1948,
biz. 287; Bull. en PAsrc., 1948, I, 332} ; 7 Maart
1949 (A-1·r. Ferln'., 1949, biz. 159; Bull. en PAsiC.,
19•19, I, 180}.
(3} Een eerste arrest werd op 27 December
1949 in dezelfde zaak gewezen (zie hager,
blz. 260; Bull. en PA.src., 1950, I, 280).
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hage op t8 October t907 en goeclgekeurd
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; verwijst aanleggers ieder in de
door de wet van 25 Mei t9t0, artikelen t,
63, 82 van het verclrag betreffencle de be- helft van de kosten.
handeling van de krijgsgevangenen, on3 Juli t950. - 2e kamer. - Voorzitter,
clertekend te Geneve op 27 J uni t929 (wet
van t5 Mei t932), t7, t04, to, en 140 van I-I. de Oocqueau des Mottes, raadsheer
het W etboek van strafrechtspleging voor waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
Gelijlclwiclenrle concl11Sie,
het leger, doordat het bestreden arrest ge- I-I. Simon. weigercl heeft aan aanlegger de hoedanig- I-I. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
lleid van krijgsgevangene, die hij inriep, advocaat-generaal. - Pleiter, I-I. Veldelcens.
toe te kennen, en dientengevolge hem, ten
onrechte, niet de wettelijke bepalingen
liet genieten die zijn rechten beschermen,
2° KAMER. 3 Juli 1950.
wanneer de hoeclanigheid van « oorlogsmisdacliger ll deze van krijgsgevangene to ARBEIDSONGEVAL. - FORFAITAIRE
geenszins uitsluit :
VERGOEDINGEN. - l-IEBBEN UI'l'SLUITEND BEOverwegencle dat, in strijd met wat
TREKKII\G OP DE HERS'l'ELLlNG VAN DE MATEdoor het middel beweercl wordt, llet beRIELE SCHADE.
Hlreclen arrest geenszins beslist clat de hoe2°
ARBEIDSONGEVAL. - VEnnoo VAN
danigheid van oorlogsmiscladiger die van
SA~IEN\'OEGING VAN DE SCHADELOOSS'l'ELLINGEN
krijgsgevangene uitsluit;
EN \'AN DE FORFAITAIRE YERGOEDINGEN.- ZaNDat, op grond van feitelijke vaststellinDER VOOinVERP IN GEVAL VAN HERS'l'EL -v\ Egen, die aan het toezicbt nm llet I-Iof ontG~NS ZICDELIJKE SCHADE.
~nappen, bet milit::iir gerechtsbof beslist
llat aanlegger geen krijgsgevangene was 3° ARBEIDSONGEVAL. AANSPRAKELI.TKHEID VAN EEN DE!lDE. - 0NDERNEbUNGSzowel wanneer hij aangehonden werd als
HOOirD DIE AAN DE RECHTHEBBENDEN VAN HE'l'
op llet ogenblik clat hij gevonnist wercl ;
SLACHTOFFER DE FORFAITAIRE YEROOEDINGEN
Dat clientengevolge het midclel feitelijke
Lll'l'Illc'l'AALD HEEF'l'. - I\iATERIELE SCHADE. gronclslag mist ;
VER!'LICHTING VAN DE DERDE TEGENOVER DE
Over het tweede miclclel : schencling van .
RECHTHEBBENDEN YAN HET SLACHTOFFER,
de artikelen t54 en t89 van het W etboek
van strafvordering en 3 van de besluitwet to De j01Jwitai1·e vm·uoecl'ingen, vastgevan 27 Januari t9t6 en vnn de rechten van
stelcl door cle samengeonlencle wetten
rle verdediging, doordat het beRtreclen arbetreffencle de vergoecUng van de sclwrle
rest, naar bescheiclen beslissende, nitdrukvoo7·tstJ1"tt-itencle uit cle arbeiclsongevalkeli.ik gesteuncl is· op stnkken die zelfs
len, hebben slechts tot voorwerp de he1·niet de minste waarborg bieden en klaarstell'ing van cle door lle lvrbeiclsonge·vnlblijkencl onregelmatig zijn, o. m. op niet
len vemo1·znnlrte mntedele schacle (t).
ondertekende vertalingen in de ]'ranse
(Wetten samengeordencl bij koninklijk
taal van zogezegcle « protokollen ll OJ)gebesluit van 28 September t93t, art. 2, 3,
maakt door persOIWll die clnnrtoe geen
4 en t9.)
rechterlijke hoedaniglwW inroe]1en of be2° A.1't-ilrel .19, a lin ect 8, vnn cle snmengeo1·zitten :
clende wetten betreffemle cle vergoecling
Overwegencle clat de vraag te weten of
·van de sohalle voortspnvitencle nit cle nrlle bescheiden, die de rechter over de grond
lie'ill.~onqcvnllen waarbij liepaalcl wonlt
worden voorgelegcl, nl clan niet voldoencle
flat scluule en interesten, naar het rtewaurborgen bieclen, nflumgt van feitelijke
meen 1·echt vnstgestehl, in geen geval
omstandigbeclen die door deze rechter souteueU,ilc met de jo·rja-itnire ve7·goeclinrten
verein worden beoordeeld;
lmnnen gevonlenl ·wonlen, vinclt r1ecn
Overwegende dat, ondersteld dat de vertoepnss·ing bij het lwrstellen van rno1·ele
taling van zekere stukken onregelmatig
schacle, clcuw rle.ze herstelUng vreernrl is
zij, clie onregelmatigheid gedekt is door
cwn de bepalingen Vltn evenvermelcle snbet definitief arrest dat op tegenspraak
mengeonlencle wetten (2).
gewezen wercl en zelf niet door nietigheid
wegens overtreding van de wet van til .T uni 3° !11 gevnl vwn nlgehele oj lfClleelteUjkc
rutnspml>eli:il.'lwirl va:n een clcnle ·in een
1935 aangetast is (artikel 40 nm becloelcle
wrbeiclso11 fJCVnl, lc'll:mwn l1et slachtoffer
wet);
of r<i.in reclttverk7"ijqewlen, cUe V(tn het
Dat het micldel niet kan worden aanomlernemillffShoojcl of ·vctn rle ve1'zekevaarcl;
ranr op ·wie cle.z·es verpUchtingen Z'ijn
II. Aangaande de voorzieningen van
beicle aanleggers :
(1) en (2) Raadpl. verbr., 15 April 1940
Overwegencle dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven rechts- (A1·r. Ye1'7Jr., 1940, blz. 55; B111l. en PASIC.,
19,10,
I, 120); 5 December 1949 (zie lwger,
vormen nageleefd werden en clat de beblz. 193; Bull. en PAsrc., 1949, I, 209).
slissing overeenkomstig de wet is;
7

-701overgegctan, cle foTfaita'i'J·e ve?'{Joeclingen
bepnalcl clam· cle wet ten snmen geo1·clenrl
bij Tconinklijlc besluit van 28 SeptembeT
1931, va.n cleze clcnlc helJben ontvangen,
tot herstellinu van cle materWle schacle
clam· het ongeval venw·rzankt, slechts liet
'/Jcrschi.l vonleren htsscn het becl·rag van
cle schacle en interesten nrwr het gemeen 1·echt en cle forfaitairc verrJoeclingen of het r1ecleelte vnn rle reecls uitgckeenle forfaitaire vergoecl'ingen clie betrelclc'ing hebben op het naclcel of 011 het
.r1ecleelte van het nacleel waarvan cle Twrstelling op rle clercle rust (1).
(VAN RIJSSEL, T. DE KNEEF.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 November 1949 door het Hof
van beroep te Gent gewev.en ;
I. Wat betreft de beslissing over de publieke vorclering :
Overwegende dat de substantH~le of 011
straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen nageleefd werden en de uitgesproken beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Wat betreft de beslissing over de
burgerlijke vorderingen :
A. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing over de burgerlijke vordering ingesteld door Irma Battiau :
Overwegencle clat het bestreden arrest
de eis van de burgerlijke partij Irma
Battiau ongegrond verklaard heeft en de
kosten te haren laste gelaten heeft; dat
aanleggers voorzieningen, in zover zij tegen deze beslissing gericht zijn, derhalve
bij gebrek nan belang niet ontvankelijk
zijn;
B. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing over de burgerlijke vorcleringen ingesteld door Leonard
De Kneef en door Palmyre De Oraene :
Over het enig middel, gezamenlijk aangevoerd tot staving hunner voorzieningen
. door aanlegger ·Van Rijssel, veroordeelde,
en door aanlegster, cle naamloze vennootschap «Belgian Shell 0° ll, burgerlijk
verantwoordelijke 11artij : ·schencling van
de artikelen 1376, 1382, 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 19 van de door koninklijk besluit van 28 September 1931 samengeorclencle wetten betreffende de vergoeding der schacle voortspruitende uit de
arbeidsongevallen, en 97 van de Gronclwet,
doordat het bestreden arrest de eis van de
(1) Raadpl. verbr., 15 April 1940 (A1·r.
Yerbr., 1940, biz. 55; Bull. en PAsrc., 1940,
I, 120); 5 December 1949 (zie hager, biz. 193;
Bull. en PASIC., 19•~9, I, 209).

burgerlijke partijen, rechthebbenden van
het slachtoffer, strekkende tot hun schadeloosstelling nit lwofde van het misdrijf
dat ten laste van eerste aanlegger gelegll
was, in de mate der twee derde waarin
aanlegger aansprakelijk verklaard geweest was, gegroncl verklaard heeft, zonder te ontkennen dat het misdrijf een
arbeidsongeval uitmaoakte, en dat, zoals
de conClusies van ·aanlegger het staande
hielden, de scllalle reeds vroeger door een
verzekeraar-wet vergoed werd bij toepassing van de wet betreffencle de arbeidsongevallen, en beslist heeft dat het onverscllillig was dat het slachtoffer uit
hoofde van het arbeidsongeval reeds zekere vergoedingen ontvangen had van cle
verzekeraar-wet « Mutuelle des synclicats
reunis >>, en clat zulks 1'es inter alios acta
uitmaakte, - en doordat het bestreclen arrest alclus impliciet doch duidelijk beslist
heeft dat cle burgerlijke partijen het recllt
haclden terzelfclertijd tweemaal het bedrag van de geleden schade te vorderen
en in ontvangst te nemen, eerst vanwege
cle verzekeraar-wet, en vervolgens vanwege c\e verantwoonlelijke clerde, - clan
wanneer urtikel19 nm cle samengeorclencle
wetten betreffencle de arbeidsongevallen
aan het slachtoffer van een arbeidsongeval llet recht geeft de schadevergoecling
te vorderen overeenkomstig het gemeen
recht tegen de clerde die de schade veroorzaakt heeft, cloch zonder deze schadevergoeding te mogen samenvoegen met de
forfaitaire vergoedingen van de verzekeraar-wet, - dan wanneer, volgens llet gemeen recllt, de schade aan een slachtoffer
veroorzaakt nooit de oorzaak zijn mag van
een verrijking, doch wel van een vergoecling die zal toelaten de geleden schade te
herstellen, - clan wanneer aanlegger in
zijn conclusies opgeworpen had dat de burgerlijke partijen in de geeiste schade cle
bedragen niet mocllten begrijpen, die reeds
aan het slachtoffer of zijn rechthebbenclen
door de algemene verzekeringskas tegen
werkongevallen nitgekeercl ·werden, - en
dun wanneer het bestreden arrest cleze
conclusies niet beantwoord heeft en alclus
niet gemotiveerd is :
Overwegende dat het bestreclen arrest
cle schacle veroorzaakt aan De Kneef,
enige erfgenaam van het slachtoffer, op
cleze wijze heeft geraamd : a) stoffelijke
schade, 52.718 fr. 80; b) zedelijke schade,
'20.000 frank; c) zedelijke en stoffelijke
schacle door het slachtoffer zelf ondergaan
en waarvan het bedrag van zijn erfenis
deel uitmaakt : 20.000 frank;
Dat het arrest de schade veroorzaakt
aan Palmyre De Oraene op deze wijze
heeft geraamd : zedelijke schacle 6.000 fr. ;
Overwegende dat door de forfaitaire
schadeloosstelling, ingesteld door de wet
betreffende de arbeiclsongevallen, enkel
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gekend wordt aan het slachtoffer van een wet betreffende de arbeidsongevallen,
arbeidsongeval, terwijl llet slachtoffer, bij zouclen afgetrokken worclen van deze weltoepassing van het gemeen recht, herstel- ke te hunnen laste wegens hun persoonling vorcleren en bekomen mag van gans lijke aansprakelijkheicl als verantwoorde berokkencle schacle, waaronder de zecle- clelijke. clerden zouden vastgestelcl worden
lijke schacle, benevens de stoffelijke krachtens het gemeen recht, zij zich niet
schacle; dat alclus geen samenvoeging be- beroepen hebben op cle innerlijke uitwerRtaan kan tussen cle Yergoedingen toege- king van een arbeidsovereenkomst waarstaan bij toepassing van het gemeen recht aan zij vreemd waren gebleven, doch enkel
wegens zeclelijke schade en cleze welke toe- de feitelijke omstandigheicl van het begekeml worden krachtens de wet betref- staan en van de uitvoering van deze overfencle de arbeiclsongevallen ; clat cUenten- eenkomst hebben ingeroepen ten einde cle
gevolge, in zover het gericht is tegen dit rechtrnatige raming van de door hen vercleel van de bestreclen beslissing waarbij schuldigcle vergoedingen te verzekeren;
aanlegg·ers veroordeeltl werclen wegens ze- dat, in strijd met cle beoorcleling van het
clelijke schacle een som van 20.000 frank bestreclen arrest, hun vordering niet inaan verweerder Leonard De Kneef te be- clruist tegen de wettelijke regelen betreftalen en een som van 6.000 frank aan ver- fencle de draagwijdte en de gevolgen van
weerster Palmyre De Oraene, het miclclel een overeenkomst;
niet gegroncl is;
Overwegencle dientengevolge dat, waar
Overwegende, anclerzijds, dat artikel 19, het bestreden arrest, na vastgesteld te
dercle lid, van de samengeordende wetten hebben clat het ongeval « een arbeidsongebetreffende de arbeidsongevallen, benevens ---v.'ll is ll en dat «de burgerlijke partijen
de bijzondere vordering welke door deze reeds van de algemene verzekeringskas
wetten tegen de werkgever ten voordele « Mutuelle des · syndicats reunis ll uit
van het slachtoffer van een arbeidsonge- hoofde van cUt ongeval zekere vergoedinval of van zijn rechthebbenclen ingesteld gen ontvangen hebben JJ, niettemin aanlegwordt, cleze het recht behonclt vergoecling gers conclusies heeft verworpen waarbij
van de geleden schade ten laste van de tleze vorderden dat die vergoecUngen van
verantwoordelijke clercle te eisen overeen- het totaal bedrag der bij toepassing van
komstig cle regelen van het gemeen recht, het gemeen recht geraamcle vergoeclingen
cloch dat in het laatste lid van voormeld zouden afgetrokken worden, en cUt om de
artikel uitdrukkelijk bepaald wordt dat enkele reden dat << zulks een 1·es inter al·ios
het uitoefenen van cUt recht in geen enkel nctn uitmaakt ten aanzien van de begeval, wat eenzelfcle schade of hetzelfde klaagde en van de burgerlijk verantwoorgedeelte van cle schade betreft, aanleicling delijke partij JJ het de wetsbepalingen gegeven kan tot samenvoeging van cle vergoe- schonden heeft die in het middel aangecUngen welke berekend worden bij toepas- cluid worclen;
sing van het gemeen recht en deze welke
Om die redenen, verbreekt het bestrekrachtens de samengeordencle wetten vast- den arrest doch enkel in zover het, uitgesteld worclen;
· spraak doencle over de burgerlijke vordeOverwegencle clat nit het samentreffen ring ingesteld cloor Leonarcl De Kneef, aandezer wetsbepalingen volgt dat, wanneer leggers hoofdelijk veroordeelcl heeft aim
het slachtoffer van een arbeidsongeval of cleze te betalen in zijn hoeclanigheicl van
zijn rechthebbenclen reeds van de werk- wettige erfgenaam van llet slachtoffer de
gever of van de verzekeraar-wet de ver- som van 20.000 frank, wegens zeclelijke en
goedingen ontvangen hebben voorzien bij · stoffelijke scllacle aan llet slachtoffer zelf
cle wet betreffencle de arbeiclsongevallen, veroorzaakt, alsook cle som van 52.718 fr. 60
zij slechts te aanvullenden titel tegen de wegens stoffelijke schade persoonlijk onverantwoorclelijke dercle beschikken over: clergaan, alsmede cle gerechtelijke intecle vorclering welke gegroncl is op het resten en de kosten; verwerpt cle voorziegemeen recht; dat, in dit geval, cleze vor- · ningen voor het overige; beveelt dat ondering niet voor uitwerksel heeft aan de' clerhavig arrest zal worden overgeschreverantwoorclelijke derde ten voorclele van • ven in cle registers van het Hof van bebet slachtoffer of zijn rechthebbenclen een · roep te Gent en clat melding er van zal
scllacleloosstelling op te leg-gen waarin de worden gemaakt op de kant van de gevergoeclingen zouden omvat worclen die cleeltelijk vernietigcle beslissing; veroorzij reecls bekorrien hebben bij toepassing cleelt verweercler Leonard De Kneef tot
van de wet betreffende cle arbeiclsongeval- een clerde van de kosten en aanleggers tot
len, en welke aldus het totaal beclrag van de twee clercle van de kosten; verwijst
cle werkelijk berokkende schade zou over- cle zaak, alclus beperkt, naar llet Hof van
schrijden;
beroep te Brussel.
Overwegende dat, waar aanleggers in
3 Juli 1950. - 28 kamer. - Voorzitte1·,
lllln conclusies gevorclerd llebben dat de
yergoeclingen welke reeds aan verweerclers H. de Oocqueau des Mottes, raadsheer
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H. Vimdermerscll. - Gelijlchtidende concl-usie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat - generaal.
Ple·ite1',
H. Struye.

2°

KAMEH. -

3 Juli 1950.

VERKTIJER. - VooRSTEKEN. - VERl'LIOH'l'JNG VAN DE WEGGEBRUIKER DIE WIL VUORSTEKEN 'l'EN Ol'ZICH'l'E VAN DE WEGGEllRUIKERS DIE HEM VOLGEN,
De weggebmilcer, d·ie ee·n voe1·t·u:ig wil
voorstelwn, moet z·ich namelijlc er van
vergew·issen. dat een weggebntiker die
hem volut nog geen 1·ijbeweg·ing van
voorstel.:en begonnen is en aldns op de
wer1 aa.n zijn linkerzijde {fel<omen ·is:

. (Kon. besl. van 1 Februari Hl34, art. 35.)
(ERGO, T. LOUVEAUX.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 1!! April 1950 door de Correctionele Reclltbank te Bergen gewezen ;
Overwegende dat llet vonnis slechts over
de vordering van de burgerlijke partij
beslist;
Over llet eerste middel : schemling van
de artikelen 97 van de Grondwet, 35 van
llet Algemeen Reglement OD de verkeerspolitie, 1382 en volgende van llet Burgerlijk Wetboek, doordat de reclltbank in
llaar beweegredenen vaststelt : 1 o dat llet
niet bewezen is dat beklaagde, tllans
aanlegger, llet geluidsignaal van de burgerlijke partij, tllans verweerder, gelloord
!weft en artikel 33 van de Wegcode
ovel'treden· lleeft, en 2° llat !leze slecllts
zijn bewegingen mocllt beginnen wanneer
zijn geluidsignalen gelloord waren geworden, en aldus de veroordeling van aanlegger tot sclladevergoecling ten gevolge van
zijn gedeeltelijke aansprakelijklleid voor
llet ongeval reclltvaardigt, dan wanneer
deze veroordeling op tegenstrijdige beweegredenen gegrond is, wat met afweziglleid van beweegredenen gelijkstaat :
Overwegende dat llet vonnis aanlegger
slecllts gedeeltelijk aansprakelijk verklaard lleeft voor de door de burgerlijke
partij geleden sella de;
Overwegende dat de aansprakelijklleid
van aanlegger gegrond is, niet op een inbrenk op artikel 33 van de W egcode, maar
up inbreuken op de artikelen 35 en 104
van die code;
Dat llet vonnis geen enkele tegenstrijdigheid bevat en dat llet middel dus in
feite niet opgaat;
Over llet tweede middel, scllending van

artikel 35 van llet koninklijk besluit van
1 Februari 1934 lloudende Algemeen Reglement up lle verkeerspolitie, doordat llet
bestreden vonnis verklaart dat deze bepaling aan de bestuurcler, die een voertuig wil voorsteken, de verplichting oplegt na te gaan of de baan achter hem
vrij is, dan wanneer dit artikel slechts
vereist dat de bestuurder zich vergewist
dat de baan vrij is up het linker gedeelte
van de weg, die hij gaat inslaan :
Overwegende dat nit de vaststellingen
van het vonnis blijkt dat op het ogenblik
waarop aanlegger naar links afdraaide
om een wielrijder voor te steken, verweerder reeds begonnen was voor te steken en
zijn waarschuwingstoestel deed werken;
Overwegende dat het vonnis, waar het
beslist dat artikel 35 van de W egcode de
weggebruiker, die wil voorsteken, verplicllt zicll er van te vergewissen of een
weggebruiker clie hem volgt nog geen rijbeweging van voorsteken begonnen is en
alclus op de weg aan cle linkerzijcle van de
eerste weggebruiker gekomen is, deze reglementaire bepaling niet geschonclen
heeft;
Da t llet micldel dus naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
3 Juli 1950. - 2" kamei·. - Voorzitte!',
H. de Cocqueau des Mattes, raaclsheer
waarnemencl voorzitter. - Ve1-sla.{fgeve1',
H. Bayot. - Gelijlclu.iclende conclusie,
H. Haoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-g·eneraal.

2•

KAMER. -

3 Juli 1950.

VOORZIENING IN .VERBREKING.
STRAFZAKEN. - VOORLOPIGE HECHTENIS.
ARREST' VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DAT VER,KLAAH-T DAT RET BELANG VAN

DE OPENBARE VEILIGHEID DE HANDHAVING VAN
DE HECHTENIS VAN DE BEKLAAflDE VEHEIHT. ~
ARREST
YAN
INVRI.JHElDSTELLlNG.

LATI~ll

- VooRZIENING DOOR DE BEKLAAGDE TEGEN
HET EERS'l'E ARREST. - ZONDER YOORWERP
GEWORDEN.
Het Hot ve'l"wcrpt, al.s zHncle wndn· ·voorwe1'1l gewo-rden, cle voorz'i.ening va.n cle
belclaa{fde te{fen een a1·rest van de lca.mer va.n 1:noesch:n/.rli{fin(f8telUn{f cla.t verlda.a1·t cla.t het bclan{f 1JCUJ cle openbare
vC'il'i{fheid cle ha.ndhav·ing van de voo1·loJii{fe hechten,is vere1:st, wamnee•t een late·r cwrest van de lca.mer va.n ·in1JeschulcU{fin{fstelHn{f ae inv1'ijheidstel.lin{! van
cle a.a.nle(J{!C1' bevolen heett (1).

(1) RaadpL verbr., 2 September 1942 (An·.
T'e,·br., 1942, blz. 96; Bull. en PAsiC., 1942, I,
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STELLEN ZO DEZE GELIJKAARDIG IS. WI.JS DAT OP DE ADMINISTRATIE RUST.

ARHEST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
arresten, op 19 Mei 1950 gewezen door de
Kamer van inbesclmlcligingstelling van
!let Hof van beroev te Brnssel, welke cle
handhaving van de voorlopige hechtenls
van aanleggers bevelen ;
Overwegende dat de voorzieningen ingestelcl tegen deze arresten verknocht zijn ;
Overwegende dat de voorzieningen zonder voorwerp zijn, dam· arresten op
21 Juni 1950 door de kamer van inbeschuldigingstelling gewezen aan de voorlopige
hechtenis van aanleggers een einde gesteld
hebben;
Om die redenen, voegt cle voorzieningen
sumen; verwerpt ze; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
3 Juli 1950. - 2° kmner. - VoorzUter,
H. de Cocqueau des Mattes, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
H. Bayot. Gelijlcluiclencle conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
aclvocaat-generaal. - Pleite·1·, H. Faures
(van de Balie bij het Hof van beroep te
Brnssel).

2°
1°

KAMER. -

4 Juli 1950.

INKOMSTENBEJ~AS'J'INGEN.

AANSLAG VAN AMBTSWEGE. -

2°

NIET-AANGH'1'E.

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. -

VERPLICHTING

\'OOR DE AMBTENAAR-ZET'J'l~R BJ.J VERMOEDENH
TI~ V\TJCRK TE GAAN.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. AANSLAG VAN AMBTSWEGic. VERMOEDENS WAAROP Hl,J MOET
UESTEDND WORDEN. HE'l'ZI.J TEKENEN OF
INDICIEN WAARUlT EEN HOGERE GRAAD VAN
GEGDEDHEID BLIJKT. HETZIJ VERGELIJKJNG ME'l' DE NORMALE WINSTEN VAN SOORTGELIJKE BELASTINGPLlCHTIGEN•.

4°

INKOMSTENBELASTING EN.
EEDRI.JFSBELASTING. AANSLAG VAN AMBTSWEGE. VEHGELIJKING "ld:E1' DE NORMALE
WINSTEN VAN SOORTGELIJKE BELASTINGPLICH'l'HlEN. AARD VAN DE BEDRIJVIGHEID VAN
DE BELASTINGPLICH'l'IGE TEN EINDE VAST TE

185); 7 November 1949 (Bull. en PAsrc., 1950,
I, 123, 5 Juni 1950 (zie hoger, biz. 614; B'.ull.
en PAsrc., 1950, I, 695).
(1) Zie nota 1 onderaan verbr., 13 Juli 1948
(Bull. en PASIC., 1948, I, 457).

(2) Verbr., 23 Mei 1950 (zie boger, biz. 597;
Bull. en PAsrc., 1950, I, 669, en de conclusie

BE-

1° Bij n:iet-aangifte van cle 11elastba·re ·bnkomsten-, heeft cle aclminlist-ra.Ne het vermoyen van ambtswege cle belasUng van
cle belastingpUchtige te vestigen (1).

(W etten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 53, par. 1, en 56.)
2° Voo1· het bepalen ·vwn amlitswege van
het berl·mg van cle lielastlJl~Te inlcomsten, legt cle wet aan lle a-mbtenaar-zette1· cle verplichttng op bij vennoeclens te
we1·Jc te grwn (2). (Wetten betreffende

de inkomstenbelastingen, art. 56.)
3° Wannee1· de administ1·at-ie van ambtswege lle w·insten bepaalt, belastbaa1· in
lle bellT'ijfsbelasting lcmchtens alinea 1,
pa1·agraaf .l, van artilcel 25 van cle samengeschalcelcle wetten, moeten cle veTmoeclens waaTOp zij steunt vooTtvloeien
hetzij, k1·achtens art-ilcel 55, t~U telcenen of ·i.nrl·icU!n wnwr11.it een hoge·re
g1·aad van gegoeclheicl' blij let_ clan tt'it cle
l~an [!Bgeven. in/Wmsten., 71 etzij, ICTllChtens art-ilcel 28, u'it rle VC1".f}Clijlcing ·met
cle normale w·in,sten van soortgelijlce belastin.qplichUgen en met innohtneming
van cle ancle·re gegevens bij deze bepa.Ung opgesomcl (3). (W etten betreffende
de inkomstenbelastingen, art. 28 en 55.)
4° DooTlla,t artilcel 28 V(lln cle samengeschnkelde wetten voorz·i.et flat, in geval
van belasting van ambtswege van cle
inlcomsten belastbaar in cle beclrijfsbeZl~sting lwa.chtens alinea 1, pa1·agraaf 1,
van at·tilcel 25 van lle samengeschalcelrle
wetten, rleze bepnnlll worden met inachtneming vrm lle nonnale winsten van
soo1·tyeUjlce belasU.ngplicht-iyen, vloeU
voort cla,t, 1J001'l~lcer ove1· te yaan tot
het vergelijlcen van lle w·insten, cle
aa1·cl van cle becl1"ijvigheicl van cle belastingplichtige client bewezen, ten einde
vnst te stellen of rleze geUjlcar~1·cl·ig is
met llegene wawnnecle zij zal vergelelwn worclen. DU bewijs rust op cle
rulmhtistratie.
(ADJIIINISTHA'l'IE

VAN

FINANCIEN, 1'. BALSAUX.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 November 1949 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
van het openbaar minislerie); 30 Mei 1950 (zie
hager, biz. 608; Bull. en PAsrc., 1950, I, 688).
(3) Verbr., 23 Mei 1950 (zie hoger, biz. 597;
Bull. en PAsrc., 1950, I, 669, en de conclusie
van het openbaar ministerie); 30 Mei 1950 (zie
hager, biz. 608; Bull. en PAsiC., 1950, I, 688,
en de nota's 5 en 6); 27 Juni 1950 (zie hoger,
biz. 665; Bull. en PAsrc., 1950, I, 757, en nota 2).

- 705Over het enig middel : schending van de
artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 11
-van h~ besluit van 2 Maart 1942, later
artikel 56 geworden van de bij besluit van
31 Juli 1943 samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, en van
artikel 2 van het besluit van 16 Juni 1941
betreffende de nationale crisisbelasting,
cloordat het bestreden arrest, na vastgesteld te hebben dat verweerder wegens
niet-aangifte van ambtswege belast werd
overeenkomstig artikel 56 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, en na aangenomen te hebben dat, in geval van aanslag van ambtswege, het aan de belastingplichtige, die
een verlnindering van de aanslag wil bekomen, behoort het juiste bedrag van zijn
inkomsten te bewijzen, beslist dat de administratie het bewijs niet brengt van het
bestaan van het bedrijf dat de belaste inkomsten ·zou opgebracht hebben, en, daar
de toepassing van artikel 28 van de hierbovenvermelde samengeschakelde wetten
in het onderhavig geval niet verantwoord
was, het beroep gegrond verklaart en de
betwiste aanslagen over het fiscaal dienstjaar 1944 vernietigt, dan wanneer, indien
er toepassing gemaakt wordt van de bepalingen V!J,n artikel 56 van de samengeschakelde wetten, de administratie de
aanslag van de belastingplichtige van
ambtswege vestigt op grond van het vermoedelijk bedrag van de belastbare inkomsten, zoals dit in geweten vastgesteld
wordt door de ambtenaar-zetter, zonder
clat het vereist is een bepaalde methode te
volgen om de belastbare inkomsten te bepalen, en het dan ook de belastingplichtige
behoort het juiste bedrag van de bedoelde
inkomsten te bewijzen; dat wanneer het
hof, zoals in het onderhavig geval, erkent
aat het bedoelcl bewijs op de belasting))lichtige berust, het niet mag beslissen dat het beroep gegrond is met te
steunen niet op een bewijselement, doch
op de eenvoudige beweringen van eiser
clie betwist dat hij een om het even
welke geheime handel gedreven heeft en
op het feit dat belanghebbemle niets gedeponeerd heeft ten tijde van de financH!le maatregelen van October 1944 :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat verweerder 'wegens niet-aangifte van ambtsw'ege belast werd overeenkomstig artikel 56 van de samengeschakelde wetten ;
Overwegende dat de wet, in clit geval,
het vaststellen van het bedrag van de belastbare inkomsten niet overlaat aan de
.enkele beoordeling in geweten van de
ambtenaar-zetter; dat zij hem de verplichting oplegt op vermoedens te steunen,
clie moeten voortvloeien hetzij, krachtens
artikel 55, uit tekenen of indicH!n waaruit
een hogere graad van gegoedheid blijkt
VERBR.,

1950. -

45

dan uit de aangegeven inkomsten, hetzij,
krachtens artikel 28, uit de vergelijking
met de normale winsten van soortgelijke
belastingplichtigen, met inachtneming van
de door dit artikel opgesomde elementen
en van aile andere nuttige inlichtingen ;
Overwegende dat artikel 28, in het onderhavig geval toegepast, de verplichtingen bepaalt die aan de administratie opgelegd worden tot vaststelling van de
grondslag van de aanslag wanneer de procedure bij vergelijking verkozen wordt;
dat deze procedure, v66r het opmaken van
de vergelijking met de normale winsten
van soortgelijke belastingplichtigen, de
bepaling van d~ bedrijvigheid van de belastingplichtige vereist;
Overwegende dat, wanneer, zoals in het
te onderzoeken geval, de vergelijkingspunten door de administratie opgegeven
worden - doch dan ook in dit geval
aileen - het principe van de omkering
van de bewijslast, door artikel 56 van de
samengeschakelde wetten voorzien, zijn
toepassing vindt ;
Overwegende dat geen enkele be])aling
aan de belastingplichtige het bewijs oplegt dat hi;j deze of gene bedrijvigheid
niet zou uitgeoefend hebben;
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het bestreden arrest blijkt, enerzijds,
dat niet betwist wordt dat verweerder
mijnwerker is en, anderzijds, dat verweerder ontkent een geheime handel gedreven te hebben; dat aldus het bestreclen
arrest, door er op te wijzen dat de bedrijvigheid van verweerder, bron van de
zogezegde belastbare inkomsten, in de
uitoefening van een geheime handel zou
bestaan hebben, en door te besluiten, na
onclerzoek van de elementen door de administratie voorgebracht om de werkelijkheid van cleze bedrijvigheicl te bewijzen,
dat de administratie het bewijs van het
bestaan van het bedrijf dat de belaste inkomsten zou opgebracht hebben, niet geleverd heeft, geen enkele van de in het
middel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
4 Juli 1950. - 2• kamer. - Voorzitter,
H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·s!aggeve1·,
H. Bayot. Gelijlcluidende concl~tsie,
H. W.-J. G:inshof van der Meersch, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
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KAMER. -

4 Juli 1950 .

1 o MIDDELEN TOT VERBREKING.
ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN.
MIDDEL Ali'GELEID UIT EEN GE!lREK AAN ANTWOOED OP DE CONCLUSIES. ANTWOORD OP

DE CONCLUSIES. FEITE l>IIST.

