ARRESTEN VAN BET HOF VAN VERBREKING
NEDERLANDSE TEKSTEN
JAARGANG 1952
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17 September 1951

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied, ingediencl door de Procnrenr-Generaal bij het
Hof van beroep te Brnssel;
Overwegende dat, bij beschikking gewezen op 13 Febrnari 1951 door de raadkamer van de Rechtbank van eerste aanleg te 'l'urnhont, Jozef-Frans Haers, geboren te Kaprijke op 23 Maart 1895, . wonencle te Brasschaat, Miksebaan, nr 264,
naar de correctionele rechtbank verwezen
wercl nit hoofde van : te Herentals, tnssen

12 Jnni 1947 en 12 Jnni 1950, op verschillencle in die beschikking, ten aanzien van
ieder van de hierna aangednide kinderen,
nader bepaalcle stonclen : A) zonder geweld noch bedreigingen, aanrancling der
eerbaarheid gepleegd te hebben op de persoon of met behnlp van de persoon van
kinderen die niet de volle leeftijcl van zestien jaar haclden bereikt, namelijk :
1° Albert-Ernest Ghys, geboren te Gosselies op 12 J nni 1933; 2° Albert-Jean-Louis
Verscllelde, geboren te Gent op 6 September 1933; 3° Constant Govaerts, geboren te
Nienwrode op 4 December 1934; 4° LonisGnstaaf-Clement-Hnbert Raymaekers, geboren te Aarschot op 22 November 1934,
en 5° Armancl-Adrien-Wilfried Tnyteleir,
geboren te Leuven op 14 Mei 1935; B) in
het openbaar de zeden geschonden te hebben door hanclelingen welke de eerbaarheid kwetsen, de scllennissen beclreven
zijnde geworclen in tegenwoordigheid van
voornoemde kinderen ·die de volle leeftijd van zestien jaar niet hadden bereikt;
Dat, wat betreft de feiten van de telastlegging onder letter A, misdrijven strafbaar met opslniting krachtens artikel 372,
alinea 1, van b<!t Strafwetboek, die verwijzing bij aanneming van verzachtende omstandigheden is geschied ;
Overwegende dat, bij vonnis op tegenspraak del. 13 April 1951, de Correctionele
Rechtbank te Tnrnho11t, zich onbevoegd
heeft verklaard om van cle zaak kennis
te nemen, om reclen dat nit cle bnndel en
nit het onderzoek ter tereclltzitting is gebleken dat de in de telastlegging A begrepen feiten gepleegd werden cloor een onderwijzer, persoon die behoort tot diegec
nen die over voornoemde kinderen van
min dan zestien jaar oud gezag had en
dat de beschikking van verwijzing die
verzwarencle omstandigheid, welke die
misclrijven met dwangarbeid van tien tot

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,
17 December 1945 (Arr. Verb1·., 1945, blz. 259,

en nota in Bull. en PAsrc., 1945, I, 290) ; fl J uli
1951 (Bull. en PASIC., 1951, I, 778).
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BESCHIKKING VAN CORRECTIONALlSATIE.
COHREC'l'IONELE HECHTBANR EEN VEHZWARENDE OMS'l'ANDIGHEID AANSTIPPEND WAAROP
m; RAADKAMER NIET GEWEZEN HAD DOOR
WAAIWAN ZIJ KENNIS HAD. -FElT VA'l'BAAR
BLIJVEND VOOR COHRECTIONALISATIE DOOR DE
RAADKAMEH. CORRECTIONELE RECHTBANR
BEVOEGD.

De raadlcamer die, bij aanneming van
venmchtende omstand·igheden, wegens
m·lsdaad naar de co1YecUonele 1'echtbank verwijst, doet ~titspma7c over het
bij haar aanhangi,q gemaakt feU, afgezien van de q~talificaUe £lie zij eraan
geett; de co·rrectionele 1·echtbanTc blijft
lwvoegd ind·ien zij een verzwarende
omstnnd!igheid annsUpt wna'I'Op de mndlcnmer niet gewezen had doch ·wna·rvan
z·ij Tcenn·is hnd, zodra het feU, met deze
verzwnrende omstand1.ghe·id nnngevttld,
1Jntbanr bUjft vooT co1'1'ecUonnlisntie
door de 1'£tnrlli;nmer (1).
(PROCUREUR GENERAL TE BHUSSEL,
IN ZAKE HAEHS.)
ARREST.
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vijftien jaar, overeenkomstig artikel 377,
alinea 2, van het Strafwetboek strafbaar
maakt, niet heeft voorzie:ti ;
Dat, wegens hun verknochtheid met de
feiten van de telastlegging A, de onbevoegdheid impliciet tot de kennisneming
van de wanbedrijven begrepen in de telastlegging B werd uitgebreid;
Overwegende dat, voormelde beweegredenen tot de zijne makend, het Hof van
beroev te Brussel, bij arrest van 19 Mei
1951 op het boger beroep van het openbaar ministerie uitspraak doende, clit vonnis bevestigd heeft ;
Ovenvegencle clat uit de strijcligheid van
die beschikking van verwijzing en van die
beslissing van onbevoegdheid, beide in
kracht van gewijsde gegaan, een negatief geschil van rechtsgebied is ontstaan
dat de gang van het gerecht belemmert;
Overwegende dat de raadkamer, die
)'an de bundel kennis genomen had niet
onwetencl kon zijn van de in de beslissing
van onbevoegdheid aangehaalde verzwarende omstandigheid;
Dat daaruit volgt clat, niettegenstaande
artikel 377 van het Strafwetboek niet
werd vermeld in de vordering van het
openbaar ministerie tot verwijzing naar
de correctionele rechtbank, vordering die
door de beschikking van de raadkamer
werd overgenomen, gezegde rechtsmacht,
die moest beslissen over de feiten zoals
zij door die vordering v66r haar werden
gebracllt, en die verpliclit was aan die feiten hun wettelijke qualificatie te geven,
de bedoelde verzwareude omstandigheicl,
die een verlloging van de straf met zicll
brengt, zelfs niet stilzwijgencl heeft willen uitsluiten wanneer zij de verdachte
onder de telastlegging A naar de correctionele reehtbank verwezen heeft;
Dat, bovendien, ingevolge artikel 2 van
de wet van 4 October 1867, zoals hetzelfde
bij artikel 3 van de wet. van 23 .At1gnstus
1919 alsmetle bij artikel 3 van de wet van
14 Mei 1937 werd gewijzigd, de verwijzing naar de correctionele rechtbank, bi.i
aanneming van verzaclltende omstandigheden, toegelaten is voor de misdrijven
voorzien bij hoofdstuk V van titel VII van
boek II van het Strafwetboek, en derhalve
bij artikel 377 van dat wetboek, in zover
de normale straf ten hoogste twintig jaar
dwangarbeid bedraagt;
Dat. kracll1-Pns voormeld artikel 377,
alinPa 2, zoals het bij ar·tikel 2, 1°, van
de wet van 14 Mei 1937 gewijzigd werd, de
feiten van de telastlegging A, volgens hun
verbeterde qualiftcatie, slechts met clwangarbeid van tien tot Yijftien jaar strafbaar zijn;
Overwegende dat het dienvolgens ten
onrechte is {lat de correctionele L'echtbank,
da-arin gevolgd door het Hof van beroep,
zich onbevoegd heeft verklaard om van
die telastlegging. kennis te- nemen ;

Overwegende dat de feiten van de telastleggingen A en B verknocht schljnen
te zijn;
Om die redenen, het rechtsgebied regelende, vernietigt het arrest van het Hof
van beroep te Brussel del. 19 Mei 1951 ;
beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden in de registers van het
voormeld Hof eil dat melding er van zal
gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing; verwijst Haers voornoemd, wegens de telastleggingen A en B,
naar het Hof van beroep te Gent.
'17 September 1951. - 2e kamer. - Voo1·zitte1·, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slauGelijklu,idende
,qeve·r, H. Belpaire.
conclu-sie, H. Oolarcl, advocaat-generaal.
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1°

OVERSPEL.- KLACHT VAN DE BELEDIGDE
ECHTGENOOT, NIET AAN DIJZONDERE FORMALITEITEN ONDERWORPEN.

2°

OVERSPEL.- KLACH'f \'AN DE BELEDIODE
ECH'l'GENOOT. VASTSTELLING VAN RET BESTAAN VAN DE l~LACHT. YOUMEN.

3°

OVERSPEL. VAS'l'STELLING VAN HET
BESTAAN VAN DE KLACHT. ~ BIJ ONTSTENTENIS VAN STRIJDIGE BEWEUING, GEEN VERPLICHTING HAAR HANDHAVING VAST TE STELLEN.

4°

lVIIDDEJLEJN TOT VEJRBREKING. S•rRAFZAKEN. BURGEULIJKE VORDERING.
]\'fiDDEL IIIERUIT GENOMEN DAT DE VEROORDELING TOT SCIIADEI'ERGOEDING ZOWEL IN
EERS'l'E AANLEG ALS IN HOGER BEROEP HOOFDELIJK \YERD UI'l'GESPROKEN. EJISER DIE
DESBE'l'REFFEND GEEN llE'l'WlSTING VOOR DE
REOIITER OVER DE GROND IIEE~T OPGEWORPEN. NIEUW MlDDJcL. lVIIDDEL NIE1'
Oli'TVAI\'ICELIJK.

1• De klacht van cle lloo1· een ove1·spel beledigcle echt,qenoot wonlt niet cloor lle
wet nan b'ijzondere to1·maliteiten oncleTwo·rpen (1). (Strafwetb., art. 390.)
2° Bi:i ontstentenis va,n conclnsies, stelt
cle 1·echte1· over cle gmncl wettelijlc het
bcsta-an vast van de lclacht va,n de door
een ove-rspel belcd1gde echtgenoot, doo1·
de betichting be,wezen te verlcla1·en
waa·rvctn in (le omsclwijving van cleze
-lclacht melding f!Cmaakt W01'dt (2).

(Strafwetb., art. 390. l
3° Om wegens ove1·szJel te ve1·oonlelen, is
(le 1·echte1· ove1· cle -rtrona niet gehouclen,
bij ontstente1vis van st?·ij(lige bewerin,q,
1Xtst te steUen dat cle lclacht van cle beleclif!(le echtgenoot, cl'ie best(tat, geha.nclhactjcl wonlt. (Strafwetb., art. 390.)
(1) en (2) Verbr., 18 October 1938 (A•~·.
Verb1·., 1938, biz. 215); 19 Juni 1939 (ibid.,
1939, blz. 183).

F--

-3
4° Is nieuw en aerhalve nie-t ontvanlcelijk, het middel hiernit genomen aat,
op de bu·rgerlijlce vorde·ring, de veroor·deMng tot schadevergoeaing zowel aoor
de eerste rechter als aoor· cle r·echter in
hager beroep hoofael-ijlv wera nitgesprol~>en, ina·ien eiser aesbetreffena geen betwisting voor de rechter over ae g·roncl
had opgeworpen (1).
(DOLS, T. WAERENBORGH.)
ARREST.

HBJ'J' HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 25 Mei 1951 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen;
I. Voor zover de voorziening is gericht
tegen de beslissing over de publieke vordering :
Over het eerste middel : schending van
artikelen 387 en 390 van het Strafwetboek, 31, 48 en 65 van het Wetboek van
strafvordering, doordat het bestreden arrest, welk de door; het beroepen vonnis
tegen de eiseres uitgesproken veroordeling
wegens overspel bevestigt, niet heeft vastgesteld dat cleswege door verweerder,
haar echtgenoot, een geldige klacht werd
gedaan, dan wanneer, bij gebrek aan bevestiging v66r de procureur des konings
of v66r een officier van gerechtelijke politie, als zodanig niet gelden kan de brief,
uit Lissabon aan de procureur des konings
toegestuurd, voorzien van de door de consul van Belgie aldaar voor echt verklaarde hancltekening van de klager; clat
een onregelmatige klacht gelijkstaat met
afwezigheid van klacht, zodat een wettelijke voorwaarde tot vervolging van een
k}aclltdelict ontbreekt en, dienvolgens, de
0p die vervolging gewezen veroordeling
onwettelijk is :
Overwegende dat de eiseres het bestaan
van de klacht niet betwist, doch beweert
dat zij naar de vorm onregelmatig is;
Overwegende dat geen wet vormen voorschrijft voor de klacht, op straf van nietigheid;
Dat het middel dus naar recht fault;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 387 ,en 390 van het Strafwetboek, en 2, alinea 2, van cle wet van
17 April 1878 bevattende de voorafgaande
titel van het Wetboek van rechtspleging
in strafzaken, doordat eiseres weg·ens
overspel veroordeeld werd niettegenstaancle haar eclltgenoot niet als getuige wercl
getlaagd ten einde onder eed op de terech tzitting te verklaren dat hij zijn klacht
handhaaft en veroorcleling vraagt, zodat,
(1) Zie ..ook verbr., 12 December 194>9 (Bull.
en PAsrc., 1950, I, 243).

bij ontstentenis ·claarvan, de veroordeling
onwettelijk is :
Overwegencle dat, door te verklaren dat
de telastlegging bewezen is gebleven, het
arrest, bij bevestiging van het beroepen
vonnis, het bestaan vaststelt van de bestanddelen, voorzien in die telastlegging
en onder meer dat de echtgenoot, die beledigd beweert te zijn, cc klacht doet '' ;
Dat het bestaan van een klacht aldus
souverein is vastgesteld;
Dat, wanneer de wet de veroordeling
afhankelijk stelt van het handhaven van
de klacht, de rechter over de grond niet
er toe gehouden is, bij gebrek aan strijdige bewering, die hanclhaving anclerszins vast te stellen ;
Overwegende, bovendien, dat de sub"
stantHlle of op straf van nietigheid voorgeschreven pleegvormen werden nageleefd
en dat de uitgesproken straf wettelijk is;
II. Voor zover de voorziening is gericht
tegen de beslissing over de burg·erlijke
vordering :
Over het middel : schending van artikel 50 van het Strafwetboek, doordat het
bestreclen arrest, bij bevestiging van het
beroepen vonnis, de wegens overspel verwezen eiseres, samen met haar medeplichtige, solidair tot schadeloosstelling jegenR
haar echtgenoot veroordeeld heeft :
Overwegende c1at noch uit het arrest,
noch uit de stukken waarop het Hof verlllag acht te slaan, blijkt dat eiseres v66r
de rechter over de grond de tegen haar
uitgesproken solidariteit bestreden heeft;
Dat het middel niet voor de eerste maal
v66r het Hof van verbreking kan worden
voorgesteld en het, dienvolgens, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres tot de kosten,
17 September 1951.- 2• kamer. - Voor·zitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever·, H. Belpaire. GeUjlcltddende
concl·us·ie, H. Colarcl, advocaat-generaaL
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VEJRKEJEJR. -

BESLISSING DAT EEN OPENBARE
\VEG OVER El~N AANSLU11'ING DE VERLENGING IH
OF NIE'r VAN EEN ANDERE WEG. BESLISSING
GESTEUND OP EEN ONDERZOEK VAN DE PLAATS.
GEEN MISKENNING VAN RET WETTELIJK
BEGRIP VAN OPENBAHE WEG DIE ZICH OVER EEN
AANSLUITING VOOR'l'ZET. SOUVEREINE BJ<:;,
OORDELINU DOOH DE RECHTER OVER DE GROND.

De 1·echter over
1'Cin, op grana
ae plants, !la.t
cen aanslui.tin{f
van een a.nacre

cle grana 7Jeslist souvevan een onde·rzoelc van
een openbar·e weg oveP
ae ve·rleng·ing is of ·niet·
wcg, z( an£ h·ij het wet~

-4teli;ilc begrlp van de openbare- weu die

zich orer een aanslnitin,rJ ·cerlengt niet
miskent (lJ.

(HENDERIOKX.)
ARREST.

over de grond derllalve souverein, in elk
bijzoncler geval, op grond van feitelijke
vaststellingen en namelijk ten aanzien
van de plaatselijke gesteldlleid, oordeelt
of een baan over een aansluiting voortloopt;
Overwegende dat het bestreden vonnis
aldus, in strij<l met wat in het midclel beweercl wordt, niet heeff beslist dat hct bestaau van een vluchtheuvel een wettelijke
a an wi:jzing van l1et voortlopen ener baan
over een aansluitiug uitmaakt~; dat, op
grond Yitn feitelijke vaststellingen eigen
aan de bijzonclere uiterlijke gestelclheid
van de vlaats waar He aanrij(ling zicll
lleeft voorgeflaan, het vaststelt dat de ri.iweg 011 de baanstrook aangelegd over de
aansluiting Iangs het driehoekig verlloogd
plein werkelijk een verlenging uitmaakt
van de rijweg op de Cobdenstraat tot in
de rijweg van de Lange Leemstraat;
Overwegende clat nit deze motivering
!Jlij!;:t dat, nmn· het oonlee.l van de re.chter
over de groull, vermelde baanstrook samen met de Cobdenstraat wonlt aangewend ten dienste Yan eenzelfde verkeersstroom, welke uit de Cobdenstruat; over
de aansluiting, langs het clriehoekig plein
naar de Lange Leemstraat doorloopt en
dat liet bestrellen vonnis clienvolgens noch
llet we.tteli.ik begTip van de baanverlenging
over een aausluiting lleeft miskend nocll
de wetsbepalingen lleeft · gescllonden die
in llet midclel worclen aangewezen;
Overwegende dat het middel clerhalve
niet kan worden aangenomen ;
- Overwegende dat de substantiele of op
straf van nietigheicl voorgeschreven rechtsvonnen werden nageleefd en . de uitgesproken straffen overeenkomstig de wet
zijn;
II. \Vat aangaat de beslissingen over
de bnrgerlijke vorcleringen :
Overwegenrle dat geen bijzonder mWdPlen worden aangevoerd en het Hof er geen
ambtsllalve opwerpt ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot cle Iwsten.

HET HOF; - Gelet op Iiet bestreden
vonnis, op 10 Mei 11J51 door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen gewezen;
I. Wat aangaat de beslissing over de
publieke Yordering :
ct) In zm·er de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de publieke vordering ingesteld tegen Adriaan van nortel
en de firma Van Pelt :
Overwegende dat de voorzieiling ingesteld door de burgerlijke partij slechts
private belangen aan het hof voorlegt;
dat, in zover zij tegen de beslissing over
de vublieke vordering gericht i;;, ZlJ
slechts ontvankeli.ik is in de mate waarin
zi.i de veroonleling betreft nm <It" burgerlijke pnrtij tot de kosten van lie publieke voruering ;
Overwegende clat desaangaande geen
middelen door a::mlegger woruen aangevoerd en dat bet hof er van ambtswege
geen opwervt;
b j In zoyer de voorziening gericht is tegen de beslissing over de publieke Yor<lering tegen aanlegger ingesteld :
Over het eilig mid{lel : schending van tie
rechten van de verdiodiging en van het artikel 51, lid 2, van de besluiten yan 1 .T anuari 1948 en de wetgeving op llet verkeer, doorclat het bestreden vonnis aanleggers besluiten en D)}wervingen niet beantwoordt, en doordat de Cobclenstraat te
Antwerpen, waaruit de burgerlijke partij
gereden kwam, zicll niet o;~er de aansluiting verlengt, in !let vlak van de Stanleystraat. eindigt en niet doorloopt over deze
straat welke aanlegger volgde, en doordat
een vluchtheuvel g-een verlenging- uitmaakt
in de zin van de tekst van llet artikel 51
van het besluit op het verkeer :
Overwegencle dat aanlegger nocll voor
de eerste rechter noch voor de rechter in
hog-er beroep besluit(m heeft genomen;
dat het bestreden arrest de recllten van de
verdecliging aldus niet heeft geschonden
door nagelaten te hebben antwoord op besluiten te verstrekken;
Overwegenlle clat de Yerlenging nm een
weg over een a anslniting door de wet niet
nader wordt omscllreven of bepaalcl; dat,
mits het wettelijk begrip van dergelijke
verlenging niet te miskennen, de rechter

1° YOORZIENING IN YERBREKING.-

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,
21 November 1949, 6 Maart, 22 Mei en 3 Juli
1950 (Bull. en PASIC., 1950, I, lil, 476, 656 en
792).

2° YERBREKING. ~ MIDDEL VAN AMB'l'SWEGE. - MILITIE. - VoORZIENING ONTVAN-

17 September 1951. - 2° kamer. - Voo·rzitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslagrwver, H. Yandermersch.- Geliil•Z.uiclende
conclusie, H. Colar·cl, advocaat-generaal.
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NIILITIE. - YOORZIENING EEN RECHTSMIDDEL
INROEPEND GEGROND OP DE MISKENNING VAN
HEl' BEGRIP VAN ONliUSBARE S'l'EUN. - YOORZII~NING

ON'l'VANKELl,JK,

r

r_--

5KELIJK. - MIDDEL DA'l' VAN AMBTSWEGE
DOOR RET HOF MAG OPGEWORPEN WORDEN.
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - MILITIE. - AANSPRAAK
VAN DE MILICIEN VERWORPEN. - REDENEN
VAN DE BESLISSING VAN DE HOGERE MILITIERAAD ONZEKER LATEND OF HIJ HEE~'T WILLEN
BESLISSEN DAT DE AANSPRAAK ONGEGROND WAS
IN ll.ECHTE OFWEL OF ZIJ ONGEGROND WAS
IN ~'EITE. - BESLISSING NIET GEMOTIVEERD.
1° Roept een rechtsm·iddel in en is, bijgevolg, ontvanlceUjlr,, de voo1·ziening tegen
ecn beslissinu van de hooere militieraad
die een aanvraau tot nitzonde1"inusnitstel 1Jenverpt, inclien z·ij op cle mislcennin.q ran het beyrip ·van onmisbare ste~m
[JC(f1'0ncl is. CWetten op de militie sa-

mpngeorclend ov 15 Februari 1937, artikel '14.)
2° In zrtlwn van m·ilit·ie, inrlien lle V001'zien·ing ontvankeli.ilc is, mao het hot van
amtbtswege een m·iclclel tot ve·rbreTC'ing
opwerpen (1).
3° Is niet oemotivee1·cl cle besUssina van
fle houe·re mi.lUie·raacl clie ll'ij het ver·we1pen 1!0-n een nanspranlc vnn cle ntilicien, on.zclwr lnat of cle 1·anrl heeft willen beslissen flat rle.ze aansp·raalc onueomnfl wns in rechte ofwel of flat zi.i
on_qegrond was in feite (2).