2o

:M:roDEL DAT GRONDSLAG IN

INKOMS'l'ENBEJLASTINGEN.
BEDRJ,JFSBELASTING. -

VASTSTELLING VAN DE

\'ERMEEHDEB.ING VAN DE ACTI\'A VAN EEN BE-

DRIJF IN DE LOOP VAN EEN JAAR OF VAN EEN
BOEKJAAR. VERWI.JZING NAAR DE HEKENINGEN VAN DIT ,JAAH OF BOEK,JAARJ VERGELEKEN
_ME'l' DEZE VAN HE'l' ONMIDDELLIJK VOORAF-

GAANDE JAAR OF BOEKJAAR.

3o

[IUWI'I,. (Wetten betreffende cle inkomstenbelastingen, art. 27 en B2, par. 1, al. 2.)

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING.

-

BtLASTBAHE

VER-

_MEEH.DERING VAN. DE ACIIYA VAN EEN. BEDRI,Jl!,

IN DE LOOP VAN EEN JAAR OF VAN EEN BOEKEEN ENKELE AFWIJKING AAN DE HEGEfJ KRACHTENS WELKE SLECHTS HffiKENING
MAG GEHOUDEN WORDEN l>IET DE WIJZIGINGEN

J AAR. -

TUSSENGEKOJ\-IEN TIJDENS RET VOR.IG ,JAAit OF

HET BOEKJAAR OAT TIJDENS RET LOPENO JAAR
A~'GESLOTEN WORDT. A~'TREKKING VAN DE
BEDRIJFSVERLlEZEN GEDUHENDE DE TWEE VOHIGE JAHEN m' TIJDENS DE TWEE VORIGE
llOEK,JAHEN ONDERGAAN.

gronclslc~g ht jeite, het m1clcleZ afgeleicl 'llit een gebrek awn wntwoot·cl 011
cle co11clns'ies, tvcvmwet· de.ze 'in cle bestt·eclen besl'iss1ng beantwooHl wenlen (1).
2o Ten, e·incle vast te stellen of in cle loop
vun een jctwr of van een boelcjua1· een
·in de becldjfsbelusUng belnstbwre ve1·meenle1'ing vwn om het even welke ·in
een n·ijverheirls-, hcmdels- of lunclbo·uwbeckijf gestolcen cwtivct ·is ontstuwn, mug
slechts vet·wezen wonlen nnn1· de t·elcen·ingen van d'it jaut· of van dit boelvjaar,
vet·geleken .inet de Teken'i·ngen vnn het
onm·iddelUjlv voorujguuncl jcw·r of boekjunt· (2). (Wetten betreffende de inkom-

Jo M·ist

stenbelastingen, art. 25, 27 en 32.)
iJo Op cle 1·egel k1·uchtens wellce, tot het
vuststellen vwn de ·i!n de beckijjsbelnsting belnstbn1·e venneeHlering, slechts
·mag ·venoezen ·worclen nnct1' de wijzig·ingen clie ·in het b~cl'r'ijf zijn tussengelcomen tijdens het voTig jan1· of het boelcjawr dut tijdens het lopencl janr cLfgesloten wonlt, veTgelel.:en met het onm·iclclellijlv voornfgnwnde jnnt· of boelcjnnr,
kent de ·wet· geen wnclere nfw·ijlc·ing clnn
deze wunrbij het toegelaten is vnn cle
-winsten de bedrijjsve1·Z1ezen nf te tt·elcken [!Ccltwencle cle twee voriue jut·en of
Ujrlens de twee vodge boelvjwren onder(1) Dat de verplichting tot motiveren slechts
een louter vormvoorschrift is, zie onder meer :
verbr., 27 Juni 1946 (A>T. Verb1·., 1946, blz. 247;
Bwll. en PAsrc., 1946, I, 267, en nota 1) ; 30 December 1946 (A1'1'. Verb,·., 1946, biz. 457; Bull.
en PASIC., 1947, I, 41); 24. Jnni 1948 (Ar1·.
Ve1·M., 1948, biz. 350; Bull. en PAsrc., 1948,
I, 406).
(2) Zie nota, ondertekend W. G., onderaan
dit arrest in Bull. en PAsrc., 1950, I, 806.

(DANHIEB, OURATOH \'AN HE'l' FAILLISSE.~IEN'l'
MEEUS, T. ADMINIS'l'HATIE VAN FINANOH:N.)
AHREST.

HE'!.' HOF; - Gelet op het bestrecle~
arrest, op 26 December 1949 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel : schending. van
de artikelen 97 van de Grondwet,. 141 v>m
het vVetboek van burgerlijke rechtspleging, G tot 12 van de wet van 6 September
18H3, doordat het bestreden arres~ de argmnentatie niet beantwoordt, d1e door
aanlegger bij conclusies voorgebracllt
wercl en gesteuncl was op het feit clat de
aclministratie ten onrechte beweert in onclerhavig geval artikel 27, paragraaf 1, van
de samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen toe te passen,
dan wanneer llet niet betwist was dat
deze bepaling in het onclerllavig_ geval
liiet toepasselijk was cc om de besllssende
reden dat de door de administratie ingeroepen kwijtscllelcling van schuld uitsluitend het passief van Meeus betreft en
niet een om het even welke post van het
actief, dat ten gevolge hiervan dan ook
geen enkele vermeerdering geboekt wercl. >>
en dat indien nit een boekhoudkundlg
of sin~plistiscll oogpunt. venneerderi!ll?i
vnn a ctief en vennindenng van pass1ef
g-elijkstann, dit slechts wnar is _op voorwanrcle dat het actief llet passref overtreft en dat na de balans van de rekeningen, er e~n werkelij~. netto-actief bli~ft
bestaan dat door bet felt van de verm~n
tlering van het passief zou lmnnen bemvloed worden :
Overwegende dat de gefailleercle Meeus,
volgens de niet betwiste vaststellingen va~
tle rechter over de grond, op 24 Januan
l9BS van eei1 schuldeiser kwijtschelcling
van zijn schuld tot beloop van 4.397.868 fr.
70 c. bekomen heeft ;
Overwegende dat het bestreden _arrest
er op vvijst cc dat het de toestand 1s van
eiser (Meeus)
gedurende het boekjaar 1938, die door deze verricllting ·beinvloed werd; dat de invloed van deze verricllting op de fiscale toestand voor de bel)aling van de belastbare inkomsten over
het fiscaal dienstjaar 1939 moet beoordeel~l
worden; dat naar de termen van artrkel 27 paragraaf 1, van de samengeschakelcle ~etten llet geen twijfel laat dat de
kwijtsclleldU:g van schuld, die het te niet
doen van een verbintenis insluit, een vermeerdering van patrimonium uitmaakt _als
gevolg aan een vermin{lering _van pass1ef,
wat trouwens door de gescllnften van de
boekhouding vastgesteld wordt tot beloop

"
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van het bet:lrag van cl<~ kwijtgescholden
schulcl; ... clat de nieuwe verrijking van
llet patrimonium van eiser voortspruit
uit de vermindering van zijn passief
tot beloop van het netto-saldo, hetzij
4.397.868 fr. 70 c., waarmet:le zijn schuld
gedelgd werd )} ;
Overwegende dat hieruit volgt dat de in
het middel aangehaalde conclusies _door
llet bestreden arrest beantwoord werden
en dat het middel in feite niet opgaat;
Over llet tweede middel : schending van
de artikelen 25, paragraaf 1, 1°, 26, paragraaf 1, en 27, paragraaf 1, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen doordat, zelfs in de
veronderstelling dat het bestreden arrest
een weliswaar impliciet doch voldoend
antwoord uitmaakt op de door aanlegger
in conclusies ingeroepen micldelen, wat
het geval niet is, dan nog heeft het
niet kunnen verklaren zonder de in het
middel aangeduide wetsbepalingen te
schenden, cc dat naar de termen van
artikel 27, paragraaf 1, van de samengeschakelde wetten het geen twijfel laat
dat de kwijtschelding van schuld die het
te niet gaan van een verbintenis insluit,
een vermeerdering van patrimonium uitmaakt, als gevDlg aan een vermindering
van het passief, wat trouwens dDDr de
geschriften van de boekhouding vastgestelcl wordt tot beloop van het bedrag der
kwijtgescholden schuld )) ; en dat de bepaling van artikel 27, paragraaf 1, niet vatbaar is voor een andere interpretatie; dat
het gebruik van de term cc minderwaarde ))
slechts op het passief kan toegepast worden; dat het onbegrijpelijk is dat een minderwaarde een activavermeerdering zou
kunnen teweegbrengen, dan wanneer het
werkelijk zo is met een vermindering van
schuld, waardoor de minderwaarde het
passief wijzigt en dit op een absolute
wijze, zonder dat er omlerscheicl client gemaakt tussen de minderwaarden, die een
vermeerdering van vermogen knnnen teweegbrengen en de minderwaarden die,
daar het passief reeds op aanzienlijke
wijze het actief van de belastingplichtige
overtreft, bij veronderstelling, geen uitwerking hebben op dit actief, bij gebrek
aan een netto-actief dat een eventuele verrijking zou kunnen doen boeken :
.
Overwegende dat aanlegger beweert dat
iVIeeus, reecls v66r 193.), zulkdanig verlies
ondergaan had dat de vermindering van
zijn passief tot beloop van 4.397.868 fr.
70 c. niet van aard was van werkelijke
activa te doen blijken, dat opdat een minclerwaarde geboekt op het passief van een
belastingplichtige het ontstaan van een belastbare winst voor gevolg zou kunnen
hebben, cc vereist is dat na balans van de
rekeningen, er een netto-actief zou overblijven om een verrijking te boeken )) ;

Overwegende dat blijkt uit de artikelen 25, 27 en 32 van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen dat de bedrijfsbelastiilg verschuldigd
is op de vermeercleringen van de in het
beclrijf gestoken activa, die ontstonclen
tijdens het vorig jaar of het boekjaar dat
tijdens het lopend jaar afgesloten wordt;
Overwegencle clat, voor de berekening
van de belasting, slechts met de wijzigingen die cleze activa tijdens deze periodes
hebben ondergaan, rekening mag gehouclen worden ;
Dat de wet op deze reg~l slechts een
afwijking kent, namelijk cleze die toelaat de geclurende de twee vorige jaren of
tijclens de twee vorige boekjaren geleden
verliezen van de inkomsten af te trekken;
Overwegende dat, om na te gaan of zicll
activavermeerderingen voordeden tijdens
het jaar of llet boekjaar, men aldus in
principe moet verwijzen naar de rekeningen van dit jaar of van clit boekjaar,
vergeleken met de rekeningen van het onmidclellijk voorafgaand jaar of boekjaar;
Overwegencle dat geen enkele wetsbepaling toelaat een activavermeerdeJ-'ing
voortkomencl uit deze wettelijke berekeningswijze als riiet bestaande te beschouwen, om reden dat, gelet op de verliezen,
onder dan deze van de twee laatste jaren
of boekjaren (in het onderhavig geval verliezen in 1935 in de boekllouding geboekt),
er geen enkel actief zou overblijven;
Waaruit volgt dat het middel naar
recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger q. q. tot de
kosten.
4 Juli 1930. - 2e kamer. - Voo·rzitte·r,
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever,
H. Daubresse. - Gelijklu·idende conclttsie,
H. W.-J. Gansllof van der Meersch, advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. de Longueville (van de Balie bij het Hof van beroep te Brussel) en Van Leynseele.

1e

KAMER.-

6 Juli 1950.

1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
BUHGERLIJKE ZAKEN. - iVIIDDEL GESTEUND
OP EEN TEGENS'l'RIJDIGHEID DIE RET ARRES1'
NIE'l' INHOUDT. - :MIST GHONDSLAG IN FEITE.
2° :MIDDELEN TOT VERBREKING. BURGERLIJKE ZAKEN. ~- MIDDEL GESTEUND
OP DE MISKENNING VAN DE BINDENDE KRACHT
VAN EEN OVEREENKOMST. - 0VEREENKOMST
NlET AAN RET HOF OVERGELEGD EN NIET IN DE
BESTREDEN BESLISSING OVERGENOMEN.
MIST GRONDSLAU IN FEI'l'E.
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGEHLIJKE ZAKEN. -

-708VERPLICH'l'ING TOT .1\WTIVEREN.
VORUVOO RSCHRH''r.

-

LOUTER

1 o M·ist gmnclslag in feite, het miclclel gesteuncl 011 een tegenstdjcliglwicl clie het
a1Test niet inho1ult (l).
2° Mist gmnclsla.g in fe'ite, het m·iclclel geste·und op ae miskenn·ing van cle b-inclende lwacht 1Jan een overeenkomst,
·t.v{mneer dezc ove1·cenlcomst niet cum
het H of ove1·gelcgcl wonlt en n·iet ·in
cle best·reclen besliss·ing overgenomen
wordt (2).
3° De ve1·plichf'ing cle vonnissen en arrasten te motiveren is een lo11.te1· vo·rmvooTsclwift; de omstand·iglwicl dat een
Teclen zo1t verlceeTcl zijn, zan geen verb·relcing wegens schencUny van a1·tilcel 97
vwn cle O·ronclwet voor yevolg l.'·unnen
hebben (3).
(STALARS, T. GEUEENTE HAN-SUR-LESSE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 Februari 19-±9 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over het. eerste midclel : schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest, na vastgesteld te hebben
dat ten tijde van de dagvaarding van verweerster, strekkende tot de verbreking
van de overeenkomst die aanlegger de vergunning van het electriciteitsnet op het
grondgebied van de gemeente Han toekent, deze slechts enkele tekortkomingen in het onclerhoud van het net konclen verweten worden, en na dienvolgens
beslist te hebben dat de verbreking van de
vergunningsovereenkomst zich niet opdrong maar dat, integendeel, aan aanlegger een termijn moest verleend worden
om hem toe te laten zijn verplichtingen
na te komen, bestaande in het herstellen
<< in een beperkte mate >> van het net in
een goecle staat van onderhoud, en na erkencl te hebben dat uitwenclige en clus niet
aan aanlegger te wijten factoren meclegewerkt hebben om het net te beschadigen,
niettemin aan aanlegger de uitvoering oplegt van alle voor de goecle werking van
!let net noodzakelijke onderhouds- en herstellingswerken, clit zonder enige beperking en naar de vaststellingen van de deskuncligen, zodat er een tegenstrijdigheid
bestaat tussen de beweegredenen van de
(1). Verbr., 15 .April 1948 (A,.,·. T'e1'b1·., 1948,
biz. 218; Bull. en PAsrc., 19•~8, I, 257).
(2) Verbr., 5 Februari 1948 (Bull. en PAsrc.,
19i8, I, 79).
(3) Verbr., 31 Maart 1949 (A>T. T'erbr., 1949,
biz. 141; Bull. en PAsrc., 1949, I, 157), en voorgaand arrest, blz. 705, en de nota 1, blz. 706.

bestreden beslissing en ZIJn beschikking,
clie alclus niet genoegzaam naar recllt gemotiveerd blijkt te zijn :
Overwegende dat nit de beweegredenen
van het bestreden arrest blijkt dat de gemeente Han-sur-Lesse llet recht heeft van
de vergunninglloucler te eisen « dat hij in
een beperkte mate» het electriscll net in
een goede staat van onderhoud zou herstellen ... en clat het past door deskundigen
de voor de goede werking van clit net
noodzakelijke onderhoucls- en llerstellingswerken te doen aanc1uic1en;
.
Overwegende clat in het gedeelte van het
clispositief dat hierover handelt, de recllter over <le groncl beslist clat «appellant
Stalars (tlwns aanlegger) de voor de
goede werking van het net noodzakelijke
onderhoucls- en herstellingswerken zal
moeten uitvoeren en de deskundigen tot
taak oplegt de gedetailleerde opgave van
deze werken op te maken, om een normale
en regellnatige voorziening van electrische
:-;troom te verzekeren, en cle termijn te bepalen waarin deze werken redelijkerwijze
zouden kunnen uitgevoerd worden » ;
Overwegende dat het bestreclen arrest,
door zich alclus nit te drukken in zijn beweegreclenen en zijn clispositief die elkancler aanvullen, hoegenaamcl niet, zoals in
het middel beweerd worclt, aanlegger veroorcleelt tot de uitvoering van « alle » voor
de goecle werking van het net noodzakelijke onderhouds- en herstellingswerken
« en clit zoncler enige beperking » maar
enkel tot deze voorzien « in een beperkte
mate» om een normale en regelmatige
stroomvoorziening te verzekeren:;
Dat het miclclel in feite niet opgaat;
Over het tweecle middel : schending van
de artikelen 1101, 1102, 1108, 1134, 1135
van llet Burgerlijk vVetboek, doordat het
bestreclen arrest, hoewel het vastgesteld
l1eeft clat, bij beraadslaging van 7 J uli
193G, de gemeenteraad van verweerster beslist had over te gaan tot de aanbesteding
van de werken voor het aanleggen van een
lijn van electrische stroom voor drijfkracht, maar cleze aanbesteding ondergeRchikt llatl gemaakt n nn de aanvaarding
door aanlegger van de verbinding van z.ekere motoren met llet bestaande verlichtingsnet, en geeist had !la t deze zijn akkoord op flit punt zon betnigd hebben door
e'~n goerlkeuring op cle rand van bedoelde
beraadslaging, niettemin geweigerd heeft
in cleze dubbele wilsuiting van de gemeente en van aanlegger een overeenkomst te zien, onder voorwendsel clat de
door de gemeenteraad aan het schepencollege gegeven opdracht slechts voorwaarclelijk was en, clan wanneer de enige
gestelde voorwaarde verwezenlijkt werd,
zoals het arrest het vastste,lt, door het akkoord van aanlegger tussen 7 Juli en
10 Augustus 1H3G betnigd op cle rand van
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partijen op 20 Augustus 1936 ondertekend,
zodat het bestreden arrest ten onrechte
geweigerd heeft verweerster te veroordelen tot de uitvoering van cle bij het lastenkohier ·en het bestek van deze aanbestecling voorziene werken :
Overwegende dat nit het bestreden arrest blijkt dat verweerster tegenover aanlegger de verbintenis niet heeft genomen
noch heeft kunnen nemen het net in te
richten dat het voorwerp was van de studH~n van ingenieur Germay;
Dat dienvolgens de tegeneis van aanlegger strekkende tot het horen veroordelen
van verweerster tot de uitvoering van
hogerbedoelde werken niet toegewezen
werd·
Ov~rwegende dat, integendeel, volgens
aanlegger, uit het bestreden arrest zou
blijken dat de gemeenteraad bij beraadslagiug van 7 Juli 1!l36 zijn beslissing genomen had en aan het schevencollege opdracht gegeven had het akkoord van aanlegger te verluijgen ; dat, vermits clie toestemming verkregen werd, de gemeente
gebOiiden was ;
Overwegencle clnt Lle bescheiclen, waarop
de rechter over de grond steunde om het
bestaan van een akkoord tussen partijen
te betwisten en cleze waarop aanlegger
steunde om clit te cloen aannemen, niet
overgelegd worden; dat hun tekst Jiiet
eens anngehaalcl worclt, wat het Hof niet
in de mogelijkheid stelt zijn toezicht nit
te oefenen wat betreft de gevolgtrekkingen die men er nit kon afleiden;
- Dat het middel nlet kan worden aangenomen;
Over het clerde middel : schending van
artikel 97 van de Gronclwet, tegenstrijcligheid of ten minste onvoldoencle motivering, welke gelijkstaat met gebrek aan
motivering, en, voor zoveel nodig, van de
artikelen 1101, 1102, 1108, 1134, 1168, 1181
van het Burgerlijk Wetboek, cloordat :
1 o het beRtreclen arrest, na er oj) gewezen
te hebben llat nrtikel VI van het vergnnningscontract tnssen aanlegger en verweerster, voor verweerster een dubbele
verplichting medebracht, de ene, onmidllellijk en definitief, nmuelijk, het plantsen van ijzeren staven, die het eventneel
aanleggen van een lijn voor clrijfkracht
zou mogelijk gemaakt hebben, de andere,
toekomstig en voorwaarclelijk, namelijk
het aanleggen van een lijn voor drijfkracht op die ijzeren staven, en na te heblJen vastgestelcl dat verweerster, in de vergadering van 7 Jnli 1!J36 van haar gemeententad, beHlist had over te gaan tot de
aanbestecling van cleze lijn en het akkoorcl
van aanlegger geeist en bekomen had, akkoord, eerst bevestigd door zijn g·oedkeuring up de rand van hogerbedoelde be-

raadslaging, later door een bijvoegsel van
20 Augustus, niettemin beslist dat verweerster niet gebondeJi was, dan wanneer
cle voorwaarcle waarann de verplichting
van de gemeente onclergeschikt was, juist
cle beslissing van de gemeenternacl was,
genomen in de llierboven llerinnerde voorwaarden, en dat, vermits cleze voorwaarde
verwezenlijkt was, de tweecle verplicllting
van verweerster definitief wercl; 2° tenminste doordat het arrest onvolcloencle gemotiveercl zou zijn, indien men niet annnnm clat de beslissing· van de gemeenteruad de voorwnarcle was wnaraan de
tweede verplichting van verweerster onclergeschikt was, daar niets in clit ·geval
ann llet Hof mogelijk maukt te ontdekken
waarin deze voorwaarde bestond en dienvolgens na te gaan zo deze voorwaarde ul
clan niet verwezenlijkt wercl :
Eerste onclercleel :
Overwegende dat clit onclerdeel van llet
miclclel llet bestreden arrest een zogezegde tegenstrijdigheid in zijn beweegredenen verwijt, die gelijkstaat met een gebrek nan motivering;
Dat, volgens aanlegger, deze tegenstrijcligheicl zou blijken uit het feit dat het
bestreclen arrest, i1it vastgesteld te hebben clat de beslissing om tot de aanbestelling over te gaun in de verg·allering van de
gemeenteraad op T Jnli 1936 genotnen wenl
en clat aanlegger zijn akkoorcl betuigd had
op de rand van bedoelde berandslaging en
later· nog door het opmaken van een bijvoegsel op 20 Augustus 1936, niettemin beslist dat verweerster niet gebonclen was,
clan wanneer de voorwaarcle die de totstandkoming van de verplichting van de
gemeente opschortte, verplichting die bestond in het inrichten van een net voor
clrijfkracht naast het bestaancle verlichtingsnet, clefinitief verwezenlijkt was door
cle beslissing van de gemeenteraad en het
hiermecle akkoonl gaan v:an aanlegger;
Qyerwegende Lla t, bij gebrek a an overlegging van bescheiclen tot het staven van
cleze bewering, clit ondercleel van het middel in feite niet opgaat;
'J'weede onclercleel :
Overwegende <lnt llet midclel hier het
arrest verwijt op on ,-olcloencle wijze gemotiveenl te zijn; llnt inclien men niet
aannam clat de beslissing van de gemeenternad de voorwanrcle was waarvan
cle verwezenlijking de tweecle verplichting
van verweerster zon cloen ontstaan hebben, llet immers niet mogelijk zou zijn te
ontclekken· waarin die voorwanrcle werkelijk bestond en na te gaan of zij al clan
niet verwezenlijkt werd;
Overwegencle clat, bij gebrek aan overlegging van de ingeroepen bescheiden, de
clraagwijclte van de genomen verplichtingen en van de voorwaarclen voor hun ver-
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worden;
Dat dit onderdeel van het middel in
feite niet opgaat;
Over het vierde micldel : schending van
artikel 97 van de Grondwet, tegenstrijdigheicl in de beweegredenen welke met gebrek aan motivering gelijkstaat, doordat :
1 o het arrest, na vastgestelcl te hebben dat
de gemeente de aanbesteding van de werken voor het aanleggen van een nienw net
ondergeschikt gemaakt had aan een toegeving van aanlegger die er in bestoncl de
aanslniting van zekere motoren aan het
verliclltingsnet toe te laten en dat deze op
clit Pltnt zijn akkoord had betnigd, eerst
cloor de ondertekening door hem op de
rand van het proces-verbaal van de vergadering van de gemeenteraad van 7 .J nli
1936, later door de ondertekening van een
bijvoegsel clat clit akkoord en de modaliteiten er van vaststelde, niettemin verder
vaststelt clat nit dit bijvoegstel de erkenning van de beweringen van aanlegger niet
kan afgeleicl worden, dan wanneer deze
beweringen bestonden in het staande houtlen dat verweerster van nn af gebonden
was door de op luiar genomen verbintenis
in ruil voor de door aanlegger toegestane aansluiting van motoren aan het electriciteitsnet; 2° doordat het arrest, enerzijcls,
beslist, dat zelfs inclien men de gemeente
moest beschonwen als gebonden door haar
beraadslaging van 7 .Juli 1936, dan nog
deze beraadslaging aanlegger niet zou
ontheffen van zijn verplichting tot onderhoucl, clan wanneer het, anderzijds, aanneemt dat de ontwerpen van de gemeente
betreffencle het aanleggen van een nj.euw
net nitleggen en het gebrek aan reclamaties en de weinige zorgen die zij besteeclden aan het onclerhoncl van het gedeelte
van het net dat te haren laste viel, vaststelling waarnit men noodzakelijk moet
afleiden clat zij er van afgezien had het
onclerhoucl van een tot verdwijning bestemd net te eisen ;
Eerste onderdeel :
Overwegende dat dit onclerdeel van het
middel het bestreden arrest verwijt op
tegenstrijdige motieven te zijn gegrond,
doordat het vaststelt, enerzijds, dat de
toegeving, door de gemeente als voor·
waarde voor het aanbesteden van de werken opgelegcl, door aanlegger aangenomen
wercl door het plaatsen van zijn hancltekening onderaan de beraaclslaging van de
gemeenteraacl en later onderaan een bijvoegsel, en, anderzijds, dat 11it becloeld
bijvoegsel de erkenning van de beweringen van aanlegger niet blijkt, volgens
welke verweerster van dan af gebonden
was;

Overwegende dat, bij gebrek aan overlegging van de schriftelijke bewijsstnkken,
ingeroepen tot staving van het middel, het

voor het I-Iof niet mogelijk is het dienend
karakter en de gegrondheid van bet verwijt na te gaan; clat dit ondercleel van
het micldel in feite niet opgaat;
Tweede onderdeel :
Overwegell{le dat in clit onclerdeel aanlegger de rech ter over de groncl nogmaals de tegenstrijdigheid van de in de
bestreclen beslissing uiteengezette beweegredenen verwijt, beslissing die er op wijst
clat, zelfs inclien de gemeente door de beraadslaging van 7 .Juli 1936 gebonclen was,
aanlegger hierom niet ontbeven was van
het onderbond van het gedeelte van het
net clat te zijnen laste was, en daarentegen aanneemt da t het gebrek aan reel am aties van verweerster ten opzicbte van aanlegger, en de weinige zorgen door verweerster zelf besteed aan het onderhond van
het gecleelte van de inrichtingen dat te
haren laste viel, kunnen uitgelegd worden
door het bestaan van ·ontwerpen betreffende het aanleggen van een nieuw net,
vaststelling waarvan, volgens het middel,
noodzakelijk zou moeten· afgeleid worden
dat zij er van afgezien had het onderhoud
te eisen van een net dat zou vernield
worden;
Overwegende clat de gecritiseerde motieven niet tegenstrijclig zijn;
Overwegende inderclaad dat, indien verweerster zich ontbo11den had het net te
onderhouden in het gedeelte dat te haren
laste was, er niet noodzakelijk nit volgde
clat zij er zou van afgezien hebben van
aanlegger bet onderboud te eisen van het
net in het gedeelte dat te zijnen laste
was·
D~t dit onderdeel van het midclel in
feite niet opgaat;
Over het vijfde middel : schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 1134, 1133,
1147, 1148 van het Bnrgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest, met miskenning van de door verweerster genomen
verbintenis, bestaande in het waarborgen
van de betaling aan aanlegger van een
minimum-verbruik van 2.000 kaarsen voor
openbare verlichting, de gemeente van
deze verplichting ontheft om reden dat
tengevolge van overmacht de openbare
verlichting opgeschorst wercl van 10 Mei
1940 tot 1 November 1946, en verweerster
slechts veroordeelt tot het betalen aan
'aanlegger van de winst die deze zon kunnen verwezenlijkt hebben bij de levering
tnssen hogergemelde data van deze overeengekomen minima, zonder het middel te
beantwoorden, bij conclusies door aanlegger aangevoerd, volgens welke het bier ging
om een forfait, en waar het in alle geval,
ten onrechte, staande honclt clat een geval
van overmacht in hoofcle van verweerster
bestond door het feit dat het haar verbaden werd gedurende cleze periocle te verlichten, dan wanneer geen geval van over-

-711macht in haren hoofde aanwezig was, vermits haar verbintenis uitsluitend bestond
in de betaling aan aanlegger van een geringe vergoeding, terwijl tronwens het
niet aan de rechtbanken behoort, bij gebrek aan een bijzondere wetsbepaliug, naar
billijkheid de overeenkomsten van de partijen te herzien, vooral wanneer, zoals in
het onderhavig geval, de verr>lichting door
Yerweerster OlJ zich genomen een wederzijclse verplichting lut{l, die in hoofde van
aanlegg·er bleef bestnan en bestond in het
aannemen dat het jaarlijks verbruik door
elk abonnent zou beperkt worden tot 60,
daarna tot 50 kilowatt-uur :
Overwegencle dat het middel de bestreden beslissing verwijt, om reden van
de schorsing van cle ovenbare verlichting
van 10 Mei 1940 tot 1 November 1946, verweerster van haar verplichting ontheven
te hebben het voorzien minimumverbruik
van 2.000 kaarsen te betalen en het bij
conclusies door aanlegger iugeroepen middel niet beantwoord te hebben, volgens
hetwelk het in het onderhavig geval ging
om een forfait bestaande in de verplichting een minimumvergoeding te betalen,
verplichting op de uitvoeripg waarvan het
ingeroepen geval ·vim overmacht zonder
invloed is; dat, trouwens, de rechtbanken,
bij gebrek aan een wettekst die hun dit
toelaat, zelfs om reden van billijkheid
de overeenkomsten van partijen niet mogen herzien, vooral wanneer, zoals in onderhavig geval, de door verweerster or>
zich genomen verplichting een wederzijdse
verplichting had, die uitgevoerd wenl, bestaande voor aanlegger in het vermincleren tot 60 en later tot 50 kilowatt-uur van
het verplicltt jaarlijks verbruik Yan elke
a bonnent ;
,
Overwegende clat, volgens dit middel,
de verplichting van de verwerendP' gemeente er in zou bestaan hebben aan aanlegger een minimumvergoeding te betalen,
clan wanneer voor de rechter over de
grond evenvermelde verplichting zich bel1erkte tot ltet verlichten en het verbruik;
Overwegende dat door aan het contract
deze interpretatie te geven, de rechter op
impliciete wijze evenvermelde conclusies
van aanlegger beantwoord heeft;
Overwegende, anderzijds, dat bij gebrek
nan overlegging van de bewijsmiddelen
die de beweerde overeenkomst zouden staven, het niet mogelijk is te beslissen of rle
door aanlegger gegeven interpretatie van
het bestreden arrest verantwoord is ;
Dat het middel in feite niet opgaat;
.Over hef zesde micldel : schending van
nrtikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreclen arrest zich beperkt tot het veroordelen van verweerster tot de overeengekomen interesten op de in de facturen
van 31 December 1937, 31 November 1938,
30 Januari 1939, 7 Februari 1939 en 2 Ja-

nuari 1940 betreffende de openbare verlichting vermelde minima, zonder door
een enkele beweegreden aan te tonen
waarom deze interesten niet zouden verschuldigcl zijn op het gehele bedrag· van
de facturen en dan wanneer het zelf er ov
wijst dat, volgens artikel VIH, B, van het
vergunniugscontract, de interest en op ·het
geheel bedrag van de facturen lopen, terwijl het arrest trouwens niet beslist over
ltet al dan niet verantwoonl karakter van
deze facturen, en ann deskuncligen niet beveelt het juiste beclrag er van te bepalen :
Overweg·encle clat het midclel de bestreden beslissing verwijt verweerster tot
de overeengekomen interesten veroordeeld
te hebberi slechts op de ·minimabedragen
van de facturen betreffende de openbare
verlichting van 31 December 1937, 31 November 1938, 30 Januari 1939, 7 Februari
1.939 en 2 .Januari 1940, zonder de verwerpiug van cle eis betreffencle cle interesten
op het overige van cleze fncturen te motiveren clan wanneer de rechter over de
gronrl zelf er 011 wijst dat, volgens artikel VIII, B, van het vergunningscontract,
de interesten op het bedrag van de facturen lopen, nlsook niet beslist te hebben
over ltet al clan niet verantwoord karakter
van hogervermelcle facturen, en niet nan
cleskundigen te hebben bevolen yast te
stellen tot beloo]J van well'e sommen zij
bleken gerechtvaarcligd te zijn;
Overwegencle clat het bestreclen arrest
eerst beschikt dat, volgens artikel VIII
van het contract, interest versclmldigd is
op cle niet betaalcle prijs van de openbare
verlicllting, van nf <le clertigste dag na de
toezemling van de factnur;
Dat het verweerster veroordeelt tot betaling van de interesten van de juiste en
niet betwiste facturen en van de niet betwistbare minima van de onjuiste en betwiste facturen ;
Dnt het geen interesten verleent, zelfs
op cle minima van de facturen toegezonclen na 10 Mei 1940 en gedurencle gans
de periocle waarin de openbare verlichting
niet in werking gesteld wenl;
Overwegencle dat de verplichting tot motiYeren slechts een vormvoorschrift is en
clat i11 het onclerhavig geval er aan vol{}aan weJ.•cl ;
Dat het micldel in feite niet opgaat;
·Om clie reclenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en tot een vergoeding van 150 frank jegens verweerster.
6 Juli 1950. - 1 6 kamer. - Voo?·zitter,
H. Soenens, eerste voorzitter. - 17e?·slauoeve·r, H. Demoulin. Gelijlcl1!iclcnrle
conclttsie, H. Colarcl, aclvocaat-generaal.
- _['le-ite'l's, HR. Van Leynseele en DeJacroix.
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6 Juli 1950.

1° ARBEIDSONGEVAL.- BEGRIP.
2° BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE RECHTER OVER DE GROND. ARBEIDSONGEVAL. - FEITELIJKE VOORWAARDEN. - SOUVEREINE BEOORDELING.
go BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN. GERECHTELIJKE 0~' BUITENGEI\ECHTELI.JRE
BEKENTENIS. - BEGRIP. ZAKEN WAAROVER DE WET NIET TOELAA'I' TE IJESCHIKKEN
EN RETRE~'FENDE WELKE HET \'ERBODEN IS EEN
DADING AAN TE GAAN. - VALLEN BUllEN HET
GEBIED VAN DE BERENTENIS,

4° ARBEIDSONGEVAL. - AANGIFTE. I\fAAK1' GEEN BEWI.JS UIT VAN HET BESTAAN
\'AN EEN ARREIDSONGEVAL.
5° GERECHTSKOSTEN. - BURGERLI.JKE
ZAKEN, - ARBEIDSONGEVAL. - VORDERING
TOT BETALlNG VAN VERGOEDING NIET INGEWILLIGD. - VOORZIENING DOOR DE Al'GEWEZEN
AANLEGGER. - KOSTEN VAN DE VOIIDERING EN
VAN DE VOORZIENING TEN LASTE VAN DE VERWEERDER, BEHOUDENS IN HET GEVAL VAN ROEKELOZE EN TERGENDE EIS.

geonlende ~oetten betrefj'encle de ve1·goeding van de schade voortspruitende
wit de arbeidsongevallen niet ingewilligd
wercl en inclien de vom·z·iening door de
n1·beicle·1' tegei~ cleze besUssing njgewezen werd, moet de verweerde1· tot cle
kostell veroonleelcl worden zo van de
1'echtspleging voor de reehte1· over de
[!1'0nd, als van deze voo1· het Hof van
verbrelcing; het wa1·e slechts ancle1·s in
{feval van mekeloze en te1·gen de eis (:.J).
(\<Vet van 20 I\faart 1948.)

(PLATKA, T. SINET EN NAA.I!fLOZE VENNOOTSCHAP
<< SECOURS DE BELGIQUE)).)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 9 Februari 1949 in hager beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
nanleg te Dinnnt;

en abnormale ge/ietwtenis voo1·tlcomend
vnn de ·i111verking vcm een u.itwendige
k1·acht, die aan de arbeider, Ujdens en
floor de uitvoering van de arbeidsovereen.lwmst, een venooncling of een physische of een geesteU;ilce stoornis of een
ziekte heeft toegebraeht, die een a1·lieiclsonbelc~vnctmheicl vom· gevol.g hebben (1).
2° De rechter over de !J1'01Ul beom·fleelt op
souvereine wijze het bestaan van de
feitelijke voorwaanlen ve·reist voo·r een
cwl!eiclsongeval (2).
go De belcentenis, zo ge1·echteUjlce als buitenge1·echtelij lee, vm·eist de wil om ove1·
een ontstane en actuele betwisting een
ve1·lcla1'ing at te leggen, bestemcl om de
tegenpartij tot be·wijsmiclclel te clienen;
z·ij mag geen beti'elclcing heblien op zalcen waarove1· de wet niet toelaat te beschUclcen en betrefj'ende wellce het verboden is een clacling aan te gaan.
(Burgeri. Wetb., art. 1g54.)
4° De ctan,q·ifte van on.gevctl, opgelegcl bi.f
artilcel 22 van de samengeorclerule wetten betrefj'ende de vergoeding van (Ze
schade voo1·tspntitencle 1tit (le a.rbei.dsongevallen, maalct geen bew·ijs tt.it vnn het
bestann vnn een arbeiclsongeval.
5° Indien de vordedng tot betaUng van
de vm·goeclingen vo01·z·ien bij de sctmen-

Over het eerste middel : schending van
de artikelen 1 en 22 van de wet van 24 December 190g, samengeorclend door koninklijk besiuit van 28 September 19g1, en vnn
de artikelen 1g15, 1g17, 1g19, 1134, 11g5,
1g50, 1g5g van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis, na vastgesteld te hebben
dat, volgens de door aanlegger overgelegde
geneeskundige getuigschriften, deze aangetast was door een lineaire wonde aan het
hoornvlies van zijn rechter oog. door eeu
traumatisme veroorzaakt, en dat, volgens
de aangifte van ongeval op 25 Februari
1949 door verweercler neergelegd ter gritfie van het Vredegerecht te Beauraing,
verweercler dit ongeval aan een luchttocht
toeschreef, zijn bestreclen beslissing gemotiveerd heeft door de bewering dat een
« tocht )), volgens de termen van de wet,
geen ongeval kan uitmaken, dan wanneer
niets zich er tegen verzet clat een tocht,
vermits hij van aard is de rust- of bewegingstoestand van een voorwerp te wijzigen, een uitwenclige kracht zou vormen en
een plotselinge en abnormale gebeurtenis
zou veroorzaken, bij voorbeeld een verwonding van het oog :
Overwegende dat de bestreden beslissing
er op wijst dat, volgens het door hem op
25 Augustus 1947 afgeleverd geneeskundig
getuigschrift, Dr Coulonvaux, bij bet onderzoek waartoe hij overging, vaststelde
dat aanlegger aangetast was door een
lineaire wonde aan het hoornvlies van zijn
rechter oog, te wijten aan een traumatisme waarvan hij evenwel noch de aard

(1) Verbr., 24 Juni 1948 (Arr.
biz. 349; Bull. en PAsrc., 1948, I,
(2) Verbr., 28 April 1949 (1i1'1',
biz. 278; Bull. en PAsrc., 1949, I,

(3) Verbr., 9 Juni 1949 (A•·•·· Ye1'b1·., 1949,
biz. 369; Bull. en PASIC., 1949, I, 419); 30 Maart
1950 (zie hogcr, biz. 501; Bull. en PAsrc., 1950,
I, 540).

1 o H et a1·beidsonueval is ellce plotselinge

Yerbr., 1948,
405).
Ye•·b,·., 1949,
313).
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Dat de rechter over de groncl nog opmerkt clat het wonclerlijk is vast te stellen clat, in de dagvaarcling, aanlegger het
ongeval op 18 Februari 1947 laat plants
grijpen, clan wanneer in de aangifte van
ongeval 011 25 Februari 1947 naar de griffie
van het Vredegerecht te Beauraing toegestuurd, zijn werkgever Sinet het ongeval
Iaat plaats grijpen op de datum van 22 Februari 1947 te 10 uur 's morgens en het
toeschrijft aan een tocht, die, nochtans op
zich zelf alleen de vastgestelde lineaire
wonde niet kon veroorzaken en, naar de
termen van de wet, geen ongeval kim uitmaken, het is te zeggen een plotselinge en
abnormale gebeurtenis die de geweldige
inwerking van een nitwenclige kracht veronderstelt ;
Dat het bestreden vonnis ten slotte beslist clat ue feiten gestelcl onder a tot f,
waarvan aanlegger op zeer subsicliaire
wijze in conclusies het bewijs aanboocl,
niet afdoemle en ter zake clienencle zijn
om het bestaan van een arbeidsongeval te
bewijzen;
Overwegende dat het arbeiclsongeval
elke plotselinge en abnormale gebeurtenis
is, voortvloeiend nit de inwerking van een
uitwendige kracht, die aan de arbeider,
tijdens en door de uitvoering van de arbeiclsovereenkomst, een verwonding of
een physische of geestelijke stoornis of
een ziekte berokkend heeft, welke een
arbeidsonbekwaamheid meebrengen;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
zonder een van de in het midclel aangeclni<le wetsbepalingen te schenclen, op
souvereine wijze beslist heeft dat de wettelijke voorwaarden vereist opclp.t op een
wel bepaalde datum een arbeidsongeval
plaats had, in het onderhavig geval niet
verwezenlijkt waren en dat het bewijs
ervan tevens ook niet zou geleverd geweest zijn inc1ien cle in die conclnsies op
zeer snbsicliaire wijze gestelde feiten bewezen waren ;
.
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 1315, 1316, 1356, 1134, 1135
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet, cloordat het bestreden vonnis
de verwerping van de eis gegrond heeft
op de reden dat aanlegger het bewijs niet
gebracht heeft van het door hem ingeroepen arbeidsongeval, clan wanneer in zijn
regelmatig genomen conclusies, aanlegger
de aangifte van het arbeiclsongeval, cloor
verweerder op 25 Februari 1947 ondertekend en ter gri:flie van het Vredegerecht
te Beauraing neergelegd, inriep, dat volgens deze aangifte aanlegger het slachtoffer geweest was van een ongeval aan
het oog, in de schnur van de boerderij

op 22 Februari 1947 te 10 i:mr, en dat, naar
de termen van artikel 135G van het Dnrgerlijk Wetboek, de gerechtelijke bekentenis voile kracht van bewijs heeft :
Overwegencle clat het middel het bestreclen vonnis verwijt beslist te hebben
flat aanlegger het bewijs niet gebracht
heeft van het beweerd arbeidsongeval,
zonder de verwerping te verantwoorden
van het middel in de conclusies afgeleid
nit de gerechtelijke bekentenis door verweerder Sinet op 25 Febrnari 1947 gedaan
in de aangifte van ongeval, volgens welke
op 22 Februari 1947 te 10 uur 's morgens,
aan1egger slachtoffer zou geweest zijn
van een ongeval nan het oog, in de schuur
van de boerderij ; '
Overwegende dat in conclusies v66r de
rechter in boger beroep genomen, aanlegger aanvoert dat Sinet op 25 Februari 1947
ann de Vrederechter te Beauraing, aangegeven heeft dat er een ongeval was voorgevallen, zonder evenwel de draagwijdte
van cleze vaststelling· te bepalen en zoncler
er om het even welke jnriclische gevolgtrekkingen nit af te leideri, die hoefclen
beantwoorcl te worden;
Overwegende dat waar het bestreclen
vonnis, trouwens op spontane wijze, de
aangifte van het ongeval als bewijsmiddel
onclerzoekencl, beslist heeft dat cleze, evenmin als cle andere bewijsmiclclelen, de gegTonclheicl van cle eis aantoont, het alclus
aan de door artikel 97 van de Grondwet
opgelegde verplichting tot motivering volclaan heeft;
Dat, anclerzijcls, artikel 1354 van het
Bnrgerlijk Wetboek hoegenaamd niet geschonden wercl; dat, inclerclaacl, zowel de
buitengerechtelijke als cle gerechtelijke
bekentenis de wil vereist om over een ontstane en actuele betwisting een verklaring
af te leggen, bestemcl om de tegenpartij
tot bewijsmiddel
dienen; dat een dergelijke bekentenis niet kan slaan op zaken
waarover de wet niet toelaat te beschikken en ervan het voorwerp van een riacling te maken;
Dat clit het geval is wanneer het, zoals
in onderhavig geval, gaat over rechten gegroncl op bepalingen van openbare orde,
zoals cleze van de samengeorclencle wetten
op de vergoecling van de schacle voortspruitende nit cle arbeidsongevallen;
Dat het miadel naar recht fault;
Over het dercle midclel : schencling van
het enig arti.kel van de wet van 20 Maart
1948 en 97 van cle Gronclwet, doordat het
bestreclen vonnis aanlegger veroordeeld
heeft tot cle kosten van cle twee aanleggen
en van het incidenteel hoger beroep, flan
wanneer cle eis strekte tot cle vergoecling
van cle schade voortspruitende nit een nrbeiclsongeval, en cle rechtbank niet vastgestelcl noch beslist heeft dat cle eis roekeloos en tergencl is, clan wanneer volgens

te
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de termen van de wet van 20 Maart 1948,
de kosten van alle vorderingen gesteund
op de wet betreffende de vergoecling van
arbeiclsongevallen ten laste van het bedrijfshoofd of van diens verzekeraar moeten vallen :
· Overwegende clat het enig artikel van de
wet van 20 Maart 1948, dat de samengeordende wetten 011 de vergoeding van de
schade voortspruitende nit arbeidsongevallen aanvult, bepaalt dat « behalve wanneer de eis roekeloos en tergend is. vallen de kosten van alle vorderingen geKteuncl op deze wet ten laste van het bedrijfshoofd of van diens verzekeraar '' ;
Overwegemle dat het bestreden vonnis
niet vaststelt dat de eis roekeloos en tergenll was ; dat het alclus aanlegger niet
tot de kosten kon veroordelen zonder de
in het middel aangeduide wetsbepalingen
te schenden;
Dat het middel derhalve gegrond is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
vonnis, maar enkel in zover het aanlegger
veroordeeld heeft tot de kosten van de
t.wee aanleggen en van het inddenteel
hog·er beroep; beveelt clat onderhavig arrest zal worden overgeschreven in de registers van de Rechtbank van eerste aanleg te Dinant. en dat melding er van zal
worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigcle beslissing; verwijst
tle alclus beperkte zaak naar de Rechtbank van eerste aanleg te Namen, uitspraak doende in hoger beroep; veroordeelt verweerders tot de kosten.
6 Juli 1950. - 1e kamer. - Voonl!itte·r,
H. Soenens, eerste voorzitter. - Ve?·slaggever, H. Demoulin. Geli.il.Z7ticlencle
concMtsie, H. Colard, advocaat-generaal.
- Pleite1·s, HH. de Harven en Simont.

1e
1°

2°

KAMEH.-

6 Juli 1950.

HUUR. LANDPAOHT. AR'.riKEL 2 VAN
DE BESLUI'l'WET VAN 2 OCTOBER 1946 TER AANH~LLING VAN Dm VAN 28 AUGUSTUS 1946. BETEKENING OP EEN LATERE DATUM DAN DE OPZEGGJNG VAN HET INZICHT VAN DE VERPAOHTER
ZELF HET GOED IN BEDRIJJC 'l'E NEMEN. TER
POST AANGE'l'EKENDE BHIEF OF DEURWAARDERSEXPLOO'l'. VORlvi DIE NIET EEN SUBSTANTiiiLE YOORWAAHDE TO'!' DE GELDIGIIEID
''AN DE BETEKENING UI'l'.MAAK'l'.

HUUR. LANDPACII'l'. AR'l'IKEL 2 VAN
DE BESLUITWET VAN 2 0C'l'OBER 1946 TER
AANVULLING VAN DIE YAN 28 AUGUSTUS 1946.
VERJCRI.JGEN VAN HEl' GOEil NA OPZEGGING
DOOH DE VERPAOHTER GEDAAN. RECHT VOOR
DE VERKI{.IJGER. ZI.JN. INZICHT 'l'E BETEKENEN
ZELF HE'l' GOED IN BEDRI.JF TE NEMEN. NIET AFHANKELIJK VAN DE VOORVi!AARDE DA'£

DE VEHKOPER REEDS DERGELIJK INZICH'l' IN
DE AANVANKELIJKE OPZEGGING ZOU TE KENNEN
GEGEVEN HEBBEN.

1 o Zo artilwl 2 van cle besluitwet van 2 Octo be?· 1946, ter aanmtll'ing va·n die vrtn
28 Attg7tsttts 1946 houclende ·instelling
van een voo'l'lopig 1·egime bet?"effencle de
vervaldag van cle lanclpachten, aan cle
verpnchter, cl·ie in cle opzerta·ing het inzicht niet te kennen gegcven heeft zelf
het lande·igenclom in beclrijf te nemen,
toegelaten heeft clit inz·icht ttUerlijk
v661' 25 Octobe1· 1.946 bij ter post aangetekencle b?'ief of bij clettrwaa1'clersexploot aan cle pachter te betekenen,
heeft het niet van het aanwenclen van
het aangetekencl sch1:ijven of van het
lleunvaanlersea•ploot een SttbstantWle
voonbanrde gemaakt tot cle . gelcligheid
van cle betelcening. De pachte1· lean geen
miclclel ste7tnen op cle omstctncl·ighehl clat
hem cleze betekening geclawn we1·d cloor
een eenvo7tclig sclwijven wacwvan h·ij
ontvnn,qst gemelll heeft en clat h'ij niet
bettvist ontvcuzgen te hebben (1).
2° A1·tilcel 2 van cle besl7titwet van 2 Octobe1' 1946, te1· aanmtlling van deze van
28 A:u.gu stu.s 1946 hO'ltclencle instellin rt
vcm een· voo1·lopig regime bet1·ettencle de
ve1·valclag vnn cle lanclpachten, heeft aan
hem clie ee·n lnndeigenclom heeft verkrcrten op een la tere dntmn clan de opzertying door rle verpachter gedawn, het
'Vermogen toegekencl, v66·r 2;'1 October
1946, cum rle pnchter z·ijn ·inzicht te betekenen zelf het go eel in becl1"ijf te 11Cmen.
Het heeft clit 1·echt n:iet nfhanlceUjk rtesteld vctn cle voorwa.anle rlat cle ·verlwper reecls cle?·,qelijlc, inzicht in de a.an1Ht;nlrelijkc op.zeuging zan te kenncn gegeven heliben.
(LEONTINE DlNON, 'VEDU,VE VVIL~IAilTJ EN CONSOR'l'gNJ
'1'.
FREMERSDORFFJ
ECH'l'GE!\O'l'E
CHAUVAUX.)
ARREST.

HE'l' HOIP; - Gelet op het bestreclen
vonnis, op 2 Juni 1948 op tegeusvrnak en
in boger beroep gewezen door de Herhtbank van eerste nanleg te Dinant;
Over de twee millfleleu : het eerste :
scllencling van artikel. 2 van de besluitwet van 2 October 1946, t.er aanvulling
van artikel 2 van de besluitwet van
28 Augustus 1946 houclende instelling
van een voorlopig regime betreffende de
vervalclag van cle landpacllten, en van artikel 1775 van llet Burgerlijk Wetboek,
cloorclat het bestreclen vonnis, ondanks ltet
uitdrukkelijk voorschrift van cleze wets(1) Zie verbr., 9 December 1948 (An·. Yerbr.
19l8, bl~. 615; Bull. en PAsrc., 1918, I, 699).
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bepaling, ten onrechte geoordeeld heeft
tlat de betekeningen, gedaan bij eenvoudig schrijven, door de veldwachter afgegeven, en waarvan de pachter de goede
ontvangst zou bericht hebben, de betekening bij ter post aangetekende brief of bij
deurwaardersexvloot door de wet voorgeschreven, konclen vervangen; het tweede :
schending van artikelen1775, 1748 van het
Burgerlijk Wetboek (wet van 7 Maart
Hl29, art. 7, 2 en 3) en 2 van de besluitwet van 28 Augustus 1946 houclende
instelling van een voorlopig regime betr:effencle de vervaldag van de lanclpachten,
zoals het aangevuld wer£1 door artikel 2
van tle besluitwet va.n 2 October 1946,
doordat het bestreden vonnis ten onrechte
de op 5 Avril 1946 aan Emile Wilmart,
recJ1tsvoorganger van aanleggers, gegeven
opzegging als geldig aungenomen heeft,
om reden da t cleze opzegging, door de
eerste eigenaars gegeven, geldig aangevuld
wercl door de betekening door verweertler~ na hun aankoop van hun inzicht
zelf het verkregen goecl te betrekken,
dan wanneer de betekening voorzien bij
artikel 2 van de besluitwet van 2 October
1.946 slechts gelclig is, inclien cle verpachter
ov het ogenblik van de opzegging het inzicht had zelf het gehuurd goed in bedrijf te nemen, of de inbedrijfneming er
van aan zijn echtgenote, zijn afstammelingen of zijn bloedverwanten in opgaande linie over te clragen, inzicht dat
tegengesproken worclt door de verkoop van
het goed, terwijl, anclerzijds, !let recht
voorzien door alinea 2 van hogervermeld
artikel ten voordele van de verkrijgers beperkt is tot het geval waarin de vorige
eigenaar dit inzicht te kennen had gegeven, alle andere interpretatie voor gevolg
hebbende de pachter in een min voordeliger toestand te plaatsen tegenover de
nieuwe verkrijger, wat de wetgever niet
gewilcl heeft :
Over het eerste midclel :
Overwegende dat het recht toegekend
bij artikel 2 van de besluitwet van 2 October 1946, waarbij, zoncler er de.straf van
nietigheid aan te hechten, het verzenden
voorzien wordt van een aangetekende
brief of de betekening van een deurwaardersexploot niet de opzegging bedoelt,
maar de enkele kennisgeving van het inzicht zelf het goed in bedrijf te nemen;
Overwegende dat het bestreclen arrest
er op wijst dat verweerders op 24 October
1.946, 's avonds, door tussenkomst van de
veldwachter aan Emile Wilmart, eenvoudige brieven ·declen afgeven welke aan
cleze hun wil lieten kennen zelf het goed
te betrekken... dat Emile Wilmart hun
daarvan eenvoudigweg goede ontvangst
berichtte ... dat Emile Wilmart nooit ontkend heeft de hem op 24 October 1946 af·
gegeven brieven gekregen te hebben ... ;

Waaruit volgt clat de voorwaarden
welke niet substantieel zijn, maar een
loutere vorm betreffende cle bewijslevering yoorzien bij artikel 2 bepalen, van
oorzaak ontbloot worden, wanneer, zoals
in !let onclerhavig geval, niet betwist
wordt dat het inzicht zelf in beclrijf te
nemen, binnen tle wettelijke termijn, ter
kennis van tle rechtsvoorganger van aanleggers gebracht werd;
Over het tweede micldel :
Overwegende dat voormeld artikel 2 !let
recht voorziet, voor hem die, na cle opzegging, het gehuurcle goecl verkregen heeft,
gebruik te maken van hetzelfcle recht als
clit clat aan de verpachter toegestaan is ;
Dat daaruit volgt dat laatstvermelde en
de verkrijger beiclen hetzelfcle recht genieten om, na de opzegging door de verpachter gegeven, het inzicht te betekenen zelf
het goed in bedrijf te nemen;
Dat cleze opzegging geen vermelcling
moest bevatten van het inzicht zelf het
goed in bedrijf te nemen, claar artikel 2
precies zowel voor de verpachter als voor
de verkrijger de onderstelling bedoelt
waarin .de verpachter geen inzicht in de
eerste opzegging te kennen gegeven heeft ;
Dat nit deze beschouwingen volgt dat,
in zover zij de schending inroepen van de
bepalingen van de besluitwet van 2 October 1946, de twee middelen niet gegrond
zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanleggers tot de kosten
~en tot een vergoecling van 150 frank jegens Yerweerclers.
6 Juli 1950. - 1° kamer. - Voo1·z-itte·r,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve·rslaggeve1·, H. Demoulin. Gelijklltidenrle concltt8ie, H. W.-J. Gansllof van cler Meerscp, aclvocaat-generaal.
- Pleite'l"s, HH. Van Leynseele en Veldekens.

2e KAMER. -

10 Juli 1950.

1° MIDDEI"EN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. - JVIIDDEL AFGELEID UIT DE
ONWETTELIJKHEID VAN ZEKERE BEWIJSELE"J.IENTEN. - VEROORDELlNG UITSLUITEND OP
ANDERE ELEMENTEN GESTEUND, - J\IIIDDEL
NIET ONTVANKELI.JK.

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAltEN. - JVIIDDEL GESTEUND OP EEN
\"ERKEERDE INTERPRETATIE VAN DE BESTREDEN
BESLISSING. - MIDDEL DAT GRONDSLAG MIST
IN FEITE.

3° HOGER BEROEP. - STRA~'ZAKEN. RECTITEH IN HOGER BELWEP DIE NIE'l'IGHEDEN
YAS'l'S'l'EL'l' BEGAAN IN DE RECH'l'SPLEGING IN
EERSTE AANLEG. - BESLicSING IN HOGER BE-

-716LlOEP UITSLUITEiXD GESTEUND OP HET ONDERZOEK VOOR DE REOHTEH IN HOGER BEROEP.GEEN VERPLICHTING RET VONNIS TE NIET TE
DOEN.

4° MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAREN. l\I[IDDEL . GESTEUND OP EEN
FEITELI.JKE BEWERING DOOR EEN AKTE VAN DE
REOHTSPLEGING TEGENGESPROKEN. MIDDEL
DAT GRONDSLAG MIST IN FEITE.