(VAN POUCKE.)
AflREST.
HET HOF ; - Gelet op de beslissing
op 11 Mei 1951 cloor de Hoge Militieraad
gewezen;
Overwegende dat in hoofdorde als middel tot verbreldng wordt voorgesteld : de
schending van artikel 12, n, alsmede van
artikelen 11, b, 2°, en 17, 4°, van de wet
op de militie, de werving en de dienstverplichting·en (samenschakeling bi.i koninklijk besluit van 15 Februari 1937, gewijzigcl door de wet van 20 Augustus 1947)
en, derhalve de miskenning van het begTip
van de onmisbare steun, - steun die bij
de twee eerste vermelde wetsbepalingen
voor het bekomen van· een uitzonderingsuitstel vereist is - doordat de bestreden
beslissing heeft aangenomen dat eiser
niet kon worden aangezien als zijnde de
onmisbare steun van zijn familie, niettegenstaande het bestaan van de volgende
in zijn akte van hog·er beroep aangehaalde omstandigheden : 1 o dat zijn bedrijfsinkomsten onmisbaar zijn voor het
onderhoud van zijn zieke moeder, die ongeschikt is tot arbeiden en bij welke hij
als jonggezel inwoont; 2° dat zijn vader,
die wegens een ongeneesbare ziekte in een
krankzinnigengesticht is opgesloten. moet
(1) en (2) Verbr., 6 November 1950, twee
arresten (Bull. en PAsrc., 1951, I, 114 en 115).

worden gelijk g·esteld met een overledene en, dienvolgens, moet worden beschouwd als zijnde verloren voor de familie; 3° dat zijn broeder, enig overblijvend kind van zijn ouders, zelf als milicien onder de wapens is en clus niet in het
onderhoucl van de moeder kan voorzien;
Dat, zodoende, eiser een rechtsmiddel
heeft voorgedragen;
Overwegende clat de voorziening in verbreking· bovendien in naleving van de
andere voorschriften van artikel 44 van de
voormelde samenschakeling wertl ingesteld; dat het, bijgevolg, ontvankelijk
is;
Over het miclclel van ambtswege opgeworpen : schending van artikel 97 van de
Grondwet :
Overwegencle dat, om eisers aanvraag
tot het bekomen van een uitzonderingsuitstel op grond van artikel 12, n, van de
voormelcle samenschakeling af te wijzen,
de bestreclen beslissing, bij bevestiging
van cle beslissing van de militieraacl, zich
er bi.i bepaalt te verklaren clat de beweegreclen van de eerste rechter gegrond is
beweegredpn die, zonder meer, luidt al~
volgt : clat eiser niet de onmisbare steun
is;
Overwegende dat die beweegreden niet
toelaat aan het Hof van verbreking na te
gaan of die beslissing overeenkomstig de
wet is;
Dat de hoge militieraacl tot plicht had
te onclerzoeken en vast te stellen of de
door artikelll, b, 2°, waarnaar door artikel 12, a, worclt verwezen, vereiste voorwaarclen al dan niet voorhanden waren
opdat eiser, als onmisbare steun van
zijn moeder, op het gevraagd t1itstel vermocht aanspraak te maken; dat die raad
inzonderheid, de reclenen moest doen ken~
nen waarom de onderscheiden omstandigheden, waaruit eiser in zijn akte van
boger beroep die hoeclanigheid van onmisbare steun afieiclcle, niet in aanmerking
konclen worden genomen; dat hij aldus de
vraag onzeker laat of die omstandigheden
in· feite niet zijn bewezen, ofwel, integendeel, of, zelfs bewezen, zij niet tot staving van· de aanvraag om uitstel mogen
worden ingeroepen ;
Om die redenen, verbreekt de bestreden
beslissing; beveelt dat onderhavig arrest
zal worclen overgeschreven in de registers
van de Hoge Militieraad en dat melding
er van zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; verwijst de
zaak naar de Hoge Militieraacl anders samengesteld.
17 September 1951.- 2" kamer.- Voot·zitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Belpaire. Gelijkluidende
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.
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17 Se})femher 1951

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEJN. :M:ILITIE. MILITIERAAD
ElCN AANVR.AAG 01i£ UITZO~ERINGSUI'l'STEL VERWEHPEND OM REDEN DAT ZIJ ONOEGROND IS.
AKTE VAN BEROEP VAN DE MILIOIEN NAUWKEURIGE GEGEVENS INROEPENDE OM TE REWIJZE DA'l" HIJ DE ONl\HSRARE STEUN VAN ZIJN
llfOEDER IS. BESLISSING VAN DE HOGERE ·
MILITIERAAD ZIOH ER TOE REPERKIGND DE REDENEN VAN DE llESLISSING VAN DE MILITIERAAD
AAN TE NEMEN. ~ BESLISSING VAN DE HOGERE
MILI'l'illRAAD NIE'l' GKMOTI~'EERD.

Is niet gemotiveerd fle beslissing van de
houere militiemad die, bij aanneming
van de 1·edenen van de besUssin,q van de
n~ilitieraad, z·ich er toe beperkt de a,anVTaarl om ltitzonde·rin{Jsnitstel ongefJ'I"Ond te veT1cla1·en, dan wanneer, in .zijn
akte van bemep, de milicien 1ta.ltwlcelt1"i.qe ge_qeven;s inriep om te bewijzen dat
hi) de omnisba·re stem~ van z·i:in moeder

van de Hoge lVIilitieraad en dat melding
er van zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing ; verwijst de
zaak naar de Hoge :M:ilitieraad, anders
samengesteld.
17 September 1951. - 2e kamer. - VoorzUte1·, H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, H. Bayot. - Gelijlclltidende concllts·ie, H. Oolard, advocaat-generaal.

2e

ARREST.

HE'l' HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 5 Juni 1951 gewezen door de
Hoge 1\'Iilitieraad;
Over het enig middel : schencling van
artikel 97 van de Grondwet :
Overwegende dat aanlegger op grandslag van nrtikel 12, littera a, van de samengeschakelde wetten betreffende de mi ..
litie een aanvraag om uitzonderingsuitstel als steun zijner rnoeder heeft iilgediend; dat deze aanvraag door de Militieraad van de provincie Limburg werd afgewezen om reden dat het niet bewezen
was dat aanleg·g·er de onmisbare steun
zijner moeder was ;
Overwegende dat aanlegger, tegen deze
beslissing hoger beroep ingesteld hebbencl,
liet gclden, dat zijn moecler G1 jaar oud
was, dat zij generhande inkomen genoot,
clat hij, de jongste zijnde van acht kinderen, waarvan er zes gehuwd waren en een
overleden, met zijn moeder samenwoonde
en alclus clezes onmisbare steun was;
Overwegende dat de Hoge Militieraacl,
zonder antwoord te verstrekken op de
nauwkeurige gegevens welke aanlegger in
zijn akte van beroep liet gelden, de bestreden beslissing bevestigde door enkel
aan te stippen dat de motieven van de
eerste rechter gegrond waren;
Overwegende clat de bestreden beslissing
alzo de verplichting niet nagekomen heeft
welke door artikel 97 van de Grondwet
wordt opgelegd en dat het middel gegroncl
is;
Om die redenen, verbreekt de bestreden
beslissing; beveelt dat onclerhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers

17 September 1951

1°

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRES'l'EN. - MILITIE. VERPLICHTING
VOOR DE RECHTER ZIJN BESLISSING TE MOTIVEREN. GEEN VERPLIOHTING DE REDENEN
\'AN 'ZI.JN HEDl~NEN TE GEVEN.

2°

TIEDENEN TOT VERBREKING. J\iiLI'l'IE. J\IIIDDEL DAT WEGENS ZIJN ONDUJDELIJKHEID NIET KAN BEAN'l'WOORD WORDEN.
NmT-oNTVANKELIJKHEID.

go

MIDDELEN TOT VERBREKING. MILI'l'IE. MIDDEL STEUNEND OP h'EITELIJKE
BE·WERINGEN WELKE DOOR DE BESTREDEN BESLISSING NIE1' VASTGESTELD WERDEN. NIIDDEL DA1' GRONDSLAG MIS'!" IN FEITE.

lC(l.S.

(WILS.)

KAMER. -

1° IncUen de miUtieTechtsmachten de verplicht-ing hebben hwt beslissingen te motivermt, zijn zij 1viet gehonden de redenen 1;an lwn redenen op te geven.
2" Het hof ho1tdt geen 1·eken·ing met een
tot stnvh~f/ van een voo·rziening in militieznken inqe'/"Oepen middel, ind'ien dezes
onclniflelijlcheid zijn onderzoelc onmogeUjlo maakt.
go Mist urondsla.q in feite het middel tot
staving 'Uetn een voorziening in m-ilitieznlcen inge·roepen, indien het ste1tnt
op feiteUfke beweringen wellre door de
best1·eden besl-issing niet vastqestel(Z
~~~n.

.

(DEVROEDE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreclen
beslissing, op 8 Jnni 1951 gewezen door de
Hoge Militieraad;
Over het eerste middel : schencling van
:utikel 97 van de Grondwet, doordat de
bestreclen beslissing aan verzoeker t)en
uitzonderlijk uitstel weigert om reden
« clat de g·ecunmleerde inkomsten van de
vader van appellant het wettelijk maximum overschrijden li, zonder de elementen
te bepalen waarop zij steunt om clit feit
als bewezen te beschouwen :
Overwegencle clat de Hoge Militieraacl
de door 'l:anlegger ingecliende aanvraag
om uitzon~erlijk uitstel afwijst en zijn
beslissing gTondt op het feit dat de gecumuleerde inkomsten van de vader van

--r

•

-7~

aanlegger het wettelijk maximum overschrijden;
Overwegende dat de rechter over de
grond door deze vaststellingen de grond
laat blijken welke er hem toe genoopt
heeft uitspraak te doen zoals hij heeft gedaan, en dat hij er niet toe gehouden is de
redenen van zijn motivering aan te duiden;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweecle middel : cle bestreclen
beslissing zou steunen op aan de procedure vreemcle elementen :
Overwegencle dat het middel bij gelirek
aan nauwkeurigheid, niet kan worden
oncleJ•zocht;
Over het clercle miclclel : cle bestreclen
beslissing zou strijclig zijn met die waarbij in 1950 aan aanlegger het voordeel van
een uitzonderlijk uitstel wercl toegestaan,
clan wanneer geen enkele omstandigheicl,
seclert cleze eerste beslissing de toenmalige
toestancl gewijzigcl heeft :
Overwegencle clat clit micldel steunt op
een loutere aanhaling van feiten welke
door de bestreclen beslissing niet worden
vastgestelcl;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening.
17 September 1951.- 28 kamer. - Voorzitte1·, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slnggever, H. Bayot. - GeUjlcvuidende conclus'ie, H. Colard, aclvocaat-generaal.

verworpen heeft om reclen clat het gecumuleercl inkomen van aanleggers ouclers
het wettelijk maximum overtreft, geen
rekening heeft gehouclen met clezes inkomsten voor het jaar 1950, welke slechts
17.200 frank beclragen en dus het wettelijk maximum niet overtreffen, en zich
verkeerclelijk moet gesteund hebben op
andere inkomsten clan cleze van het
jaar 1950, clan wanneer, volgens artikel 10 van de militiewet de inkomsten die
in aanmerking moeten genomen worden,
deze zijn van het civiel jaar dat de aanvraag voorafgaat, en dus ter zake de inkomsten van het jaar 1950 :
Overwegencle clat de bewering waarop
het middel is gesteund worclt tegengesproken door de stukken van de procedure
waaruit blijkt dat in onclerhavig geval,
het gecumuleercl inkomen van aanleggers
ouclers wercl berekencl op grond van een
door cleze in Januari 1951 onclertekende
aangifte van de inkomsten die zij hebben
genoten geclurende het jaar, hetwelk de
op 10 Januari 1951 door aanlegger ingediende aanvraag om uitzoncleringsuitstel
voorafging ;
Overwegende clat het midclel derhalve in
feite niet opgaat;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening.
17 September 1951.- 2e kamer. - Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. - Versla[J.!Jeve1·, H. Vanclermersch. Gelijlcluiclende conclu.sie, H. Colard, advocaut-

generaal.
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MIDDELEN

17 September 1951
TOT

VERBREKING.

l\1ILITIE. l\tiiDDEL BERUSTEND OP FEITELI.TKE BEWERINGEN WELKE DOOR DE S'l'UKKEN
VAN
DE
RECH1'SPLEGING
TEGENGESPROKEN
WORDEN. l\tiiDDEL DAT GRONDSLAG l\fiS1' IN
FEITE.

Mist feiteUj7ce grondslnu het middel inuet·oepe1~ tot staving van een voo1·ziening
in militiezMwn, indien het berust op feitelij7ce bwwe1"in[Jen wellce door de stulclcen vnn de 1·echtsple[Jing te,qen{lesproken worden.
Eerste znnlc.
(ISEBAERT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreclen
beslissing, op 5 Juni 1951 gewezen door de
Hoge Militieraad;
Over het enig midclel : schencUng van
het artikel 10 der militiewet, cloorclat
de Hoge Militieraacl, waar hij aanleggers aanvraag om i:litzoncleringsuitstel op
groncl van artikel 10 van de militiewet

Tweede zaak.
(KNOCKAERT.)
ARRES1'.

HET HOF; - Gelet op de beslissing,
op 5 Juni 1951 gewezen door de Hoge Militieraad;
Over het enig middel : scllencling van
artikel 12, b, 1 o, van de wet op de militie,
de werving en de dienstverplichtingen
(samenschakeling bij koninklijk besluit
van 15 Februari 1937), cloorclat de bestreden beslissing eisers aanvraag tot het bekomen van een bijzonclere uitzoncleringsuitstel lleeft verworpen om reclen clat de
door die wetsbepaling voorziene voorwaarclen betreffende de samenstelling
van lJet gezin, niet zijn vervuld, clan wanneer eiser, als enige zoon, de onmisbare
steun van vader en moecler is :
Overwegencle clat blijkt uit het formulier model nr 8, ingeroepen door de bestreclen beslissing, da t eiser niet cle enige
zoon van zijn ouclers. is ;
Dat llet micldel derhalve niet kan worden aangenomen;

-8
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
17 September 1951. - 2• kamer.- Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslaggevm·, H. Belpaire.
Gelijlclttidende
conclusie, H. Oolard, advocaat-generaal.
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20 September 1951

1°

BEVOEGDHEID EN AANLEG. EURGERLIJKE ZAKEN. - MAATSCHAPPELIJKE
ZEKERREID.
GESCRILLEN TUSSEN DE
RIJKSDIENST VOOR MAATSCRAPPELIJKE ZEKERREID EN DE ONDERWORPEN WERKGEVERS.
BEi•OEGDREID VAN DE VREDERECHTER,
WELK OOK RE'I' BED RAG VAN DE EIS WEZE.
2o MAATSOHAPPELIJKE ZEKERHEID.
- GESCRILLEN TUSSEN DE RIJKSDIENST VOOR
MAATSCRAPPELIJKE ZEKERREID EN DE ONDERWORPEN WERKGEVERS. - BEPALINGEN KRACHTENS DEWELKE DE VREDERECRTER BEVOEGD
IS, WELK OOK RET BEDRAG VAN DE EIS WEZE.
- BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE BIJ
PARAGRAAF 1 VAN ARTlKEL 1 VAN DE WET VAN
20 MEl 1949 BEDOELDE OPENBARE BESTUREN.
go WETTEN EN BESLUITEN. - WET
WAARBIJ DE WETGEVER TOT EEN NIEUWE MA-.
TERIE DE 'I'OEPASSING VAN BEPALINGEN VAN EEN
BESLUITWET OMTRENT DE BEVOEGDHEID UITBREIDT. WET WAARBIJ DE WETGEVER
DE GELDIGREID VAN DEZE BEPALINGEN ERKENT.
40 VERBREKING.- UITGESTREKTHEID.BURGERLIJKE ZAKEN. - VERBREKING VAN
EEN EERSTE VONNIS. - BRENGT DEZE MEDE
VAN EEN VONNIS DAT SLECHTS RET ·GEVOLG IS
VAN RET EERSTE. - VERBREKING VAN EEN
VONNIS OVER DE BEVOEGDREID. - BRENGT
DEZE MEDE VAN RET VONNIS OVER DE GROND
DAT ER RI'T GE\'OLG VAN IS.

1o De vredet·echter- is bevoegd, tot welk
bedmrJ ook rle e'is rnoge belopen, orn lcennis te nemen van de geschillen tttssen
de Rijlcs(lienst voor rnaatschappel-ifke
zelcerheid en rle onderwo1·pen wel"lcgevers.
2o De bepnl-ingen Machtens welke, in zake
betwistin_qen tttssen de Rijlcsdienst voo1·
mnntschctppelijlce zelcm·heid en de onderworpen wet·lcgevet·s, de vredet·echtet· bevoegd is tot weUc bedt·ag oolc de eis rnoge
belopen, zijn van toepassing, rnet uitzondet·ing van de stmfbepalingen, op de bij
pamgraaf 1 van artikel 1 van de wet
van 20 Jlfei 1949 berloelde openbat·e besttwen. (Wet van 20 Mei 1949, art. 1,
parag. 4.)
go W a.nnee1· de wetgever tot een niettwe
matel"ie de toepassing van bepaUngen
van een besluitwet omt·rent de bevoegd-

heid witbre·idt, m·lcent h-ij, daat·door, de
geldigheid van deze bepalingen (1).
4° De vet·brelcing van een vonnis bt·engt de
vet·brelcing rnede van de latere vonnissen die slechts het gevolg zijn van de
ve1·bro lcen beslissing (2).
De beslissvng over de o·rond aldus het oevolg z·ijnde van de beslissing over de bevoegdheid, brengt de verbrelcing van
deze laatste de vet·brelcing rnede van de
beslissvng over de gmnd.

(RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE
ZEKERREID, T. MARY.)
ARREST.
HE'.r HOF · - Gelet op het bestreden
vomiis, op go J uni_ 1950 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Gent;
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 2 van de besluitwet van 6 September 1946 houdend wijziging van arti·
kel 12 van de besluitwet van 28 December
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de arbeiders, 1, inzonclerheid paragraaf 4 van de wet van 20 Mei
1949 waarbij de toepassing van het stelsel
van de maatschappelijke zekerheid wordt
uitgebreid tot sommige arbeiders welke
door de openbare besturen worden tewerkgesteld; 1 en inzonderheid 1 o, 5° en 10°,
b, van de wetten van 7 September 1939
en 14 December 1944 waarbij aan de Koning buitengewone machten verleend worden, samengeordend bij Reg·entsbeslnit
van 24 J anuari 1945 ; schending van de
artikelen 97 en 107 van de Grondwet en
1go van het W etboek van burgerlijke
rechtsvordering betreffencle de kosten,
doordat het bestreden vonnis verklaart
dat de eerste rechter onbevoegd was
rat·ione rnatel'i.ae om kennis te nemen
van het bij hem aanhangig gemaakte geschil, en zulks om reden dat artikel 2 van
de besluitwet van 6 September 1946, houdend wijziging van artikel 12 van de besluitwet van 28 December 19±4 dat aan de
vrederechter bevoegdheid toekent om kennis te nemen, zonder beperking van waarde, van de geschillen tussen de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid
en de aan het stelsel van de maatschappelijke zekerheid. onderworpen werkgeven;,
de grens zou overschreden hebben van de
bij de wetten van 7 September 19g9 en
14 December 1944 aan de Koning toege,
kende buitengewone machten, derhalve
zou onwettelijk zijn en dus niet mogen
toegepast worden door de hoven en rechtbanken; en doordat het bestreden vonnis
aanlegger tot een gedeelte van de kosten
(2) Verbr., 26 Juni 1947 (A?"?'. Ve?"b?'., 1947,

(1) Zie nota 1 onder verbr., 18 November
1924 (Bull. en PASIC., 1925, I, 25).

biz. 226) en 16 October 1947 (Bull. en PAsrc.,

1947, I, 419).

-9veroordeelt, dan wanneer : 1 o artikel 2
van de besluitwet van 6 September 1946
houdend wijziging van artikel 12 van de
beslultwet van 28 December 19H door het
hoofd van de uitvoerende macht genomen
werd krachtens artikel 1, 10°, b, van de
wetten van 7 September 1939 en 14 December 1944, samengeordend bij Regentsbeslnit van 24 Januari 1945, dat aan de
Koning macht verleent om << de wetgeving· inzake sociale verzekeringen te wijzigen of aan te vullen ... teneinde de maatscllappelijke zekerheid te verwezenlijken
en in te ricllten ll, zonder enig onderscheid
te maken tussen de grondbepalingen en de
bevoeglllleidsbepalingen welke in die wetgeving met dubbel doe! vervat zijn, met
het gevolg dat die bepaling de Koning
machtigt zowel de tweede als de eerste
dezer bepalingen te wijzigen en aan te
vullen; 2° de wettelijkheid 1' an die bepaling niet meer betwist mocht worllen op
llet ogenblik waarop het bestreden vonnis
geYelrl werd, daar artikel 1, paragraaf 4,
van cle wet van 20 Mei 1949 deze bermling
had overgt'nomen, bevestigd en dus, voor
zoveel als nodig, geldig gemaakt :
Overwegende dat luidens artikel 1, paragraaf 4, van de wet van 20 Mei 1949,
<< waarbij de toepassing van llet stelsel
van de maatschappelijke zekerheid wordt
uitgebreid tot sommige arbeiders die door
de openbare besturen werden te werk gesteld ll de bepalingen krachtens welke de
vrederechter bevoegd is inzake betwistingen tussen de Hijksdienst voor maatschapvelijke zelwrheid en de onderworpen werkgevers, tot well;: bedrag de eis ook moge
belopen, van toepassing zijn, met uitzondel'ing van de strafbepalingen, op de bij
paragraaf 1 bedoelde openbare besturen;
Overwegende dat door de toepassing vnn
die bepalingen omtrent de bevoegdheid nit
te breiden de wetgever de geldigheid er
van erkend heeft;
vVaaruit volgt dat het bestr_eden vonriis
door te beslissen dat de vrederechter onbevoegd was de in het midclel b.ec1oelc1e
wetstiepalingen geschonclen heeft ;
En overwegende clat de beslissing over
de grond bet gevolg is van de hervorming
van het vonnis van de vrederechter en clat
de verbreldng van de beslissing van hervorming clienvolgens de verbreking van de
beslissing over de grond medebrengt;
Om die redeneit, verbreekt het bestreden
vonnis; beveelt dat onderhavig arrest zal
worden overgeschreven in de registers
van de rechtbank van eerste aanleg te
Gent en dat melding ervan zal worden ge(1) V erschillend is de. vraag te we ten of deze
vervalsing van de waarheid met bedrieglijk
oogmerk gedaan werd of met bet inzicht om te
schaden alsook of zij schade kan berokkenen,
andere bestanddelen van de strafbare valsheid

maakt op de kant van het vernietigd vonnis ; veroordeelt de verweerder tot de kosten; verwijst de. zaak naar de Rechtbank
van eerste aanleg te Dendermumte.
1

20 September 1951. -1° kamer. - Voorzitte1·, H. Bail, raaclsheer waarnemend
voorzitter.- VenlaggevM, H. de Clippele.
Gelijlcluidende conclusie, H. Ganshof
van der Meersch, advocaat-generaal.
PleUe1·, H. Delacroix.
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24 September 1951

1° V ALSHEID. - VALSHEID IN GESCHRIFTEN. - VERVALSING VAN DE WAARHEID. WEZENLIJK BESTANDDEEL.
2° BEWIJS. - AUTHENTIEKE AKTE. - lNLASSING AOHTERAh' VAN EEN MELDING DIE DE
D::tAAG\VITDr.£1~ YAN DE AKTE llEPERK'1'. -

VER-

VALSING VAN DE WAARHEID.
3° VOORZIENING IN VERBREKING. J:\IIEMORIE. - STRAFZAKEN. - VOORZIENING
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE. - :N!EMORIE
NICERGELEGD 'IICR G!UFFIE YAN HET REOHTS"
COLLEGE DAT DE BESTREDEN RESLISSING GEWEZEN HEE~'T. - NEERLEGGING NA DE TERMIJN
VOORZIEN BIJ ARTIKEL 422 YAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
1 o De vervalsing van de waa1·heid is een
van de wezenlijke bestanddelen van de
valsheid in rJeschriftEn bestmtt rloo·r a1·tilcelen 194 en 195 van het Stnrjwetboelc.
2° Een attthenti.eke alcte opgemaakt en af,r;esloten zijnde .r;eweest, maalct de latere
inlassing in de telcst van deze alcte van
een meldin.r;, die e1· de dTaagwijdte van
1Jepe1·lct, een vervftlsing van de waarheid nit, ,q:;elfs indien deze melding met
toestemming van de partijen gemaalct
wenl en voo·1· gevolg heejt aan deze akte
de di·aarJwi.idte te geven, die zij volgens
de bedoeling van part-ijen moest hebben;
in dergelijlc geval bestaat de vervalsing
van de waa1·heid in de valse vaststelling
dat de alcte, in al hawr elementen, de
achteTaf ·ingelaste melding inbegrepen,
opgemaalct we1·d op de datttm ((an.r;eduirl
als deze van de sluiting erv((n (1).
3° Is niet ontvanlcelijlc de memo1·ie door
het OJienb((ar m·iniste'l'ie tot stavinrJ -u((n
.djn ·voorzienin.r; neergelegd, te·r gr'i_-/fie
van het ·rechtscollege dat de bestreden
beslissing gewezen heeft, meer dan Nen
dagen na deze van de voorz·ienMtg (2).

(Wetboek van strafv., art. 422.)
in geschriften (verbr., 28 Januari 1942, Arr.
Ye1'b1·., 1942, biz. 8; 10 November 1947, ibid.,
1947, blz. 357).
(2) Verbr., 23 April en 7 Mei 1951 (B·ull. en
PAsrc., 1951, I, 575 en 602).

-10
(PROCUREUR. GENERAAL TE LUIK, T. LAMBlN.)
ARREST.

HE'.r HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 Juni Hl50 door het Hof van
beroep te Luik gewezen;
Over het mid del : schending van artikelen 97 van de Grondwet, 193, 194, 195,
218, 214 van het Strafwetboek, 1317 en
1319 van het Burgerlijk W etboek, doordat
het bestreden arrest het beroepen vonnis
bevestigt, welk de telastlegging niet
bewezen verklaart en tle bekluagde van de
vervolging ontslaat zonder hem enig·e
straf of kosten op te leggen, dan wanneer het vaststelt dat een vervalsing gepleegd is geweest van cle authentieke
waarheid zoals deze blijkt uit de inhoud
van het inst1"ument1tm, notariele akte
welke aan de registratieformaliteit onderworpen was geweest, en uoonlat het arrest niet heeft kunnen aannemen zonder
in tegenstrijuigheid te vervallen dat verdachte na registratie van een notariille
akte bij inlassing een verbetering had
aangebracht, doch geen strafbare valsheid
heeft kunnen plegen, -zulke misdaad een
vervalsing van de waarheid onderstellend
niet echter van de theoretische door de
tekst van het geschrift geopenbaanle
waarheid, doch van de waarheid voortspruitenue uit de werkelijke verrichtingen welke de contracterende partijen hebben voltrokken en waarvan de authentieke akte de getrouwe weerspiegeling behoort op te leveren, dan wanneer artikel 194 van het Strafwetboek uitdrukkelijk voorziet dat de openbare officier een
valsheid pleegt indien hij tot het invoegen van geschriften in een openbare akte
overgaat, na de opmaking of sluiting
er van, welk feit de telastlegging uitmaakt;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat beklaague, na op 2 .Tuli 1947
een authentieke akte van verkoop te hebben opgemaakt, welke geregistreerd werd,
naderhand, in 1948, in de tekst dier akte
een overeenkomst heeft ingelast houdende dat twee percelen grond in gezegde
verkoop niet begreven waren;
Overwegende dat het arrest beslist .dat
het geen belang heeft het voornemen of
opzet van beklaagde na te sporen, omdat een van cle bestanddelen van de valsheid in geschriften, de vervalsing van de
waarheid ontbreekt; ·dat de inlassing van
de litigieuze vermelding· geen ander gevolg heeft dan rr de akte in overeenstemming te breng·en met de werkelijkheid
van de jurirlische verrichting met wier
authentieke vaststelling de beklaagde was
belast geweest ll ;
Overwegende dat het hof van beroep
alzo nit het oog verloren heeft dat de beklaagde, door in de tekst van de authen-

tieke akte na algehele opmaking er van,
een vermelcling in te lassen welke de
draagwijdte dezer akte beperkte, noodzakelijk de waarheid heeft vervalst. vermits
de aldus gewijzigde akte valselijk vaststelt dat zij, in al haar elementen, op
2 Juli 19cl7 is opgemaakt geweest en bijgevolg· dat de litigieuze inlassing op dezelfcle datum is geschied ;
W aaruit volgt dat het arrest, door verweerder vrij te spreken om de enige reden
dat de in een antlwntieke akte verrir!Jte
inlassing na algehele opmaking er van,
geen vervalsing van de waarheid uitmaakt, cle in het middel aangeduide bepalingen heeft geschonclen ;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op de memorie welke door aanlegger ter
griffie van het Hof van beroep te r,uik
wercl neclergelegd buiten de bij artikel 422
van het Wetboek van strafvordering voor. ziene termijn; verbreekt het bestreclen arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal
worclen overgeschreven in de registers van
het Hof van beroep te Luik en dat melding· er van zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweercler tot de kosten; verwijst de zaak naar het Hof van beroe11 te
Brussel.
24 September 1951. - 2" kamer. - V oo·r:<titter, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·sla.Q_qrwe1·s, H. Fettweis. Gelijlcllt·idende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,

eerste aclvocaat-generaal.
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1° VFJRANTWOORDELIJKHEID (BUI-

TEN OVEREENKOl\IIST ONTSTAAN).
- BURGERLIJKE \'ORDERING OP EEN MISDRl,JF
GESTEUND. ARREST VASTSTELLENDE U,\T
HET MISDRlJJ•' DE OOJ.lZAAK NIET IS VAN DE
BE'l'ALING

VAN

DE

SOMMEN 'VAARVAN 'l'ERUG-

BETALING GEEIST WORDT. ~ ARREST DAARNA
VASTSTELLENDE DA'l'

Dl~ZE

BETALING

DRIJF TOT OORZAAK HEEFT.
VASTSTELLINGEN.

-

Hll~1.'

MIS-

STRI.JDIGE

2o VERAN'l'WOORDELIJKHEID (BUI-

TEN OVEREENKOl\IIST ON'l'STAAN).
GEMEENTE-AMBTENAAR TIJDELI.JIC WEHKONJlEKWAAM. 0NGEOORLOOFDE HANDELING
VAN ,EEN DEHDE. ~ REGLEMENT BETRE~'FENDE
HI~'l' STATUU'l' VAN OEZE AMB'l'ENAAR "WAARBI.T,
DE GEMEEN'l'E VJ<;RPLICH'l' IS DE WEDDE VAN
DEZE AMBTIDNAAR TE BLIJVEN HETALEN. .VORDERING VAN DE GE:MEENTE 'l'EGEN DE DERDE. ~ VERElS'l'E VOOHWAARDEN.

1 o Is rnet tertenstJ·i.jrl'igheill behept, hct wr1·est clat va.ststelt, ene1·zijds, da.t de beta.ling vc~n zelccre smnrnen door lle b·u.·rgerlijlce 1JUrti.i rutn lwa·r aan{festelde,
gedtwencle rlezes wer leon be lcwa.arnheid,

:J

-11het doo1· beklaa.gcle gepleegde wanbedr-ijf van verwondlngen dooT onvoo1·zichtigheid niet tot oo1·zaak heeft, en,
ancler::;ij(ls, dat de ·u:ltbetaUng door de
bur,qerz.ijlce parti.i vnn deze sommen,
dan wanneer haar nangestelde niet in
staat tvas om zijn dienst te vermtllen,
gezeycl wanbedri.if tot oor-zaalc heeft.

(Grondwet, art. 97.)
2° De gemeente, clie een werlrle aan ee·n gemeente-ctmbtenaa1' 1titbetaf~lt, te1· uitvoering va.n een 1·eglement dat het wettelijlc
statwut van rleze ambtenaa1· bepaalt
en gerlurende ae.zes wedconbelcwaamheid
wellce aan rle ongeoorloofrle handeling
van een ''deTde te wijten ·is, nW.rJ van
de de1·ae het bedrag vcm rleze betaling
nlet e·lsen, tenzij het slechtotJeT haa1·
in zijn ·rechten .rJeplaatst heeft (1) ; de
gcmeente zoit 11an de deTrle oolc schadeveryoerl·lng mogen eisen, inrlien zij betvees ant wegens de we·rlconbelcwaamheicl van het slachtofje·r, de cUensten van
de gemeente niet meer op behool'lijlce
wij,ze hel1ben kunnen, verzelcerd worrlen (2).
(NOSSEN'r, T. STAD LUIK.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 November 1950 door het Hof
van beroep te Luik gewezen ;
Overwegencle clat l\'1" de Warzee, pleitbezorger, houc1er van een te cHen einde ontvangen bijzonc1ere volmacht, bij ter griffie van het Hof van beroep te Luik op
9 December 1950 afgelegcle verklaring, te
kennen gegeven heeft clat aanlegger afstancl deed van de voorziening welke hij
op 17 November 1950 had ingesteld tegen
het anest dat op 9 November door het
Hof van beroep te Luik werd geveldin zover deze voorziening gericht is tegen de
beslissing gewezen over de vordering van
de burgerlijke partij Charlier;
Voor zover de voorziening· gericht is
tegen de beslissing gewezen over de tegen
aanlegger ingestelcle publieke vordering :
Overwegende dat de substantH!le of op