1° Is niet ontvankeUjl", bij geb1·ek aan belang, het nvidde~ afgeleid uit cle onwettelijlvheid van zeke1·e bewijselementen,
dnn wnnnee1· de vemordeling uitsl~ti- ·
tend- op ancle1·e elementen geste·und
·is (1).
2° M·ist grondslag in feite, het middel gestemul op een ve·rkeet·de interpretatie
van de best1wlen beslissing (2).
3° De 1·echte1· ·in hager bemep clie, na vaststelling van n·ietigheclen ,in de 1'echtspleging in ee1·ste aanleg begaan, ttit de
debatten- de doo·r n·iet·igheicl nangetaste
elementen ve1·w·i.idet·t, en zijn beslissing
·witslnitencl stettnt op cle nn de1·e elementen vwn cle 1·echtspleg·inrt en 011 het v661·
hmn gevoenl onde'l'zoek, is wr n·iet toe rfeliO·uclen cle besl-issinu van cle ee1·ste 1·echter te ·uernietigen (3).
'1° Mist f11'0ndslag in teite, het nvidclel _qeste~tncl op een feUelijlce bewe1··ing door
een alcte van de 1·echtspleg·ing tegen,qe8P1'oken (4).
(DEYAHIVE, T. LAPIERRE EN POEL~IANS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 Januuri Ul50 door het Hof
van beroep te Luik gewezen ;
.
Overwegende dat het bestreclen arrest,
na de zaken te hebben samengevoegd, uitspraak doet over het huger beroep ingesteld door aanlegger tegen het vonnis van
10 Januari 1947, dat « alvorens over de
grond uitspraak te cloen en op voorbereidende wijze, voor recht zegt dat de processen-verbaal van de gerechtelijke politie, opgemaakt tengevolge van de kanttekening van de vrocureur des Konings del.
26 Augustus 1946 bij cle debatten zullen
gevoegd worden om door de rechtbank
(1) Verbr., 8 December 1947 (A1'r. YerbT.,
1947, blz. 398; Bull. en PASlC., 1947, 1, 523, en
nota 1).
(2) Vaste rechtspraak. Zie namelijk- verbr .,
12 J'uni 1950 (Bu.ll. en PASIC., 1950, I, 708).
(3) Verbr., 21 October 1946 (Arr. Ye1·b1'.,
1946, blz. 3<10; Bull. en PASIC., 1946, I, 368, en
nota 3).
(4) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
3 October 1949 (Bull. en PAslc., 1950, I, 56).

naar goedclunken gebruikt te worden en
beveelt, zoals naar recht, cle voorlopige
tenuitvoerlegging JJ, alsook over het hoger
beroep door' al cle pnrtijen ingesteld tegen
llet vonnis van 9 Mei 1947, dat aanlegger
tot drie jaar gevangenisstraf veroordeelt
en aan cle burgerlijke partijen, thans verweersters, sclladevergoecling toekent;
I. In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing over cle publieke vordering:

Over het eerste middel : schending van
de nrtikelen 29 tot 49, 51 en volgencle, 11\9
en volgende van het Wetboek van strafvorclering en van cle rechten van de verdecliging, doordat het bestreclen arrest beslist clat het hoger beroep cloor aanlegger
ingesteld tegen het vonnis na 10 Januari
1947 niet gegrond is « in zover llet vonnis
de conclusies van aanlegger strekkencle
tot het verwijcleren nit de bunclel van.het
onderzoek door de· gerechtelijke politie
ingestelcl tengevolge van cle kanttekening
van cle Procureur cles Konings te Hoei del.
26 Augustus 1946 JJ, dan wanneer het aan
cleze magistraat niet meer behoorcle tot onclerzoeksmaatregelen over te gaan, van hct
ogenblik af cla t. cle zaak aanhangig gemaakt was bij cle correctionele rechtbank
cloor de beschikking tot verwijzing, gewezen op 4 Juni 1946, en clat dienvolgens
cleze elementen nit cle clebatten moesten
verwij clerd worden :
Overwegende clat het bestreclen arrest
de betichting ten laste van aanlegger bewezen verklaart, steunende uitsluitend op
het v66r het hof geclane onclerzoek en << op
cle bewijselementen clie in het dossier
v66r de beschikking tot verwijzing verenigcl waren JJ; clat het alclus de uitgesproken veroorcleling gronclt op bewljselementen, vreemd ann deze die cloor het
miclclel anngevallen worden;
Overwegencle dat cle onwettelijkheicl
van laatstvermelcle bewijselementen, in geval cleze bewezen wercl, clan nog de verbreking van de bestreden beslissing niet
zou kunnen medebrengen ;
vVaaruit volgt dat het micldel zoncler belang is en, clienvolgens, niet ontvankelijk;
Over het tweecle miclclel : schending van
artikel 97 van de Grondwet en van cle
rechten van de verdecliging, cloorclat het
bestreclen arrest, zonder de conclusies
van aanlegger te beantwoorden gesteuml
op het feit dat, niettegenstaancle cle verplichting opgelegcl door artikel 3 van cle
besluitwet nr 528 van 26 :Maart 1936, cle
voorlopige tennitvoerlegging van het vonnis van 10 Januari 1947 niet bevolen wercl
door een bijzonclere 1i1et reden omklede
beschikking en strekkencle « tot het cloen
vnststellen van de nietigheicl van de
reclltspleging en het zeggeu tlat. vnn lleze
!Jeslissing af cle recllten nm de vercledi-
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trekken van de zaak moet beginnen vanaf
10 Januari 1947 l), beslist dat enkel de
reclltspleging, die het vonnis van 9 Mei
1947 gevolgcl is, onregelmatig is :
Overwegende dat, volgens de bewoordingen van het be8treden arrest, « bij gebreke aan bijzonclere motivering, het vonnis van 10 Januari 1947 ten onrechte bevolen lleeft tot de debatten over te gaan;
dat. cle rechtspleging·, die gevolgcl is, evenals de beslissing die ze bei:Hndigd heeft,
onregelmatig zijn )) ;
Overwegende dat, om te beslissen dat de
betichting ten laste van aanlegger bewezen is, het arrest enkel steunt op het v66r
het hof gedane onderzoek en << op de bewijselementen clie in !let dossier v66r de
beschikking tot verwijzing verenigcl waren )) ·
Ov~rwegende dat het in zijn beschikkend gedeelte het hoger beroep van aanlegger tegen het vonnis van 10 Januari
1947, in zover dit vonnis voorlopig uitvoerbaar verklaard werd, en het hoger beroep
van aanlegger tegeri het vonnis van 9 Mei
1947 gegrond verklaart en, dienvolgens, de
rechtspleging die volgcle, evenals de beslissing die ze beeindigll hc•eft, onregelmatig verklaart;
Overwegende dat de draagwijdte van
!let beschikkend gedeelte, vergeleken met
hoger aangehaalde beweegredenen, geen
twijfel laat; dat, daar het vonnis dat de
rechtspleging bei:Hndigt het vonnis is van
9 Mei 1947, de onregehnatig verklaarde
rechtspleging deze is die het vonnis van
10 Januari 1947 volgde;
Overwegencle dat aldus de in het middel becloelde conclusies niet aileen beantwoord werden maar zelfs gegTond bevonden; dat, door al wat het vonnis van
10 J anuari 1947 volgde, te verwijderen,
het bestreden arrest de verdediging in
!mar beweerde geschonden rechten hersteld heeft ;
Dat dienvolg·ens het middel niet ontvankelijk is;
Over het derde middel : schending van
artikel 215 van het Wetboek van strafvordering, doordat het bestreden arrest,
na beslist te hebben dat llet vonnis van
10 Januari 1947 niet wettelijk gemotiveerd
is en dat de er op volgende rechtspleging,
het vonnis van 9 Mei 1947 inbegrepen, onregehnatig is, over de grond uitspraak
doet, zonder deze vonnissen te niet te doen
noch de zaak aan zich te trekken :
Overwegende dat het bestreden ·arrest,
uUsluitend gesteund op regelmatige bewijselementen, opnieuw over de publieke
vordering uitspraak doet;
Overwegende dat de enige bedoeling vim
artikel 215 van het Wetboek van strafvordering erin bestaat de verwijzing te
beletten van de in eerste aanleg onregel-

matig gevonniste zaak naar een andere
rechtbank van eerste aanleg en, clienvolgens, de rechter in hoger beroep te verplichten zelf over de grond uitspraak te
doen;
Overwegende dat de rechter in hoger
beroep, die een nietigheid vaststelt begaan
in cle rechtspleging li1 eerste aanleg, niet
verplicht is cle beslissing van de eerste
rechter te niet te cloen; dat het volstaat
dat hij, zoals in het onderhavig geval, uit
cle debatten de bewijselementen verwijclert waarvan hij de nietigheid vaststelt
en zijn beslissing grondt op de andere bewijselementen van het dossier en op het
v66r hem gedane onderzoek ;
Ove~·wegende, anderzijds, dat het hof
van beroep, bij wie de zaak aanhangig gemaakt werd door het hoger beroep van al
de partijen tegen het vonnis van 9 Mei
1947, de zaak niet aan zich moest trekken;
Waaruit volgt dat het middel naar recht
faalt;
Over het vierde middel : schending·van
de artikelen 44, 154, 189, 190 en. 211 van
het Wetboek van strafvordering en 97 van
de Grondwet, door<lat het bestreden arrest
de betichting, zoals in de dagvaarcling
overgenomen, bewezen verklaard heeft
« door de bewijselementen die in het dossier v66r de beschikking tot verwijzing
verenigd waren )), en de veroordeling .
van aanlegger aldus gegron<l heeft ov
het deskuncligenverslag van de heer Gaston Spirlet, deskundige aangesteld door
de onderzoeksrechter bij opdracht van
23 December 1944, ten einde <le nit het
lichaam van Ghislain Lapierre genomen
kogel te onderzoeken, dan wanneer door
geen enkel stuk van het dossier van
het onderzoek vastgesteld wordt dat deze
deskundige, vooraleer zijn taak aan te
vangen of later, v66r de onderzoeksrechter
die hem aanstelde of v66r een andere
daartoe bevoegde magistraat, de wettelijke eed van deskundige afgelegcl heeft
en dat de veroordeling alclus berust op een
deskundigenonderzoek dat nietig is bij gebrek aan eedafiegging van de deskundige :
Overwegencle dat deskundige Spirlet,
woonachtig te Luik, op 23 December 1944
door de Onclerzoeksrechter te Hoei aangesteld werd, die aan zijn collega te Luik
opdracht gegeven heeft om de eed van
hogervermelde deskundige te ontvangen;
Overwegende dat uit een proces-verbaal,
op 30 December 1944 door de Onderzoeksrechter Quinet, te Luik opgemaakt en bij
het dossier gevoegd onder omslag nr 122,
blijkt dat deskundige Spirlet v66r deze
magistraat de bij artikel 44 van het Wetboek van strafvordering voorziene eed af-.
gelegd heeft ;
Dat het middel in feite niet opgaat;
En overwegende dat de substantHile of
op straf van nietigheid voorgeschreven

-718
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is ;
II. In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing over de vorderingen van
cle burgerlijke partijen Marcel Lapierre
et Florentine Poelmans :
Overwegende dat "aanlegger geen enkel
bijzonder midclel inroept en clat het Hof
cr van ambtswege geen opwerpt;
Om cUe reclenen, verwerpt cle voorziening ; veroorcleelt aanlegger tot cle kosten.
10 Juli 1950. - 2e kamer. - Voo1·zUter,
H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·slaggever,
H. Daubresse. - G-eUjklniclencle conclus·ie,
H. Roger Janssens cle Bisthoven, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Delacroix.

2e KAMEl\.- 10 Juli 1950.
1o VOORZIENING IN VERBREKING.STHA!J'ZAKEN. - VOOHZIENING DOOR DE BURGERLIJK VERANTWOORDELI;JKE PARTIJ.
:iVIEMORIE TER GRII'FIE VAN HET IlO!J' DOOR DE
PARTIJ ZELF NEERGELEGD. - J\'IEMORIE NIET
ONTVANKELIJK.
2° VERBREKING.
STBA~'ZAKEN.
VOORZIENING DOOR DE BURGERLIJK VERAN'l'WOOBDELIJKE PAR'l'IJ 'l'EGEN HET OPENBAAR
MINISTERIE. - GEEN ~[!DDEL AMBTSHALVE ..
3° VOORZIENING IN VERBREKING. AFH'l'AND. - STBAFZAKEN. - PLEITBEZORGER NIET DRAGER YAN EEN BIJZONDEBE VOLMACli'J'. - All'S'l'AND ZONDEB UITWERKING.
1 o Is niet ont·vanlcelijlc, cle memo1"'ie van de
b·u.roe1·Ujlc
ve1·antwoonlelijlce
pa1·tij,
rwnlegste·r ·in verb1·elc'ing, ter grijJie van
het Hot van verbrelcing neergelegcl zoniler ambtelijlce t~tssenlcomst van een aclvocaat bij het H of van ve1"b1·e7cing (1).

(Wetboek van strafvordering, art. 424.)
2° Het Hot we1·pt ambtshctlve gee·n middel
op tot staving van een voo1·zienirig doo1·
de btwge'l"l·ijlc verantwoo1·clelijlce partij
tegen de besUssing gewezen ove1· de V01'cledng van het openbaa1· ministeTie (2).
3° Het Hot ho~tdt geen relcening met een
afstancl van voo1·ziening tegen een rM"'I"est
in. st1·atzaken gewezen, wanneer deze
itfstancl blijlc.t tt'it een verlclaring van
een tJleitbezorge1·, cUe niet clrager ·is vnn
(1) Arg. verbr., 11 Juli 1949 (Ar1·. T'e1·b,·.,
1949, blz. 476; Bull. en PAsrc., 1949, I, 548);
5 Juni 1950 (zie boger, blz. 621; Bull. en PAsiC.,
1950, I, 702). Vergel. verbr., 7 December 1937
(Ar1·. T'erb1·., 1937, blz. 176; Bull. en PASIC.,
1937, I, 374, A, II, 1°).

(2) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr.,
22 April 1940 (Bull. en PAsrc., 1940, I, 133).

een 7Jijzonclere claa·rtoe 1Jerleencle volmacht (3).

('J'ALLOT,

'J'.

BHONKAH'l' EN CONHOORTEN.)
AU REST.

HET HOI!'; - Gelet op het bestreclen
anest, op 2 Maart 1950 door het Hof van
beroep te Luik gewezen;
I. In zover cle voorziening gericht is
tegen de beslissing over cle vorclering van
het openbaar ministerie :
Overwegende dat aanleggers bij hun
verklaring van voorziening geen enkel
micldel hebben voorgestelcl;
Overwegencle dat zij, rechtstreeks, aan
de grilffie van het Hof van verbreking een
memorie overgemaakt hebben zonder beroep te cloen op cle ambtelijke tussenkomst
van een advocaat bij clit Hof; clat deze
memorie niet ontvankelijk is (Wetb. van
strafv., att. 424);
Overwegencle dat, op de voorziening van
cle burgerlijk verantwoorclelijke partijen,
het Hof geen miclclel van ambtswege opwerpt;
II. In zover cle voorziening gericht is
tegen cle beslissing over de vorcleringen
van cle burgerlijke partijen, echtgenoten
Gathy-Bronkart en echtgenoten GathyGenicot;
Overwegencle dat JVIer Mestreit, pleitbezorger bij het Hof van beroep te Luik, op
17 Juni 1950 namens aanleggers verklaarcl
heeft afstand te doen van cle voorziening cc enkel in zover zij gericht is tegen cle niet clefinitieve gecleelten van het
arrest, het is te zeggen, in zover het arrest beslist heeft over de vorderingen van
cle burgerlijke partijen, terwijl evenverc
melcle voorziening gericllt blijft tegen cle
clefinitief gewezen gecleelten van het arrest van het Hof van beroep te Luik, het
is te zeggen, teg'en alles wat de publieke
vorclering betreft >> ;
Overwegencle clat, bij gebrek aan verantwoorcling van de door aanleggers aan hun
pleitbezorger gegeven bijzonclere machtiging, cle afstand niet gelclig is en het Hof
er geen acht kan op slaan;
Overwegencle clat de beslissing over de
vorcleringen van cle burgerlijke partijen,
waarbij provisionele vergoeclingen worden toegekencl en geneeskunclige deskuncligenonderzoeken bevolen worden, geen
einclbeslissing is in de zin van artikel 416 van het Wetboek van strafvordering en over geen betwisting betreffende
(3) Verbr., 19 Augustus 1948 (An·. Verb1·.,
1948, blz. ,!02; B"ll. en PAsrc., 1948, I, 465, en

nota 1).

'
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de bevoegdheid beslist; dat dienvolgens de
voorziening niet ontvankelijk is ;
Ill. In zover de voorziening gericht
is tegen Junius, beklaagde, en tegen Thomas, burgerlijk verantwoordelijke partij :
Overwegende dat nit de aan het toezicht
van het Hof onderworpen stukken niet
blijkt uat de voorziening aan gemelde partijen betekend werd; dat deze voorziening
dus niet ontvankelijk is (Wetb. van strafvordering, art. 418) ;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
10 Juli 1950. - 26 kamer. - Voorzitte1·,
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever,
H. Anciaux Henry de Faveaux. - Gelijlcln·iclende concl·us-ie, H. Roger Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal.

2°

KAMER.~

10 Juli 1950.

1° VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN).
- UI'l'llE'l'ALING DOOH DE STAAT, AAN HE'l'
SLACHTOIPF'ER.

VAN

EEN

ONGEVAL,

VAN

ZIJN

WIWDE TLJDENS DE DUUR VAN DE WERKON·BEKWAAMHEID. - 0MSTANDIGHEID ZONDER
Ul'l'WERKING OP HET HERSTEL \'ERSCHULDIGD
DOOR DE DADER VAN HET SCHADELIJK !fElT.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAB'ZAKEN. -BuRGERLIJKE VOHDEHING. - 00NCLUS1ES VAN DE BEKLAAGDE. - NIET BEANTWOORD VERWEER~IIDDEL. -'-- GEBREK AAN REDENEN.
1° Het he1·stel doo1· de dader van het schadelijk fe·it, actn het slcwhtotJe1· van een
onge·val versch·uld·igcl, wo·rdt niet afgeschaft noch verminderd om reden dat
het slachtotJe1·, Ujdens de d1tm· van z·ijn
weTlconbelcwaamheid, z·ijn ~vedde als
staatsbeambte genoten heejt (1).
2° ls 1viet gemotivee1·d, de besUssing waa1'b·ij een belclaagde tot schadevergoeding
tegenover de bu1·ge·rUjlce pa1·tij veroo1·deelcl wonlt zoncler cla.t een verweenniddel door hem ·i:n ·regelmaUge conclousies
voo·rgedragen beau twoonl wonlt. (Grond-

wet, art. 97.)
(JACQUEMART, T. BRAND'!'.)
ARREST.
HE'J: HOF; - Gelet op het bestreden
nrrest, op 7 Maart 1&50 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen;
(1) Zie verbr., 21 Augustus 1941 (A1'1'. T'e1·br.,
1941, biz. 184; Bull. en PASIC., 1941, I, 320, en
nota 1); 10 Mei 1943 (Ar1·. T'e1·br., 1943,
biz. 104; Bull. en PAsrc., 1943, I, 172).

Overwegende dat dit arrest uitsluitend
over de burger lijke bel augen beslist ;
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 1101, 1134, 1145, 1165, 1382,
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 97 van
de Grondwet, doordat het bestreden arrest
aan de burgerlijke partij een vergoeding
toekent overeenstemmende met 75 t. h.
van de bezoldiging van vermelde burgerlijke partij tijdens de volledige onbekwaamheid (vermits slechts drie vierde
van de aansprakelijkheid ten laste van
aanleggers gelegd werden) ten titel van
herstel van de stoffelijke schade voortvloeiende uit deze volleclige onbekwaamheid, dan wanneer het arrest anderzijc1s
erkent dat de burgerlijke partij Brandt,
krachtens haar statuut, gedurende de volledige onbekwaamheid, van de Staat het
geheel bedrag vnn haar bezoldiging van
beroepsonderoflicier ontvangen heeft, wat
dit punt van cle schade deed wegvallen en
het door aanlegger ingeroepen micldel
moest cloen inwilligen dat aanvoerde << dat
er dus geen -verlies van bezoldiging wns
en geen vergoeding nit clien hoofde moest
toegekend worden >> ;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt « dat het recht van Brandt om
zijn bezoldiging van de Staat te ontvangen
steunt op juridische betrekkingen eigen
aan de Staat en. de burgerlijke partij en
waaraan de dader van het schadelijke feit
vreemd blijft; dat beklaagde de hoedanigheid niet bezit om zelf voordeel te halen
nit de enkel ten bate van het slachtoffer
bedongen voordelen, die een oorzaak hebben vreemd aan het feit dat de schade en
de veq:ilichting deze te herstellen deed
ontstaan >> ;
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het bestreden arrest blijkt dat de
stoffelijke schncle, door aanlegger aan verweercler berokkend, de werkonbekwaamheid is, waardooi' verweerder getroffen
werd; dat de rechter over de grond, oie
op souvereine wijze het bedrag van deze
schade beoordeelt, dit vastgesteld heeft
op het geheel bedrag van de bezoldiging
van verweerder tijdens de duur van oe
volleclige werkonbekwaamheid;
Dat hieruit volgt clat het arrest, waar
het in principe 'geweigerd heeft de door
verweerder genoten bezoldiging te beschouwen als een verhindering tot het bestaan van een door hem geleden schade
waarvan het herstel op aanlegger rust,
een juiste toepassing van artikel 1382 van
het Burgerlijk .Wetboek gemaakt heeft;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 1101,
1134, 1165, 1166, 1315, 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, eerste onderdeel :
doordat het bestreden arrest, voor het bepalen van de door de burgerlijke partij
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statuut van beroepsonderorflicier het totaal
bedrag van haar bezoldiging gednrende
haar volleclige onbekwaamheid genoten
l!eeft om reden : « rlut het recht om
haar bezoldiging van de Staat te ontvangen op jnriclische betrekkingen steunt eigen aan de Staat en de bnrgerlijke partij
en waaraan de dacler van het schadelijk
feit vreemcl blijft ll en clat de voor het ongeval verantwoordelijke persoon <<de hoeclanigheid niet bezit om zelf voordeel te
halen nit de enkel ten bate van het slachtoffer beclongen voorclelen, die een oorzaak
hebben vreemcl aan het feit clat de schade
en de verplichting deze te herstellen deed
ontstaan ll, dan wanneer het feit, clat het
slachtoffer krachtens zijn statnnt zijn bezoldiging verder ontving, de nit het verlies
van bezolcliging voortvloeiende schade belette te ontstaan en het slachtoffer in de
onmogelijklleid stelde er van het bestaan
te bewijzen, zonder clat aanlegger, verweerder op de eis, de ten voordele van het
slachtoffer bedongen voorclelen hoefde in
te roepen, vermits de schade een feit is
dat de partij clie er van het herstel eiste
moest bewijzen ; tweede onderdeel : doordat het bestreclen arrest, na aan aanlegger llet recht geweigerd te hebben om, als
bewijs van llet niet-bestni)n van de nit het
verlies van bezoldiging voortvloeiencle
sclmcle, het statnnt van beroepsonderofficier in te roepen clat de bnrgerlijke partij
genoot alsook het feit dat dit statnut haar
cle betaling van haar bezolcliging niettegenstaande de werkonbekwaamheid had
verzekerd, niettemin de burgerlijke partij,
verweerster, toelaat clitzelfcle statuut in
te roepen om het beclrag van haar bezolcliging te bewijzen en om de veroorcleling
van aanlegger tot betaling er van, ten
titel van schaclevergoeding, te bekomen,
hoewel zij er van niet ·beroofd wercl, clan
wanneer cle verwerende partij moet toegelaten worden tegen de eisencle partij de
oyereenkomsten in te roepen, waaraan zij
geen partij was en die deze toegelaten
werd tegen haar in te roepen, vermits een
overeenkomst clie bij de debatten gevoegd
werd en mocht ingeroepen worden, door
beicle partijen en in haar geheel mag ingeroepen worden :
1
Overwegende dat het bestreden arrest
in feite vaststelt dat verweerder, ten gevolge van de wederrechtelijke daad van
aanlegger, een tijclelijke volledige werkonbekwaamheid ondergaan heeft; dat
cleze onbekwaamheid de oorzaak is van
een stoffelijke schade ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
waar het terecht de bewering van aanlegger betreffende de invloed van de aan verweercler betaalde bezolcliging op het bestaan van de schade afgewezen heeft, in

feite beslist heeft dat de schacle bestaan
bleef en dat aanlegger de last van het herstel dragen moest;
Overwegende clat er geen enkel verband
bestaat tussen, enerzijds, de verwerping
in rechte van de bewering van aanlegger
betreffende de invloed van het statuut op
het bestaan van de schade, en, anderzijds,
de door dit arrest geclane souvereine kem;
van becloelcl statunt als beoordelingsgronclslag voor cle schatting van de schade;
Overwegende, voor het overige, clat aanlegger zowel als verweerder, in beide gevallen, bedoeld statuut en zijn gevolgen
hebben kunnen betwisten, zoals blijkt nit
de v66r het hof van beroep genomen conclnsies;
Dat de twee onderdelen van het middel
in feite niet opgaan;
Over het derde middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 1101,
1134, 1319, 1320, 1382 en 1383 van het Bnrgerlijk Wetboek, doordat het bestreden
arrest de vergoecling die het aan dE\ bnrgerlijke partij, verweerster, toekent,
vaststelt op grond van de som cUe het
y,66r het ong'eval verkreeg, hetzij 4.600 fr.
per maand, onder de enige afhoncling
van de in dit cijfer begrepen familietoeslagen hetzij 630 frank, zoncler er
van het bedrag van de belastingen en andere stortingen, clie hij op cleze sommen
clragen. moest, af te trekken en zonder de
conclnsies van aanlegger, die er van de
aftrekking vroegen, te beantwoorden, dan
wanneer bedoelde aanlegger conclndeerde
dat, volgens de meclegedeelde docnmenten
« de bezoldiging van Brandt, op einde 1947,
3.800 frank par maand bedroeg+140 frank
haard- of verblijfsvergoecling = 3.940 fr.
+ 400 fr. = 4.340 frank waarvan af te
trekken : 3TO frank voor belastingen en
andere afhondingen, bleef netto 3.970 fr. ll
en gelden liet dat « bet verkeerd· is te verklaren dat het slacbtoffer op de sommen
hem ten titel van schadevergoeding toegekend de bedrijfsbelasting verschnldigd
blijft ll en dat « de vergoeding precies
moet beantwoorden aan het verlies, het is
te zeggen aan de door het slachtoffer werkelijk verloren netto-bezoldiging ll;
Overwegende dat aanlegger in zijn voor
het hof van beroep genomen snbsidiaire
conclusies beweerde, betreffende het berekenen van de vergoecling voor bestendige
onbekwaamheid, dat men van de bezoldi~
ging van verweerder het bedrag van de
belasting cliende af te trekken om reden
« dat geen enkele belasting VE\rschnldigd
is op het in vervanging van een gekapitaliseerd gedeelte der bezoldiging toegekend
kapitaal, dat de belasting op de interest
niterst gering is in vergelijking met de bedrijfsbelasting en niets bedraagt in geval
van belegging in bepaalde Staatsfondsen ll;
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Overwegende dat bet bestreden arrest
nagelaten heeft deze conclusies te beantwoorden en alclus de in het middel aangednide wetsbepaliugeu geschondeu hee:f't;
Over het vierde middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 1101,
1134, 1319, 1R20, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek en 25 van cle besluitwet van
10 Mei 1940, doordat het bestreden arrest
de conclusies van aanlegger verwerpt
strekkelllle tot aftrekking · yan het ann
aanlegger toe te kennen kapitaal « van
10 t. h. ter compensatie van het voordeel
van het toekennen van een onmiddellijk
en zeker kapitaal in plaats van een annuiteit ll om de enige reden dat « er geen reden bestaat deze aftrekking te doen gezien het gebrek aan stabiliteit van de
mnnt ll, llan wanneer het juist clit gebrek
is aan stabiliteit van de munt en het risico
van waardevermindering van deze munt
in de toekomst, die de toekenning van een
kapitaal verkieslijk maken boven een
recht op annuiteiten, die onderhevig zijn
aan de risico's van muntschommelingen,
zodat de ingeroepen reden de beslissing
niet moti veert, wei integendeel :
Overwegende dat bet arrest de gevraagde a:f'trekking verworpen heeft om
een reden van :f'eitelijke aard, cUe aan het
toezicbt van het Ho:f' ontsnapt;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
Om deze redenen, verbreekt bet bestreden arrest, doch slecbts in zover bet,
uitspraak doende over de vergoeding wegens gedeeltelijke bestendige onbekwaamheicl, beslist bee:f't clat er geen reden is tot
aftrekking wegens belastingen; beveelt
dat onderhavig arrest zal worden overgeschreven in de registers van het Hof van
beroep te Brussel en dat melding er van
zal worden gemnakt op de kant van bet
gedeeltelijk vernietigd arrest; veroorcleelt
aanlegger tot de kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar bet Hof van beroep te
Luik.
10 Juli 1950. - 2e kamer. - Voorzitter,
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever,
H. Anciaux Henry de Faveaux. - Gelijlcl-1/iidende conclusie, H. Roger Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal. - Pleiter,
H. della Faille d'Huysse.

lclacht gedaan heeft in de loop van de
rumleg in vcr1welcing, zegt hct Hot
voo1· 1·echt, zonde1· te wijzen ove1· de
voorziening ingestelcl tegen het a1·rest
van veroordeling, dat dit a1Test zonder
rwvolg zal bUjven en beveelt het dat z'ijn
nrrest zal overgesch•reven wo·rden in de
1'C{tisters van het hof aat het arrest van
veroordeling gewezen .heeft en dat melding er van zal gemaalct wo1·den op de
lcant van cleze besUssing (1). (Wet van

1'7 April 1878, art. 2, al. 2.)
(M ... , T. P ... )
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op bet bestreclen
arrest, op 25 Maart 1950 door bet Ho:f' van
beroep te Brussel gewezen;
Overwegende dat aanlegger, die door clit
arrest wegens onclerboud van een bijzit in
het ecbtelijk buis veroordeeld wercl, op
28 Maart 1950 regelmatig in verbreking is
gegaan;
Overwegencle dat Genevieve P ... , ecbtgenote van aanlegger, tijclens de aanleg
in ver)Jreking, verklaard heeft afstand
van baar klacht -te doen ;
Dat cleze a:f'stand de recbtspleging stuit
en elk gevolg ontneemt aan de stra:f'recbtelijke veroordeling en aan de burgerlijke
veroorcleling die bet gevolg er van was
(wet van 17 April 1878, art. 2) ;
Om deze redenen, zegt voor recbt dat
bet bestreden arrest zonder gevolg zal
blijven zowel wat betreft de strafrechtelijke veroordeling- als wat betreft de burgerlijke veroordeling; beveelt dat onderbavig arrest zal worden overgeschreven in
de registers van bet Ho:f' van beroep te
Brussel en dat melding er van zal WOl'clen gemaakt op de kant van het arrest
van 25 Maart 1950 ; kosten ten laste van
de Staat.
10 Juli 1950. - 2e kamer. - Voorzitte1·,
H. Louveaux, voorzitter. - V erslaggeve'l',
H. Oonnart. - Gelijlclwidenae concl~tsie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

2e
2e

KAMEH. -

10 Juli 1950.

VOORZIENING IN VERBREKING.
STUAFZAKEN. 0VERSPEL. AFSTAND VAN
DE KLACHT IN DE LOOP VAN DE AANLEG IN YERBllEKING. STRAFRECHTELIJKE EN llUllGERLIJKE VEROORDELING ZONDER GEVOLG.
BESLISSING VAN HET HO~'.

'J'er tutke van overspel, wannee·r de beledigde echtgenoot afstand van zijn
VERBR.,

1950. -

46

KAMEH.-

10 Juli 1950.

HOGER

BEROEP.
STRAFZAKEN.
VONNIS WAARlliJ EEN HOOFDOMSCHRIJVING
VAN HE'f MISDRIJF AFGEWEZEN WORDT EN EEN

(1) Zie verbr., 10 Februari 1936 (Bull. en
PAsiO., 1936, I, 149); 24 April l9J4 (A1'1'. Yerb1·.,
1944, blz. 146; Bull. en PAsrc., 1944, I, 315);
1 April 1946 (Arr. Yerb?-., 1946, blz. 127; Bull.
en PAsrc., 1946, I, 125).
·

-722ONDERGESOHIKTE OMSOHRI.JYING AANGENOMEN
WORDT. HOGER BEROEP DOOR DE YERDAOHTE ALLEEN. REOHTER. IN HOGER BEROEP DIE DE HOOFDOMSOHRIJVING AANNEEMT.
ONWE'I'TELI.JKHEID.

1Va.nneer een rechtbank, v66r wel.ke 'een
feU aanhnngig rJemaalct we1·d clat in
hoofdorde nls opHehUng en in onde1·geschikte o1·de als venl~t'iste1·ing omschreven wenl, cle hoofdomschrijving heeft
a.fgewe.~·en
en lle ondergeschikte omsch1'ijvinu heett annyenomen, mug de
mchte·r in hager be•roep, op het houer
ueroep vwn lle IJeklaaucle alleen, de cloor
rle eerste ·rechtwr nfgewe.zen omsclwij·vin[J niet na•nnenwn (1).
(BODET.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 Maart 1950 door het Hof van
beroep te Lnik gewezen ;
Over !let eerste middel, hieruit afgeleicl dat het bestreden arrest onwettelijk
is omdat het aanlegger veroordeeld heeft
wegens een betichting en feiten waarvoor
hij op definitieve wijze door een vonnis
Yan de Correctionele Rechtbank te Luik
tlll. 26 Februari 1948 vrijgesproken wenl :
Overwegencle dat het bij verstek op
5 Februari 1948 gewezen vonnis van de
Correctionele Rechtbank te Luik en het op
verzet op 26 Februari 1948 gewezen vonnis
de subsidiaire betichting van verduistering ten laste van aanlegger bewezen en
de hoofdbetichting van oplichting niet bewezen verklaren;
Overwegende dat het hager beroep van
de veroordeeltle aileen, clat slechts tot
Yoorwerp heeft en kan hebben hem van
alle of een gedeelte van de tegen hem uitgesproken veroordelingen te ontslaan, niet
terug de vraag voor .het Hof brengt ,of het
feit gepleegd werd met de samenstellencle
omstancligheclen van de hoofdbetichting
van oplichting door de correctionele rechtbank afgewezen en dat cle vl'ijspraak we"
gens oplichtirig de veroordeekle definitief
verworven blijft ;
Overwegende clat het bestreden arrest,
waar het ten laste vun aanlegger de
hoofdbetichting van oplichting aangenomen heeft, waarvoor hij definitief van de
vervolgingen ontslagen werd, het gezag
(1) Arg. verbr., 22 Juni 1926 (Bull. en PAsrc.,
1926, I, 21); 20 Mei 1935 (ibid., 1935, I, 253, 6');
23 Juni 1941 (A1T. Yerbr., 1941, biz. 146; Bull.
en PAsrc., 1941, I, 252); R. liAYOIT DE· TERMICOURT, Etude su1· l'opposition nux decisions renrlues par les jwidictions cOJ'Tectiomoelles et les
t·1·ibumaux de police, n' 47, p. 43, note 2.

van het gewijsde, op dit punt verkregen
door het vonnis van 26 Februari 1948, geschonden heeft ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, behoudens in zover het de publieke vordering betreffende het wanbeclrijf van afzetterij vervallen verklaart;
beveelt dat onderhavig arrest zal worden
overgeschreven in de registers van het
Hof van beroep te Luik en flat melding
er yan znl worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
laat de kosten ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof
van beroep te Brussel.
10 Juli 1950. - 2" kamer. - Voorzitter,
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggever,
H. Fettweis. - Gelijklt~.iclencle concl~tsie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

2" KAMEil. -

10 Juli 1950.

1°

VllJRKlllllJR. TI.JDENS DE NACHT STATIONNEREND MOTORVOERTUIG.
SLEOHTS
AANGEDUlD DOOR ~EEN NAAR ACHTER UlTS'l'RALICND WIT LICHT. l\1ISDRIJF.