straffe van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefcl en clat de
beslissing wettelijk is ;
Voor zover cle voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen over cle vorclering van cle burgerlijke partij, de Stad
Luik:
Over het enig midclel : schencling van
artikelen 1382, 1383, 2029 van het Burgerlijk Wetbo~k, 3 en 4 van de wet van
(1) Raadpl. verbr., 13 Januari, 21 Augustus,
22 October en 17 December 1941 (An'. YeTbr.,
1941, blz. 5, 184, 221 en 258); 10 Juli 1950
(Bull. en PASIC., 1950, I, 823).

17 April 1878 bevattencle de voorafgaancle

titel van het Wetboek van rechtspleging
in strafzaken, 66 en 67 van het Wetboek
van strafvorclering en !J7 van de Gronclwet, doorc1at llet bestreden arrest gt>tracht
heeft de veroordeling welke tegen cle beklaagde jegens de burgerlijke partij, de
Stad Luik, werd uitgesproken, te rechtvaarcligen door de verkeercle reden dat het
ongeval waarvoor hij cle enige verantwoordelijke is bevonden geweest, cle oorzaak zijn zou van het door gezegde burgerlijke partij •geleclen nadeel, namelijk
door de betaling van de wedcle van een
harer beambten zonder de normale tegenprestatie er van te bekomen, te weten de
gewone dienst welke deze ten gevolge van
het ongeval waarvan hij slachtoffer is geweest; niet heeft kunnen vervullen, clan
wanneer, aangezien gezegde vergoedingen
op groncl van de, contractuele verplichtingen van de Stad Luik jegens haar beambte
verschulcligd waren, zoals trouwens door
het bestreden arrest worclt erkencl, hieruit
voortvloeit dat het ongeval niet de oorzaak doch enkel de aanleiding is geweest
tot het verschuldigcl zijn van die vergoedingen, zodat tussen de door de burgerlijke partij geleclen schacle en de font van
beklaagcle een eigen juridische oorzaak
is komen te staan welke op zich zelve,
zonder het ongeval tot oorzaak te llebben,
de betaling rechtvaardigt waarover die
burgerlijke partij zich beklaagt, en dat
het bestreden arrest alclus geen g'roncl had
om te beslissen clat de font van de beklaagde de juridische oorzaak van de beweerde schacle was en clat beklaagcle gehouden was tot het herstel van de schade
krachtens artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek :
Overwegencle dat blijkens het bestreden
arrest, de Stacl Luik van de beklaagde de
terugbetaling eist _ van de som van
77.113 frank welke door haar gedurencle
de periocle van onbekwaamheid tot werken werd uitgekeen1, voor wed<1e en vergoeding, ann <1e eerste brigadier van politie Charlier die door de schuld van beklaagcle werd gewoncl ;
Overwegende dat het arrest beslist dat
de ten behoeve van Charlier tijdens cliens
werkonbekwaamheicl verrichte betaling
van zijn weclde en vergoeclingen niet de
door aanlegger begane inbreuk tot oorzaak
heeft, vermits die beta:ling « alleszins >>
verschuldigd was, krachtens het gemeentereglement van 18 November 1942 - 28 Mei
1945 clat wil zeggen nit kracht van de
wettelijke rechtstoestand waarin Charlier
zich, zelfs geclurende ZlJil werkonbekwaamheicl als gemeentebeambte bevond;
Dat het arrest vervolgens, zonder na te
(2) Zie de nota onder verbr., 17 Januari 1938
(Bull. en PASIC., 1938, I, 10, kol. 2).

-12gaan of cle Stad Lnik in de gezamenlijke
of in een deel van Charlier's rechten was
geplaatst geweest, clan wel of de cliensten
van gezegde stad, wegens diens werkonbekwaamheicl niet meer op behoorlijke
wijze waren verzekerd geweest, cle vordering van de Stad Lnik inwilligt om de reden dat cleze « de weclde van Charlier
heeft betaald, zoncler de normale tegen]lrestatie er van te genieten, namelijk
diens gewone clienstverrichting ll ;
Dat het arrest alzo aanneemt, enerzijds,
dat cle door de beklaagcle begane inbrenk
niet de oorzaak is van de betaling van cle
litigienze sommen gednrende Charlier's
werkonbekwaamheid en, anclerzijcls, clat
de uitbetaling dezer sommen door de
Stad Luik, wijl Charlier niet in staat was
om zijn dienst te vervnllen, gezegcle inbrenk tot oorzaak heeft ;
Overwegende dat deze beslissingen tegenstrijdig zijn en dat het arrest derhalve het in het middel opgegeven artikel 97 van de Grondwet heeft geschonden;
Om die reclenen, clecreteert de afstand
van de voorziening, welke tegen de bnrgerlijke partij Charlier werd ingesteld;
veroordeelt aanlegger tot de kosten van
ziju voorziening ; verbreekt het bestreden
arrest, vooi· zoveel het over de vorclering
van de burgerlijke partij, de Stad Lnik
uitspraak doet; verwerpt de voorziening
voor zoveel zij tegen de beslissing over cle
publieke vordering gericht is; beveelt dat
onclerhavig arrest zal worden overgeschreven in de registers van het Hof van beroep te Luik en dat melding er van zal
gemaakt worden op cle kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt aanlegger tot de helft van de kosten
eh de burgerlijke partij, de Stud Lnik, tot
de anclere helft; verwijst de alzo beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Brnssel.
24 September 1951. - 2• kamer. - V oorzitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslagoever, II. ]'ettweis. Gelijlcluiclende
conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat - generaal. Pleiters,

HR. Delacroix en VanRyn.
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1° VOORZIENING IN VERBREKING.TERl\UJN. STRAFZAKEN. BESLISSING
VAN VEROORDELING OP TEGENSPRAAK GEWEZEN. VOORZIENING MEER DAN TIEN VRI.JE
DAGEN NA DE UITSPRAAK INGESTELD. NIETONTVANKELIJKHEID.

2° VERANTWOORDELIJKHEID (BlJITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN).
ARTIEST YASTSTELLENDE DAT BEKLAAGDE DE
REGELEN VAN DE MEEST ELEMENTAIRE VOORZlCHTIGHEID VERWAARLOOSD HEEFT.- VASTSTELLING VAN EEN ZWARE FOUT.

1° Wonlt te laat ingestelcl en is, bijgevolg,
niet ontvankelijk cle voorziening tegen
de beslissing van een an·est van veroordeling op tegenspmalc, ove1· cle 1JttbUeke
vorde·l"ing gewezen dan wanneer deze
voorziening meer dan Uen vri.ie flagen
na fle n-itS1Yraak van het an·est ingesteld
wercl (1). (Wetb. van strafv., art. 373.)
2° Stelt het bestaan vast van een zwwre
fottt het an·est, dat er op w·ijst, dat belclaagfk de Tegelen van fle meest elementaire voomichtigheifl ve1·waa1·loosfl
heeft.
(CROCHET, T. HASSEL.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreclen
arresten, op 25 Juni 1949 et op 1 Februari
1951 door het Hof van beroep te Lnik
gewezen;
Overwegencle dat het op tegenspraak gewezen arrest van 25 J nni 1949 Jean
Crochet, rechtsvoorganger van aanleggers,
veroordeelt om aan Albertine Schrobiltjen,
verweerders echtgenote onvrijwillige slagen te hebben toegebracht; dat het, over
de vordering van de bnrgerlijke partij
nitspraak cloencle, een provisie toekent en
een deskundige aanstelt;
Dat de rechter over de groncl bij arrest
van 1 Febrnari 1951 definitief nitspraak
cloet over verweerders burgerlijke vorclering;
Dat de voorzieningen op G Febrnari 1951
zijn ingestelcl geweest ;
I. In zover de voorzieningen tegen de
beslissing gewezen over de pnblieke vordering gericht zijn :
Overwegende dat het beRtreden arrest
van 25 Jnni 1949, voor zoveel het over de
pnblieke vordering uitspraak doet, een
eindbeslissing uitmaakt; clat de voorzieningen ingesteld na verstrijking van
de termijn bepaald bij artikel 373 van
het Wetboek van strafvordering, niet ontvankeli.ik zijn, wijl zij te laat ingesteld
werden;
II. In zover de voorzieningen gericht
zijn tc::gen de beschikkingen van het arrest
van 25 Juni 1949 welke op verweerders
burgerlijke vorclering betrekking hebben :
Over het mirlclel : afgeleid hier·nit clat
het Hof van beroep, erkennencl {lat de
rechtsvoorganger van aanlegger op de
hoofclweg reed, de verantwoordelijkheid
slechts geheel of ten dele ten laste van
dezelve mocht leggen inclien hij een zware
font had begaan, wat het arrest niet vaststelt :
Overwegencle dat het miclclel feitelijke
grondslag· mist, vermits de rechter over
(1) Verbr., 10 October 1949 (Bull. en PAsic.,
1950, I, 69).

l~_-_

-13de groml in het arrest van 25 Juni 1949
vaststelt dat « de beklaagde de regelen
van de meest elementaire voorzichtigheid
verwaarloosd heeft Jl;
III. In zover de voorzieningen zijn gericht tegen het arrest van 1 Februari 1951,
waarbij definitief ·over verweerders burgerlijke vordering uitsvraak gedaan
wordt :
Overwegende dat aanleggers geen bijzonder middel inroepen en dat het Hof er
ambtshalve geen opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; yeroordeelt aanleggers tot de
kosten.
24 September 1951. - 2° kamer. - VoorzUter, H. Wouters, voorzitter. - Ve·rslaggever, H. Daubresse. GeUjlclttidende
concl·!tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat - generaal. Pleite1·s,
HH. Collignon (van de Balie bij het Hof
van beroep te Luik) en Simont.
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MJDDEPLICHTIGHEID. -

HULP OF m.TS'l'AND VOORZIEN BI,J AR1'IKELS 66 EN 67 VAN
HE'!' STRAFWE:rnoEK. NooDZAKELIJKHEID
VAN EEN VOORAFGAANDE O!C GELI.JKTI,TOIGE
POSI:rmVE DAAD.

Een voomfgaande of gel-ijktijd:ige positieve dam(l, lean alleen de hulp of de b·ijstand ttitmalccn ·voorzien b·i.i rt1't-ilcelen 66
-en 67 van. het Strafwetboelc (1).
(AUDI'l'EUR-GENERAAL, 'f.

DUNCKEH:)

AHREST.

HE'l' HOF; - Gelet op de bestreden
arresten, op 2 December 1950 en 15 Februari 1951 door het Militair Gerechtshof
gewezen;
I. Aangaande de voorziening welke op
2 december 1950 door Karl Duncker tegen
het op dezelfde dag gewezen arrest werd
ingesteld :
Overwegende dat het bestreden arrest
er zich toe bepaalt te beslissen << dat de
genaamde Curro Schmidt niet zal verhoord
worden in de loop van de debatten ll en
« dat de genaamde Erell Hille en Adolf
Michel in de loop van de debatten znl!en
verhoord worden ll ;
Overwegende dat deze beslissing voorbereidend en van onderzoek is; dat zij
niet wercl gewezen over een betwisting
no pens de bevoegclheid; dat bijgevolg de
voorziening, wijl zij v6-6r de eindbeslis(1) Zie de nota, ondertekend R. H., onder
dit arrest in Bull. en PAsrc., 1951, I, 13.

sing ingesteld werd, niet ontvankelijk is
(Wetboek van strafv., art. 416);
II. Aangaande de voorziening welke
door cle auditeur-generaal werd ingesteld
tegen het arrest van 15 Februari 1951 :
Over !Jet ertig middel : schending van
artikelen 66, 67, 31l8, 399, 400 en 401 van
het Strafwetboek, doonlat het bestreden
arrest, om iedere misdaclige deelneming
van verweerder in sommige van de door
zijn ondergeschikten gepleegde misdrijven van vrijwillige slagen en verwonclingen ter zijde te stellen, bij een verkeerde
interpretatie van artikelen 66 en 67 van
, het Strafwetboek, beweert tlat deze bepallngen, als onontbeerlijke voorwaarde tot
toepassing er van, een hetzij materHlle of
morele positieve claad van voorname of
secundaire medewerking vereisen, dan
wanneer een daacl van mededaderschap
of mecleplichtigheid, naar de wens van
artikelen '66 en 67 van het Strafwetboek,
onverschillig bestaat in een positieve daad
of in de nalating van een positieve plicht,
nalating welke trouwens door het arrest
worclt aangenomen hetwelk vaststelt dat
de geweldcladen en mishandelingen door
de ondergeschikten van Duncker gepleegd
slechts hebben plaats gevonden « dank
zij de stilzwijgende doch zekere goedkeuring welke hij zelve daartoe heeft verleend ll :
Overwegencle, enerzijds, dat de bij
hoofdstuk VII van boek I van het Strafwetboek voorziene deelneming enkel strafbaar i~ inclien alle voorwnarden vereist
bij artikelen 66 en volgende van het Strafwetboek zijn vervuld, meer in het bijzonder indien de beklaagde op een van de in
voormelde artikelen bepaalde wijzen aan
!Jet volvoeren nm het misdrijf heeft cleelgenomen;
Dat alleen een positieve, vooraf of tegelijkertijd verrichte daacl de alzo voorziene deelneming kan uitmaken;
Overwegende derhalve dat, door te beslissen dat de bepa!ingen van artikelen 66
en 67 van het Strafwetboek « een positieve
hetzij materii:De of morele daad van voorname of secunclaire medewerking vereisen als voorwaarde tot toepassing er
van Jl, het arrest de wet juist heeft toegepast;
Overwegende, anderzijcls, dat, in strijd
met hetgeen aanlegger beweert, het bestreden arrest niet vaststelt dat de in
het middel aangeduide misdrijven van gewelddaden en mishandelingen slechts gepleegd zijn geweest «dank zij de stilzwijgende doch zekere daartoe door beklaagde zelf verleende goedkeuring Jl;
Dat inderdaad uit de samenhang van
het arrest blijkt dat het, in de door
de voorziening vermelde passus cle door
het openbaar ministerie genomen conclusies samenvat maar dat het militair
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gerechtshof vervolgens 'zonder dubbelzinnigheid vaststelt dat het zo schriftelijk
als moncleling onderzoek alleen bewijst
clat beklaagde kennis had van deze gewelclclaclen en mishandelingen en « dat hij
er vrijwillig van heeft afgezien of verzuimcl heeft cleze toestancl te verhelpen )) ;
W aaruit volgt dat het arrest, door sommige van de ten laste van Duncker gelegcle
betichtingen niet bewezen te verklaren om
de reden dat een positieve daad van meclecladerschap of medeplichtigheid, naar de
wens van de nauwkeurige termen van
artikelen 66 en 67 van het Strafwetboek,
«in onderhavig geval niet voorhanden is)),
geen van cle in het middel aangeduide
wetsbepalingen geschonden heeft;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt Karl Duncker tot de
kosten van zijn voorziening ; laat de kosten van de voorziening van de publieke
iiartij ten laste van de Staat.
24 September 1951.- 2" kamer.- Voorzittc1', H. Wouters, voorzitter. - Verslctguever, H. Daubresse. Gelijlcltddende
concl·usie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat - generaal.
Pleiter,
H. Hofmans (van de Balie bij het Hof
van beroep te Brnssel).
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WEJGEJN. - KONlNKLI;nc llESLUIT TOT RET
OPMAKEN VAN EEN PLAN -VAN AANLEG BESLUITEND.- BESLUI'l'WE'l' VAN 2 DECEMBER 1946.
-

TOELA'l'ING VAN DE ~1INHiTER VAN OPENBARE
WERKEN WAARVOOH ZIJ VER-

WERKEN. EIST IS.

De beslnitwet vnn 2 Decembe·r 1946, genomen wit lcntcht vwn artUcel 1 van de
wetten van 7 Septembe1· 1939 en 14 December 19H wellce, in zel.:ere uem.eenten,
de bonwwerlcen a.an een voorafgcuCnd.e
toelaUng van de Minister van openb(we werken onilenve·rpt, is niet alleen
vwn toepassing op ile ·weileropbou.wwe1·7cen V(tn cle geteistenle onroe·rencle goede1·en, doch op {lelijlc weUce bonw van
onrofwenrle goede1·en, gedwrende het
ti:illpe1'lc vnn 'lverlerozJlwuw van de (loor
de oo1·log gete·iste·rde 01woe1·ende goederen.

(BELGISCHE STAAT,

T.

LEDENT.)

ARREST.

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 Maart 1951 door het Hof van
beroep te Luik gewezen;
·

Over het enig middel : schending van
artikelen 1, 2, 3, 18, 27 en 30 van de besluitwet van 2 December 1946 betreffende
de stedebouw; 4 van de besluitwet van
5 Mei 1944, betreffende de besluiten genamen en de andere bestuursdaden verricht,
tijdens de vijandelijke 'bezetting, door de
secretarissen-generaal en door hen die
dezer bevoegdheclen hebben uitgeoefend,·
1 en inzonderlleid 1, 11o, van de wetten
van 7 September 1939 en 14 December 1944
waarbij aan de Koning buitengewone
machten worden toegekend, gezegde wetten samengeschakeld bij besluit van de
Regent van 24 Januari 1945, 1 en 2 van
llet besluit van de Regent van17 NDvember
Hl44 tot bekrachtiging van het besluit dd.
12 September 1940, betreffende de stedebouwkunclige ordening van bepaalde gemeenten met het oog op 's lands wederopbouw, 97 en 107 van de Grondwet, doorda t llet bestreclen arrest ten onrech te wegens overscllrijding van de grenzen van
de clelegatiewet, de bepalingen van de
beslnitwet van 2 December 194G en inzonderlleid die opgenomen onder artikelen 18
en 27 onwettelijk verklaarcl heeft en bijgevolg, beklaagde heeft vrijgesproken en
aanlegger in verbreking, burgerlijke partij, zijn eis heeft ontzegd onder het voorwemlsel da t de becloeling van de wetgever
enkel zou geweest zijn de werken van
wecleropbouw te regelen, dan wanneer
artikel 7 van cle wet Yan 14 December
1941!, 1, 11 o, van de Hameiischakeling
van 2! .J anuari 1H45 volkomen algemeen
ts en de aaii de Koning ter zake toegekencle nutcllteii niet beperkt, dat het
niet alleeii de werken van wederopbouw
bedoelt maar alle « tijdens het tijdperk
vaii weclerovbouw )) uitgcvoerde werken,
en dan wanneer de Koniiig, door de besluitwet van 2 December 1946 te nemen
welke oncler meer bij artikel 18 geen
under cloel heeft dan de uitwerksels Vail
het besluit van de Regent vaii 17 November 1944 te verleiigen, in ieder geval gehauclelcl heeft binnen de perken welke uitdrukkelijk bij artikcl 4 van de besluitwet van [i Mei 1944 zijn vastgesteld geweest:
Overwegencle dat artikel 1 van de wetten van 7 September 1939 en 14 December·
1944, samengeschakeld bij besluit van de
Regent van 24 Januari 1945 luidt als
volgt : << tot op de {lag bij koninklijk besluit bepaald voor het terugbreiigen van
het leger op vredesvoet, mag de Kolling, iii noodzakelijke en spoedeisende gevallen, bij in ministerraad overwogen besluit, wetskraclltige beslissingen nemen
om... : 11 o In afwachting dat er eeii wetgeving op de stedebouw tot stand komt :
tle notlige maatregelen uit vaartigen,
om de provincien, de gemeente en de ander ondergeschikte besturen aan een IIatioiiale politiek vaii opeiibare werken te
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een bijzondere l)rocedure tot vaststelling
en l).itvoering_ van het programma hunner
werken te onderwerpen, mits vrijwaring
voor de gemeentebesturen van het recht
zelf hun bouwmeesters te kiezen; de
nodige regelen vaststellen, opdat de
werken, gedurenc1e het tijdperk van wederopbouw, met inachtneming van de vereisten betreffende de hyg~ene, de esthetiek
en de goede aanleg van het grondgebied
geschieden >> ;
Overwegende dat de besluitwet van
2 December 1946, genomen uit kracht van
voormelde bepalingen, bij artikel 18 bepaalt wat volgt : « niemand mag op het
grondgebied omschreven door een koninkIijk besluit, waarbij tot het opmaken van
een algemeen of bijzonder plan van aanleg wordt besloten, en wei vanaf de openbaarmaking van cUt besluit in het Staatsblad : 1° I;JOuwen, afbreken, wederopbouwen, . . . zonr1er voorafgaande geschreven
en uitdrukkelijke toelating van de Minister van openbare werken of van zijn afgevaardigde » ;
0 verwegende dat !let bestreden arrest
vaststelt dat de gemeente Recogne voorkomt onder die waar !let opmaken van een
plan van aanleg regelmatig verplichtend is
gemaakt geweest;
Dat het verweerder vrijspreekt van de
telastlegging va:i:t, zonder de vereiste vergunning, op het grondgebied van de gemeente Recogne een loods te hebben opgetrokken na de schriftelijke openbaarmaking van het koninklijk besluit waarbij
het opmaken van een 11lan van aanleg
voor deze gemeente werd besllaten, om de
redenen cc dat de wetten van 7 September
1939 en 14 December 1944 welke aan de
Koning buitengewone machten hebben toegekend, deze machten hebben beperkt tot
de wederovbouwwerken die in sommige
door oorlogsfeiten bijzonder getroffen gemeenten dienden uitgevoerd ... dat de beklaagde in onderha vig geval geen geteisterd onroerend goed wederopgebouwd
heeft »;
Overwegende dat, door alzo te beslissen
dat de wetten welke het aanduidt de reglementering waartoe aan de Koning
macht is toegekend geweest, beperkt hebben tot zekere soorten van werken, de
wederopbouw van geteisterde onroerende
goederen, dan wanneer zij er zich toe
bepalen voor deze reglementering een
grens in de tijd, gedurende het tijdperk
van wederopbouw, vast te stellen, het
bestreden arrest de in het middel opgegeven wetsbepalingen heeft geschonden;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, voor zover het uitspraak
doet over de burgerlijke vordering van de
Belgische Staat; beveelt dat onderhavig
arrest zal wordrn overgeschreven in de
registers van het Hof van beroep te Luik

en rln.t mcelding er van zal gemaa'kt woi·den op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de zaak naar het Hof van
beroep te Brussel.
24 September 1951. -

2° kamer. -

Voor~

zitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslarh
geve1·, H. Daubresse. -_ GeUjlclttidencle
concl·tts·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat - generaal. Pleite1·,

H. Delacroix.
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VERAN'.rWOORDELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST ONTSTAAN).
ARRES'l' VAS'l'S'l'ELLENDE DA'l' EEN AANRIJDING
AAN EEN BEPAALDE FOU'l' VAN BEKLAAGDE BIJ
H~:'J' NADEREN VAN EEN AANSLUl'l'ING 'l'E WIJ'l'EN
IS. VAS'J'S'l'ELLING DA'l' DE AANRI.JDING
NIE'l' 'l'E WI,J'l'EN IS AAN EEN DOOR BEKLAAGDE
'n:N LAS'l'E VAN DE BURGERLIJKE PAR'J'IJ AANG~:VOERDE EN VOORBI.T
DE AANSLUI'l'ING GEe
PLEEGDE FOU'l'. V AS'l'S'l'ELLlNG VAN HE'!' VERDAND VAN OOR'ZAAK TO'!' GEVOLG TUSSEN DE
FOU'l' VAN BEKLAAGDE EN DE UI'l' DE AANRIJDING VOOR'l'SPRUI'l'ENDE SCHADE.

Do01· vast te stellen dat een aanrijcling te
wijten is aan de fottt van belclaagde, clie,
OZJ een voor het verlceer h-inclerlijlce wij-,
ze de hoofdweg lctvam opgereden, sten
de rechte1· ·vast dat de aanrijdbnrJ niet
nan een door de burgerlijke pa-rtij VOOJ'bij cle ann8lttit-ing ·witrtevoe·rde beweg·ing
te wijten is en clat er verb(tnd van oorzaalc tot gevolg bestaat tttssen de tout
van beklangde en de ·nit de aanl"ijding
voo1·tspru-iten de schade.
(DERHAEG, '!'. SPBIET.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 4 Mei 1951 in boger. beroep
gewezen door de Oouectionele Rechtbank
te Luik;
I. In zover de voorziening gericllt is
tegen de beslissing gewezen over de tegen
aanlegger ingestelde rmblieke vordering :
Over het middel, schending vau artie
' kelen 97 van de Grondwet, 1317 en 1341
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het
bestreden vonnis geen antwoord verstrekt
heeft op een door aanlegg·er bij conclusies
voorgebracht verdedigingsmiddel :
Overwegende dat llet bestreden vonni~
aanlegger veroordeelt uit lloofde van inc
breuk op artikel 54 van het koninklijk bel
sluit van 1 Februari 1!l34 om, een splitsing, aansluiting of kruising naderend en
per auto op een secundaire weg rijdend,
nagelaten te hebben de doorgang vrij te

-16laten voor de bestuurder, die over de
hoofdweg rijdt;
·
Overwegencle dat aanlegger bij regelmatige conclusies v66r de rechters in hager
beroep staande hield dat volgens de ge- ·
tuige Stas, de aanrijding zich niet op het
kruispunt had voorge\laan doch meer dan
vijftien meter voorbij het kruispunt; dat
de aanrijding zich voorgedaan had tussen
de linker voorkant van zijn wagen en de
rechter achterkant van de wagen van verweerder Spriet die zicll op dat ogenblik
in afgetckend schuinse richting bevond,
het voorste gedeelte naar rechts toe, na
de wagen van Derhaeg voorbijgereden te
zijn; dat hij uit deze gegevens afleidde
dat de aanrijding zich niet voorgedaan
had op het ogenblik waarop hij de zijweg
kwam uitgereden uoch toen hij reeds ePn
merkelijke afstand op de hoofdweg had
afgelegd, en da t Spriet, na hem voorgestoken te hebben, hem voorbij cUt kruispunt
aangereden had door te spoeuig opnieuw
nanr rechts af te wijken;
Overwegencle dat het bestreden vonnis
vaststelt dat nit de elementen van bet dossier, nit de verklaringen van de beklaagden en van getuige Stas, en nit het door
de politie opgemaakte plan blijkt dat aanlegger aileen kan bescllouwd · w6rden als
een font begaan hebbend doordat hij de
voorJ:ang niet in acht genomen heeft welke
hij aan zijn medebeklaagde Spriet verscllulcligd was; dat in de onderstelling dat
het punt waar de aanrijding geschiedde
op 12 m. 30 van het kmispunt gelegen
was, zoals Derhaeg beweert, het klaar, blijkend is dat hij de hoofdweg is uitgereden op een wijze die hinderlijk was
voor de over deze weg rijdende weggebruikers; dat een ten deze afdoend gegeven de vergelijking is tussen 12 m. 30
en de lengte van de Peugeot-wagen, 4 meter; clat het zeker is dnt Spriet, precies
toen hij llet kruispunt verliet, gehinclerd
geweest is door Derhaeg die nit de Paul
Jansonstraat aangereden kwam;
. Overwegende dat het vonnis alzo een
1mssend antwoord op aanleggers conclusies vcrstrekt heeft ;
Dat llet middel in feite niet opgaat;
Overwegende dat de substantH~le of op
straffe van nietigheid voorgescllreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing wettelijk is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen over de vordering van de burgerlijke partij Spriet :
Over bet middel : schending van artikelen 1382 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden vonnis, om de door verweerder Svriet ingestelde eis tot schadevergoeding in te willigen, er zich toe bepaald heeft er 011 te wijzen dat aanlegger
de hoofclweg was uitgereden op een

voor de gebruiker van deze weg hinderlijke wijze, zonder de bewijsvoering te
beantwoorden welke in regelmatig nedergelegde conclusies was uiteengezet, valgens welke het ongeval zich niet op het
kruispunt had voorgedaan, maar bij het
beeindigen door verweerder van een voorstekingsmanmnvre in de loop waarvan hij
te spoedig opnieuw naar rechts zou ziji1
afgeweken; doordat het bestreden vonnis
nagelaten heeft het verband van oorzaak
tot gevolg vast te stel1en dat bestaan kon
tussen de ten laste van aanlegger weerhouden inbreuk, namelijk de schending
van cle voorrangsregelen, en, anderzijdR,
een door verweerder Spriet geleden
schade, dan wanneer volgens regelmatig
nedergelegde conclusies de omstandighei!l
ingeroepen werd dat deze schade enkel
het gevolg was van een voorstekingsmanmuvre welke door verweerder Spriet
voorbij het kruispunt was uitgevoerd geweest; dm!1 wanneer bet bestreden vonnis
om aan d~ze verweerder cle schadevergoecling toe te staan welke hij eiste, nalaat
een der essentiele elementen van de toekenning van schadevergoeding vast te
stellen, te weten bet verband van oorzaak
tot gevolg, en daarentegen nalaat aanleggers conclusies dienaangaancle te beant,
woorclen :
Overwegende dat het eerste onderdeel
van het middel hetzelfde is als het middel
ingeroepen tot staving van de voorziening
gericht tegen de beslissing welke gewezen
werd over de tegen aaniegger ingestelde
publieke vordering; dat zoals naar aanleiding van het onderzoek van dit middel
zopas betoogd is geweest, het in feite niet
opgaat;
Overwegende dat llet vonnis, door er op
te wijzen dat de aanrijding te wijten is
aan de schuld van uanlegger die de hoofdweg op een voor het verkeer hinderlijke
wijze is opgereden, tegelijk vaststelt dat
de oorzaak der aanrijding niet die is welke aanlegger beweert en dat de door verweerder geleden schacle te wijten is aan
de fout welke aanlegger begaan heeff; dat
het tweede onderdeel van het middel eveneens in fcite niet opgaat;
III. In zover de ·voorziening gericht
is tegen de beslissing gewezen over de
vordering van aanlegger, llandelend als
burgerlijke partij, tegen verweerder :
Over het middel : schending van artikelen 1317, 1341, 1382 en volgende van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet, doordat het bestreden vonnis, om
aanleggers stelling van burgerlijke partij
ter zijcle te stellen, er zich toe bepaalt
feitelijk te weerhouden dat aanlegger
de voorrangsregelen niet zou in acht
ge1wmen hebben, zonder de vo6r de rechtbank nedergelegde, regelmatige conclusien
te beantwoorden, waarbij de omstandig1

r
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lleicl ingeroepen wercl dat het ongeval zicb
Yoorgedaan had bij het beeindigen door
yerweercler van een voorstekingsmanceuvre
voorbi.i het kruispunt, dan wanneer bedoelcle feiten van aarcl waren om in hoofde van verweercler cle telastlegging uit te
maken welke door artil.:el 22 van het koninklijk besluit van 1 Februari 1934 over
het verkeer is voorzien :
Overwegencle clat dit middel op een herhaling van het vorige miclclel neerkomt en
dienvolgens in feite niet opgaat;
Om clie reclenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten
en tot een vergoecling van 150 frank jegens
verweercler.
24 September 1951. - 2° kamer. - Voo1·zitte1·, H. Wouters, voorzitter. - Versla.Qgeve1·, H. Fettweis. Gelijlcltl'idende
ooncluwie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste aclvocaat - generaal.
Pleiter,
H. VanRyn.

2c

KAMER. -

24 September 1951

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. PROOUREUR DES KONINGS IN KENNIS GESTELD
MET EEN KLACHT, EEN AANGIFTE OF EEN PRO-

OES-VERBAAL. - i\'[ISDRIJF TOT ZIJN BEVOEGDHEID BEHOREND. - RECHT AANVULLENDE INLIOH'l'INGEN 'ZELFS BIJ DESKUNDIGEN IN TE
WINNEN.
2° BEWIJS. - STRAFZAKEN. - PROCUREUR
DES KONINGS IN KENNIS GESTELD MET EEN
KLAOHT, EEN AANGIFTE OF EEN PROCES-VER-

BAAL. - ADVIES DOOR DESKUNDIGEN UITGEBRAOHT EN TOELATEND HET GEVOLG TE REOORDELEN DAT AAN DE KLAOHT, DE AANGIFTE
OF HET PROCES-VERBAAL DIENT GEGEVEN TE
WORDEN. - ADVIES ALS LOUTERE INLICHTINGEN GELDEND. -

GEEN EEDAFLEGGING.

1o De p1·ooure7w cles leanings, in lcennis
gesteld met een lclaoht, een aangifte of
een prooes-ve1·baal bet1·efjende een tot
zijn bevoegdheicl beho1·encl misdri.jf,
mag annvullende inliohtinoen of ophelderinoen zelfs bij deslcwndioen inwinnen, ten einde het oevol.rJ te beoo1·delen
clat aan cle lclaoht, aan de aan,qifte of
aan het pmoes-verbaal dient .rJegeven te
wonlen. (Wetboek van strafvorclering,

art. 22 en 138.)
2° De aclviezen, cUe cle p1·omwetM' cles leanings, in lcemvis ,qesteld met een lclaoht,
een aangifte of een pmoes-verbaal, aan
deslcuncligen aanvraa.rJt, ten eincle het
gevolg te beoorclelen clat aan cle lclacht,
aan cle aan.rJ·ifte of aan het p1·oces-verbaal client gegeven te wo1'clen, zijn geen
door c~rUicels 43 en 44 van het Wetboelc
van stratvo1·de1'in,q becloelcle cleslcundige
oncle1·zoelcen; zij malcen slechts lo·utere
·inlichtingen uit en clegenen clie ze ver-
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schafjen legoen geen eed af vooraleer
ze te oeven (1).

(JOUNJAUX,

'1'.

DELEWAHDE.)

ARREST.
HE'J' HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 11 Mei 1951 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
I. Aangaancle de voorziening van Noel
Jouniaux, beklaagde :
·
A. Voor zover de voorziening gericht
is tegen de beslissing gewezen over de publieke vordering :
Ovel' het enig middel : schending van
artikelen 43, 44, 154, 189, 190 en 211 van
het Wetboek van strafvorclering, 97 van
de Gronclwet, cloorclat het bestreden arrest
de telastlegging tegen beklaagde Jouniaux
bewezen lweft verklaarcl « door de elementen van,de zaak en het onderzoek v66r
het Hof van beroep Jl en aldus de veroordeling van aanlegger gesteuncl heeft onder
meer op de cleskundige verslagen welke
onder de stukken van het onclerzoek voorkomen (verslag van de deskundige Henrotte van 13 Augustus 1949 en verslagen
van dokter Enderle van 18 en 31 :Augustus 1949), clan wanneer deze verslagen van
nul en gener waarcle zijn, naarclien geen
enkel stuk van het dossier van het onderzoek bewijst clat de auteurs er van de wettelijke deskuncligeneecl zouclen hebben afgelegd v66r de procureur des konings die
hen zou hebben aangesteld of v66r. een
andere claartoe bevoegde magistraat, en
dat clerhalve de na onclerzoek dier deskundige verslagen uitgesproken veroordelingen nietig en niet wettelijk gerechtvaarcligd zijn :
Overwegencle, enerzijcls, dat noch nit
het bestreclen arrest, noch uit enig ander
stuk van de rechtspleging waarop het hof
acht vermag te slaan, blijkt dat het hof
van beroep de vaststellingen welke de
procureur des konings aan ingenieur Henrotte en clokter Enderle had gevraagd te
doen, als bi.i artikelen 43 en 44 van het
Wetboek van strafvorclering becloelde expertises beschouwd heeft ;
Overwegencle, anderzijds, dat de procureur des konings belast met het opsporen
en het vervolgen van de wanbedrijven
waarvan de kennisneming aan de correctionele rechtbanken worclt ovgeclragen, het
recht heeft, wanneer een klacht, een aangifte of een proces-verbaal betreffende zodanig wanbedrijf hem is overgemaakt,
aanvullencle inlichtingen of ophelderingen
in te winnen ten einde te oordelen of er
grond is, hetzij om een onderzoek door de
(1) Raadpl. verbr., 6 December 1926 (Bull.
en PASIC., 1927, I, 97).
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onderzoeksrechter te vorderen, hetzij om
v66r de correctionele rechtbank te dagvaarden, hetzij om de klacht, de aangifte
of het proces-verbaal zonder gevolg te
laten;
Dat het middel derhalve niet kan aangenomen worden;
B. Voor zover de voorziening gericht
is tegen de beslissing gewezen over de
vorclering van de burgerlijke partij :
Overwegende dat het bestreden arrest
welk, op deze vorclering, aan verweerder een provisie toekent en een deskunclige aanstelt, de rechtsmacht van de rechter over de grond niet uitput en niet ovet
een betwisting nopens de bevoegdheid is
gewezen; dat de voorziening, wijl zij
v66r de einclbeslissing is ingesteld, niet
ontvankelijk is (Wetboek van strafv.,
art. 416);
II. Aangaande de voorziening van het
voorlopig Comite van beheer van het stedelijk vervoer in de Brusselse agglomeratie, burgerlijk aansprakelijke partij :
Overwegende dat uit geen enkel stuk
waarop het hof acht kan slaan blijkt dat
de voorziening betekend geweest is aan
de partijen waartegen zij is gericht; dat
zij dus niet ontvankelijk is (W etboek van
strafv., art. 418);
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroorcleelt aanleggers tot de
kosten.
24 September 1951. - 2" kamer. - Vom·zitte1·, H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, H. Daubresse. G-elijlclttidende
conclus·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat- generaal. Pleiters,
HH. Delacroix en della Faille d'Huysse.
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RECHTBANKEJN.

STRAFZAKEN.
RECHTER IN HOGER BEROEP DIE DE QUALIFICATIE WIJZIG'l'. V ASTSTELLING DAT DE VERDEDIGING VAN BEKLAAGDE OOK OP DE NIEUWE
QUALlFICA'flE 'rOEPASSELIJK IS. 0NVOLDOENDE VAS'l'S'l'ELLING.

De rechte1· in horJer beroep -mag de aan
het feit vroeger ,qegeven qttaZificaUe
slechts wi:izigen na belclaagde ervan
verwittigd te hebben; de -mening van de
rechte·r flat de doo·r belclaagcle voorgedragen ·verdediging oolc, in feite, op cle
n·iettwe qttalificatie toepasseZi.ilc is, is
onvolcloencle (1).
(1) De rechter mag, inderdaad, niet beweren
dat, indien beklaagde geweten had dat hij zich
tegen een nieuwe qualificatie te verdedigen

(DE GROEVE, 'f. VENNOO'fSCHAP PEUGEOT.J
ARREST,

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 Mei 1951 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Namen;
Voor zover de voorziening gericht is
tegen cle beslissing welke tegen ·aanlegger
wercl gewezen ;
Over het enig middel : schending van de
rechten van de verclediging, doorclat lwt
bestreden vonnis in de plaats van de
oorspronkelijke qualificatie een nieuwe
qualificatie heeft gestelcl zonder clat beklaagde hiervan vooraf was verwittigd
geweest en er toe uitgenocligd geweest
was zich tegen de anclers gequalificeerde
telastlegging te verdedigen :
Overwegende dat aanlegger, welke vervolgd en door de rechtbank van politie
vrijgesproken was geweest nit hoofcle van,
bestuurder van een autovoertuig zijnde,
een weggebruiker voorbijgestoken te llebben welke zelf een andere aan het voorbijsteken was (W egcode, art. 3G, 9°), in hager beroep door de correctionele rechtbank veroordeelcl is geWeest om een andere weggebruiker voorbijgestoken te hebben in omstandigheden waarin enig gevaar
voor ongevallen bestond (Wegcode, artikel 3G, 1 °);
Overwegende clat de ten laste van aanlegger bewezen verklaarde inbreuk noch
in de clagvaarcling noch in cle beroepen beslissing wercl vermelcl; clat noch uit
het bestreclen vonnis noch nit enig ander
stuk van de rechtspleging blijkt dat aanlegger er toe zou uitgenocligcl geweest zi.in
zijn verdecliging tegen cle alzo gestelde
telastlegging voor te dragen ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
weliswaar verklaart clat beklaagde cc feitelijk >> nopens de in dier voege opgestelcle
telastlegging uitleg heeft verstrekt;
Dat nit deze termen blijkt dat het de
correctionele rechtbank is die geacht
heeft clat de tegen de oorspronkelijke qualificatie voorgeclragen verdecliging eveneens op de nieuwe qualificatie toepasselijk
was ; clat hieruit niet kan worden afgeleid
dat beklaagde wist dat hij zich tegen
laatstgenoemde qualificatie cliencle te verdecligen, dat de rechten van de verclediging bijgevolg geschonden zijn geweest;
Voor zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen over de vordering van cle b'urgerlijke partij :
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing gewezen over cH; publieke vorhad, hij noodzakelijk precies dezelfde verdediging zou voorgedragen hebben. Raaclpleeg
verbr., 16 October 1950 (Bull. en PAsrc., 1951,
I, 59, en nota 1, blz. 60).
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dering welke tegen aanlegger werd ingesteld, de vernietiging medebrengt van de
beslissing gewezen over de vorclering van
de burgerlijke partij;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden
vonnis; beveelt clat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Namen en dat melding er van zal gemaakt worden op de kant van het vernietigd vonnis ; veroordeelt de burgerlijke
partij tot de kosten; verwijst de zaak
naar de Correctionele Rechtbank te Dinant, zitting houclencl in hoger beroep.

(PEIRE.)
ARREST.

tot staving van cle voo·r.ziening van belclaagcle wMdt voo1·gecl1'ngen en van dien
nanl is flat het ecn ve·rb1'elcing rnet verwijzing lean· rnedeb1·engen, gem·ond is,
ontslaat het hof nJiet van het onde1·zoelc
van een ancle1· voorged?'agen rniddel flat,
ind·ien het gegmnd is, de verb·relcing
zonde1' verwijz·ing rnedeb1·engt (1).
2° Schendt a1·tikel 97 vnn de Gmndwet
het a.n·est dat we'i,Qe1't toepassing te rnaTeen van een dom· belclaagde ingemepen
wetsbepaU:ng, onzelcer latend of cleze
weige·ring op een feUelijlce vaststelling
of op een 1·echtsgmnd steunt (2).

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 Juni 1951 door het Militair
Gerechtshof gewezen;
Over het eerste miclclel : schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 25 en 59
van het Militair Strafwetboek, 28 van het
tuchtreglement van 15 Maart 1815, in Belgie van kracht verklaard bij besluit van
de ·Prins-Souverein van 17 April 1815 en
op 27 October 1830 bekrachtigcl bij besluit van de voorlopige Regering, 25, 29
en 30 van de Grondwet, waarbij de scheiding van de uitvoerencle en de rechterlijke
machten wordt geregeld, 89 van het Wetboek van strafrechtspleging voor het leger, 23 en 21 van de wet van 17 April1878
bevattende de voorafgaande titel van het
Wetboek van rechtspleging in strafzaken,
doorclat het bestreden arrest, na het bestaan van verzachtencle omstandigheden
ten voordele van aanlegger te hebben vastgesteld, aan deze het voordeel van artikel 59 v'an het Militair strafwetboek weigert en de vernietigcle veroordeling bevestigt waarbij <le afzetting van de beklaagde
wordt uitgesproken, eerste onclercleel, dan
wanneer de bestreden beslissing de reden
niet bepaalt waarom zij aan aanlegger
het voorcleel van artikel 59 van het Militair strafwetboek weigert, en dus niet
wettelijk met redenen is omkleecl ; tweede
ondercleel, dan wanneer de aanneming van
verzachtende omstandigheden noodzakelijk verminclering van de straf medebrengt ; wanneer geen enkele wets be paling
verbieclt een tuchtstraf op te leggen aan
een beklaagde die het leger verlaten
heeft of met onbepaald verlof is, en dan
wanneer het re11htsprekend gerecht niet
kan weigeren ten laste van een persoon
welke het leger heeft verlaten, een tuchtstraf uit te spreken om de reden clat
ueze straf niet meer zou kunnen ten uitvoer worden gelegd, zonder zich de bevoegclheid van de uitvoerende macht, die
met de tenuitvoerlegging van de vonnissen
en arresten is belast, toe te eigenen; clerde
onderdeel, clan warmeer de tuchtstraf
welke op beklaagde moest worden toegepast na aanneming van de door het arrest
vastgestelde verzachtende omstancligheden, de inbreuk in een overtrecling verander{le, en wanneer de publieke vordering
gevolglijk reeds verjaard was toen aanlegger de eerste maal v66r het reclltsprekend gerecht is verschenen :
Overwegende dat het derde onderdeel de
verbreking van het arrest zonder verwijzing ten doel heeft ;

(1) Verbr., 6 Maart 1950 (Bull. en PAsrc.,
1950, I, 467, en nota 1),

(2) Verbr., 1 Juni 1950 (Bull. en PAsw., 1950,
I, 692).

24 September 1951. - 2e kamer.- Voorzittcr, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slaggeve1', H. Fettweis. Gelijlclnidende
conclttsie, H. Raonl Hayoit de Termicourt,
eerste acl,•ocaat- generaal. Pleite1·s,
HH. De Greef (van de Balie bij het Hof
van beroep te Brussel) en Devos (van de
Balie .van Namen).
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1° MIDDELEN TOT VERBREKING. STllAFZAKEN. - l\1IDDEL VAN DIEN AARD DAT
HET EEN YERBREKING ZONDER VERWIJZING
KAN MEDEBRENGEN. - ANDER MIDDEL DAT
SLECHTS EEN VERBREKING MET VERWIJZING
RECH'l'VAARlliG'l'. - VoORZIENING VAN DE VEHOORDEELDE, - EERSTE MlDDEL l\fOET BEANTWOORD WORDEN, ZELFS INDIEN HET TWEEDE
GEGROND IS,
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -ARREST
DAT WEIGERT TOEPASSING TE MAKEN VAN EEN
DOOR BEKLAAGDE INGEROEPEN WETSBEPALING.
- 0NZEKERHEID OF HET ARREST OP EEN FEI'l'ELIJKE VASTSTELLING OF OP EEN RECH'l'SGROND S'l'EUNT. - ARHEST NlE'l' GEMO'l'IVEERD.
1° De ornstcvnd·igheid dat een rnicldel, dat
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Overwegende dnt dit onderdeel van het
middel steunt op de stelling dat het arrest
ten voordele van beklaagde het bestaan
vaststelt, van verzachtende omstandigheden voorzien bij artikel 59 van het Militair strafwetboek, gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 24 .Juli 1923;
Overwegende echter dat het arrest er
zich toe beperkt vast te stellen dat, indien
de beklaagde aan het leger waardeerbare
diensten heeft bewezen en gedurende de
vijandelijke bezetting een moeclige en verdienstelijke houcling heeft aangenomen,
hij evenwel geen annspraak maken kan op
het voordeel van de bepalingen van artikel 59 van het Militair strafwetboek ;
Ovenvegende dat het arrest, (loor zich
van zulke uitdrukkingen te beclienen, onzekerheid laat bestaan omtrent het feit
of het Militair Gerechtshof geacht heeft
dat de gunstige elementen welke aanlegger kon laten gelden. niet volstonden om
verzachtende omstandigheden nit te rnaken, naar de zin clier termen in artikel 59
van het Militair strafwetboek, dan wel
of het verstaan heeft te beslissen dat,
ofschoon verzachtende omstandigheden
voorhanden waren, een reclltsgronll de
toepassing van voormeld artikel belette ;
Overwegende dat nit deze beschouwingen blijkt dat, enerzijds, het {lerde onderdeel van het micldel niet kan worden
aangenomen, en, anderzijds, dat het arrest, wegens de clubbelzinnigheid van zijn
motieven, het hof niet in de mogeli.ikhei<l
stelt om zijn toezicht nit te oefenen, en
zodoende artikel 97 van de Grondwet, hetwelk in de eerste twee onderclelen was
vermelcl, geschonden heeft;
Overwegencle vervolgens dat het onclerzoek van het tweede middel, hetwelk enkel de verbreldng met verwijzing ten cloel
beeft, om reden. van de hierna uitgesproken verbreking nutteloos wordt;
Om cUe redenen, verbreekt bet bestreden
arrest; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers
van het Militair Gerechtsllof en dat melcling er Yan .zal gemaakt worden op de
kant van het vernietigd arrest : legt de
kosten ten laste van de Staat; verwijst
de zaak naar het Militair Gerechtshof,
samengesteld nit andere rechters dan diegenen welke het arrest van 5 .Juni 1951 en
dat van 22 Juli 1950 hebben gewezen.
24 September 1951. - 2° kamer.- Voorzitte;., H. Wouters, voorzitter. - Verslaugever, H. Sohier. - GelijlcMtidencle concl1tsie, H. Raoul Hayoit de Termico~lrt,
eerste advocaat- generaal.
Pletter,
H. VanRyn.

ZAREN ME'l' BEHULP YAN EEN MISDAA]) OF EEN
WANBEnRIJF VERKREGEN WERDEN. GEEN
CONCLUSIES. VOLDOENDE VASTSTELLING.