2°

BlllvVIJS. STRAFZAKEN. BuRGERLlJKE VORDERING. BEWI,JS RESPECTIEVELIJK AAN DE BURGERLlJKE PAR'l'IJ EN AAN
DE BEKLAAGDE OPGELEGD.

1 o Een op cle openbare weg tijdens de
nncht stationne1·end rnoto1·voe1·tuig is
n·iet op regelmatige wi.jze anngecluid zo
het slechts voorz·ien is van een naar
achter uitst1·alend w-it Ucht. (Kon. besl.

van 1 Februari 1934, art. 87.)
2° Zo de bttrge1'l·ijlce part-ij de gegrondheicl
van haa1· vo1·clering !weft te bewijzen,
1.vordt aan de beklaagde het bew·ijs opgelegcl van het clo01· hern opuewo1·pen
re 1·wee 1·mi cl cle 7.
(LALOY, 'f. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
PROPRillTAIRES REUNIS

<< COUPAGNIE DES

ll.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
vonnis, op 5 April 1950 in hager beroep
door de Correctionele Rechtbank te Aarlen gewezen ;
Wat betreft de beslissing over de publieke vordering;
Over het midclel : schending van artikelen 97 van de Grondwet, 1315, 1316,
1841, 1349 van het Burgerlijk Wetboek,
doorclat de bestreden beslissing er op wijst
tlat het aanwezig zijn van een wit licht
aan de achterkant van de vrachtwagen
van Laloy niet vaststaat; dat het inderdaacl slechts blijkt uit de verklaringen
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van beklaagde Laloy, van zrJn aansteller
en van de broeder van beklaagde Laloy,
begeleider, « dat inderdaad het feit dat de
electrische omloop werkte en dat de gebroken stukken van de lamp niet volledig met
stof bedekt waren in de kast van het rood
licht, niet mogelijk maken met zekerheid
te besluiten dat deze werkte Jl, en aldus
aan beklaagde een bewijslast opgelegd
wordt die op de publieke partij berustte
of ten minste op de burgerlijke partij valgens de bepalingen van de artikelen 1315,
1316, 1341 en 1349 van het Burgerlijk Wetboek:
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt dat de inbreuk op artikel 87 van
de Wegcode, nagelaten te hebben tussen
het vallen van de avond en het aanbreken
van de dag zijn op de openbare weg stilstaancl voertuig aan te duiden door middel
vnn een naar achter uitstralend rood
licht, nit het onderzoek op de terechtzitting bewezen is gebleken ;
Overwegende dat deze inbreuk onafhankelijk is van het bestaan of de afwezigheid van een naar achter uitstralend wit
licht;
Overwegende dat het middel in feite
niet opgaat;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen nageleefd werden en dat de
beslissing wettelijk is ;
In zover het middel gericht is tegen
de beslissing over de vordering van. de
burgerlijke partij, naamloze vennootschap
<< Compagnie des Proprietaires reunis ll ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
aanlegger en zijn aansteller veroordeelt
tot betaling aan de burgerlijke partij, verweerster, van de som van 29.179 fr. 80 ten
titel van schadevergoeding, met de gerechtelijke interesten en de kosten; dat het
vaststelt clat beklaagde en zijn aansteller
de gegrondheid van de eis van de burgerlijke partij betwisten omclat de door haar
geleden schade zou te wijten zijn aan de
uitsluitende font van medebeklaagde Kegels die namelijk hun door een wit licht
van achter verlichte vrachtwagen had
moeten zien en zodra hij deze zag had
moeten remmen ;
Overwegende dat Laloy, aanlegger op
clit punt, zijn verweermiddel, dat hij tegen de eis van de burgerlijke partij opwierp, hoefde te verantwoorden;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
door te beslissen dat aanlegger niet het
bewijs van het bestaan van een wit licht
van achter aan zijn vrachtwagen bijbracht, de burgerlijke partij niet ontslagen
heeft van het bewijs van de gegrondheid
van haar eis, bewijs dat op haar rustte
in haar hoedanigheid van eiseres ;
Overwegende dat het middel eveneens in
feite niet opgaat;

.Om cUe redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
10 Juli 1950. - 2e kamer. - Voorzitter,
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggeve1·,
H. Fettweis. - Gelijlcl1tidende conclusie,
H. Hoger Janssens de Bisthoven, advocaa t-generaal.

2e KAMER.- 10 Juli 1950.

YOORZIENING IN YERBREKING.
BESLISSINGEl'l WAARTEGEN VOORZJENING MOGELI.JK IS. BESCHIKKING '1'01' \'ERWIJZING
DOOH DE RAADKAMER GEWEZEN. BEROEP
DOOR ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
NIET-ONTV ANKELIJK
VERKLAARD. c- ARREST GES'l'EUND OP DE OMSTANDIGHEID DA1' DE BEROEPER NIET DE BEVOEGDHEID VAN DE RAAD:KAMER DOCH DE ONTVANKELJ,JKHEID VAN DE PUBLIEKE VORDERING
BETWIST HEEFT. YOORZIENING VOOR, DE ,
EINDBESLISSING. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

Is niet ontvanlcelijk, de voorziening v661'
de e'indbeslissin.g ·ingesteld tegen een a·r·rest vnn cle kwmer vwn inbesch·ulcUgingstelling dnt het bemep aoor de beklnngde tegen een beschU,:king tot ve·ruJi:izing nnnr lle correctionele ·rechtbwn 7.:
n·iet ontv(tnkeUjlo; ve·rklawrt, wnn!l1.eer
rle beklnnglle '111iet cle bevoeudhe'id vn-n
de rn(ulka:rner doch cle onti,wnkeUjkheicl 'VWn (/,e lJ'ltbz.ie/W VOI'(lCI'i'/1{1 betwist
he eft (1). (Wetboek van strafvorclering,

art. 416.)
(SCHAF.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 17 Mei 1950 door het Hof van
beroep te Brussel, Kamer van inbesclmlcligingstelling, gewezen ;
Overwegende dat, bij beschikking van
de Raadka.mer van de Rechtbank van
eerste aanleg te Brussel, aanlegger naar
de correctionele rechtbank wegens wanbedrijven verwezen werd ;
Overwegende dat de voorziening tegen
het arrest, g-ewezen op het verzet tegen
cleze beschikking, slech ts ontvunkelijk is
in de mate waarin clit arrest over een betwisting betreffende de bevoegdheid beslist heeft ;
Overwegende dat de conclusies van aunlegger de bevoegdheid van de raadkamer
(1) Yerbr., 14 Juni 1949 (A1'1'. T'eTbl'., 1949,
biz. 383; Bull. en PASIC., 19,19, I, 434); nota 1,
ondertekend R. H., onderaan verbr., 24 November 1?47 (Ar1·. T' erbr., 19'17, biz. 379; Bull.
en PASIC., 1947, I, 499).
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ontkenden om retlen dat de publieke vordering niet meer kon ingesteld worden,
vermits de kinderrechter wegens de feiten
van de vervolging de uitvoering van de
terbescllilrkingHtelling van de regering bevolen had, maatregel die tot clan toe onuitgevoerd gebleven was ;
Overwegende dat het bestreden arrest
beslist heeft dat het verzet tegen de beschikking niet ontvankelijk was, daar
aanlegger in werkelijklleid niet cle bevoegdheid nm cle ra>Hlkamer doch cle ontnmkelijkheid Y>lll de 1mblieke vordering
betwist had;
Overwegende, clienvolgens, dat de voorziening, ingesteld tegen clit arrest v66r de
eindbeslissing, niet ontvankelijk is (Wetbock van strafvordering, art. 416) ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening en veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
10 Juli 1950. - 28 kamer. - Voo1·zitte1·,
H. Louveaux, voorzitter. - Verslaggeve1·,
H. Anciaux Henry de Faveaux. - GeUjlclwiclencle concl'ltsie, H. Roger Janssens de
Bistlwven, atlvocaat-generaal.

.2e KAMER. -

10 Juli 1950.

1° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI-

'l'EN OVEREEXKOlHST ON'l'STAAN).
BunGEnLr.rKE
YEnAN'l'"roonoELr.rRI-IEID
\'AN DE VADER.- BURGERLI,JKE VERANTW00llDI1;LIJKHEID YAN DE AANRTELLEH. SLUITEN
I-IE'l' BESTAAN

IN

VAN EEN DERDE, BENADEELD

DllOR Dl" SCHULD HETZIJ VAN DE 1\UNDER.JAHIGE, HETZI,J YAN DE AANGESTELDE.

2° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI'l'EN OVEREENKOMST ONTS'l'AAN).
SCHADE DOOR 1£1~N l\HNDEILfARIGE AAN ZIJN
AAN::-iTELLER YEROIJR:ZAAJ('J'.- VORDETIING TOT

-

VI~RAN'l',VOOB.DELT.TKI-IEID

DOOR DE AANSTELLER
GEHICH'l'. ARREST DAT
DEZI" YO.RDEHING NlET-ONT\'ANI(ELI.JK
\'ERKLAAR.T OUDAT DE BURGEB.L[.JKIC VEH:ANTV{OQRDELt.n<HEJD YAN DlL AANSTELLER IN DE PLAATFi
YAN DEZE VAN DE VADER 'ZOU GESTELD ZIJN. SCHENDING VAN ARTlKEL 1384 VAN RET BURGERLI.JK WETBOEK.
TI~GEN

DE

YADER

1D De verantwoorclelijlcheclen bepaalcl doo1·
nliner~'s 2 en 8 van rvrtilcel 1884 van het
Btt.rgerlij 7c Wet boelc, ondersche-iclen lij 7c
ten lr~ste vwn r~e vader en van rle aansteller, sltl'iten het bestar~n in van een
rleHle, benruleelrl rloo·r ile sch11ld hetzij
van fle m'inrlerjarige, hetzij van rle aanyestelcle.
·
2° lVanneer een n·iet-ontvoo{lcle rnlnrlerjrwige (1) rUe rnet z'ijn. otuleTs ·inwoont,

(1) Verbr., 11 Februari 1946 (An·. Ye1·b,·,,
1946, biz. 53; Bull. en PASIC., 1946, I, 62).

in rle beclienin,q waarin zi:i'n aansteller
hem te wcrk stelrle, aan laatst·vcnnelcle
sollade hecft veroo·rza.a.l.'t, gchenrlt wrtikel 1384 van het Btt·r[le1'lijlc Wetboelr,
het rwrest dat rle vonlcring tot verantwoorrlelijkllehl ge·richt door rle rwnsteller teyen rle vacler · niet o·ntva:hkeli.jl.:
-1wrl.'laart, OJJ gronrl va.n rle omsta.nrUglwicl flat de 1nw{ferl:ijlce verantwoonleU:ilche-irl ·vnn de cu~nstelle1· in cle plaats
van cle.ze vau lle vader zou. gestelrl
.zijn (2).
(IlANQUE FINANCIERE BRUXELLOISE, T. 1\fAHY.)
ARREST.

HE'!' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 December 1948 door het Hof
van beroe]Jo te Brussel gewezen;
In zover de voorziening gericht is tegen
Hobert Mally :
Over het enig middel : S!2hending van de
artikelen 1382, 1383, 1384, alinea's 1, 2, 3
en 5, van het Burgerlijk Wetboek, 3, 4 en
20 van de wet van 17 April 1878, de voorafgaande titel inhoudende van het Wetboek van strafrechtspleging, doordat het
bestreden arrest, ten onrechte de door
aanlegster tegen de genaamde Robert
Mahy gerichte burgerlijke vorderingen
niet ontvankelijk verklaard heeft in zover zij tot doel hadden hem burgerlijk
verantwoordelijk te doen verklaren voor
de veroorclelingen tot schadevergoeding
welke te hunnen bate uitgesproken werden ten laste van zijn minderjarige
zoon, beklaagde Jean-Deuis JIIIahy, die
met hem woont, en uitslnitend gesteund
heeft, om er aldus over te beslissen, op
het feit dat b~klaagde Jean-Denis JIIIahy,
up het ogenblik waarop de strafbare feiten gepleegd werden, als aangestelde hanclelde van de « Banque Financiere Bruxelloise ''• eerste aanlegster, en zich, als
dnsclanig-, niet onder de bewaking van
zijn vacler bevond ; dat, wijl beklaagde
<le ten Iaste gelegde feiten pleegde terwijl hij zich onder het gezag en de
bewaking van zijn aansteller bevond,
het deze is die, daar hij het aan zicllzelve wijten moet zijn vertrouwen verkeercl geplaatst te hebben, op grond van
artikel 1384, alinea 3, van het Burgerlijk
Wetboek, als burgerlijk verantwoordelijke
moet gehouden worden niet alleen voor de
door de aangestelde aan derclen veroorzaakte schade, doch a to1·ti01·'i voor de
schade waarvan de aanstellers zelf het
slachtoffer zouden zijn, clan wanneer de
door artikel 1384, alinea 3, van het Bur(2) Zie verbr., 9 Juli 1934 (Bull. en
· 1934, I, 352, en de nota).

PASIC.,
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het geval betreft waarin de schade aan
een derde berokkencl wordt en niet het geval waarin de schade door de aansteller
zelf geleden worclt en dat, anderzijds, de
door artikel 1384, alinea 2, ten laste van
de ouclers bepaalde verantwoorclelijkheid
ontstaat uit het vermoeden van font door
hen begaan in de opvoecling en in de bewaking van hun kinderen :
Overwegende dat het beHtreden arreRt
zijn aangeklaagd clispositief op volgende
beschouwingen steunt : « Dat, zo het kind,
tijclens zijn minderjarigheicl, ophoudt onder de bewaking van zijn vader te zijn
·om onder de bewaking te gaan van een
meester of van een aansteiler, en indien
het een schade veroorzaakt terwijl het onder het gezag of de bewaking van die aansteller geplaatst is, het cleze is clie verantwoordelijk zal zijn en geenszins zijn
vader ; chit geen onderscheid client gemaakt naargelang de sc!Htde door clenlen
of door - de aansteiler zelf ondergaan
wordt; . . . dat er geen samenvoeging kan
zijn van de verantwoordelijkheden van de
vader en van de aansteiler, daar laatstgenoemde, door de minderjarige in zijn
clienst te nemen, niet aileen de verplichting hem te bewaken op zich heeft genomen, cloch ook de gevaren welke voortvloeien nit zijn kens, gevaren waarvan
ook deze niet kunnen gescheiden worden
<lie het gevolg van een gebrekkige ovvoecling zouden zijn ll ;
Overwegende dat de verantwoordelijkheden welke voorzien zijn in artikel 1384,
alinea's 2 en 3, van het Burgerlijk Wethoek, onderscheiclenlijk ten laste van de
vader en van de aansteller, het bestaan
veronderstellen van een dercle, benadeeld
door de font, hetzij van de minderjarige
hetzij van de aang·estelde;
Overwegende clat in onderhavig geval,
<le scllade, die door de minderjarige veroorzaakt wenl in de nitoefening van de
bediening waarin hij te werk gesteld was,
door de aansteller zelf ondergaan wenl;
Dat, bijgevolg, aileen de verantwoordelijkheid van verweercler, als vader van
cle minclerjarige, in aanmerking komt, de
aansteller cle dercle benacleelcle zijncle, wat
<le mogelijkheid uitsluit van een smnenvoeging van cle hierboven vermelde verantwoordelijkhederi;
Overwegende, bijgevolg, clnt het bestreden arrest, door het aangeklaagd dispo:;;itief hierop te steunen dat de burgerlijke
verantwoordelijld1ei<l van cle aansteller,
hier niet van toepnssing, in de vlaats zon
gestelcl zijn van cleze van de vader,
welke in onclerhavjg geval alleen bestaat,
de in het middel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreclen

arrest in zover bet <le <loor nanlegsters tegen Robert Mally gerichte vorclering niet
ontvankelijk verklaart en in zover het
uitspraak doet over de kosten betreffende
die vordering; verwerpt de voorziening
voor het· overige; beveelt clat onderhavig
arrest zal worden overgescllreven in cle
registers van het HDf van beroep te
Rrussel en dnt melding er van zal worden gemaakt op de kant van cle gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroorcleelt
aanlegsters tot de drie viercle en verweercler Robert Mahy tot een vierde van de
kosten; veroordeelt aanlegsters tot een
vergoeding van 150 frank jegens iecler van
verweerders Emile De Smet, Adolphe
Cortvriendt en Marcel Hoyez ; verwijst de
zaak, aldus beverkt, naar het Hof van
beroep te Gent.
10 Juli 1950. - 2e kamer. - Voorz'itter,
H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·slaugever,
H. Daubresse.
St'l"ijdige conclusie,
H. Colarcl, advocaat-generaal.

1e

KAMER. -

13 Juli 1950.

1° RillDillNillN VAN Dill VONNISSFJN EN
ARRESTEN. - AANROD \'AN BEWI.JS TO'!'
BESTIUJDING VAN DE VITSLAG VAN EEN GETUI-

GENI'ERHOOR. - GETUIGENVERHOOR UIT DE
DEBA'l'TEN GEWEERD. - GEEN VERPLICHTING
VOOU DE REOHTER OVEn. HET AANBOD VAN BE-

WLJS UI'l'SPRAAK TE DOEN.
2° BillWIJS. - TIURGEHLIJKE ZAKEN.
GELOOF AAN DE AK'fEN VEHSCHULDIGD. - ARREST DAT EEN AANBOD VAN BEWIJS ALS NIET
DIENEND VEHWERP'f. - FEITENRTELLING VERKEERD vn~ERGEGE\"EN. -

SCHENDING YAN HE'l'

GELOOB' AAN DE CONCLUSIES VERSCHULDIGD.
1° De rechte1· is e1· niet toe uehoullen

~t'it

spmalc te doen omtrent een aanbod van
bewijs, rlnt slechts uedaan worflt tot bestrijlliny vwn cle uitsla-rten van een uet'lli.rten,verhoor, 'INtnneer rlit 'Verho(il' uit rle
clebatten ueweenl wonlt.
2° Schenclt het aan £le conclusies '/Jersclwlrliucl ueloof, 71 et arrest dat, b'ij het a,f1vijzen van een aanbocl van bewijs als
.c::ijnde niet rlienencl .• verkeenlelijk de
feitenstellinu wee1·geett (1).

(SPILLIAERT, T. PETI'l'.)
ARREST.
HillT HOF;
Gelet op het arrest, op
4 :Mei 1949 door het Hof van beroep te
Gent gewezen;
(1) Zie verbr., 24 November 1949 (zie hoger,
biz. 167; B"ll. en PASIC., 1950, I, 184).
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artikelen 97 van cle Grondwet en 1319,
1320 van llet Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreclen arrest aan verweerster,
aanlegster op tegenvordering tot echtscheicling, toegelaten lleeft, door alle
rechtsmiddelen, getuigen inbegrepen, te bewijzen dat aanlegg·er buiteneclltelijke betrekkingen met zekere S ... G ... in de jaren 1943, 1944, 1945, 1946 of 1947 onderhouden had en onder meer dat deze vrouw
zich in het openbaar als aanleggers echtgenote liet doorgaan, alsook dat zij op de
Koornmarkt te Gent gezien werd terwijl
zij eiser kuste, zonder te antwoorden op de
conclusies van laatstvermelde welke een
reeks feiten inriep die van aard waren
de werkelijke draagwijdte van zijn betrekkingen met S ... G ... toe te lichten en,
meer bepaaldelijk, zonder de beweegredenen aan te geven wegens welke het
aanbod van bewijs van deze feiten niet
kon aangenomen worden :
Overwegende dat verweerster, alsdan
geintimeerde, in hoger beroep, tot staving
van llaar tegenvordering tot echtschei<ling, feitelijke omstandigheden deed gelden voortvloeiende uit een rechtspleging
tot echtscheiding welke aan de partijen
vreemd was ;
Dat aanlegger op deze tegenvordering in
lwofdorde er toe concludeerde, dat de door
verweerster aangevoerde rechtspleging uit
de debatten zou verwijderd worden en, in
bijkomende orde, vroeg om toegelaten te
worden bij alle rechtsmiddelen een in
zijn conclusies uiteengezette reeks feiten
te bewijzen ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
aangaande de door verweerster ingeroepen rechtspleging, beslist dat tegen aanlegger geen gebruik mag gemaakt worden
van getuigenissen waartegen deze niet in
de gelegenheid geste]{l werd hen bij middel van een tegenverhoor te weerleggen;
Dat het arrest dienvolgens niet beslissen
moest over een aanbod van bewijs dat
door aanlegger slechts gedaan was ten titel van verweermiddel tegen de bestanddelen van een rechtspleging die het arrest
weigerde in aalllllerking te nemen;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden; .
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 1317, 1319, 1320 van het Burgerlijk Wetboek en. 97 van de Grondwet,
floordat het bestreden arrest het geloof
gehecht aan aanleggers conclusies (grievenschrift) miskend heeft door er van
de tekst om te vormen, en terwijl hij aanbood te bewijzen dat : « gedurende de
krijgsgevangenschap van Spilliaert, alsook later, gedurende dezes politieke gevangenscllap, R ... menigmaal gezien werd
met die sleutel (sleutel van aanleggers
huis) binnenkomende bij J\'[w Spilliaert

's avonds laat of 's nachts en er buiten
komende in de nacht of 's morgens vroeg JJ
llet hof clit feit voorstelt alsof aanlegger
slechts aangeboden had te bewijzen dat
« gedurencle de krijgsgevangenschap en de
volitieke gevangenschav van Spilliaert,
R ... menigmaal gezien werd met die sleutel binnenkomende bij Spilliaert JJ, zoda t
het arrest de verzwarende omstandigheid
dat zulks 's avonds laat en in de nacht gebeurcle en dat R ... 's nachts of 's morgens
vroeg nit aanleggers huis kwam, veronachtzaamd lleeft, met het gevolg dat cle beweegredenen waarom het hof beslist dat,
al waren deze feiten bewezen, zij, gelet op
de verklaringen in de getuigenverhoren
opgenomen, toch niet zouden volstaan om
het wangedrag van verweerster te bewi.izen, minstens dat men niet met zekerheid
kan nagaan of de rechters over de grond
de gegevens van de getnigenverhoren als
voldoende zouden beschouwd llebben inclien zij aan de feiten, waarvan het bewijs
aangeboden was, hun ware betekenis hadden gegeven, onduidelijkheid of onzekerheicl welke een gebrek aan motivering uitmaakt :
Overwegende dat, aangaancle de door
aanlegger ingestelde vordering tot echtscheWing, het arrest er op wijst dnt deze
aanbood te bewijzen : « 1° dat G ... R ...
een sleutel had van de woning van verweerster, die deze hem overhandigd had;
2° dat gedurende de krijgsgevangenschap
en de politieke gevangenschap van Spilliaert, R. .. menigmaal gezien werd met die
sleutel binnenkomende bij Spilliaert 11 ;
Overwegende dat het arrest daarna beslist dat deze feiten, al waren zij beweze'n,
wanneer men ze in verband stelt met de
in de getuigenverhoren opgenomen verklaringen, toch niet zouden volstaan om het
wangedrag van verweerster te doen uitschijnen en dat deze feitenstelling als ter
zake niet dienend moet afgewezen worden;
Overwegende dat door te verzuimen in
de omschrijving van de feiten, waarvan
het de gepastheid betwistte, de omstancligheclen te begrijpen, door aanlegger
aangevoerd en volgens welke R... gezien
werd binnenkomende bij verweerster
's avonds laat of 's nachts en er buitenkomende in de nacht of 's morgens vroeg,
het bestreden arrest het geloof miskend
heeft dat aan de conclusies van aanlegger
client gehecht, en alclus de in het middel
ingeroepen bepalingen geschonden heeft ;
Om cUe redenen, verbreekt het bestreden arrest doch enkel in zover het beslist
over cle vordering tot echtscheiding door
aanlegger ingesteld ; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat onderhavig arre;;t zal worden overgeschreven in
de registers van het Hof van beroep te
Gent en dat melding er""van zal worden
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vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster tot de helft van de kosten, de
andere helft ten laste van aanlegger blijvemle; verwijst de zank, nldus beperkt,
naar het Hof van beroep te Brussel.
13 Juli 1950. - 1" kamer. - Voonzitte·r,
M. Wouters, randsheer waarnemend voorzitter. - TTerslnggeve·r, H. Bareel. - Gelijkl1dde11de conclttsie, H. Roger Janssens
de Bisthoven, aclvocaat-generaal. - Ple-iters, HH. Van Leynseele en Van Ryn.

VACAN'I'IEKAMJ>II.-

22 Juli 1950.

RTIJCH'l'EN VAN DE VERDEDIGING.STRAFZAKEN. NEERLEGGEN VAN EEN NOTA
DOOR EEN VAN DE PARTI.JEN VOOR HET SLUITEN
VAN DE DEBATTEN. GEEN SCHENDJNG VAN DE
RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.

Schenrlt 11'iet rle ·rechten vnn de venlecliginff, het neerleg{fen, op cle te?·echtzitti.nrJ, ·voor het slniten ·va.u rle deliatten,
vnn een nota rlorw een van rle pa:rti:ien (1).
(vERBAE!lT, T. MAR'l'IN.)
ARREST.

I-IE'l' I-I OF; - Gelet op het bestreden
a nest, op 27 December 19.J.9 door het I-I of
van beroep te Brnssel gewezen;
A. Over de voorziening ing·estelcl door
Karel Verbaert in hoedanigheid van beklaagde :
I. In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing over cle publieke vordering :
Over het enig middel : schending van de
rechten van de verdediging, alsook van de
artikelen 153, 190, 210 en 211 van het Wetboek van strafvordering, 144 van de wet
van 18 Juni 1869 op de rechterlijke inrichting, lloonlat in de loop van de rechtspleging, tussen de datum van bet sluiten van
de clebatten (1::i November 1!J4!)) en deze
van de uitsprauk van de bestreden beslisHing (27 December 194Hl, in naam van
Martin, tlwns verweerder, een beschei<l
werd gevoegd betiteld « zittingnota >> dut
nan aanleggers niet medegedeeld werd en
waarvan niets bewijst dat aanleggers of
hun raadslieden er van kennis hebben
kunnen nemen, dan wanneer, anderzijds,
niets in de tekst van het arrest toelaat te
veronderstellen dat bedoelde nota als
(1) Verge!. verbr., 3 Juli 1950 (zie hager,
biz. 695; B1tll. en PAsrc., 19.10, I, 794, en nota 3).

vreemd uun het geding beschouwcl wenl
en als dusdanig nit de debatten verwijderd werd:
Overwegende dat onmiddellijk na het
proces-verbaal van de terechtzitting van
15 November 1949, tijclens welke de debatten gesloten werden (rv· 70), in het dossier
de conclusies te vinden zijn, op deze tereehtzitting voor annlegger genomen en
een stuk betiteld << v,ittingnota ll, nitgaanclP
van de ruadsman van verweerder Martin
(nrs 71 en 72) ;
Overwegende dat becloeld stuk aldus bij
llet proces-verbaal van de terechtzitting
van 15 November 1949 schijnt gevoegd te
v,ijn, samen met tle conclusies van aanlegger, en dat niets toelaat te vermoeden rlut
het slechts na deze terechtzitting zou neergelegd geweest zijn;
Waaruit volgt dat het middel in feite
niet opgaat;
En overwegende dat de substantHHe of
op straf van nietigheid voorgeschreven
reclltsvormen nageleefd werden en dat (]e
· beslissing wettelijk is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de vordering van
cle burgerlijke partij Willem De Ridder :
Overwegend.e dat aanlegger geen enkel
bijzonder middel inroept en dat het Hof
er van ambtswege geen opwerpt;
B. Over de voorziening ingesteld door
de bnrgerlijke partijen Charles Verbaert,
.Tem1. Verbaert en de naamloze vennootschap << La Royale Belge » :
I. In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing over cle publieke vordering:
Overwegende dat de voorziening, in zover zij gericht is tegen l!et openbaar mini;;terie, slecllts ontvankelijk is in de mate
tlnt v,ij slnat op de veroonleling van tle
burgerlijke 11artijen tot de kosten van <le
pnblieke vordering;
Overwegende clat geen enkel middel op
dit punt ingeroepen wordt en dat het Hof
er van ambtswege geen opwerpt;
II. In zover cle voorziening gericht is tegen cle beslissing over de vorclering van
de lmrgerlijke pnrtijen, aanlegsters :
Overwegende clat het enig midclel door
aanlegsters 6pgeworpen hetzelfde is als
clit door Charles Verbaert ingeroepen,
handelende in lloedanigheicl van beklaagcle ; clat het moet verworpen worden
om de redenen niteengezet bij gelegenheid
van het onderzoek van de voorziening van
evenvennelde;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt Charles Verbaert tot
de kosten van de voorziening die hij in
hoedanigheicl van beklaagde iugesteld
heeft; veroordeelt lle burgerlijke partijen
Charles Verbaert, Jean Verbaert en de
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tot een vergoeding van 150 frank jegens
elk van de verweerders Willem De Ridder en Karel Martin.
22 Juli 1950. - Vacantiekmner. - Voo1·.<Uter, H. Louveaux, voorzitter. - VeTslaggever, H. Daubresse.- GeU,ikltticlende
conclusie, H. ·Raoul Hayoit de Termicourt,
perste nclvocant-genernnl.
PleUe·r,

H. Simont.

VACANTIEKAMEH.-

22 Juli 1950.

HUISHUUR. - INNING VAN EEN HUURPRIJS
KLAARBLIJKELI.JK HOGER DAN DE WETTELIJKE
PRJJS. - l-lUURPRIJS IlETAALD OVER DE TIJDHUIM'l'E NA RET INWERKING TREDEN DER WET
VAN 31 JULI 1947. - HUURPRIJS IliJ VOORHAAT BE'l'AALD, GEDEEL'fELI.TK V66R EN GEDEELTELJJK NA RET INWERKING TREDEN VAN
DEZE WET. - ARTIKEL 11 VAN DE WET VAN
31 JULI 1947 TOEPASSELIJK.
V alt mule1· toepassing van a1·tikel 11 van
rle wet van 31 J nli 1947, de inning doo1·
rle ve1·hmwde1·, over een Ujdntimte na
het inwerlcing t1·eden van de wet, van
een 1claarbli.i1ceU,ik hoge1:e h1t1t1"P1'i.is dwn
de wettel'i,ilce p1·ijs, alhoewel een gerleelte van. de hlMr.rp'l'i,is met bet?·elclcinrJ
tot lleze U,idntimte bid voorbaat bet·aalrl
wenl, voo1· het intve1·Tcing trellen van de
wet; arti7cel11 is van toepass·ing oak in
het geval dat een gedeelte van de 1claar1Jlij1celijk hoge1·e hmt1·prijs dan de wetteli.ike p1·i,is, met bet1·elcldng tot een
U.idnt:imte na het inwerlcing f1·eden van
de wet, slechts na dit inwe1·1cin.g t1·eden
betaald werll.