Bij ontstentenis van eoncl·us·ies ove;· flit
punt, is .cle ·1·echter, clie belclaagcle wegens heling ·van weg,qenomen, ve;·fluistercl of met lieh'LtltJ ·t:nn een misclaacl of
van een wanbeclrijf ve;·lcregen zaken
·ve;-oardeeft, niet geho·uclen nacler het
misclri.if te omschTijven met behnlp
1van·rvnn cle geheelcle zaken ve;-k;-egen
wenlen (1).
(1'HIRY, T. E'l'ABLISSEMENTS VERDUN.)
ARRES'r.

HEJ'.r HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 Mei 1951 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen;
In zover de voorziening gericht is tegen de over de publieke vordering gewezen beslissing ;
Over het enig middel : sclLending van
artikel 505 van het Strafwetboek, doordat
het bestreclen arrest ai:mlegger nit hoofde
van heling Yeroordeelt, zonder vast te
stellen dat \le geheelcle zaken met behulp
van een bedrieglijke wegneming zijn verkregen geweest :
Overwegende dat het arrest aanlegger
veroordeelt wegens heling van verscheidene voorwerpen welke het opsomt en
welke '' weggenomen, verduisterd of met
behulp van een misdaad of een wanbeclrijf
zijn Y<!rkregen geweest )) ;
'nat het hof van beroep bij ontstentenis
van conclusies clienaangaande, er niet toe
gehouden was het misdrijf te omschrijven met behulp waarvan de geheelde zaken weggenomen, verduistercl of verkregen waren geweest ;
Dat het miclclel niet kan aangenomen
worden·
EJn m;erwegencle dat de substantu~le of
op straffe van nietigheicl voorgeschreven
recntsvormen werclen nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig <lP wet is:
In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing gewezen over de vordering van cle burgerlijke partij :
Overwegende clat aanlegger geen bijzonder middel inroept tot staving van zijn
voorziening en dat het hof er ambtshalve
geen opwerpt;
.
Om die redenen, verwerpt de voorzlening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

24 September 1.951. - 2° kamer.- Voo;-zitte;·, H. Wouters, voorzitter. - Verslau,qeve;·, H. Sohier. - G~lijlcl~ticlenar: concMtsie, H. Raoul Hay01t de TermlCourt,
eerste aclvocaat-generaal.
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VASTSTELLING DAT DE GEHEELDE

(1) Raadpl. verbr., 2 Februari 1948 (Arr,
Verb1·., 1948, blz. 62).
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1° REGFJLING VAN RECHTSGFJBIFJD.
-

S1'RAFZAKEN. -

REOHTSMAOHTEN TUSSEN
EICN GESCHIL, OAT
'l'OT REGELING VAN REOHTSGEiliED AANLEIDING
GEEF'f, KAN OPRI.JZEN.
WELKER

BESLISSINGEN

2° VOORLOPIGFJ HFJCH'l'ENIS. DERZOEKSGEREOHT

VERKLAHENDE

ZIOH

ONTE

ON'l'LASTEN VAN EEN ONDERZOEK TEN LASTE VAN

EEN REKLAAGDE ONDER AANHOUDINGSREVEL. 0NTLASTING HIEROP GES'l'EUND DAT HET ONDERZOEK DOOR EEN ANDER REOHTEH MOET
VODR'l'GEZET WORDEN.

-

.AANHOUDINGSBEVEL

mO!IDDELLI.JIC DOOR DEZE LAATRTE REOH'l'ER
VERLEEND.

-

BEVEL AAN DE VOOR,VAARDEN.t

VOORZIEN RIJ AR'l'IKEL 8 VAN DE WET VAN
20 APRIL 1874, NIET ONDEBWOHPEN.

1 o Een TegeUng van 1·ecli.tsgeb-ied~ i-n stmtzalten. onfle1·stelt een geschU t·ussen cle
beslissinyen hetz·ij vun twee onderzoelcsfleJ·echten hetzij vun twee Techtsmachten
·viDn wijzen hetzij van een onderzoeks·
gerecht en vun eeJi· 1·echtsmacht van
wijzen (1).
2~ W ctnnee1· het onde·rzoelcsgerecht belctst
met het onderzoek vctn een vervolying
ten laste van een be/,clcta,qde die Onfler
aanhoud·inusbevel in hechtenis is, ve·rlclaa·rt zich te ontlasten om reden dat
het onderzoek voor een ctncle·r 1·echter
moet voo1·tgezet wo1·clen, is het floor fleze
rechte1· omn·iflflelU:i7v na de verklaring
vun ontlasting ve1·leencl aanhoucl·ingsbevel geen aanhottfl·ingsbevel ve1'leenfl ten
laste vun een in VJ'ijheifl geluten of gestelcle belclaugfle, naar de zin vftn die
bewoOJ'flingen i!IL urtilcel 8 vctn de wet
van 20 ApTil 1874; het moet bijgevolg
niet op niettwe omstandigherlen rJerf'roncl
zijn.
(FISSE'l"l'E.)
ARREST (2).

HFJT HOF ; - Gelet op het bestreden
bevelschrift, op 3 Augustus 1951 door dE'
voorzitter van de Krijgsraad te Brussel
gewezen;
Overwegt>nde dnt aanlegger, die ov het
ogenblik van de feiten geen militair was,
beticht wercl van verscheidene misdaclen
tegen de uitwendige veiligheid van de
Staat, en, met samenhang, van verscheidene misdaden en wanbedrijven van gemeen recht welke tot de bevoegdheid. van
(I) Zie Rep. prat. ,z,.o-it belge, v' Reglement
de juues, n' 58. Er kon dns geen aanleiding
bestaan tot regeling van rechtsgebied, op grand
van de door eiser beweerde tegenstrijdigh~id
tussen het arrest van het Hof van verbreking,
dat over zijn voorziening op 31 J anuari 1949
uitspraak gedaan had, en het arrest op
15 Maart 1951 gewezen door de kamer van

het gewoon gerecht bel1oren; dat hij, onder een te zijnen laste op 6 November
1944 uitgevaardigd bevel tot aanhoucling
staande, uit hoofde dezer feiten v66r de
Krijgsraad te Luik verschenen is ;
Overwegende dat het op 22 September
1948 door het .militair gerechtshof gewezen arrest dat definitief omtrent deze vervolgingen nitspraak gedaan heeft, bij arrest van 31 Januari 1949 verbroken geweest is om reden dat het militair gerecht, krachtens artikel 26, alinea 2, :van
het Wetboek van strafrechtspleging voor
het leger, onbevoegd was om van de gezamenlijke ten laste van aanlegger gelegde inbreuken kennis te nemen; dat de
zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van beroep te Luik
:verwezen werd ;
.Overwegenrle dat dit rechtscollege,
nadat een zijner leden een onderzoek had
ingesteld en ten laste van aanlegger een
bevel tot aanhouding had uitgevaardigcl,
bij arrest van 15 Maart 1951 de. publieke
vordering bij verjaring vervallen heeft
verklaard ten aanzien van de wanbedrijVE'n van gemeen recht, gezegd heeft dat er
geen aanlei<ling tot vervolging was wat
de misdaden van gemeen recht betreft,
zich vervolgens onbevoegd verklaard heeft
om kennis te nemen van de misdaden tegen de uitwendige veiligheid van de
Staat welke tot de bevoegdheid van het
militair gerecht behoorden, en de rechtspleging aan cle heer Procureur-generaal
bij genoemd hof heeft overgemaakt tot
zodanige doeleinden als het naar recht
behoort;
Overwegencle dnt deze magistraat het
dossier ter beschikking heeft overgemaakt
aan de Krijgsauditeur bij de Krijgsraad
te Luik die, op Hi Maart 1!J51, wegens de
bovenvermelde misdaden tegen de nitwendige veiligheicl van de Staat, ten laste
van aanlegger, een nieuw bevel tot aanhouding heeft uitgevaardigd ;
Overwegende dat de rechtspleging zich
in deze staat bevond toen de voorzitter
van de Krijgsraad te Luik bij bevelschrift
van 11 Juni 1951 een door aanlegger ingerliend verzoekschrift om voorlopige invrijheidstelling afwees; dat dit bevelschrift
verbroken geweest is bij arrest van 20 Juli
1951, hetwelk de zaak naar de voorzitter
van de Krijgsraad te Brussel heeft verwezen;
Overwegende dat het bevelschrift op
3 Augustus 1951 uitgiwaardigd door de
inbeschuldigingstelling, rechtsmacht van verwijzing.
(2) Drie arresten werden vroeger in zelfde
zaak door het Hof gewezen : de 31 J anuari en
14 J\faart 1949 (A,.,.. T' e1·br., 1949, blz. 77 en
170) en de 20 Juli 1951 (Bull. en PAsrc., 1951,
I, 800).
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rechter naar wie de zaak verwezen werd,
waarbij bet verzoekschrift om voorlopige invrijheidstelling insgelijks werd
afgewezen, het voorwerp is vim onderhavige voorziening ;
Over het eerste middel : doordat, wegens het geschil van rechtsgebied ontstaan uit de tegenstrijdigheicl tussen het
arrest van verbrekiilg van 31 Januari
1949, waarbij erkend wordt dat de gew:one
rechtbanken bevoegd zijn om kennis te
nemen van de gezamenlijke ten laste van
aanleg·ger gelegde inbreuken, en het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 15 Maart 1951, waarbij deze
zich onbevoegd verklaard heeft om kennis
te nemen van de onder die inbreuken
voorkomende miscladen tegen de uitwendige veiligheid van de Staat, de voortzetting van de rechtspleging en bijgevolg, de
t'!itvaardiging van een bevel tot aanhoucling, vooraf een regeling van rechtsgebied
vereisten :
Overwegende dat een regeling van
rechtsgebied, in strafzaken, een geschil
onderstelt tussen de beslissingen hetzij
van twee onderzoeksgerechten, hetzij van
twee rechtsmachten van wijzen, hetzij
van een onderzoeksgerecht en een rechtsprekend gerecht;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede midclel : doorclat de
krijgsauditeur op 16 Maart 1951 enkel
opnieuw een bevel tot aanhouding ten
laste van aanlegger kon uitvaardigen indien van het bestaan van nienwe en gewichtige ornstandigheden was gebleken :
Overwegcnde, gewis, dat artikel 8 van
de wet van 20 Anril 1874 bepaalt dat
de rechter. ondanks de invrijheiclstelling
van de vcrdacllte, een nieuw bevel tot
aanhouding kan verlenen, inclien nieuwe
en gewichtige omstandighcden deze maatregel nodig maken ;
Overwegende ecllter dat deze bepaling
onclerstelt ofwel dat de onder bevel tot
aanhoudil;g gestelde verclachte, het voorwerp zij geweest van een beslissing van
invrijheidstelling, ofwel dat een de voorlopige hechtenis handhavendc beschikking
van ue raadkamer of van de kamer van
inbeschulcligingstelling, niet overeenkomstig de bepalingen van artikelen 4 of 5
van gczegde wet van 20 April 1874 gewezen is gewcest ;
Dat noch de ene noch de andere dier
onderstellingen in onderhavig geval verwezenlijkt is ;
Waaruit volgt dat het micldel naar
recht faalt;
En overwegende dat de substantiele of
~n

(1) Verbr., 19 December 1950 (Bull. en PAsrc.,
1951, I, 264, en nota 1); 20 Februari 1951 (ibirl.,

1951, I, 410, en nota 2, biz. 412).

~

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.
24 September 1951. - 2<' kamer. - V oo1·zittcr, H. Wouters; voorzitter. - Versla.ggevc·r, H. Daubresse. Gelijlcluirlendc
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat - generaal.
PleUm·,
H. Guillaume (van de Balie bij het Hof
van beroep te Luik).
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1° VEJRBREKING. BEVOEGDREID.
ZAKEN VAN REOHTSTREEKSE BELASTINGEN.
GEEN MIDDEL VAN A~:t:BTS.WEGE.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
VERBETERING DOOR RET BEREER VAN EEN ONJUIST m;voNDEN AANGIFTE. - VERWlJZING
NAAR DE NORMALE VVINSTEN VAN SOORTGELIJKIC

BELASTINGPLICR'l'IGEN.- VERMOEDEN DAT RET
BES'l'AAN VAN VERSCREIDENE BELASTINGPLICR'l'IGEN NIET VEREIS'l'.
1° In znlce-n vctn, rechtst·reelcse belastin.gen,
WMJJt
het Hot vwn 1Je1·brelcing van
ctmbtswege gcen m'iclclel op {1).
2o Wannee·J· het beheer, bij het ove1·gaan
tot cle ve1·beter-ing van een onj~t.ist bevonclen aangifte, cle belastbare winsten
bepactlt met het oog op de n01·male winsten van soo1·tgelijlce belastingpl'ichtigen,,
'iS cUt vennoeclen e1· niet aan ondergeschilct dat het beheer naar het bestaan
van verscheiclene soortgeliike belastingplichtiyen venoijst (2). (Samengescha-

kelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 28.)
(CONSORTEN LAMBRECR'l'S, '1'. BELGISCRE STAAT,
MINISTERIE VAN FINANCIEN.)
ARREST.
HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 J uni 1950 door het Hof van
beroep t.e Gent gewezen ;
Over de voorziening van Gerard Lambrechts :
Overwegencle dat cle voorziening geen
enkel midclel inroept en clat het hof er
van umbtswege geen opwerpt;
Over cle voorziening van Guillaume
Lambrech ts :
Over het, enig midclel : schending van
(2) Conclusie van het openbaar ministerie
v66r verbr., 23 Mei 1950 (Bull. en PAsrc., 1950,
I, 672); verbr., 29 Mei en 5 Juni 1951 (ibirl.,
1951, I, 657 en 673).
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artikelen 97 en112 van de Grondwet, 28 en
55 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van 31 Juli 1943,
doordat het bestreden arrest beslist dat
om !let cijfer van de belastbare inkomsten te rechtvaardigen llet beheer te recht
slechts van een vergelijkingspunt gewag
heeft gemaakt, dan wanneer de wet uitdrukkelijk voorschrijft dat de procedure
van vergelijking voorzien bij artikel 28
van de samengescllakelde wetten met verschillende soortgelijke belastingplichtigen
moet geschieden :
Overwegende dat de waarde van het
door artikel 28 van de samengeschakelde
wetten aan de vergelijking welke het
voorziet toegekend vermoeden, · niet afhankelijk wordt gesteld van llet feit dat
het beheer op het bestaan van verschillende
soortgelijke
belastingplichtigen
wijst;
Dat het mid del naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt iedere aanlegger tot
de kosten van zijn voorziening.
25 September 1951.- 2" kamer. - VoorzUte,· en ve1·slaggever, H. Fettweis, raadsheer waarnemend voorzitter. - GelijlcluidenrZe conclJusie, H. Gansllof van der
Meersch, advocaat-generaal. - Pleiters,
HH. Buisseret (van de Balie bij het Hof
van beroep te Brussel) en Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.

P

AANGU'TE. GELDIGHEIDilVOORWAARDEN. MOET, REKENING GEHOUDEN MET DE ER AAN
GEHECHTE STUKKEN, HET BEDRAG VAN DE
INKOMSTEN Ol', MINS'l'ENS, DE 'l'OT VESTIGING
VAN DE BELASTING NODIGE ZEKERE EN BEWIJSKRACH'l1IGE GEGEVENS AANWI.JZEN.

INKOMSTENBELASTINGEN.

~

-

AANGil'TE. VERPLICHTING VOOR HET BEHEER ZICH TOT EXTRINSIEKE GEGEVENS TE
WENDEN, ZOALS DEGENE DIE KRACHTENS BEI'ALINGEN VREEMD AAN DE SAMENGESCHAKELDE
WETTEN AAN HE'f BEHEER VERSCHAl'T WORDEN.
AANGil'TE DIE DE KENMERKEN NIET VERTOON'l' \'AN VOLLEDIGHEID EN OPRECHTHEID.

1° Orn gel(J/ig te z·ijn, rnoet de aangifte in
de 'i:nlcornstenbelasUngen, relcening gehouden rnet de er aan gehechte st1tlclcen,
het bedrng vnn de inlcomsten, of, ten
rninste, nl de tot vestiging vnn de belnsting nod'(qe zekere en bew·ijslc1·achUge
gegevens anniluiden (1). (Samengescha(1) Raadpleeg onder meer verbr., 27 Januari,
Februari en 18 October 1948 (An·. T'e1·br.,
1948, blz. 57, 81 en 490); 4 October 1949 (Bull.
en PAsrc., 1950, I, 59); 7 Februari 1950, twee
arresten (ibid., 1950, I, 393 en 394).
1()

kelde wetten betreffende ·de inkomstenbelastingen, art. 53, par. 1.)
2° Een aang·ijte in de inlcornstenbelastingen lean ile lcenm.erlcen van volleiligheid
en op1·echtheid niet vertonen inilien het
belwe1· ve1·pUcht is, orn de belastba1·e inlcornsten te bepalen, 1·elcening te houden
rnet emt1""insielce gegevens, zoals degene
die zo·nclen voo1·tsp1·uiten wit aanduidingen, clie aan het behee1· lcrachtens aan
fle samengeschalcelde wetten vreemde
bepalingen zo-uaen verstrelct wo-rclen.

(Samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, art 53, par. 1.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP PEETERS-VAN ROYE,
T. BELGISCHE STAAT, MINISTERIE VAN FINANCIEN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 Januari 1951 door het Hof
van beroep te Gent gewezen;
Over het enig middel : schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 35, paragrafen 3 en 3b·is, 55 en 74 van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, samengescllakeld bij besluit van 31 Juli 1943.,
31, paragraaf 3, en 35, · paragraaf 6, van
gezegde wetten, 14 tot 26 van llet koninklijk besluit van 22 September 1937, doordat het bestreden arrest beslist dat de
door aanlegster ingediende aangifte als
onvolledig moest beschouwd worden, dan
wanneer de aangifte en de regelmatig
neergelegcle stukken, zowel kraclltens de
samengeschakelde wetten betrf'ffende de
inkomstenbelastingen als krachtens het
koninklijk besluit van 22 September 1937,
aan het belleer regelmatig werden overgelegd:
Overwegende dat, naar luid van het bestreden arrest, << noch uit de aangifte van
18 Juni 1945 noch nit haar bijlagen bleek
dat de hPJ"Pn Jean Peeters en de la Croix
de hoed anigheicl van bezoldigde directeurs
hadclen; dat de verzoekster (hier aanlegster) overigens erkent dat deze hoedanigheid slecllts aan het belleer bekencl, werd
gemaakt door de in uitvoering van het
koninklijk besluit del. 22 September 1937
i.ngediende loonfiches ; dat deze fiches
geen deel uitmaken van de aangifte in de
inkomstenbelastingen; dat deze in onderhavig geval als onvolledig moet aangezien
worden, vermits het beheer daarin de noclige elementen niet heeft kunnen vinden
om, op grond van artikel 35, paragraaf 3,
van de samengeschakelde wetten van 1943,
de aanslag te vestigen, zoals het behoorde ll;
Dat llet arrest op dezelfde wijze is gemotiveerd aangaande de aangifte van
15 Mei 1946, betreffende het dienstjaar 1946;
Overwegende dat, om geldig te zijn, de
aangifte voorzien bij artikelen 53 en vol-
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gende van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van 31 Juli 1943, rekening gehouden
met de daaraan gehechte stukken, het bedrag van de inkomsten of, ten minste, al
de zekere en bewijskrachtige gegevens
moet vermelden welke tot de vestiging van
de belasting nodig zijn ;
Dat men dienvolgens, om na te gaan of
dergelijke aangifte volledig en oprecht is,
geen acht vermag te slaan op extrinsieke
gegevens, zoals deze welke blijken uit
aancluidingen die aan het beheer krachtens bepalingen die aan gezegde samengeschakelde wetten vreemcl zijn verstrekt
worden·
Over~egende dat het bestreden arrest,
dienvolgens, verre van de in het middel
bedoelde wetsbepalingen te schenden, deze
juist heeft toegepast;
Om cUe redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de aanlegster tot de
kosten.
25 September 1951. - 2" kamer. - Voo1·z'itte1·, Fettweis, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1'slag,qeve1·, H. Daubresse.
Gelijlcluiclencle conclusie, H. Ganshof
van der Meersch, advocaat-generaal. PleUe·rs, HH. A. Buisseret (van de Balie
bij het Hof van beroep te Brussel) en Van
Leynseele.

2"
1o

KAMER. -

25 September 1951

INKOMS'l'ENBELASTINGEN.

J1JXTRA-BELAS'l'L'IG OP DE IN OORLOGS'l'IJD BEHAALDE EXCEPTIONELE WINSTEN. SoMMIC:-1
DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE BESTEMD TOT
HET AANVVERVEN VAN ROERENDE GOEDEREN. -

SOMMEN DIE VERMOED WORDEN UIT BELASTBARE INKOMSTEN VOORT TE KOMEN.
~

INKOMSTENBELASTIN~EN.
EJXTRA-BELASTING OP DE IN OORLOGS'l'IJD BEGEZINSHAALDE EXCEPTIONELE WINSTEN. UITGAVEN. UITGAVEN DIE RET KARAKTER
VERTONEN VAN 'l'OT HE'l' AAN,¥ICHVEN VAN ROEUENDE GOEDEREN AANGEWENDE SOMMEN.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
EJXTRA-BELASTING OP DE IN ODRLOGS'l'IJD BEGEZINSHAALDE EXCEPTIONELE WINSTEN. UITGAVEN. UITGAVEN DIE VERMOED WORDEN
UIT BELASTBARE INKOMSTEN VOORT TE KOMEN,
ZELFS INDIEN ZIJ HET BEDRAG VAN DE UIT-

GEZINSUI'l'GAVEN.
UITGAVEN
DIE
TOT
VESTIGING VAN DE AANSLAG MOETEN WEERHOUDEN WORDEN INDIEN HUN BEDRAG VASTSTAAT
EN DIT BEDRAG EEN TEKEN OF INDICIE UITMAAKT W AARUIT EEN HOGERE WELS'l'AND DAN
UIT DE AANGEGEVEN INKOMSTEN BLIJKT.

1 o W orclen, tot vesUging van cle extr·abelasting op cle excepUonele in oorlogsUjcl behaalcle inkomsten., winsten en
baten, oncle·r voo·rbehottcl van tegenbewijs, vennoecl 1t'it belastba1·e inlcomsten voort te lcomen, rle sommen 1'echtstreelcs of onrechtst·reelcs bestemcl tot
annwerving, opr·ichting of ve1·we'l'lc·ing
van 1'0e1·e·Jt~le goeclm·en (1). (Wet van

16 October 1945, art. 2, par. 3, c.)
2° De cloo1· cle belastinrJplichUge uerlurencle cle belnstbare pe1·iocle voo1· cle
nooawencligheclen van zijn gezin gecla.ne
1titgwven ve1·tonen het lca1·akter vrm somnwn liestemcl tot aanwerving van 1·oe1·e·ncle goerleren (2). (Wet van 16 Octo-

ber HJ45, art. 2, par. 3, c.)
3° De cloo1· rle belastingplichtige voo·r het
onclerhoml van z·ijn gezin geclnne 1tit,qavcn., smnmen .ozijnrle wellce 1·echtst1·eeks of onrechtstreel,;s tot het aanwerven van ·roe·rmule uoecle1·en bestemcl
z·ijn, wonlen, voo1· cle rumslag in cle ex·
t·ra-belasf'in{f, vermoell 11U belastbare
inlcomsten voort te komen, zelfs indien
.zij het beclra{l vwn cle 11:itgaven van normanl veTbru:ilc n·iet overschrijclen (3).

(Wet van Hi October 1945, art. 2, paragraaf 3, c.)
4o De rloo1· cle belastingpliehtige voor het
onclerhoml van zijn gezin geclane u.itgaven moeten tot vestiging van cle awnsla,q in rle becl1'(ifsbelnsting, in cle naUonale cris·isbelasting en ·in cle rutnvullencle pe·rsonele belnsting weerho?t.clen
~vorclen 1.van.neeT het beheer hun becl1·ag
bepartlt en rlit becl1·ar1 een telcen ot ·imclicie 1!'itma.rtlct, waant:it een houm·e wel,
stancl awn 11it rle anngeueven inlcomsten
blijlct (4).
(BELGISCHE STAAT, MINISTERIE VAN FINANCIEN,
T. HERBOTS.)
ARREST.

~
INKOMSTENBELASTINGEN.
. BELASTING OP DE BEDRIJTCSINKOMSTEN.

HET HOF ; - Gelet op het bestrerlen
arrest, op 12 Februari 1951 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het enig mi-ddel : schenrling van
artikelen 97 en 112 van rle Grondwet, 2 en
19 van de wet van 1.6 October 1945 tot in-

(1) en (2) Verbr., 10 April 1951, verscheidene
arresten (Bull. en PAsrc., 1951, I, 544 en vlg.);
26 Juni 1951 (ibi1Z., 1951, I, 734).
(3) Zie de nota 1, ondertekend W. G., onder
dit arrest in Bull. en PAsrc., 1952, I, 26.

(4) Raadpl. verbr., 7 November 1950 (Bull.
en PAsrc., 1951, I, 125, en de conclusie van het
openbaar ministerie); 3 April 1951 (ibid., 1951,
I, 515) ; 10 April 1951, verscheidene al'l·e~•en
(ibid., 1951, I, 532 en vlg).

GAVEN

VAN NORI\fAAL

VERBRUIK

XIET

OVER-

SCHRIJDEN.

-25voering van een extra-belasting op de in van de belasting in aanmerking dienen
oorlogstijd behaalde exceptionele winsten, genomen wanneer het beheer hun bedrag
25, par. 1, 26 en 55 van de wetten betref- bepaalt en dit bedrag een teken of indicie
fende de inkomstenbelastingen samenge- uitmaakt waaruit een hogere graad van
schakeld bij koninklijk besluit van 12 Sep- welstand dan uit de aangegeven inkomtember 1.936 en voor zoveel als nodig door sten blijkt ;
de besluiten van 3 Juni 1941 en 31 Juli
Overwegencle dat het bestreden arrest
1943 en bij sanienhang van artikel2 van de vaststelt, , enerzijcls, dat het beheer zich
besluiten betreffende de nationale crisisbe- beperkt bij de bewering dat de lwsten
Iasting samengeschakeld door de besluiten van het gezin van verweerder, niet
van 16 Juni 1941 en 31 Juli 1.943, doordat 200.000 frank, zoals deze staande houdt,
het bestreden arrest het bedrag van de doch 240.000 frank zouden bedragen; angezinsuitgaven uit de belastbare inkom- derzijds, dat dit cijfer, ware het aangesten weert op grond van het feit dat de nomen, geenszins de wnderhbudskosten