(LENARD, T. VENCKEN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 31 Januari 1950 door het Hof
van 'beroep te Brussel gewezen ;
Over het enig middel : schending van de
artikelen 9 van de Grondwet, 2 van het
Burgerlijk Wetboek, 2, alinea 1, van het
Strafwetboek, 1, 10, 11, 40, 41 van cle wetten van 31 Juli 1947, 31 Mnart 1948, 28 Juni
1948 en 24 Augustus 1948, houdende uitzonderingsbepalingen inzake huisbuur, samengeordend bij besluit van de Regent
van 31 Januari 1949, 44 van bedoelcle wet
van 31 .Juli 1947, alsook van de artikelen 1,
16, 17, paragraaf 1, 20 en 44 van de besluitwet van 12 Maart 1945, houdende tijdelijke
uitzonderingsbepalingen inzake buishuur,
doordat het bestreden arrest aanlegger
veroordeeld heeft tot een straf van 1.000 fr.

geldboete, verhoogd met 90 decimes en al·
dus gebracht op 10.000 frank, om tussen
1 Augustus 1947 en 1 Februari 1949 een
bepnald gedeelte van een onroerend- gopd
te huur te hebben geboden tegen een
klaarblijkelijk hogere prijs dan de wettelijke prijs of voor dergelijke huur een
klaarblijkelijk hogere prljs ontvangen te
llebben dan de wettelijke prijs, en zijn
beslissing gegrond beeft op het feit dat,
om na te gaan of de in de bedoelde periode
geinde huurgelden al dan niet klaarblijkelijk de wettelijke prijs overtreffen, men
rekening client te houden, niet alleen
met de gedurende de kwestieuze periode
werkelijk geinde huurgelclen, maar boven·
clien met een globule som, door de huurder
bij voorbaat gestort ten tijde van het afsluiten van bet buurcontract, betzij in onderhavig geval op 1 Februari 1947, het is
te zeggen v66r het in werking treden van
de wet van 31 Juli 1947, onder voorwendsel
clat gezegde som naar de becloeling van de
partijen moest dienen tot aanvulling van
de latere termijnen van de buurgelden;
doordat de rechter over de grond, door
aldus onde1j de vorm van een aanrekening
op de te vthvallen huurgelden, de terugYordering toe te lnten van sommen beschonwd als geincl boven het wettelijk
maximum manr op een vroegere datum
dan het in werking treden van de wet van
31 .Tuli 1947, aan deze wet op onwettelijke
wijze een terugwerkende kracbt toegekend lleeft, en, dienvolgens, aanlegger
strnfrechtelijk veroordeelcl lweft op grond
van feiten die, wanneer zij gepleegcl werden, geen misdrijf nitmaakten :
Overwegende dat aanlegger beticht werd
tussen 1 Augustus 1947 en 1 Februari 1949,
hetzij voor zichzelf, betzij voor een derde,
aan Jozef Vencken, die klacht indient, een
onroerend goed of een gedeelte van onroerend goed, te huur geboden of in huur gegeven te bebben tegen een klaarblijkelijk
bogere prijs dan de wettelijke prijs, of
voor clergelijke huur een klaarbli-jkelijk
llogere prijs ontvangen te hebben dan de
wettelijke prijs ;
Overwegende dat uit de feitelijke vaststellingen van het bestreden arrest blijkt :
1 o dat aanlegger volgens buurcontract van
1 Febrnari 1947 aan verweerder een woning in huur gegeven heeft voor de duur
van twee jaar en mits een maandelijks
lmurgeld van 913 frank; 2° dat aanlegger
bij bet afsluiten van· het huurcontract de
betaling· bij voorbaat van een som van
21.288 frank geeist heeft, die tegen 887 fr.
per maancl, << het verscbil gedurende vieren-twintig maanden vertegenwoordigde
tussen het werkelijk maandelijks bunr·
geld (1.800 fr.) en het in het geschrift aangeduicl schijnbaar bedrag (913 fr.) >>;
3° dat, geclurende de ganse duur van het
huurcontract « het werkelijk door aanleg-
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ger geind lmurgeld 1.800 frank per maand
bedroeg JJ; 4° clat de wettelijke prijs tot
31 December 1947 913 frank beclroeg en
1.108 fr. 75 vanaf 1 Januari 1948;
Overwegencle clat de rechter over de
groncl nit deze feiten afieidt « dat de burgerlijke partij, voor elke maand na .Tuli
1947, -reeds op 1 Februari 1947 het bij
voorbaat verschuldigde gedeelte van de
maandelijkse huur, hetzij 887 frank, betaald had; dat beklaagde om zich op bnrgerrechtelijk gebied te schikken naar de
wet van 31 Juli 1947, voor elke maand
slechts een bedrag mocht eisen of ontvangen ten hoogste gelijk met llet verschil
tussen het bedrag van het volgens artikel 10 van deze wet vastgesteld huurgeld
en het reeds bij voorbaat voor dezelfde
maand betaald gedeelte van de lmur; dat
bekluagde, door meer te eisen of te outvangen, zoncler twijfel onder toepassing
valt van de strafbepaling van artikel 11,
voor het geval dat het exceclent het huurgeld als klaarblijkelijk hoger clan de wettelijke prijs cloet blijken ;
Overwegencle dat aldus ten laste van
aanlegger aangenomen wordt niet het feit
tlat hij op 1 Februari 1947 bij voorbaat
betaalcle lmurgelden ontvangen heeft,
trouwens kleiner dan de wettelijke prijs,
maar wel het feit dat hij, na deze vervroegde betaling, daarenboven vanaf 1 Augustus 1947 huurgelden ontvangen heeft,
die, gevoegd bij deze die hij voor dezelfde
maanden reeds vroeger ontvangen had,
klaarblijkelijk de wettelijke prijs overtroffen;
Dat dienvolgens het wanbeclrijf voltrokken werd door tle inning van de na
1 Augustus 1947 betaalde huurgelden; dat
het bestreden arrest, door nit dien hoofde
een veroordeling ten laste van aanlegger
nit te spreken, geen terugwerkende kracht
toegekencl heeft aan de wet van 31 .Juli
1947, in werking getreclen ov 1 Augustus 1947;
Waaruit volgt dat het middel naar recht
fault;
Overwegende dat de substantH!le of op
straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen nageleefd werden en dat cle beslissing wettelijk is ;
Over de burgerlijke vordering :
Overwegende dat aanlegger geen enkel
niiddel inroept tot staving van zijn voorziening en dat het Hof er van ambtswege
geen opwerpt ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten;
22 .Juli 1950. - Vacantiekamer. - VoorzUter, H. Louveaux, voorzitter. - Vcrslaggever, H. Daubresse.- Gelijkl1t.iclende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat - generaal.
Pleiter,
H. Simont.

VACAN'l'IEKAMEH.-

22 Juli 1950.

ONVIU.JWILLIGEJ BRANDS'.riCIITING. - ARTIKEL 519 VAN RET STHA~'WET
BOEK. - VUUR GEDRAGEl\' ZONDER VOLDOENDE
VOORZORG. - BETEKENIS YAN DEZE 'l'ERMEN.
2° BINDENDEJ BEOORDELING DOOR
DE REOIITER OVER DE GHOND. STHAFZAKEl\'. - BURGEHLIJKE YORDERING.
- 00RZAK~<;LI.TK VEllBAND TUflRE'I' EEN MTS1°

DRI.JI!'

EN

EIGX

OORDELING. -

RCHADE.

-

FEI'I'ELJ,JKE BE-

SDUVEREINJc BEOORDELING.

1° Doo·r te 1Je8Ussen 1lnt hij, clie 1n een
wu.touergtJlaats en in lle naiJ'ijheid van
een tank waari.n benz1ne overgegoten
wonlt, cc een l·uci.fer cwnsteekt JJ, een '1:'11'11 r
llraa,qt zonder vollloencle voo1·zo·r,q, gee.tt
lle rech te·r ove1· lle .wroml a an deze termen van art'ikel 519 van het Strafwet1Joek geen betekenis die vrcn hu.n gebruiJ,:eUjke zin zo·u ve·rschillen (1).
2° Is so1tvere-in, lle teUelijke beoo·rdeUn,q
rloor lle rechter rlat een floor fle beklaaurle fi('IJleeurl m:isfl·rij.f de oo·rzaalc i8
·vnn cle floor de 1Jui·[JerHjke pcwUj [!Clcden scluule (2).

(PE'l'IT-DUFHJ1:NOY,

'1'.

DE HAED'l'.)

ARREST.
HET IIOF; - Gelet op het bestreden
nrrest, ov G Mnnrt 1950 door het Ilof van
beroep tl" Luik gewezen;
I. In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing over de publieke vordering :
Over het tweede midllel : schending van
nrtikel 5Hl Yan het Strafwetboek, doordat
het bestreden arrest aanlegger veroordeeld
heeft wegem; inbreuk ov cleze bepaling, op
grand van de beschouwing dat de ten laste
gelegde brand veroorzaakt wercl door een
Yuur zonder voldoencle voorzorg gedragen
of achtergelaten, dan wanneer het ten
laste van aanlegger aangenomen fe"it beRtond in het c< in zijn hand houden van
een lucifer, zonder te bewegen en ter
plaats blijvende JJ, wat trouwens niet betwist wPrcl :
Overwegencle dat het arrest vaststelt
dat aanlegger, toen hij zich in een auto(1) Raadpl. verbr., 26 Februari 1934 (Hull.
en PASIC., 1934, I, 174).
(2) Verbr., 16 Mei 1949 (Ar1. Verbr., 1949,
biz. 333; Bull. en PAsrc., 1949, I, 375); 27 December 1949 en 27 April 1950 (zie hoger, blz. 26(1
en 543; Bull. en PAsrc., 1950, I, 286 en 596).
Onverminderd, evenwel, de verplichting voor de
rechter de conclusies te beantwoorden (verbr.,
22, Juli 1%9, Arr. Ve1·ln·., 19,19, biz. 493; Bull.
en PASIC., 1949, I, 565}.

-730bergplaats bevond, clicht bij de benzinetank, op het ogenblik dat men er benzine
in goot, een lucifer << ontstak )) die cle
benzine in brand stak ;
Dat het arrest, door te beslissen clat aanlegger alclus « een vuur geclragen heeft )),
aan cleze termen van artikel 519 ·van het
Strafwetboek geen betekenis heeft gegeven die van hun gebruikelijke zin zou verschillen;
Dat het miclclel naar recht faalt;
Over het eerste miclclel : schencling van
nrtikelen 8 van het koninklijk besluit van
22 .Tnli 1925 en 97 van de Grondwet, cloordat het bestreclen arrest ten Jaste van
Jl anlegger de betichting a angenomen_ heeft
in een autobergplaats gerookt te hebben,
op grond Jlamelijk clat het bestaan van de
feiten bewezen is, clan wanneer het anclerzijds vaststelt clat aanlegger slechts een
sigaret heeft willen aansteken, wat insluit clat hij in werkelijkheicl niet gerookt
heeft:
Overwegencle dat aanlegger bij toepas~
sing van artikel 65 van het Strafwetboek
tot een enkele straf veroonleeld wercl, niet
alleen om in een autobergplaats gerookt
te hebben, maar ook om de brand van een
anclers roerencle of onroerencle eigenclommen veroorzaakt te hebben door vuren of
lichten gedragen of achtergelaten te hebben zonder voldbencle voorzorg, misdrijf
voorzien bij artikel ii19 van het Strafwetboek;
Dat, in de veronderstelling dat het middel gegrond zij, de a an aanlegger opgelegde straf van 50 frank geldboete niettemin gerechtvaarcligd zou blijven door de
vaststellingen van het arrest betreffende
Juatstvermelcl misdrijf;
Dat het micldel niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de substanUele of op
straf vannietigheicl voorgeschreven rechtsvormen nageleefd werden en dat de beslisHing wettelijk is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de vorderingen
van de burgerlijke partijen :
Over het micldel : schending van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest aanlegger tot
het herstel van de ann de burgerlijke partijen door de brand van de wagen van De
Raedt veroorzaakte schade veroordeelt,
op grond van het feit dat de brand zijn
oorzaak vindt in de aanlegger verweten
feiten, clan wanneer geen enkel oorzakelijk verband tussen de font van aanlegger en de aan de burgerlijke partijen ver-norzaakte schacle bestaat, daar deze schade
alleen te wijten is aan de handelingen
van een zekere Robijns die, zoncler de
kraan van zijn tankwagen te sluiten, nit
de garage gereden is waar de benzine
vuur had gevat en zijn wagen in lichte-

laaie SO meter verder gestunrcl heeft op
de auto van De Raeclt, cUe eveneens verbrancl_ wercl :
Overwegencle dat het bestreclen arrest,
waar het beslist clat de brand van de wagen van De Raedt zijn oorzaak vindt « in
de aanlegger verweten feiteu en uiet in
de llandeliugen van Robijns ll, over een
feitelijke vraag beslist heeft, die de rechter over cle groncl op souvereine wijze beoorcleelt;
Dat het miclclel niet kan aanvaarcl worden;
Om die reclenen, verwerpt cle voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
22 Jnli 1950. - Vacantiekamer. - Vo01·zUtfw, H. Lonv_eaux, voorzitter. - Verslnggeverl : H. Oonnart. ,--- GeUjklu·idende
condnsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,

eerste advocaat-generaal.

VACA NTIEKAMEH. -

HOGER BEROFJP. KLAAGDE

'VI~GEN~

22 Juli 1950.
STHAFZAKEN. -

BE-

EEl\' llfiSDRLJF YEHOORDEELD

DOOR DE CORREO'l'IONELE RECHTBANK.
'Tr:n.JSPRAAK "'EGENS EIGN ANDER 1viTSDRI.TF.
- lim' VAN BEROEP DA'l' DE BEKLAAGDE EVEN1~f~N8 AAN DIT LAA'l'S'l'E ~IISDRI.n~ SCHULDIG
YER,KLAAR'l'.

-

FJEN EI\lJ.CELE

S'J'RAF

DJE

DE

S'l'RA~'

NIET OVERSCHRI.TDT DOOR DE EEHSTE
HECH'l'ER UITGESPROKEN. lDENPARIGHEID
NIE'L'TE:NIIN VEREIST YOOH HE'l' HERVOR].ffiN
VAN DE YRJ,JSPRAAK.

·wwnnee·r het hot Vfin be·roep fle sclwldi{f'IJerklnriuu van rle bel.:laagcle wegens eeu
cerNte 'lni.wlri_if l!evest'i,qt, !loch z·ifn v'l'ij8prrwl.: uJeyens een w1uler m-isrl·ri:if he·rvor-mt, mag deze hervo1·ming slechts met
rle eenpnrfghehl van rle lerlen va.n het
11 o.f ·vnn 1Jeroe11 [!esclz:ier/.en, a.lhoe·wel
l1et lio.f l!i:i toepn8sin!f vnn artikel 65 van
liet 8trafwetl!oek, wcrtc-nN de ttvee misrlr·ijven slecht8 r!en en kele stmt u1tspreekt flie lle door rle eerste ·rechtcr
·uitrtesz!roken stra.j Hiet o·versclwij1lt (1).
(Wet vnu 4 September 1891, art. 2.)
(MOMMER, T. BERLINER.)
ARREST.

HET HOIP; - Gelet op het bestreden
HlTl'St, op G April 1Bi30 door bet Hof van
beroep te Luik gewezen ;
Overwegencle clat aanlegger zich niet
voorzien heeft tegen de beslissing over de
(1) Verbr., 12 :Februari 1912 (Bull. en PAsrc.,
1912, I, 115).

-731door hem tegen Felit Jeegers ingestelde ' brenk en op hogerbecloelde artikelen 31, 2°,
burgerlijke vordering;
en 96 de bestanddelen vormclen van de bij
artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek
I. In zover de voorzienilig gericht is te- bedoelde
onvoorzichtigheicl;
gen de beslissing over de publieke vordeOverwegende dat artikel 2 van de wet
ring :
vun 4 September 1891 · vereist clat het hof
Overwegende dat de voorziening bij ge- van beroep met eenparigheid van stembrek aan belang niet ontvankelijk is, in men beslist, hetzi,i om een beklaagde schul-.
zover zij gericht is tegen het dispositief dig te verklaren aan een feit waarvan de
dat aanlegger vrijspreekt van de betich- rechtbank hem vrijgesproken had, hetzij
ting sub 2, litt. a;
om de door de rechtbank uitgesproken
Over het eerste middel : schending van straf te verzwaren;
Overwegende dat zo geen enke)e strafartikel140 van de wet van 12 Juni 1869 op
de rechterlijke inrichting, aangevuld door verzwaring door het hof opgelegd werc1,
nrtikel 2 van de wet van 4 September 1891, het bestreclen. arrest niettemin de bij het
doordnt het bestreden arrest, dat het be- middel bedoelde wetsbe11aling geschonden
roepen vonnis hervormt in zover het nan- heeft door, zonder de eenparigheid van
legger van de betichtingen vrijges11roken stemmen van de leden van het hof vast te
had, in de c1agvaarding respectievelijk be- stellen, de schuldigverklaring van aanlegtloeld sub 2, litt. IJ, en 2, litt. c (inbreuken ger aan cle inbreuken op artikelen 31, 2°,
op artikelen 31, 2°, en 96 van het konink- en !16 van llet Regl<~ment 011 de verkeen;lijk besluit van 1 Februari 1934 op de ver- politie nit te spreken, inbreuken waarvan
keerspolitie), evenvermelde betichtingen . de correctionele rechtbank hem had vrijten laste van aanlegger bewezen ver- gesproken;
klaarde, zonder vast te stellen dat het hof
II. In zover de voorziening gericht is
van beroep, wat betreft deze sclmldigver- tegen de beslissing over de vordering van
klaring, met eenparigheid van stemmen de burgerlijk!) partij Dorliner en over
besliste :
deze van de burgerlijke partij, naamloze
Overwegende dat aanlegger v66r de cor- vennootscllap << Pnion et Prevoyance ll :
rectionele rechtbank vervolgd werd weOverwegende dat de verbreking van cle
gens het wanbedrijf van onvrijwillige sla- beslissing over de publieke vorclering de
gen of verwondingen en, bij samenhang, verbreking van cle beslissingen over de
wegens inbreuken op artikelen 57, 2°, 31, vorclering van deze burgerlijke partijen
2°, en 96 van het koninklijk besluit hon- meclebrengt;
<1ende het Algemeen Reglement betrefOm die reclenen, verbreekt het bestrefende de verkeerspolitie;
den arrest in zover het veroordelingen uitOverwegende dat de correctionele recht- spreekt op de publieke vordering en op cle
uank, die aanlegger van de vervolging tegen Mommer ingestelde vorderingen vnn
ontsloeg wegens de bij hogerbedoelde arti- de burgerlijke partijen; verwerpt de voorkelen 31, 2°, en 96 voorziene betichtingen, ziening voor het overige; beveelt dat onbesliste dat het wanbedrijf van onvrijwil- derhavig arrest zal worden overgeschreJige slagen of verwonc1ingen en de inbrenk ven in cle registers van het Hof van bc'op artikel 57, 2°, van de Wegcode bewezen roep te Luik en dat melding er van za l
waren, en bij toepassing van artikel 65 worden gemaakt ov de knnt van het gevan het Strafwetboek, aanlegger een en- cleeltelijk vernietigd arrest; verwijst cle
kele straf oplegde van 400 frank geld- aldus beperkte zaak naar het Hof van beboete, verhoogd met 90 opdecimes en al- roep te Drussel; veroordeelt verweerders
dus gebracht op 4.000 frank of een ver- tot de kosten.
·
vangende gevangenisstraf van twee maan22
.Tuli
1950.
Vacantiekamer.
- Voo'/'den;
Overwegende dat, OlJ het hoger beroep zitte1·, H. Louveaux, voorzitter. - Vervan de veroordeelde en op dat van het slngge·ve1·, H. Anciaux Henry de Faveaux.
Gel·i.jkl·u-idende conclusie, H. Raoul
openbaar ministerie, het hof van beroep de betichting betreffende het wanbedrijf Hayoit de Termicourt, eerste advocaataangenomen heeft, de betichting op grond generaal. - Ple-ite1·, H. Simont.
van artikel 57, 2°, niet bewezen verklaarde en, zonder vast te stellen dat het
met eenparigheid van stemmen besliste,
het beroepen vonnis hervormde in. zover
VACANTIEKAiiiEI\.- 22 Juli 1950.
het aanlegger van de op grond van artikelen 31, 2°, en 96 van de Wegcode te
zijnen laste gelegcle betichtingen vrijge- 1° HEOHTERI,IJKE INRIOHTING. SAMENS1'JcLLING VAN DE ZE'l'EL. STRAFZAsproken heeft; clat het claarna, bij toe1\:EN. l)EBATTEN AANGEVANGEN. AF,VEpassing van artikel 65 van het StrafZIGHEID VAN EEN VAN DE REOHTERS. ANwetboek, de.enkele door de eerste rechter
DERE SAMENS'l'ELLING VAN DE ZETEL. - . DEopgelegde straf bevestigde, vermits de in-

732BATTEN YAN DJ<; AANYANG AF HEBBEGONNENo
W'ETTELIJKE JJESLISSING.

2° RECHTERLIJKE INRICHTINGo
SAMENSTELLING VAN DE ZETELo STRAFZAKENo ARREST WAARBI.J DE INOJJSERVATIESTELLING VAN DE VERDACHTE JJEVOLEN WORDTo
ARREST OVER DE GRONDo HOEVEN NIET
DOOR DEZELFDE REOHTERS GEWEZENo

1° TVwnnem·, nculat het hot van bemep het
onclerzoek van een stratzaak aanving,
cle samenstelUng van cle zetel uewijzigcl
wonlt om wWe van cle noorlwencligheicl
·in. cle ve1ovanu·ing van een van de 1·aarlNhe1·en te vooTz-ien, cloch clat cle clebatten
v661' cle nieu1.ve zetel van cle aanvang at
lwrbeuonnen werclen, is het door deze
.~etel rwwezen a·r·rest cloo·r ·rechters rJe·wezen clie al de te1·echt<:-itt-inuen van de
zcwk hebben lrij{JCW001Hl, ·in cle zin vcm
cleze te·rmen -in art-ikel 7 van cle wet van

zo

.'20 Avril 1820 (1)

0

Het an·est, wcuuob'i.j een hot van beroep
cle in obser·uatiestelling van de venlachte
beveelt, en het WITest wcuwb'ioi ove1· cle
pnblielce vonlering ten oqmnde be8list
wonlt, hoeven niet doo1o clezeltde rechters ,qewezen.
(KAYE, T. PANIER.)
ARREST.

HE'J' HOF ; - Gelet op het bestreden
nrrest, op 1R April 1930 door bet Hof van
llernev te Brussel gewezen ;
I. In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing over de pnblieke vordering:
Over het enig miclclel : schending van
nrtikelen 8 van de Grondwet en 7 van
de wet van 20 April 1810 op de rechterlijke inrichting en het beleid van cle
justitie, dat voorziet dat bet arrest gewezen door rech ters, die niet allen aanwezig waren op al de terechtzittingen
waarop de zaak behandeld werd, zal
nietig verklaard worden, doordat het bestreden_ arrest, gewezen door cle raaclsl!eren Baers, dienstdoende voorzitter,
Schilling en Sclmermans, een rechtspleging beeincligd heeft, die bij de aanvang
geleid werd door de raadsheren Baers,
~clmermans en De Foy, welke na !Jet
sluiten van de debatten over de grond en
het in beraad stellen, op 14 Maart 1950
een eerste arrest' gewezen hebben dat de
zaak van aanlegger van deze van zijn medebetichten gesplitst heeft op grand dat
;tanlegger na het in beraad stellen van de
zaak een verzoek tot inobservatiestelling
(1) Verbr., 28 Juni
Bull. en PAsrc., 1950,

195(} (zie hager, blzo 675;
I, 768)
0

ingecliend had, op 14 Maart 1950 een
tweede arrest dat de heropening van cle
debatten beveelt, en op 15 Maart 1950 een
dercle en vier de arrest dat de inobservatiestelling beveelt en een cleskundige aanstelt;
Overwegemle dat bet Hof van beroep te
Brnssel, na de znak waarin annlegger samen met zeven medebeklnagden verscheen
onderzocht te hebben, op 14 Maart 1950
twee arresten uitgesproken heeft : bet
eerste, da t over de tegen de medebeklaagden ingestelcle vordering besliste en
de ten laste van aanlegger gevolgde rechtspleging splitste, omdat deze na het in beraacl stellen van de zaak, een verzoek
strekkende tot zijn inobservatiestelling
ingediend had; bet tweede, dat de heropening van de debatten beval ten einde
aan partijen toe te laten dit verzoek te
bespreken;
Dat vermelcl bof, nit dezelfde magistraten samengesteld, op 15 Maart 1950 de
plaatsing van aanlegger voor een maancl
in de psychiatriscbe afcleling van een
strafinstelling bevolen heeft en een psychiater deskundige aangesteld heeft, en
later op 20 Maart 1950 de eed 'van deze
desknnclige ontvangen heeft;
Overwegende dat na de neclerlegging
van het deskundigenverslag, het hof van
beroep, anders samengesteld, het onderzoek van de zaak, waarin aanlegger ten
gevolge van de bevolen splitsing enige be·
klaagcle bleef, opnieuw volledig began en
beeiucligde op de terechtzitting van
17 April 1950; dat bet tengevolge van clit
onderzoek op definitieve wijze over de publieke vordering bij het bestreclen arrest
nitspraak geclaan beeft;
Overwegende dat nit deze vaststellingen
blijkt clat, na splitsing en heropening van
de clebatten die, wat betreft aanlegger, regehnatig bevolen werden, het onderzoek
van de zaak van deze laatstvermelde opnieuw ten gevolge van de vervanging van
een van de ra:adsheren volledig begonnen
werd v66r de zetel die het bestreden arrest gewezen heeft, dat uitsluitend op dit
nieuw onderzoek steunt ;
Dat dienvolgens deze beslissing door
rechters gewezen werd die allen aanwezig
waren op de terechtzitting waar het on<lerzoek van de zaak geschierlde;
Overwegende, anderzijds, dat de aanwezigheid van cle magistraten die de inobservatiestelling van aanlegger bevolen, een
psychia ter deskundige aaugestelcl en de
eed van <leze ontnmgen hadden, niet
wettelijk vereist was om de beslissing ten
grande over de pnblieke vordering te
wijzen;
·waaruit volgt dat bet midclel niet kan
aanvaard worden;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven

-733rechtsvormen nageleefd werden en dat de
beslissing wettelijk is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de vorderingen
van de burgerlijke partijen :
Overwegende dat aanlegger geen enkel
bijzonder middel inroept en dat het Hof
er van ambtswege geen opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
22 Juli 1950. - Vacantiekamer. - Vo01'zUter, H. Louveaux, voorzitter. - Versla,ggeve1·, H. Daubresse.- Gel'ijkluidende
concht.sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,

eerste advocaat-generanl.

VACANTIEKAMER.-

22 Juli 1950.

MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRA!i'ZAKEN. - VOORZIENING DOOR DE VEROORDEELDE. - ~fiDDBL HJ!;;ll{;I'l' AFGELJ;;lD DA'l'
DE UI'l'GESPHOKEN S'l'HAF LAGER IS DAN DE
WE'l'TELIJKE S'l'RAF. - GEBREK AAN BELANG.
De veroonleelcle is 11iet yerechtiytl, bij
rJebrek aan belang, v661' het Hot van verIJrelcing te bewe1·en dat tle st·raf doo1' fle
,·echte1' over de g1'0nd 1titgesp1'07cen, ·wegens gemis aan vaststclling ·van ve·rzachtende omstandigheden, lage1' is dan cle
stmf uo01· cle wet bepaaltl (1).

feit bewezen gebleven is door het v66r het
hof gedane onclerzoek, het onderhoud van
een bijzit in het echt~lijk lmis vaststelt en
niet een alleenstaand feit van overspel;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 85 en 389 van het Strafwetboek, doordat het bestreden arrest aanlegger tot een gelclboete van 500 frank veroordeelt zonder het bestaan van verzachtende omstandigheclen vast te stellen;
Overwegende dat de veroordeelde niet
gerechtigd is, bij gebrek aan belang, aan
te voeren dat de door de rechter over de
grond uitgesproken straf lager is dan deze
die de wet bepaalt;
Dat het middelniet ontvankelijk is ;
En overwegende dat de substantH'le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen nageleefd werden en dat de
veroordeling wettelijk is ;
Wat beti·eft de beslissing over de vordering van de burgerlijke partij Jeanne
Willems:
Overwegende dat geen enkel bijzonder
middel ingeroepen wordt en dat het Hof
er van ambtswege geen opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aaulegger tot de kosten.
22 Juli 1950. - Vacantiekamer. - VoorzUte1·, H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Fettweis. - Gelijlvlu'irlencle
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termieourt,

eerste advocnat-generaal.

(DELRECQUE, T. WILLEMS.)
ARREST.
HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 Avril 1950 door het Hof van
beroep te Brm;sel gewezen ;
Over de publieke vordering :
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet en 389
van het Strafwetboek, doordat het bestreden arrest de ve1'oordeling hierop
grondt dat « het door de eerste rechter bewezen verklaard feit bewezen gebleven is
door het onderzoek geclaan v66r het hof >>,
clan wanneer een alleenstaand feit van
overspel van de man liet bij artikel 389
van het Strafwetboek bedoeld wanbedrijf
niet uitmaakt ;
Overwegende dat het beroepen vonnis
aanlegger veroordeelde om in 1949, v66r
30 November, een bijzit in het echtelijk
huis onderhouclen te hebben; dat het bestreden arrest, waar het beslist clat het
door de eerste rechter bewezen verklaard
(1) Verbr., 14 Juni 1949 (An·. Ye•·b•·., 1949,

blz. 374; Bull. en PAsrc., 1949, I, 426).

VACAN'l'IEKAMER.-

22 Juli 1950.

1° VERKEEJR. -

NIE'l' VERLICH'l' IN BEWEGING ZLJNDE VOER'l'UIG. - TUSSEN HE'l' VAL-

LEN VAN DE AVOND EN HET AANBREKEN VAN DE

DAG. - lNBREUK DIE KAN GEPLEEGD WORDEN
ME'l' DE VERZWAHENDE OMSTANDIGHBID BI,J
NACH'l'.
2° VERVANGENDE GEVANGENISSTHAF. - 00RHECTIONELE GELDBOETE.
MINIMUM ACH'l' DAGEN.
voe1·t~tig op
ae openba1·e weg te beshwen tussen het
vallen van ae avond en het aanbmken
van de dag maalct niet nooazalcel'ijlc een
bij 1wcht gepleegtle i.nbmnk nit, ·in cle
.zin vwn d-ie termen ·in a1'Ulcel 2, i(io, van
ae wet van 1 Aug7tstus 1899; doch tle inbrenk kcm met fl!ie ve1·zwa·renae omstwncl'ighe-itl rJepleegcl wonlen (2). (Kon.

1° Het feU een niet veTlicht

besl. van 1 Februari 1934, art. 85.) (Impliciete oplossing.)
(2) Zo men aanneemt dat in artikel 2, 2",
van de wet van 1 Augustus 1899, de woorden

-7342° De ve1'vcmgencle geva,nyenisst1'af weyens een con·ecUonele geldboete mag
·rl'iet layer z1jrr. awn a.cht clnr1en (1).

(Strafwetboek, art. 40.)
(PROCUREUR DI!:S KONINGS TE DINANT,
T. MARCHAL.)

ARREST.

artikelen 1, 25 en 40 van llet Strafwetboek,
bij gebrek aan betaling een gevangenisstraf van drie dagen voorzien heeft ;
Om die redenen, verbreekt llet bestreden
vonnis, docb slechts in zover bet tegen
verweercler een vervangende gevangenisstraf van clrie dagen uitspreekt; verwerpt
cle voorziening voor bet overige; beveelt
clat onclerllavig arrest in de registers van
de Correctionele Reclltbank te Dinant zal
worden overgescllreven en dat melding er
van zal worden gemaakt op lle kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder tot de helft van cle
kosten en laat bet overige ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te Namen, uitspraak cloencle in boger beroep.

HEJ'.r HOF; - Gelet op bet bestreden
vonnis, op 2 Mei ·1950 in lloger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te
Dinant;
Over bet tweede middel : scbending van
de m·tikelen 97 van de Grondwet, en 2 van
de wet van 1 Augustus 1899, doordat bet
bestreden vonnis, dat verweerder tot een
straf boger dan 200 frank geldboete veroordeelt, nalaat vast te stellen dat bet
misdrijf 's nachts gepleegd werd :
Overwegende dat nit de vaststellingen
van bet beroepen vonnis, waarnaar llet
bestreden vonnis verwijst, blijkt dat de
inbreuk op artikel 85, 8°, van de Wegcode
op 29 Mei 194H << omstreeks 22 u. 30 JJ gepleegd werd en dat de geldboete van
200 frank venlubbelcl werd en door llet
artikel 2, 2°, van de wet van 1 A1.1gustus
18H9 gebracllt op 400 frank Jl;
Dat alclus zonder enige dubbelzinniglleid
nit de vaststellingen van de rechter over
<le grond blijkt dat bet feit 's nacllts gepleegd werd;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over llet eerste middel : scllending van
de artikelen 25, 38 en 40 van llet Strafwetboek, doordat bet bestreden vonnis
slecbts een vervangende gevangenisstraf
van drie dagen uitspreekt, dan wanneer
het verweerder tot een geldboete van
400 frank veroordeelt :
Overwegende dat bet bestreden vonnis,
waar llet verweerder tot een geldboete
van 400 frank, verlloogdmet 90 opdecimes,
veroordeelt, een correctionele straf uit;;preekt;
Dat llet llienvolgens, in schencling met

W anneer een 1·eye1Jmc~Uge nnnvnwg tot
herZ'f.eniny vctn een ve1·oonleUny, £loo·r.
het militai'r ye,rechtshof ~tUgesprolcen
op grana hier'Va:n clat een vctn cle verhoonle get,tt'iyen, wiens ve1·lclnriny een
vwn cle yron£lslnyen vnn het n1-rest vnn
het militnir [!erechtshof ·is, lnte1', doo·r
een in lc1·ncht vwn yew·ijsde yeyctne
veroo'rdeHny, 'Vemonleelcl ~venl weyens

« bij nacht » hetzij de tijdruimte betekenen verlopende tussen de onder.gang en de opgang van
de zon (zie LEs No\'ELLES, Code de la route,
n' 3278), hetzij de tijdruimte verlopende tussen
het invallen van de avond en het aanbreken
van de -dag, worden de inbreuken beteugeld
door artikel 85 van de Wegcode noodzakelijk
bij nacht gepleegd. (Over het onderscheid tussen het vallen van de avond en het ondergaan
van de zon, zie verbr., 13 December 1948, A1·1·.
Ye1·b1·., 1948, biz. 623; B1tll. en PASIC., 19<18,
I, 708).
UiL de redenen van het aangetekend arrest
volgt impliciet dat het Hof niet van oordeel
was dat elke inbrenk op ·artikel 85 van de

Wegcode, alhoewel gepleegd tussen het vallen
van de avond en het aanbreken van de dag,
een bij nacht gepleegde inbreuk uitmaakt, in
de zin van die termen in artikel 2, 2", van de
wet van 1 Augustus 1899. Naar de verklaring
waarop de redenen van het .arrest aanleunen,
duiden aldus in voormeld artikel 2, 2", de woorden « bij nacht >> nitsluitencl de tijdruimte aan
die op de wer kelijke a vondschem·ering tot de
werkelijke morgenschemering vol.gt, hetzij dus
de tijdruimte van volledige duisternis (raaclpleeg verbr., 12 Juni 1944, Ar1'. T'erbr., 194<J.,
blz. 178, B1<lZ. en PAslC., 1944, I, 385).
(1) Verbr., 17 October 1949 (zie hager,
biz. 71; B1tll. en PASIC., 1950, I, 76).

22 .Juli 1950.- Vacantiekamer. - Voo?·z'itte1', H. Louveaux, voorzitter. - VeTslngyeve·r, H. Daubresse. - OeUjlcl~t·idencle
conclu.sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.

VACANTIEKAMER. -

22 Juli 1950,

HEJRZIEJNING.-

AANVRAAG TOT HERZIENING
VAN EEN VEROORDELING DOOR RET MILITAIR
GERECHTSHOF UITGESPROKEN. AANVRAAG
GESTEUND OP DE LATERE VEROORDELING VAN
EEN GE'fUIGE WEGENS VALSE GETUIGENIS TEGEN
DE AANVRAGER. VEHOORDELJNG IN KRACH'£
VAN GEWIJSDE GEGAAN. VEHNIETIGING VAN
DE EERSTE VEHOORDELING. VERWIJZING
NAAR RET l\HLITAIR GERECHTSHOF ANDERS SAMENGESTELD.

-7351)a.lse get-wigenis f:egen annvrnger, ve1·nieUut llet Hof het a,JTest vnn vemonleling uetoer~:en door het mUitnir uereeh tshof, :w de umntl van cle a,nnvrnnu uereehtvaar(l'il/rl wordt, en ven,oijst het de
.zaak Hnwr het mUitcdr uereehtshof, nnders samenyesteld. (Wetboek van struf-

Yorclering, art. 443 en 445.)
(PEIRE.)

kant van het vernietigd arrest; verwijst
de zaak naar het militair gerechtshof, andprs samengestelcl; kosten ten laste van
de Staat.
22 .Juli 1950. - Vacantiekamer. - Voo1·.zitter, H. Lonveaux, voorzitter. - Ve1·slaygever, H. Oonnart. - Gelijklttide-nrle
conclttsie, H. Raoul Hayoit de 'J'ermicourt,
eerste aclvocaat - generaal.
Pleiter.

H. Van Ryn.

'

·

AHREST.

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift waarbij Fran<;ois Peire, bijgestaan
en vertegenwoordigd door Mer Jean Van
Ryn, aclvocaat bij het Hof van verbreking,
de herziening aanvraagt van de veroordeling tot de afzetting en tot de kosten van
cle publieke vorclering die tegen hem uitgesproken wercl, wegens verlaten van zijn
post, door het op tegenspraak gewezen
arrest van het rnilitair gerechtshof van
28 Mei 1947, arrest clat in kracht van _gewijscle gegaan is;
Gelet op het bij het verzoekschrift gevoegcl en met reclen omkleecl gunstig advies van drie aclvocaten bij het Hof van
verbreking;
Overwegende clat Fran<;ois Peire tot staving van zijn aanvra:ag aanvoert clat het
militair gerechtshof zijn beslissing namelijk gegroncl heeft op het getuigenis van
een zekere Eugenius Devogelaere, ten
tijcle van de feiten meerclere van amwrager, die ter terechtzitting van de Krijgsraad te Brugge op 19 November 1946 gehoord wercl en clie getnigtl heeft geen enkel onderlloml met verzoeker te hebben
gehad in de namiddag van/ 12 Mei 1940,
datum waarop deze Brugge met zijn j)ersoneel en zijn diensten verlaten heeft, in
aanwezigheid, beweert hij, en met de toeHtemming van Devogelaere ;
Overwegende dat nit een door aanvrager
overgelegcle nitgifte van een ov 3 Avril
1950 door het Hof van beroep te Gent gewezen arrest, dat in kracht van gewijsde
gegaan is, blijkt dat, op klacht van aanvrager, Devogelaere veroordeeld werd tot
drie maanden gevangenisstraf wegens
valse getuigenis ter terechtzitting van de
Krijgsraad te Brugge op 19 November 1946;
Gelet op de artikelen 443, 2°, 444, 445,
alinea 2, van het Wetboek van strafvordering, gewijzigll door de wet van
18 Juni 1894;
Om die reclenen, ontvangt de aanvraag,
vernietigt de veroordeling ten laste van
Fran<;ois Peire uitgesproken door het arrest van het · Militair Gerechtshof del.
28 Mei 1947; zegt clat onderhavig arrest
zal worden ovprgeschreven in de registers
van het militair gerechtshof en dat melcling er van zal worden gemaakt op de

VACA NTIEKAMER. -

22 Juli 1950.

VOOHZIENING IN VERBHEKING. ·BESLISSINGEN WAARTEGEN \'OORZIENING MOGELI.JK IS. -ARREST VAN HET HOF VAN llEHOEP WAARBI.J DE PUBLIEKE VORDERING ON'l'VANKELI.JK VERKLAARD WORDT. VOORZIENING v66R DE EINOBESLISSING. NIE'l'-ON'l'VANKELI.TKHEID.

Is n-iet ontvnnlceli.i k, de vo01'z-iening v661·
tle eindbesliss-ing ge1'ieht tegen een ar?·est wctn1·bi,i cle mt-bl-ielce vorclerinu ontvankeli.ilc VC1'7clnn1·cl wo1·clt, cloeh wnn1'1Jij de rechtsmncht vwn de rechte1· over
cle gmnd betreffende deze znnlc niet 1tituepttt worclt.
(FRANSSEN.)
ARREST.

HE'J' HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 10 Juni 1950 gewezen door het
Hof. van beroep te Brussel dat het vonnis
van de Oorrectionele Rechtbank te Brussel
del. 24 Februari 1950 bevestigt, hetwelk na
de ontvankelijkheicl erkencl te hebben van
de 1mblieke vordering, zoals zij door het
openbaar ministerie ingesteld werd, uitstelt uitspraak over een vraag tot samenvoeging van een dossier te cloen en de verschijning van de beklaagden beveelt om
tot een onderzoeksmaatregel over te gaan;
Overwegencle clat de v66r de einclbeslissing ingediende voorzieningen tegen dit
arrest, dat geen einde stelt aan de vervolgingen en niet beslist over een betwisting
nopens de bevoegclheid, niet ontvankelijk
zijn (Wetb. van strafvord., art. 416) ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen en veroorcleelt aanleggers tot de
kosten.
22 Juli 1950.-- Vacantiekamer.- Voo1·z-itter, H. Louveaux, voorzitter. Verslaggeve1·, H. Anciaux Henry de Faveaux.
Gelijkl,u-iclende concl1tsie, H. Raoul

Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal.

73622 Juli 1950.

nrrest, op 12 April 1950 door llet Hof van
beroe11 te Brnssel gewezen;
1° HOGER BEJROEJP. - STRAFZAKEN. Overwegende dat aanlegger beticht
HOGER BlmOJo:P DOOR DE VEHDACH'l'E MAG Zl,JN
werd te Waver, op 7 September 1946, bij
'f0ES1'AND NIE'f VEHZWAHEN. - GEVOLGEN VAN gebrek aan vooruitzicllt of voorzorg, doch
DEZE TIEGEL IN GE\rAL VAN VEHBREKING VAN DE
zonder het inzicht om cle persoon van een
BESLISSING VAN DE TIECHTER. IN HOGER BEnuder aan te randen, slagen of verwonROEP.
rlingen aan Pierre Ruffin en aan Knrel
Feremans toegebracllt te hebben;
2° VERWIJZING N.A. VEJRBREJKING. STRAFZAKEN. - VERBREKING VAN DE GEWEOverwegende llat l!ij wegens dit feit op
ZEN BESLlSSING. - GES'l'EUND UP DE VAST- 17 Juni 1947 door de Politierechtbank van
STAANDE \'ER.JARlNG VAN DE PUBLIEKE VORDE- het kanton Waver tot een geldboete van
IUNG. - VERBREKING ZONDER VERWIJZING.
25 frank en tot schaclevergoecling jegens
cle burgerlijke partijen veroorcleelcl werd,
3" VEJRJ.A.RING IN STR.A.FZ.A.KEJN. BURGERLIJKE VORDERING TE BEKWAMER TIJD en da t hij tegeil deze beslissing in lloger
INGESTELD. - VERJAUING VAN DE PUBLIEKE beroep gekomen is; dat het door de pro\'ORDERING. - ZONDER UITWERKING OP DE cureur des Konings eveneens ingesteld hager beroep aan aanlegger slechts op 4 .Juli
BURGERLIJI<E VORDEHING.
1947 betekend werd, hetzij na het verstrij] 0
De regel dat het hager be1·oep van. de
ken vim de bij artikel 205 van het Wetvenlachte alleen zijn toestand niet mag
boek van strafvordering bepaalde termijn;
·1;er.zwa:ren, lieeft voo1· r1evolg dat, wanOverwegende dat de Correctionele
nee·r het H of vwn ve·rb1·eJcing een vonnis
Hechtbank te Nijvel, uitspraak duende in
heett ve'I'1J1'oken dat door een corTectiohoger beroep, bij hatu vonnis van 12 Juli
nele r·echtbwnk we1·d gewezen b'ij welke
1947, het beroepen vonnis bevestigd heeft;
8lechts het houer beroep van de verOverwegende dat, aileen op de voorzierlachte teuen een ·vmvnis ·1xtn de poUtie- . ning van aanlegger, op 1 December 1947
·recht/Janlv ·regelnutUg a an hetng·ig geeen arrest uitgesproken werd dat het vonnuutkt 'I.Ve'l'tl, VC'I'b'!'Ckh1g hie·rop geste·uwl
nis van 12 J uli 1947 verbreekt, om red en
rlnt de 1·echtsmaoht, rUe van de viwvoldat men niet deed blijken van een beschikyiug ke·nn;is n.eemt, onbevoegd torts, de
king van de raaclkamer, die aanlegger
bevoegrle stntfrechtsmaoht, rUe rwdernaar de politierechtbank verwees met toehnnd van cle zanl,, kenm•is neemt, geen
passing van verzachtende omstandigheden,
.zwaetnle·re straf Tam n-itsp1·eJcen dan
en dat dienvolgens het Hof van verbreking
rleze cloor de poliUerechtl)(tn k opgein de onmogelijkheid geplaatst -wordt toelegd (1).
zicht uit te oefenen over de regelmatig2° De ve·rbrelcing van de beslissing over de
heid van de rechtspleging en de zaak naar
publielce vor·de1'ing en hie1'0p gesteund
de procureur des K:onings te Nijvel verrlat het 1t'it de stulclcen van rle rechtswees;
pleging blijlct dnt de verjnr·ing vnn deze
Overwegende dat bij de Correctionele
vor·cle?'ing op ae r/.ng van de verb1'0lcen
Rechtbank te Nijvel, zetelende ditmaal in
beslissing ve1·wo·rven wets, wonlt f!Onder
eerste aanleg, opnieuw het feit van de bever·wijzing uitgesp1'07cen (2).
tichting door de dagvaarclingen van de
go De ver·jwrin,q vwn ae tmbUelce vonlering
burgerlijke partijen van 20 Mei en 11 Ocheett ·wiet de ve·rjn?"inrJ van de te betober 1949 aanhangig gemaakt werd, resT•wwme'l' tijd ingestelcle vonlering va:n lle
pectievelijk betekend ten verzoeke van
IJll'l'gerlijke pctrt-ij voor· gevolg (3). (Wet
Karel Feremans en van Clementine Wouvnn 30 1\'Inart 1891, art. 1.)
ters, weduwe Hubert Feremans; clat zij de
aanlegger op de publieke vordering tot
(TIMMER-MANS, T. WOUTERS.)
een gelclboete van 26 frank veroorcleeld
heeft, veroordeling die door het bestreden
ARREST (4).
arrest bevestigd werd ;
HEJ'l' HOF ; - Gelet op het bestreden
I. In zover de voorziening gericllt is teVACANTIEKAiVIER. -

(1) Zie nota, ondertekend R. H., onderaan
dit arrest in Bull. en PAsrc., 1950, I, 844.
(2) Verbr., 10 Maart 1941 (A•·r. Ye•·b,.., 1941,
biz. 46; lhtll. en PAsrc., 1941, I, 71); 18 October
1948 (An·. Yerbr., 1948, biz. 496; Bull. en
PAsrc., 1948, I, 573), en de nota 2 onderaan
verbr., 26 Juni 1943 (B1tll. en PAsrc., 1943, I,
255).
Wanneer, daarentegen, de rechtspleging het
aan het Hof niet mogelijk maakt na te gaan
of de publieke vordering a! dan niet verjaard
is, geschiedt de verbreking met verwijzing

(verbr., 26 Juni 1943, hogervermeld; _23 Maart
1948, A•·r. J1 e•·bT., 1948, biz. 172; Bull. en
PASIC., 1948, I, 198; nota 1, ondertekend R. H., .
onderaan verbr., 5 Februari 1940, Ar•·. VeTb·r.,
1940, blz. 13; Bull. en PAsiC., 1940, I, 33).
(3) Verbr., 16 Februari en 18 October 1948
(A1T. J1 e•·b•·., 1948, biz. 99 en 496; Bull. en
PAsrc., 1948, I, 113 en 573); 22.Mei 1950 (Bull.
en PASIC., 1950, I, 666).
(4) Een eerste arrest werd op 1 December
1947 in deze zaak gewezen (Bull. en PAsrc.,
1947, I, 510).
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gen d~ beslissing over de publieke vordering:
Over het enig middel : schending van de
artikelen 7, 9 en 97 van de Grondwet, 1
en 38 van het Strafwetboek, 22 en 43 van
de wet van 17 April1878 : 1° doordat het
bestreden arrest aanlegger tot een geldboete van 26 frank veroordeelt, dan wanneer aanlegger, vermits hij door de onbevoegde Politierechtbank van het kanton
Waver tot een geldboete van 25 frank veroordeeld werd en hij alleen op geldige
wijze tegen deze beslissing in hoger beroep
gekomen was, wegens dezelfde feiten, zelfs
anders omschreven, niet meer door de later kennisnemende bevoegde rechtsmacht
tot een hogere straf kon veroordeeld worden; 2° doordat het bestreden arrest, op
grond dat, gezien de vernietiging van de
vroegere rechtspleging door het arrest van
het Hof van verbreking van 1 December
1947, « enkel het feit blijft bestaan dat
strafrechtelijk omschreven werd als onvrijwillige lichamelijke letselen JJ, beslist
dat, in het onderhavig geval, de verjaring
inzake wanbedrijf toepasselijk is en dienvolgens niet verkregen is, clan wanneer
de verjaring voor het bewezen verklaarcl
feit cleze was inzake overtredingen en de
verjaring door aanlegger wel verkregen
was, vermits meer dan een jaar verlopen
was sedert 7 September 1946, datum van
het gepleegd feit, op het ogenblik dat de
rechtstreekse dagvaardingen van 20 Mei
en 11 October 1949 ten verzoeke van de
burgerlijke partijen, thans verweersters,
betekend werden ;
Overwegencle clat uit het dispositief van
het door het Hof van verbreking op 1 December 1947 gewezen arrest en uit de beweegredenen er van, en meer bepaald nit
het feit dat de zaak niet naar een rechtsmacht van dezelfde graad als degene die
de toen bestreclen beslissing gewezen had,
maar wel naar de procureur des Konings
verwezen werd, nooclzakelijk blijkt dat de
gevolgen van de verbreking zich uitstrekken tot het beroepen vonnis, op 17 Juni
1947 door de politierechtbank gewezen;
Overwegende nochtans dat de voorziening, die aanleicling gaf tot het arrest van
1 December 1947, bij het Hof van verbreking geen beschikking aanhangig kon rnaken die bij de rechter in hoger beroep niet
aanhangig was ;
Overwegende dat, bij gebrek aan geldig
hoger beroep vanwege het openbaar ministerie, de rechter in hoger beroep geen kennis kon nemen van het beroepen vonnis
in zover het beslistte dat het feit der betichting geen straf kon meclebrengen hoger dan 25 frank geldboete; dat dienvolgens het arrest van 1 December 1947, gewezen op een voorziening tegen de beslissing
van de rechter in hoger beroep, niet op
deze beschikking kan slaan ;
VERBR., 1950. - 47

Overwegende dat noch de Correctionele
Rechtbank te Nijvel, waarbij de zaak later aanhangig gemaakt werd door de
rechtstreekse dagvaarding van de verweerders, nadat de onbevoegdheid van de
rechtsmachten, waarbij de zaak vroeger
aanhangig was gemaakt, door het arrest
van het Hof van verbreking van 1 December 1947 erkencl was geworden, noch het
hof van beroep, beslissende in hoger beroep op cleze dagvaarding, geen straf konclen uitspreken hoger dan de geldboete van
25 frank, die aan aanlegger door het vonnis van de Politierechtbank van het kanton Waver opgelegd was en waartegen
aanlegger alleen regelmatig in hoger beroep was gekomen;
Overwegende dat hieruit blijkt dat het
ten laste van aanlegger gelegd feit slechts
voor een politiestraf vatbaar was;
Overwegende dat dit feit op 7 September 1946 gepleegd werd; dat vermits het
bestreden arrest op 12 April 1950 gewezen
werd, meer dan een jaar verlopen was
vanaf de datum van het feit, zelfs indien
men rekening houdt met de periode van
schorsing van 19 Juli tot 1 December 1947,
duur van de aanleg in verbreking; dat
dienvolgens de verjaring bij de uitspraak
van bedoeld arrest reeds verkregen was ;
Waaruit volgt dat het ;middel moet aanvaard worden;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering van de verweerders ;
Overwegende dat verweerders ziCh regelmatig burgerlijke partij gesteld hebben ter terechtzitting van 17 Juni 1947,
v66r dat de verjaring van de publieke vordering verkregen was;
Overwegende dat aanlegger geen enkel
middel inroept en dat het Hof er vari
ambtswege geen opwerpt ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
vonnis in zover het over de publieke "\'ordering uitspraak doet; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat onderhavig arrest zal worden overgeschreven in de registers van het Hof van beroep te Brussel en dat melding er van zal
worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; zegt dat er
geen aanleiding is tot verwijzing, daar de
publieke vordering vervallen is ; laat de
helft van de kosten ten laste van de
Staat; veroordeelt aanlegger tot de andere
helft van de kosten.
22 Juli 1950. - Vacantiekamer. - Voorzittfw, H. Louveaux, voorzitter. - Ve1'slaggever, H. Daubresse.- Gelijlcluidenae
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat - generaal.
Pleiter,
H. Jacquemin-Tulkens (van de Balie bij
het Hof van beroep te Brussel).
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VACANTIEKAJimR.

- 7 September 1950.

1o VEJR.ANTWOORDEJLIJKHEID (BUITEJN OVEREENKOMST ONTSTAAN).
- NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. - DAAD VAN
DE AFGEVAAR.DIGDE-BEHEERDER IN DIE HOEDANIGHEID OP BIJZONDERE WIJZE BEZOLDIGD. 0RGAAN EN GEEN AANGESTELDE. - RECHTSTREEKSE VERANTWOORDELIJKHEID EN GEEN
BIJ ARTIKEL 1384, ALINEA 3, VAN HET BURGERLIJK WETBOEK VOORZIENE BURGERLI,JKE
VERANTWOORDELIJKHEID.
2o MIDDELEN TOT VERBREKING. ·STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING.
- .ARREST WAARBIJ BESLIST WORDT DAT HET
HOF VAN BEROEP ZOU ONBEVOEGD ZIJN OM VAN
EEN AANVRAAG KENNIS TE NEMEN. - MIDDEL
HIERUIT AFGELEID DA'l' HET ARREST HET AAN
DE CONCLUSIES VERSCHULDIGD GELOOF ZOU
GESCHONDEN HEBBEN MET TEVENS TE BESLISSEN
DAT DIE AANVRAAG NIET GEDAAN WERD. MIDDEL VAN BELANG ONTBLOOT.
3o REDENEN V .AN DE VONNISSEN
EN .ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- BuRGERLIJKE VORDERING. - GELDSOM IN DE LOOP
VAN HET ONDERZOEK IN BESLAG GENOMEN. BEVEL TOT TERUGGAVE AAN EEN PERSOON AAN
WIE DEZE GELDSOM BETAALD WERD. - VERKLARING VAN ONBEVOEGDHEID OM KENNIS TE
NEMEN VAN EEN EIS TOT NIETIGVERKLARING
VAN DE BESPROKEN BETALING. - GEEN TEGENSTRIJDIGHEID.
1o De atgevaa1·digde-behee1·der van een
naamloze vennootschap is haar orgaan
en niet haar aangestelde, zelts indien
hij 1vegens deze atvaa1·diging op bijzondere wijze bezoldigd wordt. De verantwoordelijkheid die cle naamloze vennootschap oploopt wegens de daad van
haar op bijzonde1·e wijze bezoldigde
atgevaardigde-beheerdet· is de rechtstreelcse verantwoordelijkheid voorzien
door de arUlcelen 1382 en 1383 van het
Bu1·gerlijk Wetboek en niet de burgerlijlce vm·antwoordelijkheid voorzien door
artilcel 1384, alinea 3, van hetzeltde
wetboelr; (1).
2° W anneer door het arrest besUst worclt
dat het hot van be1·oep onbevoegd zo1t
zijn om kennis te nemen van een aanv·raag, is van belang ontbloot het middel
him·uit atgeleid dat het a1Test het aan
de conclusies ve1·sclHtldigd geloot zou gee
schonden hebben met tevens te beslissen
dat die aanvraag niet geclaan werd.
3° Houdt geen tegenstrijdigheid in, het arrest waa1·bij aan de persoon, aan wellce
hiernabedoelde geldsom betaalcl werd,
cle tentggave bevolen worclt van een in
(1) Zie verbr., 15 Januari 1946 (Arr. Verbt·.,
1946, blz. 22, en nota 5, blz. 23; Bull. en
PAsrc., 1946, I, 25, en nota 5, blz. 26).

de loop van het onderzoelc in beslag uenomen gelclsom nadat verlclaard werd
dat het hot van bemep onbevoegd zou
zijn om lcennis te nemen van een eis tot
nietigverlclaring van de bespmken betaling.

(SAVILLE E. HUDSON, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« BELGA ll EN V. 'Z. W. D. « THE RENDEZ-VOUS
CLUB ll.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 J anuari 1950 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
I. Voor zoveel de eis tot verbreking gericht is tegen de beslissing over de burgerlijke vordering door aanlegger ingesteld
tegen de naamloze vennootschap << Belga ll,
gedagvaard als burgerlijk verantwoordelijk voor beklaagden :
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 53, 54, 63 en 67 van de samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen, 97 van de Grondwet, doordat het·bestreden arrest beslist heeft dat op grond
van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek een naamloze vennootschap niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor de
delictuele handelingen van haar afgevaardigde-beheerders, om reden dat deze, zelfs
wanneer zij een vaste bezoldiging genieten, geen aangestelden doch organen zijn
van de vennootschap, - doch zonder te
antwoorden op de conclusies waarbij aanlegger staande hield dat de afgevaardigdebeheerders ondergeschikt zijn aan de beheerraad en uit dien hoofde haar aangestelden zijn, wanneer alleen de raad van
beheer van een naamloze vennootschap als
haar wettelijk orgaan kan beschouwd
worden, en wanneer, ten gevolge van hun
bezoldiging en van hun ondergeschiktheid
aan de raad van beheer, de afgevaardigdebeheerders als aangestelden van de vennootschap dienen beschouwd, en wanneer
minstens een rechterlijke beslissing op al
de in conclusies voorgelegde middelen moet
antwoorden :
Voor zoveel het middel het bestreden
arrest verwijt de artikelen van het Burgerlijk Wetboek en van de wetten op de
handelsvennootschappen, die het aanduidt,
geschonden te hebben door deze verkeerdelijk op de afgevaardigde-beheerders toe
te passen :
Overwegende dat de beheerders van een
naamloze vennootschap, niet als dusdanig haar aangestelden zijn maar wei haar
organen;
Dat derhalve de vennootschap niet wegens een verband van ondergeschiktheid,
voorzien door artikel1384 van het Burgerlijk Wetboek, verantwoordelijk is voor de
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door haar beheerders verricht, maar dat
zij wegens die daden rechtstreeks verantwoordelijk is overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 van hogervermeld wetboek;
Dat desaangaande, in strijd met datgene
wat door het middel beweerd wordt, geen
onderscheid client gemaakt tussen de beheerders enerzijds en de afgevaardigdebeheerders, anderzijds;
Overwegende inderdaad dat de beheerder een lasthebber, maar geen aangestelde
is ; dat hij niet ophoudt een lasthebber te
zijn doordat hij met het dagelijks beheer
van de zaken van de vennootschap door
de beheerraad belast werd;
Dat dit feit immers niet belet dat alle
beheerders hun last van beheerder ontvangen hebben van de algemene vergadering
waardoor zij benoemd werden, terwijl de
afvaardiging hun door de beheerraad gegeven werd;
Dat uit die afvaardiging geen dienstcontract ontstaat ;
Overwegende dat, zoals de bestreden beslissing doet opmerken, de omstandigheid
dat aan de afgevaardigde-beheerders een
zekere vaste bezoldiging uitbetaald wordt,
niet voldoende is om de aard van hun
functies in de vennootschap te veranderen;
Dat dit volgt o. m. uit de bepaling van
artikel 53 van de samengeschakelde wetten, luidens welke de naamloze vennootschappen beheerd worden door voor een
bepaalde tijd benoemde, herroepelijke,
loontrekkende of onbezoldigde lasthebbers;
Dat, wanneer de loontrekkende beheerder een beheerder blijft, en afgevaardigd
wordt om het dagelijks beheer van de zaken en de vertegenwoordiging van de vennootschap waar te nemen, hij niet een ondergeschikte aangestelde wordt, om de
enige reden dat hem een bijzondere bezoldiging toegestaan wordt ;
Wat betreft de beweerde schending van
artikel 97 van de Grondwet door gebrek
aan antwoord op de eerste van de reclenen
waaruit aanlegger afleidde dat de afgevaardigde-beheerders geen organen maar
wel aangestelden zijn :
Overwegende dat het bestreden arrest
aan de afgevaardigde-beheerders van de
naamloze vennootschap « Belga >> het karakter van organen van die vennootschap
erkennende op deze grond dat beklaagden
« de personen waren door wier bemiddeling de vennootschap handelt en zonder
welke zij niet kan handelen en bijgevolg
ten aanzien van de derden de handelingen
van de beheerders deze van de vennootschap waren », aan zijn beslissing een
wettelijke grondslag gegeven heeft ;
Dat de rechter verplicht is op de regel-

matig voorgestelde middelen een passend
antwoord te verstrekken doch niet de argumenten aangevoerd tot staving van het
middel te weerleggen;
Dat geen van de onderdelen van het
middel opgaat;
II. Voor zoveel de eis tot verbreking gericht is tegen de beslissing over de burgerlijke vorderingen door aanlegger tegen al
de verweerders ingesteld :
Over het tweede middel : schending
van de artikelen 50 van het Strafwetboek,
15 en 17 van het Wetboek van strafvordering, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet,
1382 van het Burgerlijk Wetboek, en van
het geloof verschuldigd aan de conclusies
door aanlegger genomen tegen de naamloze
vennootschap « Belga » en de vereniging
in vereffening « The Rendez-vous Club »,
doordat het bestreden arrest de vordering
van aanlegger afwees tot teruggave van
zekere door de oilderzoeksrechter inbeslaggenomen voorwerpen en geldsommen- die
niet ter griffie berusten - en meer bepaald van : 1° 74.082 fr. 89 in beslag genomen in de « Banque de la Societe generule » te Gent; 2° de 57.119 frank in beslag genomen in de Kredietbank · te Gent ;
3° de 207.058 fr. 85 in beslag genomen in
de « Banque de Bruxelles » te Gent ; 4o de
17.000 frank berustende in handen van
M•r De Kemmeter, vereffenaar van de
« Club Interallie » ; 5° de 260.000 frank berustende in de Bank van Brussel onder
nr 140487/I te Brussel; 6° de in de «Banque de la Societe generale » t~ Gent geblokkeerde 296.198 fr. 30, om reden dat
deze aanvraag gesteund was op artikel 50
van het Strafwetboek, dat aanlegger zijn
eigendomsrecht op de inbeslaggenomen
geldsommen moet bewijzen, dat het in
feite niet bewezen was dat deze geldsommen .de geindividualiseerde specien waren
die uit de oplichting voortkamen, dat weliswaar aanlegger opgeworpen had dat deze
bedragen uit ongeldige betalingen voortkwamen, welke als niet bestaande dienden
beschouwd, doch dat aanlegger de nietigheid van deze betalingen niet aangevraagd
had en dat overigens de strafrechter niet
bevoegd was om over zulke vraag te beslissen, en doordat het' bestreden arrest
verder beslist heeft dat deze bedragen aan
de naamloze vennootschap cc Belga » en
aan de vereniging in vereffening cc The
Rendez-vous Club » dienden teruggegeven
te worden, om reden dat (leze vennootschappen de rechtmatige eigenaars er van
waren, wanneer uit de conclusies door
aanlegger genomen tegen cc Belga » en de
cc Rendez-vous Club >> duidelijk blijkt dat
hij de nietigheid van hogervermelde betalingen aangevraagd had, wanneer de
strafrechter bevoegd was om over deze
aanvraag uitspraak te doen, wanneer
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overigens het bestreden arrest feitelijk
daarover uitspraak gedaan heeft door te
beslissen .dat << Belga JJ en de « Rendezvous Club JJ de rechtmatige eigenaars van
voormelde bedragen waren; wanneer het
tegenstrijdig is enerzijds te beslissen dat
(1e strafrechter onbevoegd is om over de
aanvraag van aanlegger tot teruggave
van zekere in beslag genomen geldsommen, op grand van de nietigheid van
de betalingen waarbij « Belga JJ en de
<< Rendez-vous Club JJ in het bezit van deze
bedragen gekomen waren, uitspraak te
doen - en anderzijds te beslissen dat deze
beide partijen de rechtmatige eigenaars er
van waren, hetgeen er op neerkomt uitspraak te doen over de opgeworpen nietigheid, en wanneer deze tegenstrijdigheid in
de motivering met een gebrek aan de door
artikel 97 van de Grondwet vereiste motivering gelijkstaat :
Overwegende dat het bestreden arrest
aan aanlegger zijn eis - in zover deze
strekt tot de teruggave van de in het middel vermelde geldsommen - ontzegd heeft
op deze grand dat, om de redenen die het
aangeeft, aanlegger niet als eigenaar van
die geldsommen kan beschouwd worden;
Dat op de conclusies bij welke aanlegger
aanvoerde dat de bedragen waarvan hij
de teruggave aanvroeg voortkwamen uit
ongeldig gedane betalingen die als zodanig
als niet gedaan dienen beschouwd, de aan
het toezicht van het Hof onderworpen beslissing antwoordt clat aanlegger de nietigheid van die betalingen niet aangevraagd heeft en dat, had hij clit gedaan,
het hof tot uitspraak over cUt geschilpunt onbevoegd zou geweest zijn;
Overwegende dat het midclel, voor zoveel het het bestreden arrest verwijt het
aan zijn conclusies verschulcligcl geloof
te hebben miskencl, van belang ontbloot
is, vermits het arrest verklaart dat het
hof van beroep in alle geval tot het berechten van dit geschilpunt onbevoegd
was en alclus de conclusies waarvan gewag cluiclelijk, alhoewel impliciet, beantwoordt;
Overwegencle, voor zoveel aanlegger
staande houdt dat de strijdigheid van beweegreclenen, die naar zijn bewering, voorkomt in de motieven van het bestreden arrest, gelijkstaat met een gebrek aan motivering : dat er geen strijcligheicl bestaat
tussen het vaststellen van een eigendomsrecht afgeleid nit de daden van bezit
waarvan het arrest het bestaan souverein
vaststelt en de beslissing dat verweersters,
naamloze venootschap « Belga JJ en vereniging zonder winstgevend doel « The Ren~
dez-vous Club JJ, door de betaling eigenaressen geworden zijnde van de teruggevordercle sommen, de strafrechter niet bevoegcl zou geweest zijn om uitspraak te
doen over een eis strekkende tot nietig-

verklaring van een verkregen recht van
eigendom;
Dat dergelijke vordering inderdaad niet
strekt tot herstelling van de door een misdrijf veroorzaakte schade en, clerhalve,
niet onder toepassing valt van artikel 15
van de wet van 17 .April 1878;
Dat uit het vorenstaande volgt dat geen
van beide onderdelen van het middel opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en tot de schadevergoecling van 150 frank
jegens verweerclers.
7 September 1950. - Vacantiekamer. Voon:itter, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Simon. - Gelijkluidende concl!nsie, H. Colard, advocaat-generaal.