onderhouclskosten van het gezin van de van een gezin, zoals dit van verweerverzoeker tijclens het belastbaar tijdperk der, zou overschrijden en geen hogere
het bedrag van de uitgaven van normaal graad van welstand zou bewijzen dan
verbruik niet lhebben overschreden en nit de aangegeven inkomsten blijkt;
alzo, in onderhavig geval, geenszins tekeOverwegende dat deze vaststellingen
nen of indicii.!n uitmaken naar de zin van van de rechter over de grond souverein
artikel 55 van de samengeschakelde wet- zijn; dat het arrest daaruit wettelijk
. ten, clan wanneer artikel 55 van de samen- heeft afgeleid dat, in onderhavig geval,
geschakelde wetten geen onderscheid het bedrag van de gezinsuitgaven niet tot
maakt tussen de tekenen of indicien mits berekening van de belastbare grondslag
uit deze een hogere graad van welstand in acht mocht genomen worden;
dan uit de aangegeven inkomsten blijkt
Dat het middel naar recht faalt;
en dan wanneer luidens artikel 26,. paraOm die redenen, verbreekt het bestreden
graaf 3, van de samengeschakelde wetten, in zake extra-belasting toepasselijk arrest, doch enkel voor zoveel het over de
gesteld door artikel 19 van de wet van aanslagen in de extra-belasting uitspraak
16 October 1.945, de gezinsuitgaven uitga- doet; be,'eelt dat onderhavig arrest zal
ven van persoonlijke aard uitmaken, worden overgeschreven in de registers van
welke van de bedrijfsinkomsten en, dien- het Hof van beroep te Brussel en dat mel- volgens, van de extra-belasting niet mo- ding er van zal worden gemaakt 011 de
kant van het gedeeltelijk vernietigd argen afgetrokken worden :
. rest ; verwerpt de voorziening voor het
Voor zoveel het middel de beslissing be- overige ; veroordeelt de aanlegger en de
doelt welke het verhaal betreffende de ex- verweerder ieder tot de helft van de kostra-belasting gegrond verklaart :
ten; verwijst de alzo beperkte zaak naae
Overwegende dat artikel 2, paragraaf 3, het Hof van beroep te Gent.
c, van de wet van 1.6 October 1945, voor
de aanslag in de extra-belasting, onder
25 September 1.951. - 2° kamer. - Voorvoorbehoud van tegenbewijs, vermoedt zUte1', H. Fettweis, raadsheer waarVerslaggeveT,
dat de rechtstreeks of onrechtstreeks tot nemend voorzitter.
Gelijlclttiderule concl·usie,
het aankopen van roerende goederen aan- H. Sohier. gewende sommen uit belastbare inkom- H. Ganshof van der Meersch, advocaatgeneraal. - Ple-iter, H. Van Leynseele.
sten voortkomen;
Overwegende dat deze bepaling in de
meest alg·emene bewoordingen opgesteld,
geen uitzondering behelst voor de tot de
uitgaven van het gezin aangewende somle KAMER. - 27 September 1951
men zelfs indien deze het bedrag van de
uitgaven van normaal verbruik niet overschrijden; dat hun bedrag, met het oog op 1° BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN. AAN DE AKTEN VERSCHULDIGD GELOD~'. de vaststelling van het belastbaar exceCONCLUSIES. EJEN BETWISTING OPWERPEND.
dent, onder de activa op 9 October 1944
ARREST VERKLAREND DAT DEZE BETWISmoet begrepen worden ;
TING NIET ERNSTIG IS. GEEN SCHENDING
Overwegende dat, met te beslissen dat
VAN RET AAN DE CONCLUSIES VERSCHULDIGD
de wetgever het bedrag van deze uitgaven
GELOOF.
uit de belastbare elementen heeft uitgesloten, het bestreden arrest de in het mid- 2° BEWIJS. BURGERLIJKE ZAKEN. del bedoelde bepalingen heeft geschonden;
AAN DE AKTEN VERSCHULDIGD GELOOF. Voor zoveel het middel de beslissing be0VEREEN:hc0MST. GEMOTIVEERDE INTERdoelt welke het verhaal betreffende de gePRETATIE. MET DE BEWOORDINGEN VAN DE
wone belasting gegrond verklaart :
OVEREENKOMST VERENIGBAAR. GEEN SCHENDING VAN HE'!' AAN DE AKTEN VERSCHULDIGD
Overwegende dat de gezinsuitgaven van
de belastingplichtige voor de vestiging
GELOOF.

-261° 8ohendt het geloof niet versohttld·igd
nwn oonolttsies die een feit of een t·eohtsp·unt betwisten, het an·est dat vet·lclaat·t
dat een betwisting niet ernstig is.
2° Sohenrzt het geloof niet vet·sohnlcligd
nan een alcte die een overeenJcomst
vnststelt, het nrrest dat nan de bed·inrJen van een ovet·eenlcomst een ,qemotiveerde en met de bewoot·dingen van deze
beclingen oveTeenTcomende intet·pt·etatie
geeft (1).
(MEYNCKENS, T .. GOOSSENS EN NAAMLOZE VENBRASSERIE - CONCERT - CINEMA,
NOOTSOHAP
T. GOOSSENS.)
ARREST.

HET HOl!~ ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 20 October 1950 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel;
Overwegende dat de voorzieningen ingeschreven onder nrs 981 et 984 tegen dezelfde beslissing gericht zijn en dezelfde
partijen aanbelangen;
I. Gelet op de voorziening welke in c1e
zaak nr 981 door de partij Meynckens
wercl ingesteld :
Over het middel van niet-ontvankelijkheid, tegen de voorziening door eerste
verweerders « belanghebbenden Goossens Jl
ingebracht en afgeleid hieruit dat het bestreden vonnis generlei veroorcleling ten
laste van aanlegger en ten gunste ,~an
gezegde verweer~ders uitspreekt :
Overwegencle clat, na vastgesteld te hebben flat r1e eerste rechter de samen voeging van alle vorderingen, zowel hoofdvorcleringen als vorderingen tot vrijwaring,
had bevolen en na zelf de hogere beroepen
te !Jebben samengevoegd,, het bestreden
vonnis van alle kosten eeri totaal maakt
en de tegen de hoofdvorderingen verwerende partij (bier tweede verweerster) en
de tegen de vorderingen tot vrijwaring
verwerencle partij (hier aanlegster) elk
in de helft dier kosten verwijst; dat deze
veroordelingen ten voordele van de aanleggers van de hoofdvorderingen (bier
eerste verweerders) uitgesproken worden;
dat een veroordeling alzo ten laste van
aanlegger en ten gunste van de eerste
verweerders << belanghebbenden Goossens >l
is uitgesproken geweest ;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheicl feitelijke grondslag mist;
Over llet enig middel : schencling van
artikelen 97 van de Grondwet, 1107, 1134
en 1135, 1319, 1320 en 1322 van het Burger(1) Verbr., 18 October 1949, 12 Januari en
23 Mei 1950 (Bull. en PAsrc., 1950, I, 89, 313
en 675); zie ook verbr., 22 Juni 1950 (ibid.,
1950, I, 743, en de nota's 4 en 5 onder dit arrest).

lijk W etboek, schending van llet gerechtelijk contract en van bet geloof dat dient
gehecht aan de akten welke vaststelling
er van inhouden; doordat bet bestreden
vonnis, oordelende over de betwistingen
waarin, enerzijds, verweerders in verbreking belangbebbenden Goossens, tegenov'er verweerster in verbreking, de vennootschap << Brasserie - Concert- Cinema »
(B.C.C.) en anderzijds, laatstgenoemde
partij tege'nover aanlegger in verbreking
waren opgetreden, in beide gevallen een
identieke beslissing uitspreekt en enkel
om de redenen dat aanlegger in verbreking
zicb jegens B.C.C. zou verbonden hebben
in dezelfde mate als deze vennootscbap zicb
jegens de partij Goossens verbonden had,
en dat geen steekboudende betwisting opgeworpen zou geweest zijn nopens bet feit
dat dezelfde ODlossingen op B.C.C. en
Meynckens dienden toegepast, zodoende
het geloof schendencl clat aan de voor
aanlegger in verbreking regelmatig genumen conclusies diende gehecht, en bovendien zonder passende reden bewuste
conclusies afwijzend waarbij uitdrukkelijk het verschil tegengesteld werd dat de
overeenkomsten tussen de belanghebbenden Goossens en B.C.C. enerzijds, onderscheiclcle van de overeenkomsten tussen
de vennootschap B.C.C. en aanlegger in
verbreking, an{1erzijc1s, en waarbij de
rechtbank er om verzocht werd tussen
B.C.C. en aanlegger in verbreking uitspraak te doen volgens de bijzondere
o.vereenkomsten welke onclerscheidenlijk
tussen cleze partijen waren tot stanc1 gekomen :
Overwegende c1at het micldel er aan het
bestreden vonnis een grief van maakt een
tclentieke beslissing te hebben uitgesproken over cle hoofdvorcleringen (Goossens
tegen Brasserie-Concert-Cinema) en over
de. vortleringen tot vrijwaring (BrasserieConcert-Cinema tegen Meynckens), door
<1eze beslissing te gronden op de enige
verklaring dat aanlegger lVIeynckens << zich
jegens B.C. C. zou verbonclen hebben in clezelfde mate als deze vennootschap zich
jegens de partij Goossens verbonden had
en clat geen ernstig~ betwisting opgeworpen zou geweest zijn nopens het feit dat
clezelflle oplossingen op n.c.c. en Meynckens clienclen toeg·epast >l, dan wanneer
aanleggers conclusies het verschil onderstreepten ·clat cle overeenkomsten gesloten
tussen de belanghebbenden Goossens en
de vennootschap Brasserie-Concert-Cinema
enerzij ds, onclerscheidde van clie welke tot
stand gekomen waren tussen gezegde vennootschap en aanlegger anderzijds, en de
rechtbank er om verzochten tussen B.C.C.
en aanlegger uitspraak te willen doen
volgens de overeenkomsten welke tussen
cleze partijen gesloten geweest waren;
· Overwegende c1at in strijd met de stelling van het midclel het bestreden vonnis
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op passende wijze aanleggers conclusies
beantwoord; dat de rechter inderdaad de
bedingen omschrijft van de door aanlegger
aangegane overeenkomsten; dat hij onder
meer aanstipt : « dat op 27 Juli 1934 en
op 25 Januari 1935 cle partij B.C.C. en de
partij Meynckens een mondelinge huurovereenkomst aangingen waarin telkens
bij een artikel 14 vermeld werd dat de
huunler Meynckens er toe gehouden was
strikt en punctueel alle in de huurcelen
opgenomen bedingen en voorwaarden na
te komen >> ; • • • << dat op 16 December 19'35
een onderhandse overeenkomst gesloten
werd tussen ten eerste de partij Goossens
(verhuurster), ten tweede de partij B.C.C.
en ten derde de partij Meynckens; dat de
partij B.C.C. (art. 3) er zich in deze overcenkomst toe verbond de kinema Roxy
in volmaakte staat van exploitatie te herstellen en in het onroerend goed alsook
in de bioscoopzaal alle herstellingen tot
onderhoud en vernieuwing nit te voeren
welke luidens het huurcontract ten laste
van de huurder vallen, dit alles zonder
enige bijdrage van de verlmurders; dat de
werken zullen moeten uitgevoerd worden
binnen een termijn van drie maanden >> ; •••
« dat de partij Meynckens er zich in die
akte uitdrukkelijk toe verbond hoofdelijk
en ondeelbaar met de partij B.C.C. denakoming te waarborgen van aile verplichtingen die zij (B.C.C.) tegenover de verhuurders aanging, alsmedc van aile verplichtingen, van welke aard ook, die op
grond van het huurcontract ten laste van
de huurder vallen >>; « dat overigens op
dezelfde datum, 16 December 1\J35, een
mondelinge overeenkomst tussen de partij
B.C.C. en de partij Meynckens tot stand
kwam, met het doel Meynckens in dezelfde
mate te verbinden als B.C.C. zich tegenover de verhuurders verbonden heeft
(cfr. art. 12 en 13) >>;
Overwegende dat de rechter cloor deze
beschouwingen antwoord verstrekt heeft
op de conclusies waarbij staande gehouden werd dat de overeenkomsten tussen
aanlegger en de vennootschap « BrasserieConcert-Cinema >> enerzijds, en tussen deze
vennootschap en belanghebbenden Goossens anderzijds tot stand gekomen, wat
de door de huurder aangegane verplichtingen betreft een verschillende draagwijdte hadden;
Overwegende daarenboven dat het bestreclen vonnis, door te verklaren « dat
niet ernstig wordt betwist dat dezelfde oplossingen op B.C.C. en Meynckens zullen
dienen toegepast >> verre van te ontkennen
dat het beschonwd vraagpunt het voorwerp van een betwisting uitmaakt, het
best a an er van vaststelt, maar, erover
oordelend, deze betwisting als niet ernstig
beschouwt; dat het zodoende het geloof
niet schendt dat aan de conclusies dient
gehecht;

Dat het
mist;

middel feitelijke

grondslag

II. Over de voorziening welke in de
zaak nr 984 door de naamloze vennootschap « Brasserie-Concert-Cinema >> werd
ingesteld :
Over het enig middel : schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 1134, 1319,
1320, 1322, 1386, 1709 en1719 tot 1721 van
het Burgerlijk Wetboek, doordat, na vastgesteld te hebben dat het deskundig verslag van expert Van Rnyskenvelde bewijst dat bet aan eiseres verhuurde onroerend goed zeer talrijke beschadigingen heeft ondergaan, onder meer « van
opbouwingsaard, voortvloeiend nit aanvankelijke slechte bouwarbeid en gebreken )}, het bestreden vonnis voor recht zegt
dat, naar luid van de tussen de partijen
gesloten overeenkomsten, « aanlegster er
toe gehouden is tijdens geheel de dnur van
het hum·contract in het litigieuze onroerend goed alle herstellingen te doen welke
nodig zijn om het gehuurde goecl in goede
staat van verhuring te behouden en het bij
het verstrijken van het hnnrcontract weder in vohnaakte staat van exploitatie te
stellen en namelijk de vereiste werken te
doen uitvoeren om de beschadigingen te
verhelpen welke door de deskumlige Van
Rnyskenvelde aangeduid werclen in het
verslag dat floor hem op 7 Mei 1947 werd
nedergelegcl, aanlegster er toe veroorcleelt
gezegde werken op haar kosten en eigen
risico te doen nitvoeren en znlks binnen
de termijn van drie maanden te rekenen vanaf de betekening van het vonnis ;.
en in geval aanlegster in gebreke zou blijven al die werken binnen de gestelde
termijn te hebben uitgevoerd, ze verwijst in de betaling als schadevergoeding
aan verweerders van een ex aeqtto et bono
op 1.500.000 frank vastgestelde som, op de
datum van de afloop van de drie maanden vanaf de betekening van omlerhavig
vonnis de tussen de partijen gesloten
huurovereenkomst verbroken verklaart en
zulks te vollen nadele van aanlegster )},
ze er toe · veroordeelt de verhnnrde
plaats te ontruimen en aan verweerders
een vergoeding van wederverhnring van
250.000 frank te betalen, en « voor recht
zegt dat aanlegster geen verlaging van
de huurprijs mag aanvragen wegens een
vermindering van .het genot van de gehnurde lokalen ingevolge het bestaan van
bonwgebreken )}, dit om de reden « dat de
verhuurders zich outlast hebben van de
verplicllting enigerlei schade welke zich
zou voordoen te verhelpen, zelfs die welke
nit bonwgebreken voortspruit; dat zij er
de hnnrders samenhangenderwijze toe verplicht hebben enigerlei schade welke zich
zou voordoen, te verhelpen, en bij het verstrijken van het hunrcontract een onroerend goed in volmaakte staat terug te·
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geven )), dan wanneer, indien uit de bedingen van de tussen de partijen gesloten overeenkomsten, waarop het bestreden vonnis zijn beslissing grondt, blijkt
dat verweerclers van de yrijwaring voor
de verborgen gebreken van het verlmurd
onroerend goed outlast zijn, en dat aanlegster er zich toe verbonden heeft in
dit onroerend goecl de herstellingen tot
onderlloucl er van nit te voeren, daarentegen hieruit niet zou kunnen worden afgeleicl dat aanlegster, huurster van llet vast
goed, er zich toe verbonden lleeft de « bescllacligingen van opbouwingsaard, voortvloeieml uit aanvankelijke slecllte bouwarbei<l en gebreken << te verllelpen )) ; doordat llet bestreden vonnis bijgevolg van
de oyereenkomsten gesloten tussen de
partijen een uitlegging heeft gegeven
welke met de termen er van onverenigbaar is en zijn beslissing niet wettelijk gemotiveerd heeft :
Overwegende dat het bestreden vonnis
beslist dat aanlegster er toe gehouclen is
de beschadigingen te herstellen welke aan
het onroerencl goed tijdens het hunrcontract wcrden toegebracht, zelfs << cle beschacUgingen van opbonwingsaard voortkomen nit aanvankelijke slechte bouwarbeicl en gebreken )) ; dat het niet beslist
dat de verplichting de schade te herstellen cle verplichting behelst de bouwgebreken zelf te verhelpen )) ;
Dat het vonnis zijn clisvositief grontlt
op de tekst van de tussen cle partijen gesloten overeenkomsfen onder meer van
artikel 6 van de authentieke lmnrovereenkomst van 17 Augustus 1931 welke het
verklaart de oorsprong te zijn van de juriclische betrekkingen tuss<'m de partijen,
alsmede op de onderhanclse oYereenkomf)t
van 16 December 1935; dat gezegd artikel 6, volgens het bestre<len yonnis, vel'meldt clat << de lmurclers tijclens geheel <le
cluur van het huurcontract op hun kosten
alle herstellingen en OlHlerhoudswerken
van welke aard ook en zonder uitzomlering
moeten uitvoeren, zelfs die welke over het
algemeen ten laste van de eigenaars vallen, zoclat het gehuunle goecl in volmaakt!'
staat van onclerhoucl bewaard blijve en
het in zulke staat bij het eincligen van de
bewoning terug overgegeven worde )) ;
clat naar luid van artikel 3, zoals in het
vonnis overgenomen, van de overeenkomst
van 16 December 1935 welke tussen aanleg<lter, verweenlers en cle parti,i j\IJ:eynckens gesloten werd, aanlegster er zich
toe verbond de kinema Roxy binnen drie
maanclen in volmaakte staat van exploitatie te herstellen en zowel aan het onroerencl goecl als aan de bioscoopzaal alle
herstellingen tot onderhoucl en vernieuwing nit te voeren welke luidens het huurcontract ten laste van de huurder vallen,
dit alles zonder enige bijdrage van de
huurtlers;

Overwegencle dat door te beslissen dat
deze beclingen,' zowel wegens cle algemeenheid van de termen er van als wegens hun
tenuitvoerlegging door de huurders, aan
deze de last oplegden van het herstellen van alle aan het onroerend goed toegebrachte beschadigingen, om het even of
deze << beschadigingen van opbouwingsaartl waren voortkomende uit aanvankelijk slecllte bouwarbeicl en gebreken >). het
vonnis yan tle litigieuze beclingen een' met
reclenen omklede uitlegging geeft welke
met cle termen er van verenigbaar is, .en
bijgevolg het geloof niet geschonden heeft
welk versclmldigd is aan de akten die
lleze bedingen vaststellen ;
Overwegende voor het overige clat, in
strijcl met wat llet miclclel verklaart, cleze
uitlegging van voormelcle beclingen niet
afgeleid wordt nit de clansule waarbij ue
verlmunlers Goossens 11ich outlast hebben
van de vrijwaring tegen de verborgen gebreken van het verhuurcle onroerend
goed; clat het deze clausule enkel inroept
als een element dat het voornemen van de
partijen bevestigt, zoals het in de lwllingen betreff~'lllle de verpliclltingpn nm de
llunnlen; uitgellrukt is en nit cle tenuitvoerlegging van lleze beclingen door clezen
blijkt;
Dat het vonnis clerhnlve noch artikel1386, noch artikel 1721 Ytlll het Burgerlijk W etboek schenclt ;
Om die reclenen, voegt de voorzieningen
ingeschreyen s·ub nis 981 en 984 van algemenere rol ; verwerpt de voorzieningen en
veroordeelt elk cler aanleggers tot de
helft van de kosten; veroordeelt nanlegger Meynckens tot een vergoecling van
150 frank jegens belanghebbenden Goossens en tot een vergoecling van 150 frank
jegens de vennootschnp << Brasserie-Concert-Cinema )) ; Yeroordeelt nanlegster vennootschap
« Brasserie-Concert-Cinema >>
tot een vergoecling van 150 frank jegens
verweerclers Goossens,
27 September 1951, - 1e kamer.- Voorzitte1", H. Bail, raadslleer waarnemend
voorzitter. - Ve·rslc~uueve1·, H. Giroul. -Gel-ijk/;niclemle conclusie, H. Raoul Hayoit
d!' 'l'ermiconrt, eerste advocaat-generaal.
- Ple-iters, HH. Delacroix, della Faille
cl'Huysse en Van Ryn,
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27 September 1951

1° REDENFJN VAN DE VONNISSEN EN
ARIUDSTFJN. - BURGERLIJKE ZAKEN, ARREST DAT DE AANSPRAAK VAN EEN PARTIJ
INWILLIGT. - BESLISSING OP VERMOEDENS
GESTEUND. - ANDERE PAR'l'IJ DIE '1'0'1' DIG
NOODZAKELIJKHEID VAN EEN SOHRIF'l'ELIJK
IlEWIJS BESLO'l'EN HEEF'r. - ARRES'r DAT
DEZE OONOLUSIE NIET BEAN'l'WOORDT. - ARREST NIE'l' GEMOTIVEERD.
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HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 26 April 1950 door de Reclltbank van eerste aanleg te Verviers gewev.en;
Over llet eerste miclclel : scllenc1ing van
artikelen 97 van de Grondwet, 1341, 1347,
1348, 1352, 1353, 1354 en 1356 van llet Burgerlijk Wetboek, cloordat llet bestreden
vonnis de omvang en de samenstelling van
de goederen waarop bet litigieuze hunrcontract betrekking had, bepaalcl heeft
door enkel op vermoedens te steunen, zonder llet middel te beantwoorclen dat aanlegger afgeleid ha'd nit het feit clat, bij
ontstentenis van een ;;chriftelijk bewijs,
alleen zljn bekentenissen clienden in aanmerking genomen te worden, clan wanneer
het bewijs door getnigen of door eenvondige vermoedens niet toelaatbaar is, behalve in zaken wam·,·an <le waarde niet
3.000 frank te boven gaan, en clan wanneer het ontbreken yan antwoor<l op llet
door aanlegger in zijn conclnsies opgeworpen midclel gelijkstaat met een gebrek
aan de. bij artikel 97 van de Grondwet
voorgeschreven motiyering :
Overwegende dat de partijen het oneens
zijn over het werkelijk voorwerp van llet
door hen gesloten mondellng hunrcontract; dat verweerder v66r de rechter
over de grond stannde llield zowel de onde
als de nieuwe gebouwen alsmede de omliggencle wei<len in hunr te llebben genomen, en llet recllt bekomen te llebben de
uitzicllttoren te exploiteren; dat aanlegger in de door hem v66r de rechter in boger beroep genornen conclnsies integendeel beweerde clat llij alleen de nieuwe ge-

bouwen en de aanllorigheden er van, welke
bet « Hotel Baraqne Michel ll nitmaken,
had verhnurd, en er de aandacht op vestigde dat, vermits verweerder generlmnde
schriftelijk bewijs van de beweerde samenstelling van de verhunrde goederen
overlegde, er grond was om zich aan zijn
onsplitsbare bekentenis te honden;
Overwegende dat het bestreden vonnis
beslist dat de door aanlegger aan verweerder verhnurde plaatsen het geheel omvatten van de aan aanlegger toebehorende
gebouwde en ongebonwde onroerende goederen, gelegen ter plaats genaamd « Baraque Michel ll, op de gemeente Jalhay,
met nitzondering van de eerste verdieping
van het gebonwde deel dat v66r 1929 bestone! en van een kelder welke zich in dit
deel onder de cafezaal bevindt, en dat nit
het hum·contract voor verweerder het
recht voortvloeitle om te- zijn~n bate de
uitzicllttoren te exploiteren;
Overwegende flat het middel llet bestreden vonnis enkel critiseert voor zover
llet de weiden met een oppervlakte van
ongeYeer 4 hectaren' in het llnm·contract
begrijpt, alsook de stal en de loodsen