v ACANTIEKAMER. - 7 September 1950.
1 o REDENEN V.AN DE VONNISSEN EN
.ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -BURGERLIJKE VORDERING. - VEROORDELING VAN DE
VERDACHTE TOT SCHADEVERGOEDING. - GEEN
ANTWOORD OP EEN DOOR HEM IN CONCLUSIES
AANGEVOERD VERWEERMIDDEL. - NIET GEMOTIVEERDE VEROORDELING.
2° VENNOOTSCH.AP. - HANDELSVENNOOTSCH:AP. FEITELIJXE VENNOOTSCHAP. .AANSTELLING ALS flUHGERLIJKE PARTIJ DOOR
TWEE PERSONEN VERKLARENDE TE HANDELEN
IN HOEDANIGHEID VAN EXPLOITANTEN VAN EEN
FIRMA. - EIS TOT HERSTEL VAN HET DOOR
DEZE FIRMA ONDERGAAN NADEEL. - MAAKT
NIET HET BEWIJS UIT VAN HET flESTAAN VAN
EEN HANDELSVENNOOTSCHAP.
3° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING.
- .AANSTELLING ALS BURGERLIJXE PARTIJ
DOOR TWEE PEHSONEN DIE EEN GLOBALE VEROORDELING VORDEREN. - VEROORDELING VAN
DE VERDACHTE HUN EEN GELDSOM TE BETALEN.
- MIDDEL DOOR HEM HIERUIT AFGELEID DAT
HET ARREST HEM TOESTAAT ZICH TE BEVRIJDEN MET AAN IEDER VAN DEZE TWEE PERSONEN
DE HELFT VAN DE GELDSOM TE BETALEN. MIDDEL NIET ONTVAN.KELIJK BIJ GEBREK AAN
BELANG.
1° Is niet wettelijlc genwtiveerd, het arrest
dat de verdachte verom·deelt tot het betalen van het bedr·ag van de begrajenislcosten zonder de conclttsies te beantwoorden waarbij hij aanvoerde dat de
burgerlijlce partijen, jongere broeder en
zuster van het slachtotter en tevens zijn
algemene legatarissen. nor·maal deze
lcosten zouden moeten betalen en dat zij
in alle geval slechts aanspraalc zouden
lcunnen malcen op het herstel van het
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-741nadeeZ voortvZoeiende uit een vervroegde
1Jetaling (1). (Grondwet, art. 97.)

2o

De omstandigheid dat twee pet·sonen
zich 1J'!wgerZijke pa?'tij aansteZlen, ve?·kZa?·ende op te t?·eden aZs ex.ploitanten
van een firma en hersteZ eisende van het
cloo?' deze , ondergaan nacZeeZ, voZstaat
niet tot het bewijs dat tussen hen een
handelsvennootschap 1Jestaat en niet
slechts een feiteUjke vennootschap.

3o De ve?·dachte is, 1Jij ge1Jrelc aan 1Jelang,
niet gerechtigd een middeZ hientit at
te leiden dat het arrest, na hem veroot·deeZd te he1J1Jen tot het 1JetaZen van een
geldsom aan twee personen die zich D'!trget'Zijke partij aanstelden en die een gZo1Jale veroordeUng vm·de?·den, hem 1Jovendien toestaat z·ich te 1Jevrijden met aan
ieder van deze twee personen de heltt
van de geldsom te 1JetaZen.

(VAN CALSTER EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
(( USINES VAN DER ELST FRERES ll, T. CONSORTEN PRAILLE.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 December 1949 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
I. Over de voorziening van beklaagde :

A. In zover zij gericht is tegen de beslissing over de publieke vordering gewezen :
Overwegende dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen nageleefd werden en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
B. In zover zij gericht is tegen de beslissing gewezen over de vordering ingesteld
door de burgerlijke partijen Desire Praille
en Gabrielle Fraine, handelende in hoedanigheid van algemene legatarissen van
het slachtoffer :
Over het eerste middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet, wegens ontstentenis van redenen en gebrek aan antwoord op de conclusies van aanlegger,
doordat de bestreden beslissing aanlegger
veroordeeld heeft om aan Gabrielle Praille
en aan · Desire Praille een som groot
9.914 fr. 45 c. te betalen als terugbetaling
van de begrafeniskosten en van de andere,
ingevolge het overlijden van het slachtoffer, gemaakte kosten, zich beperkend tot
de bevinding dat de burgerlijke partijen
betreffende dit punt de bevestiging van

(1). Toepassing van een vaste rechtspraak;
zie namelijk verbr., 21 November 1949 (zie hoger, blz. 160; Bull. en PAsrc., 1950, I, 178).

het beroepen vonnis vragen, dan wanneer
aanlegger conclusies had ingediend ·ten
einde te doen zeggen dat de eis, ingesteld
door Desire Praille en Gabrielle Praille,
strekkende tot het terugbetalen van de begrafenis- en andere kosten ongegrond is ;
dat het slachtoffer de Oll{lste was van het
gezin en haar broeder en zuster Desire
en Gabrielle, die zijn algemene legatarissen zijn, normaal de besproken kosten
hadden moeten dragen en alleszins slechts
zouden kunnen aanspraak maken op het
herstel van het nadeel voortvloeiende uit
het vervroegde betalen er van :
Overwegende dat de in clit middel vermelde conclusies inderdaad v66r het hof
genomen werden;
Dat het arrest deze niet beantwoord
heeft;
Dat het middel dus gegrond is;

a. In zover zij gericht is tegen de beslissing gewezen over de vordering van de
burgerlijke partijen, Desire Praille en
Leopold Praille, handelende als exploitanten van de firma « Gebroeders Praille JJ :
Over het tweede middel : schending van
artikelen 97 van de Grondwet en 9, derde
lid, van titel IX van het Wetboek van
koophandel, en miskenning van het gerechtelijk contract aangegaan door de conclusies genomen door Leopold Praille en
Desire Praille v66r de correctionele rechtbank en het hof van beroep, doordat :
1 o het aan het toezicht van het Hof van
verbreking onderworpen arrest van het
hof van beroep de door Leopold Praille en
Desire Praille als exploitanten van de
handelsonderneming « Gebroeders Praille JJ
ingestelde vordering strekkende tot de
veroordeling van aanlegger tot een globule
vergoeding, als herstel van het door genoemde firma zo beweerd geleden nadeel,
ontvankelijk verklaard heeft, dan wanneer aanlegger staande hield dat die vordering niet ontvankelijk ·was omdat Leopold en Desire Praille, zoals daareven
verklaard, herstel vervolgden van een nadeel dat zo beweerd geleden werd door de
tussen hen bestaande vennootschap, en
dat het derde lid van artikel 11 van
titel II van het Wetboek van koophandel
bepaalt dat de rechtsvordering ingesteld
door een vennootschap welker stichtingsakte niet overeenkomstig de wetsbepalingen ter zake bekend gemaakt werd,
niet ontvankelijk is ; 2° het hof van beroep, aan welk de kennisneming opgedragen was van een eis, ingesteld door Leopold en Desire Praille, handelende als
exploitanten van de handelsfirma « Gebroeders Praille JJ, die in werkeli~kheid
een handelsvennootschap is, strekkende
tot betaling van een globule vergoeding als
herstel van het zo beweerd door die firma
ingevolge het overlijden van het slacht-
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men heeft het bedrag, waarop het de door is niet betekend heeft ;
de firma « Gebroeders Praille >> geleden
Dat de voorziening dienvolgens niet ontschade geraamd heeft, bij helften te ver- vankelijk is;
delen onder Desire en Leopold Praille en,
Doch overwegende dat de verbreking
gelijktijdig en door een tegenstrijdige be- van de tegen beklaagde uitgesproken verslissing, aanlegger veroordeeld heeft aan oordeling de verbreking medesleept van de
Leopold en Desire Praille een bedrag van beslissing tegen de burgerlijk verantwoort52.628 frank te betalen, of aan elkeen delijke partij uitgesproken ;
76.3t4 frank, zijnde de helft van het voorOm die redenen, verbreekt het bestreden
gaande bedrag :
arrest doch enkel voor zoveel het aanlegen de burgerlijk verantwoordelijke
Over het eerste onderdeel van het mid- ger
partij veroordeeld heeft aan de burgerdel:
lijke partijen Desire Praille en Gabrielle
Overwegende dat het bestreden arrest Praille de som van 9.9t4 fr. 50 c. te betade grond van niet-ontvankelijkheid, afge- len (de begrafenis- en andere kosten) ;
leid uit artikel 11, alinea 3 (en niet arti- beveelt dat onderhavig arrest zal worden
kel 9 zoals bij een loutere vergissing overgeschreven in de registers van het
in het middel vermeld) van de samenge- Hof van beroep te Brussel en dat melding
schakelde wetten op de handelsvennoot- er van zal worden gemaakt op de kant
schappen, van de hand gewezen heeft met van het gedeeltelijk vernietigd arrest ;
vast te stellen dat in het onderhavig geval verwijst de zaak, aldus beperkt, naar het
verweerders slechts een feitelijke vereni- Hof van beroep te Gent ; verwerpt de
ging hadden gesticht, die krachtens arti- voorziening voor het overige; veroordeelt
kel t4 derzelfde wetten aan de door arti- elke aanlegger tot een derde van de koskel 11 voorziene formaliteiten niet onder- ten, het overblijvende derde zijnde ten
worpen was;
laste gelegd van verweerders.
Overwegende dat uit geen enkel stuk,
waarop het Hof acht kan slaan, blijkt dat
7 September t950. - Vacantiekamer. verweerders een handelsvennootschap zou- Voorzittm·, H. Wouters, raadsheer waarden gesticht hebben;
nemend voorzitter.
Verslaggever,
Dat dit feit niet zou kunnen blijken uit H. Bayot. - Gelijkluidende conclttsie,
de loutere vaststelling dat de burgerlijke H. Colard, advocaat-generaal.
partijen bij hun conclusies ter terechtzitting een globale vergoeding hadden gevorderd wegens schade door de firma << Gebroeders Praille » geleden ;
Dat het eerste onderdeel van het middel
VACANTIEKAMER, ~ 7 September 1950.
niet kan aangenomen worden;
Over het tweede onderdeel van het middel:
to ONVRIJWILLIGEl VEJRWONDINGEJN
Overwegende dat het bestreden arrest
ElN DODING. - WANBEDRIJF VOORZIEN
in zijn dispositief aanlegger veroordeelt
DOOR ARTIKEL 42t VAN RET STRAFWETBOEK.
aan de burgerlijke partijen, ten titel van
- VRIJWILLIG BESTANDDEEL. - TOEDIENING
schadevergoeding en overeenkomstig de
VAN EEN ZELFSTANDIGHEID VAN AARD OM DE
conclusies welke een globale veroord~·ng
DOOD TEWEEG TE BRENGEN OF DE GEZONDHEID
vorderden, de som van t52.626 frank' te
ZWAAR TE KRENKEN. - 0NVRIJWILLIG BEbetalen;
STANDDEEL. - 0MSTANDIGHEID DAT HET !NNEMEN VAN DE ZELFSTANDIGHEID EEN ZIEKTE OF
Dat weliswaar, zonder dat om deze verONBEKWAAMHEID TOT PERSOONLIJKE ARBEID
deling verzocht werd, het bij de aanhaling
VEROORZAAKT.
van de globale hoger bepaalde som voegt
« hetzij 76.3t4 frank voor elk >> ;
2° ONVRIJWILLIGEJ VEJRWONDINGEJN
ElN DODING. - WANBEDRIJF VOORZIEN
Overwegende dat deze beslissing geen
DOOR ARTIKEL 42t VAN HET STRAFWETBOEK.
enkele tegenstrijdigheia bevat en dat aan- VEEARTS DIE VLEES STEMPELT WAARVAN
legger er geen belang bij heeft de wijze
RET INNEMEN VAN AARD IS OM DE DOOD TEWEEG
van verdeling tussen de rechthebbenden
TE BRENGEN OF DE GEZONDREID ZWAAR TE
van de som waartoe hij veroordeeld werd,
KRENKEN. - lNNEMING DIE EEN ZIEKTE OF
te critiseren ;
ONBEKWAAMHEID TOT PERSOONLIJKE ARBEID
Dat het tweede onderdeel van het middel, bij gebrek aan belang, niet ontvankeVEROORZAAKT. - DADER VAN RET WANBElijk is;
DRIJF.
II. Over de voorziening van de burger- to Het wanbed1·ijf, voorzien door artilijk verantwoordelijke partij :
kel -'t21 van het Stmtwetboek, vm·eist
Overwegende dat aanlegster, burgerlijk
een m·ijwillig bestanddeel, a(tngewezen
verantwoordelijke partij, haar voorziedom· het werkwoord « toedienen », te
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weten een vrijwiUige handeling waarbij
een pm·soon op om het even welke
wijze, door e~n ander een zelfstandigheid
doet innemen van aa1·d om de dood teweeg te brengen of de uezondheid zwaar
te k1·enken, en een onvrijwillig bestanddeel te weten de omstandigheid dat deze
innrlming een ziekte of onbekwaamheid
tot persoonlijke a1·beid veroorzaakt (1).
2o Pleegt het wanbedrijf voorzien door artikel 421 van het Strafwetboek, de veea1·ts die vlees stempelt waa1·van de inneming van aard is om de dood teweeg
te b1·engen of de gezondheid zwaar te
lcrenken, zo deze inneming een ziekte of
onbelcwaamheid tot persoonlijke arbeid
veroorzaakt.
(VAN-GANSBEKE EN HOFLACK:)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 April 1950 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
I. In zover de voorzieningen gericht zijn
tegen de beslissing over de publieke vordering:
A. W at betreft de voorziening ingesteld
door Alois Sinaeve :
Overwegende dat geen middel aangevoerd wordt tot staving van de voorziening;
B. Wat betreft de voorziening ingesteld
door Camiel Van Gansbeke:
Over het eerste middel : schending van
artikelen 421 van het Strafwetboek en 97
van de Grondwet, doordat het hof van beroep in het bestreden arrest de volgende
fouten aanneemt tegen aanlegger : slachting van een dier dat aan enteritis lijdt,
verzuim van de nodige maatregelen voor
een gewetensvol onderzoek, niet mededelen van de ziekte aan de veearts, dan
wanneer deze beweerde fouten wel vrijwillige fouten zijn, zodat artikel 421 van
het Strafwetboek, dat enkel een onvrijwillig misdrijf instelt, op gr~nd van d~ze
overwegingen geen toepassmg kon vmden:
Overwegende dat, indien, in tegenstelling met artikel 402 van het Strafwetboek,
artikel 421 strafbaar stelt hij die, zonder de bedoeling aan een ander een ziekte
of een werkonbekwaamheid te veroorzaken hem zelfstandigheden toedient die
tot dergelijke gevolgen aanleiding kunnen
geven, deze wetsbepaling niettemin een
vrijwillige gedraging beteugelt ;
(1) Zie verbr., 24 October 1938 (.Arr. Verbr.,
1938, blz. 221; Bull. en PAsrc., 1938, I, 332, en
nota 2, hlz. 333).

Overwegende dat het middel aldus naar
recht faalt ;
Over het tweede middel : schending van
artikelen 421 van het Strafwetboek en 97
van de Grondwet, - doordat aanlegger
in zijn conclusies had doen gelden : 1 o dat
het gekeurd kalfsvlees nog goed en geschikt was wanneer hij het verkocht de
middag van 13 Mei 1948, en 2° dat hij
in elk geval geen schuld en geen verantwoordelijkheid kan dragen vanaf het
ogenblik dat hij het vlees doet onderzoeken en keuren door een veearts en dit
slechts na de keuring en na de stempeling
verhandelt, mits naleving van de raad dat
het onmiddellijk dient verkocht te worden, - dan wanneer deze middelen door
het bestreden arrest niet beantwoord of
minstens verkeerdelijk beantwoord werden:
Overwegende dat, waar het bestreden
arrest, tot staving van de uitgesproken
veroordeling, er op wijst dat aanlegger
het kalf deed slachten <c omdat hij goed
wist dat het ziek was )) en waar het verder vaststelt dat aanlegger alle schikkingen genomen heeft om een gewetensvolle
keuring te vermijden, het bestreden arrest
de in het middel bedoelde conclusies
van aanlegger impliciet en tevens op gepaste en voldoende wijze beantwoord
heeft;
Overwegende dat het middel derhalve
feitelijke grondslag mist;
0. Wat betreft de voorziening ingesteld
door Gerard Hoflack :
Over het eerste middel : schending van
artikelen 421 van het Strafwetboek en 97
van de Grondwet, doordat het hof van
beroep verklaarde dat artikel 421 van het
Strafwetboek toepassing vindt op de handelingen van aanlegger die niets anders
deed dan een geslacht dier te keuren en
te stempelen, en verklaarde dat aanlegger als dader aan voornoemd misdrijf
schuldig was, - dan wanneer artikel 421
van het Strafwetboek in hoofde van de
persoon die er zich tegen vergrijpt, daden
van toedienen van zelfstandigheden vereist en dan wanneer ditzelfde artikel
gee~ strafbare deelneming mogelijk maakt
vermits het een onvrijwillig· misdrijf instelt :
Over het eerste onderdeel van het middel:
Overwegende dat, waar artikel 421 van
het Strafwetboek alle vrijwillige handelingen bestraft waardoor een persoon door
een ander op om het even welke manier
een schadelijke zelfstandigheid doet of
laat innemen, met als onvrijwillig gevolg
dat deze inneming een storing van de gezondheid teweegbracht, het alle handelingen beteugelt wier aaneenschakeling nood-
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zakelijk tot de volvoering van de strafbare toediening aanleiding gegeven heeft ;
Overwegende dat het feit, door het bestreden arrest beschreven en aanlegger
verweten, onbetwistbaar een schuldige gedraging uitrnaakt zonder welke de door
artikel 421 van het Strafwetboek strafbaar gestelde toediening niet had kunnen
geschieden en het rnisdrijf niet had kunnen voltrokken worden ;
Overwegende dat het bestreden arrest
dus artikel 421 van het Strafwetboek niet
geschonden heeft ;
Over het tweede onderdeel van het middel:
Overwegende dat aanlegger door het bestreden arrest niet veroordeeld werd als
mededader, om medegeholpen te hebben
aan een misdrijf dat door een ander gepleegd werd, doch wel als dader, wegens
een handeling, die, ofschoon zij bij sai:nenvoeging met deze door een ander verricht
een gemeenzame schuld uitrnaakt waaruit
het misdrijf ontstaan is, nietternin onderscheiden is en eigen aan aanlegger en zonder welke het rnisdrijf niet had kunnen
voltrokken worden;
Overwegende dat het rniddel derhalve in
geen enkel zijner beide onderdelen kan
aangenornen worden ;
Over het tweede mldclel :
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers elk tot een
derde van de kosten.
7 September 1950. -

Vacantiekamer. -

Voorzitte1·, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Vandermersch. - Gelijklttidende conolusie, H. Colard, advocaat-generaal.

VACANTIEKAMEI\.--7

September 1950.

VOORLOPIGE HECHTENIS.- BESCHIKKING VAN DE ONDERZOEKSRECHTER WAARBIJ
GEWEIGERD WORDT EEN BEVEL TOT AANHOUDING TEGEN EEN ONDERVRAAGDE VERDACHTE AF
TE LEVEREN.- HOGER BEROEP DOOR DE PROCUREUR DES KONINGS. - HERVORMING VAN
DE BESCHmGNG. - VERPLICHTING VOOR DE
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING ZELF
HET BEVEL TOT AANHOUDING AF TE LEVEREN.
- 0PDRACHT AAN EEN ANDERE ONDERZOEKSHECHTER DEZE DAAD VAN JURISDICTIE UIT TE
VOEREN. - 0NWETTELIJKHEID.
W annee1· de kamer van inbeschuldigingstelling, op het hager be1·oep van de procureul· des Konings tegen een beschikking van de onderzoeksrechter waarbij
geweigerd werd een bevel tot aanhou-

ding at te leve·ren tegen een reeds onderm·aagde venlachte, die beschiklcing hervol·mt, behoort het l~aar zelt dit bevel
tot aanhattding at te leveren; zij mag
niet aan een anae1·e ondemoelcsrechter
opd1·acht geven deze daad van ju1·isdictie uit te voeren (1).

(THISBAERT EN PROCUREUR-GENERAAL
BIJ HET HOF VAN VERBREKING.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 Juli 1950 door het Hof van
beroep te Gent, Kamer van inbeschuldigingstelling, gewezen;
Op de voorziening door Thisbaert ingesteld :
Overwegende dat beklaagde in vrijheid
gestelcl werd op 8 Augustus 1950, dat derhalve de voorziening geen voorwerp rneer
heeft;
Over de voorziening welke de advocaatgeneraal ter terechtzitting in het belang
van de wet verklaard heeft in te stellen
wegens schending van artikel1 van de wet
van 20 April 1874 op de voorlopige hechtenis :
Overwegende dat, regelmatig gevorderd
een onderzoek tegen beklaagde in te stellen wegens inbreuken op de artikelen 418
en 420 van het Strafwetboek, 2 en 3 van
de wet van 1 Augustus 1924 op het verkeer
en een bevel tot aanhouding te verlenen,
de onderzoeksrechter van het gerechtelijk
arrondissement Brugge, bij wie de zaak
aanhangig was, na onclervraging, bij een
gernotiveerde beslissing geweigerd heeft
de voorlopige hechtenis te bevelen;
Dat, op het hoger beroep van de procureur des Konings, de Karner van inbeschuldigingstelling van het Hof van beroep te Gent, de beroepen beslissing hervormde en, bij eenparige stemrnen, gebood
het bevel tot aanhouding te verlenen en
claartoe opdracht gaf aan een andere onderzoeksrechter van bovenbedoeld arrondissement clan clegene bij wie de zaak aanhangig was;
Dat bij beschikking uitgesproken op
5 Juli 1950, de Raadkarner van de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge het bevel tot aanhouding, verleend naar aanleiding van voorrneld arrest, nietig verklaarde en dat, beslissencle op het hoger
beroep aangezegd door de procureur des
Konings tegen die beschikking, het Hof
van beroep - Karner van inbeschuldiging(1) Verbr., 17 December 1941 (.Arr. Verbr.,
1941, biz. 155; Bull. en PAsrc., 1941, I, 458, en
de nota, ondertekend R. H.).
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stelling ---'- te Gent, bij eenparige stennnen,
het bevel tot aanhouding bevestigde ;
Overwegende dat het verlenen van een
bevel tot aanhouding wezenlijk een daad
van jurisdictie is (Grondwet, art. 7, al. 3);
Overwegende dat wanneer, zoals in het
onderhavig geval, de onderzoekende magistraat, na ondervraging van de beklaagde, dus na verrichting van de daad
van eigenlijk onderzoek die, naar regel,
bedoelde daad van jurisdictie moet voorafgaan, geweigerd heeft de vordering
strekkende tot de voorlopige in hechtenisneming in te willigen, de Kamer van inbeschuldigingstelling, bij welke het geschil betreffende het voorarrest aanhangig
is gemaakt door het hoger beroep van de
procureur des Konings, indien zij de beschikking van de onderzoekende magistraat ongegrond oordeelt, de bevoegdheid
en de plicht heeft de daad van jurisdictie
te verrichten welke voormelde magistraat
had moeten volbrengen, dit wil zeggen het
bevel tot aanhouding verlenen;
Dat uit het vorenstaande volgt dat het
bevel tot aanhouding van beklaagde niet
overeenkomstig de wet verleend werd;
Dat het bestreden arrest desniettemin
dit onregelmatig verleend bevel bevestigd
heeft en aldus de in de voorziening aangeduide wetsbepaling geschonden heeft;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op de memorie neergelegd door Thisbaert
op 25 Augustus 1950, verwerpt de voorziening ingesteld door aanlegger; verwijst
deze in de kosten; en beslissende over de
voorziening welke de Procureur-generaal
in het belang van de wet ingesteld heeft,
verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat
onderhavig arrest zal worden overgeschreven in de registers van het Hof van beroep te Gent en dat melding er van zal
worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing.
7 September 1950. - Vacantiekamer. Voo1·zi.tter, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggever,
H. Simon. - Gelijlcluidende conclusie,

H. Oolard, advocaat-generaal.

V ACANTIEKAMEII. ~

7 September 1950.

UITLEVERING. - ADVIES VAN DE KAMER
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. - VOORZIENING IN VERBREKING. - NIET ONTVANKELIJKHEID.
H et advies in zalce uitleve1·htg door de lcamer van inbeschuldigingstelling aan de
rege1·ing gegeven, heeft niet het lca1'alcter van een beslissing die het voorwerp

van een voo1·ziening in ve1'b1'elcing lean
uitmalcen (1).

(PARADISO.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
advies, op 26 Juli 1950 uitgebracht door
de Kamer van inbeschuldigingstelling van
het Hof van beroep te Brussel;
Overwegende dat de regering door de
wet van 15 Maart 1874 gemachtigd wordt
om, onder eigen en uitsluitende verantwoordelijkheid, te beschikken over een
door de regering van een vreemd land ingediende aanvraag tot uitlevering, na het
advies te hebben ingewonnen van de kamer van inbeschuldigingstelling van het
hof van beroep in wiens rechtsgebied de
vreemdeling aangehouden werd;
Overwegende dat bedoeld advies de regering niet bindt en aan de vreemdeling
geen recht ontzegt of toekent; dat het derhalve het karakter van beslissing niet
vertoont welke, naar luid van artikel 15
der wet van 4 Augustus 1832, aanleiding
geven kan tot voorziening in verbreking;
Overwegende dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
7 September 1950. - Vacantiekamer. Voo1·zitte1·, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Vandermersch. - Gelijlclttidende conclusie, H. Oolard, advocaat-generaal.

VACANTIEKAMEII. ~

7 September 1950.

BESLAG. - STRAFZAREN. - VERPLICHTING
VOOR DE RECHTER DIE DE PUBLIEKE VORDERING UITPUT TE BESLISSEN OVER DE TERUGGAVE VAN DE INBESLAGGENOMEN VOORWERPEN.
- NIET VOORGESCHREVEN OP STRAF VAN NIETIGHEID. - GEBREK AAN CONCLUSIES OP DIT
PUNT VQQR DE RECHTER OVER DE GROND. VERWERPING VAN RET MIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT OYER DE TERUGGAVE NIET BESLIST
WERD.
Zo de sti'afrechtm·, die de pttblielce vordering Uitput, beslissen moet ove1· de tentggave van de inbeslaggenomen voorwe1·pen, is deze beschilclcing evenwel niet
op st1·at van nietigheid voorgeschreven;
bij gebrelc arm conclttsies over dit punt
v661' de rechter over de g1'0nd, lean geen
middel worden afgeleid hieruit dat deze
(1) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
22 November 1948 (Arr. Verbr., 1948, blz. 570;
Bull. en PAsrc., 1948, I, 649, en de nota).
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(1).

(Wetboek van strafvordering, art. 370.)
(VERVAET, T. CORVELEYN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 .April 1950 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
Over het enig middel : schending van
artikel 1 van het koninklijk besluit van
24 Maart 1936, doordat het bestreden arrest niet beslist over de bestemming te geven aan een in beslaggenomen sleutel
waarmede de diefstal zou gepleegd geweest zijn:
Overwegende dat de maatregel voorzien
(1) Zie verbr., 29 November 1943 (Arr. Verbr.,
1944, blz. 34; Bull. en PAsiC., 1944, I, 76).

bij artikel 370 van het Wetboek van strafvordering niet op straf van nietigheid
voorgeschreven is; dat overigens aanlegger
geen conclusies nedergelegd heeft er toe
strekkende door het hof van beroep te
horen beslissen over de aan de in beslag
genomen voorwerpen te geven bestemming ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten ;
veroordeelt hem tot het betalen van een
schadevergoeding van 150 frank aan verweerder.
7 September 1950. -

Vacantiekamer.

Voorzitte1·, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. de
Clippele.
Gelijlcluidende conclusie,

H. Colard, advocaat-generaal.