welke bij de oude gebouwen behoren; dat
de reclltbank haar beslissing aangaamle
deze gecleelten van het onroerend goed
gronclt op de enige beschouwing : « dat
men niet inziet om welke reden deze (aanlegger) zicl1 de aangrenzencle weiden, alsmede de stal en de loodsen waarvan hij
generlei gebrnik maakt, vermits hij zijn
hall!lelszaak overgemaakt lweft, zou voorbehouden hebben ll; dat het clns, zonder
het door aanlegger nit de noodwendigheid
van een schriftelijk bewijs afgeleid middel te beantwoorden, gedeeltelijk op
grond van een eenvoudig verrnoeden de
door verweerder bewePrde omvang van
llet hnurcontraet mmg·enomen hee;ft;
Dat llet bestreden vonnis, door in dier
voege uitspraak te doen, zijn beslissing
niet met redenen omkleed heeft naar de
wens van artikel 97 YUH de Gron<lwet;
Dat het rnidclel derhalve gegrond is;
Over llet tweede rniddel : schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 1341, 1347,
13-!8, 1352, 1~~1:!}~, 1!-J31. 13ilG, l'i lfi, 1I 3G en
1758 van het Bnrgerlijk Wetboek, doorclat
llet bestreden vormis de dunr van het litigieus lnmrcontract op twaalf jaren heeft
bepaald door enkel te stennen op vermoeflens en op een begin van scllriftelijk bewijs, zoncler antwoord te verstrekken op
het middel dat aanlegger afgeleid had nit
l1et feit dat, bij ontstentenis van een
schriftelijk bewijs, slecllts zijn bekentenissen of l!et wettelijk stelsel terzake van
de duur Yan de hnnrcontracten dienden
in aanrnerking genomen te worden, dan

(1) Verbr., 12 Juni 1950 (Bull. en PAsrc.,
1950, I, 716).

(2) Zie de nota 2, ondertekend R. H., onder
dit arrest in Bull. en PASIC., 1952, I, 31).

2o

HUREN. HursnunEN. Huun zoNDER GESCHRm'l' AANGEGAAN. DUUR. DOOR HE'l' PLAATSELIJK GEBRUIK BEPAALD.
VERMOEDEN (( JURIS E'l' DE JURE )),

1° Schenclt wrtikel 97 van cle G1·onclwet het
WJTest clat, 011 uroncl van vermoeclens,
cle aanspnwk van eon part-ij inwinigt,
zonder cle conclusies te lieantwooTclen
vnn cle tegenpartij, clie liewcercle clat
een sclwittel'ijlc liewijs wettelijlc ve1·eist
was (1).
2° De clmw van een zoncler geschrift
aangegane lwishuur, ·is lcrachtens een
vermoeclen juris et de jure cliegene clie
·nit het plaatselijlc gebru.ilc vooTtvloeit;
clit wettelijlc ve1·moeclen lean niet cloor
feiteUjke orermoerlens weerlerJcl wonlen,
zelts inrlien ee·n lJC[Jin '!:an sch1'ifteUjlc
uewijs voorlwnden is (2). (Burg. Wetb.

art. 1736, 1757, 1758 en 1759.)
(DELINCE, T. DUEZ.)
ARREST,

-----------. --------
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wanneer ter zake van huurcontracten
het bewijs door getuigen en door bij de
wet niet bepaalde vermoeclens niet toelaatbaar is om de duur van een niet.
schriftelijk gesloten hum·contract vast te
stellen, zelfs wanneer een begin van
schriftelijk bewijs voorhanden is, en dan
wanncer het ontbreken van antwoord op
het door aanlegger in zijn conclusies
opgeworpen middel gelijkstaat met het
ontbreken van de bij artikel !!7 van de
Grondwet voorgeschreven motivering, of
althans doorclat het bestreden vonnis
nagelaten heeft te bepalen welke de aard
was van het brcwijs clat uit de door aanlegger geschreven brief afgeleid werd, en
inzonderheicl nagelaten heeft te zeggen of
het een begin van schriftelijk bewijs ofwel een bekentenis gold, dan wanneer
dit verzuim het hof in de onmogelijkheid
stelt om te bepalen welk het · wettelijk
bewijsstelsel is waarop het bestreden vonnis heeft willen steunen, en gevolglijk
evenmin om de wettelijkheid van het vonnis na te gaan, wat het ontbreken van de
bij artikel 117 van de Grondwet voorgeschreven motivering uitmaakt :
Overwegende dat aanlegger in {le conclusies welke hij v66r de rechter in hoger
beroep heeft genomen erkend heeft dat
hij een huurcontract van zes jaren heeft
toegestaan hetwelk elke van de partijen bij
het eimle van het dercle jaar vermocht op
te zeggen, cloch tevens deed opmerken dat,
zo zijn bekentenis niet werd aangenomen,
de {luur van het huurcontract. volgens de
plaatselijke gebruiken diende te worden
vastgesteld ;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
bij bevestiging van de beroepen beslissing,
om de motieven van de eerste rechter de
duur van het huurcontract op twaalf jaren heeft bepaald ; dat het te clien einde
steunt op een door aanlegger geschreven
brief welke het als een begin van schriftelijk bewijs beschouwt en welke het door
zekere vermoedens aanvult; dat het alzo,
in strijd met aanleggers conclnsies aanneemt clat dergelijke wijze van bewijsvoering wettelijk is;
Overwegende echter dat, zowel uit het
in onderling verbancl brengen van artike. len 1736, 1757, 1758, alinea 4, en 1759 van
het Burgerlijk Wetboek als uit de werkzaamheden tot voorbereiding van {lit wetbock, blijkt dat de duur van het mondeling huurcontract, ingevolge een juris et
fle jw·e vermoeden die is welke uit de
vlaatselijke gebruiken voortvloeit; dat llet
bestreclen vonnis, door, in strijd met dit
wettelijk vermoeden, op grondslag van
een begin van schriftelijk bewijs en van
feitelijke vermoedens de duur van het
hum·contract op twaalf jaren te bepalen,
cle in het middel aangeduide wetsbepalingen heeft geschonden ;

Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis voor zoveel · het beslist heeft
dat llet tussen de partijen gesloten lluurcontract de weiden alsmede de stal en •le
loodsen welke bij de oude gebouwen behoOl·den begrijpt, de duur van het lluurcontract op twaalf jaar heeft bepaalli
en over de huursommen, de teruggave, de
toerekening en de kosten uitspraak heeft
gedaan; beveelt dat onderhavig arrest zal
worden overgeschreven in de registers
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Venriers en dat melding er van zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt
verweerder tot de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar cle Rechtbank van
eerste aanleg te Luik, zitting houdencl in
hoger. beroep.
27 September 1951. -

1e kamer.- VoorH. Bail, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1'Sl(~uuever, H. Smetrijns.
GeUjkl,widende concMtsie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal. - Ple-ite·rs, HH. Struye en Van
Ryn.
z-itter,
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J\IIAA'J'SCHAPPELIJKE ZEKERHEID.BLJDRAGEN. Ii'\'l'J1~H~STEi\'

Vll:IUIEERDERING EN VERWI.JL"

D00~1·

DE

,~,TEHKGI!J\IER

VERSCHL"L'--

DIGD. AFSTAND. MAG NIET DOOR IJE
RECHTER AAN DE RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID OPGEI.EGD WORDEN.

De 1·echte1·, zelfs ·in ue-val van goecle tm·nw
VMb de werkgever, mag ann cle Rijlcsrlicnst voo1· nw.atschappeli:ilce zelce·rheicl
niet opleuuen afstand te doen van cle
l.;mchtens de van lc·racht zi:incle wetgeving doo·r de werlcge·ve·r verschttl(l-igde
ve·rnwenlc'l'inu ·v(tn de bi:idrnuen en van
rle ve·rwijlinte·resten · nan voornoenule
lliflcsclienst allee-n be/wort het vermouen ·in ueval vnn ovennacht van het
recht afstancl te doen, cleze ve·rmeerrlec
'l'inu en cleze ·interesten te ·innen. (Be-

sluitwet van 28 December 1!!44, gewijzigd bij de besluitwet van (; September
1946; besluit van de Hegent van 16 .Januari 1945, art. 9, gewijzigd bij het besluit van elf' Regent yan 7 September
1946.)
(RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE
ZEKERHEID, T. BAAR.)
ARREST.

HET HOE' ; - Gelet op het bestreclen
vonnis, op 24 Mei 1949 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Luik ;
Over het enig midclel : schending van
artikelen 107 van de Grondwet, 12 van de

,_~..::--==----=----==::-===--=::--==----=-=--:r
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-31besluitwet van 28 December 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid van
.a.e arbeiders, gewijzigd bij besluitwet van
6 September 1946 (art. 2), 9 van het besluit van de Regent van 16 J nnuari 1945
gewijzigd bij de besluiten van de Regent
van 31 Maart, 4 September 1945 en 8 Februari 1946 alsook bij besluit van de Regent van 7 September 1946, 1 van gezegd
besluit van de Regent van 7 Septel:nber
1946, doordat het bestreden vonnis, bij
bevestiging van het vonnis waarvan hoger
beroev, het bedrag van de door verweerder versclmldigde vermeerderingeh en verwijlsintresten van (i.548 frank tot 4.000 fr.
vermindert, dan wanneer de rechter
krachtens de wet deze vei·mindering niet
vermag te verrichten, aangezien dit recht
uitslnitend en « facultatief '' aan de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid
voorbehouden is :
Overwegende dat de bestreden beslis-.
sing bij bevestiging van het beroepen vonnis, op 4.894 frank !let bedrag van de door
verweerder verschuldigde bijdragevermeerdering·en vastgesteld lleeft en op
1.654 frank de verwi.ilsinteresten welke te
zijnen laste vallen ;
Overwegende dat de rechter over de
grond, wegens de goede trouw van verweerder, gemeend heeft de som welke
Baar schuldig is te mogen verminderen
van 6.548 frank tot 4.000 frank met de
wettelijke intresten; ·
Overwegende dut, volgens het middel,
het niet a an de rechter maar aan de Rijks{{ienst voor maatschappelijke zekerlleid
toebehoort, in geval van behoorlijk bewezen heirkracht de betaling van de bijdragevermeerderingen en de verwijlsintresten te verzaken; dat- de rechter dergelijke verzaking niet vermag op te leggen;
· Dat de laatste alinea van het eerste lid
van artikel 9 van het besluit van de Regent \'all 16 ,J anuari 1945, gewijzigd bij
besluit van de Regent van 7 September
1946, dienaangaancle geen twijfel laat bestaan;
Overwegende dat het bestreclen vonnis,
door er allllers over te besliRsen, de in llet
midclel aangeduide wetsbepalingen heeft
geschonden;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden
vonnis; beveelt dat onderhavig arrest zul
worden overgeschreven in de registers van
de Rechtbank van eerste aanleg te Luik
en dat melUing er van zal worden gemuakt
op de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de zaak naar de Rechtbank van
eerste aanleg te Hoei, zitting houdend in
huger beroep.
27 September 1951. -1° kamer. -

Vom·-

zitter, H. Bail, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Versla.g_qever, H. Demoulin.
Gel"ijklu.ldemle conclu-sie, H. Raoul

Hayoit de Terniicourt; eerste advocaatgeneraal. -- Pleite1·, H. Delacroix.
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BEJWIJS. S•rltA~'ZAKEN. BEKLAAGDE EEN
OMSTANDIGHEID AANVOERENDE DIE ZIJN SCHULD
UITSLUI'l'. BEWERING DIE NIET BEROOFD IS
VAN IEDER ELEMENT DAT TOELAAT ER GELOOF
AAN 'l'Jo: HEOHTEN. BEWIJS VAN DE ONJUIST·
HElD VAN DEZE BEWERING.- BEWIJS DAT OP
HET OPENBAAR MINISTERIE RUST.

lVa:n:neer belclaagde een omstand-igheid
aan-voe1·t die zijn verantwoo1·del-ijlcheid
uitsluit, en deze beweTing niet beroofd
is van ieder element dat toelaat er geloof na,n te hechten, beho01·t het aan het
openball1' ·rninisterie er de onjttistheid
1mn te bewijzen (1).
(DELLAER'l', '1'. VANDAMME.)
ARREST.

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op B April 1951 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
I. Voor zoveel de voorziening de beslissing bedoelt gewezen over de tegen aanlegger gerichte publieke vordering ;
Overwegende dat de substantH!le of op
straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de ;yet is ;
II. Voor zoveel de voorziening de beslissing; b~tloelt gewezen over de tegen aanlegger gericllte burgerlijke vordering en
over deze door de aanlegger in hoedaniglleid van btirgerlijke patij ingesteld;
Over het enig middel : schending van
artikelen 97 van de Gronclwet, 71. van het
Strafwetboek, 1, 2 en 3 van de wet van
1 Augustus 18!!9 betreffende het verkeer,
en 57, 1°, c, van de Wegcode, doordat het
bestreden arrest verweerder Van Damme
vrijgesvroken heeft van de te zijnen laste
geleglle beticlltingen, de eis tot schadevergoeding van eiser lweft afgewezen, de
volle<lige verantwoordelijkheid voor het
ongeval 011 eiser heeft laten berusten en
hem dienvolgens tot het totaal bedrag van
de door verweerder Van Damme geleden
schade veroorcleeld heeft, om reden dat
Van Damme, om prioriteit verschuldigd
te zijn, eiser eerst had moeten kunnen
(1) Verbr., 11 Juni 1951 (B-ull. en PAsrc.,
1951, I, 702); zie ook verbr., 3 November 1947
(A•"r. Verbr., 1947, biz. 346, en nota. 1, biz. 347);
2. Mei 1949 (Bull. en PAsrc., 1949, I, 329) ;
23 April 1951 (ibirl., 1951, I, 581).
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zien en dat de vraag of VanDamme, toen ·
Dat het middel niet kan aangenomen
hij de rijweg begon te dwarsen, de mo- worden;
Om die redenen, verwerpt de voorzietorrijder heeft kunnen zien niet met
zekerheid positief en naar alle waar- ning ; veroordeelt aanlegger tot de kosten
schijnlijkheid negatief moest beantwoord en tot een vergoeding van 150 frank jegens
worden, wanneer het feit dat men de verweerder.
schuldeiser van de prioriteit kan zien af1 October 1951. - 2° kamer. - Voorkomen niet beschouwd kan worden als een
materieel bestanddeel van het misdrijf zitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslagvoorzien door artikel 57 van de W egcode, gever, H. Bayot. - Gelijlcl~tidende con~
waarvan het bewijs door het openbaar mi- clusie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
nisterie of de burgerlijke partij client te advocaat-generaal.- Pleite1·s, HH. Struye
worden bijgebracht, wanneer, integen- en Demeur.
deel, het feit dat men de schuldeiser
van prioriteit niet kan zien afkomen beschouwcl moet worden als een oorzaak van
2° KAMER. - I October 1951
verontschuldiging en verrechtvaardiging,
en namelijk als een geval van onoverwinnelijke feitelijke onwetendheid, waarvan VONNISSEJN EJN ARREJSTEJN. - AARD.
- STHAFZAKEN. - ARREST GEWEZEN TEN
echter het bewijs door betichte moet worGEVOLGE VAN EEN ONDERZOEK OP 'l'EGENSPRAAK.
den bijgebracht, wanneer het dus onvol- ARREST OP TEGENSPRAAK.
doende was vast te stellen dat het mogelijk of zelfs waarschijnlijk was dat ver- W onlt ten opzichte vcm beklaagde op teweerder eiser niet kon zien, om verweergenspi·aak gewezen het a1yest uitgeder vrij te spreken en de ganse verantspi'olcen ten uevolge van een ·in zijn aanwoordelijkheid van het ongeval door eiser
wez·igheid gedaan onde1·zoek, tijclens
te laten dragen, wanneer hiertoe vereist
hetwellc hij het ve1·hom· van de get~t'igen
was dat men met zekerheid zou hebben
ctlsook de vo·rderingen van de publieke
vastgesteld dat verweerder zich in die onpart-i:i heett bijgewooncl, en zelf gemogelijkheid bevond;
hoord is geweest (11.
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het arrest blijkt dat verweerder,
(DE WILDE.)
verdacht van inbreuk op artikel 57, 1°,
van de Wegcode, deed gelden dat, toen hij
ARREST.
per rijwiel de b.aan overstak de gele lijnen volgend welke op de rijweg voor de
HEJT HOF ; - Gelet op het bestreden
wielrijders zijn aangestreept, hij aanleg- arrest, op 10 Maart 1951 cloor het Hof van
ger die met grote snelheid op een dertigtal beroep te Gent gewezen ;
meter van hem deze baan kwam opgereOver het enig micldel : schencling van
den, niet kon zien afkomen daar deze voor
artikelen 200, 201,. 202, 203 van het Wethem gedeeltelijk niet zichtbaar was ;
Overweg·encle dat, ·wanneer een ver- hoek van strafvordering cloordat het bedachte een omstancligheid aanvoert welke streden arrest het beroep door aanlegger
zijn verantwoordelijkheid uitsluit en wan- op l l April HJ50 aangezegd tegen het op
n<'er aan deze bewering geloof mag ge- 11 Februari 1950 door de Correctionele
hecht worden, llet aan het openbaar mi- Rechtbank te Gent uitgesproken vonnis,.
nisterie ten laste valt de onjuistheid van als te laat ingesteld niet ontvankelijk
heeft verklaard, wanneer clit vonnis niet
deze bewering te bewijzen;
Overwegencle dat, door verweerder bui- op tegenspraak maar wel bij verstek uitten vervolging te stellen, door de gehele gesproken was geweest claar de eiser niet
verantwoordelijklleid voor het ongeval aan het woord is gekomen noch zich over
ten laste van aanlegger te leggen, door de cle grond van de zaak voor de eerste rechvordering tot schadevergoeding welke hij ter heeft vercledigd; clat clienvolgens bij
tegen verweerder had ingesteld van de gebreke van betekening, de termijn vanhand te wijzen om reden « dat om prio- beroep niet gelopen had, en gevolglijk
riteit verschuldigd te zijn men eerst de eisers recht op beroep niet vervallen was :
weggebruiker, eiser van de prioriteit,
Overwegende clat, blijkens de vermeldinmoet kunnen zien, dat de vraag of Van gen van hef proces-verbaal van de terechtDamme (bier verweerc1er) toen hij de rij- zitting van 12 November 1949, aanlegger
weg begon te dwarsen de motorrijder aanwezig was toen het onderzoek van de
heeft kunnen zien, niet met zekerheid po- zaak door de correctionele rechtbank aansitief kan beantwoord worden; dat deze vang nam, clat aanlegger het verhoor van.
vraag zelfs naar alle waarschijnlijkheid de enige gedagvaarde getuige, alsmede de
negatief te beantwoorden is ll, llet bestreden arrest geen enkel van de in het mid(1) Verbr., '22 April 1940 (Bull. en PASIC.,
del bedoelcle wetsbepalingen heeft geschon1940, I, 130, en nota 1).
den;
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vol'lleringen van het Beheer van financien,
vervolgende partij, en van het openbaar
ministerie heeft bijgewoond, dat hij
daarna gehoord werd en dat de zaak vervolgens naar een latere pleitdag werd verschoven;
Overwegende dat nit de vermelclingen
van de processen-verbaal van de terechtzittingeri van 14 Januari en 11 Februari
1951 blijkt dat de zaak niet meer opnieuw
door de rechtbank onderzocht en behantleld ·werd ;
·
Overwegende dat uit bovenbedoelde vermeldingen, die bewijskracht hebben tot
inschrijving wegens valsheid, vrocedure
die niet ingesteld is geworden, het bestreden arrest heeft kunnen afleiden zontler
de in · het middel aang;eduide artikelen
noch enig andere wetsbepaling te schenden, dat de eerste rechter, wat aanlegger
betreft, op tegenspraak uitspraak heeft
gedaan en dat het door aanlegger aangezegtl hoger beroep · niet ontvankelijk was
omdat het ingesteld is geweest natlat de
termijn van tien dagen voorzien bij artikel 203 van het Wetboek van strafvordering verlopen was;
Dat het middel, wijl het steunt op feiten die door de vermeldingen van .de procesRen-verbaal van de terechtzitting tegengesvroken worden, feitelijke grondslag
mist;
Overwegencle clat de substantiele en de
op straffe van nietigheid voorgeschreven
vormen werden nagekomen en dat de uitgesprokene beslissing overeenkomstig de
wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; verwijst aanlegger in de kosten.

I

fle lVeycode -is voor rle ftndere weggebndlcers niet noodzalcelijk een gebeur-'
tenis die niet lean voomien worden (1).
2° Is niet ontvan.Jcelij k rle voorziening
van rle bnryerlij lee partij waarbij geen
a-uthenUelce ~titg·ifte v·an fle bestrerlen
besli8siny ,r;evoegfl is (2).

(VERMEIRE,

'1'.

ROELANDT.)

ARREST.

1 o De mislwnn·ing, doo1· een yebntilce1· 1!an
rle openbare w:eg, van een bepftliny van

HJ1JT HOJ<' ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op H Mei 1931 in lloger beroep gewezen door de Corredionele Rechtbank
te nenclermonde ;
I. Aangaanrle de voorziening gericllt tegen de beslis~ing over lie pnblieke vorrll'ring':
Over de twee micldelen samengevoegd :
schencling van artikel 1 van het koninklijk besluit van 27 December 1938 en van
artikel 42 van het algemeen reglement op
de verkeerspolitie dom·clat het bestreden
vonnis eiser schulclig verklaart aan overtreding van bovenbedoelcl artikel 42 en
wegens die inbreuk tegen hem strafrechtelijke en burgerlijke veroordelingen uitspreekt wanneer nit de feiten welke de
rechter over de grond vaststaand verklaart blijkt llat annlegg·er de verkeersvoorrang genoot met het gevolg dat verweerder, die nit cle tegenovergestelde richting kwam, voor aanlegger een onvoorzienbare hinderilis uitmaakte en derhalve
de ove1'trecling van artikel 42 van het algemeen reglement tegen hem niet kon
weerhonden worden :
Overwegende dat het bestreden vonnis
enerzijds verklnnrt dat de nanlegger ten
laste gelegcle inbreuk op het artikel 42
van cle vVegcotle bewezen is gebleven, en
amlerzijcls, nit de feitelijke omstandiglleclen welke het aanstipt afleidt dat verweerder Roelnmlt voor eiser een voorzienbare llimlernis is geweest ;
Overwegende clat naar het stelsel van· de
voorziening, aanlegger cle verkeersvoorrang had met clit gevolg dat Orner Roelandt, wijl hij clie voorraug niet heeft geeerbiecligcl, eiser v66r een onvoorzienbarP
hindernis heeft geplaatst; dat aldus clit
stelsel berust op eleze beschouwingen clat
een llindernis alhoewel feitelijk voorzienbaar, naar recht onvoorzienbaar kan zijn;
Overwegencle dat cleze opvatting generlei steun vindt in de bepalingen van het
algemeen reglement noch in die van het
1ioninklijk besluit van 27 December 193R
betreffende de verkeersvoorrang op de
nauwe bruggen en op de wegen en wegvakken waar twee voertnigen niet gemak-

(1} Verbr., 2 April 1951 (Ball.' en .P.Isr(J.,
1951, I, 514).
. .

. (2) Vaste rechtspraak. Zie O!lder meer verbr.,
21 ]'e,l:n'U:ad. 1949 (A'"· rer'ln<, 1949, blz. 142).

1 October 1951. - 2" kamer. - Vom·zUter, H. Wouters, voorzitter. - Verslagyever, H. Simon. - Gelijlc/,uiflenrle con. clns·ie, H. llog·er Janssens de Bisthoven,

advocaat-generaal.
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1 o VEllKEEH. -

MISKENNING DOOR EEN
WEGGEBRUIKER VAN EEN BEPALING VAN DE
WEGCODE. - :M:AAKT NIET. NOODZAKELI.JK
EEN GEBEURTENIS UIT DIE NIET RAN VOOilZIEN
WORDEN.
2o VOORZI.ENING IN VERBREKING.
- S•rRAFZAKEN. - BI.J TE VOEGEN STUKKEN.
- BURGERLl.JKE PAR'r!.J ·EISERES: - GEEN
UITGIF'l'E BI.TGEVOEGD VAN .DE •BESTREOEN BESLISSING. - NIET-ONTVANKELI.TKHEID.

VERBR., 1952. -

3
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)l:elijk kunnen kruisen, noch in enige ander wetsbepalingen ;
·
Dat de voorschriften van artikel 42 van
het algemeen reglement voor alle weggebruikers binuend zijn zelfs voor deze wien
de verkeersvoorrang is verleend;
Dat het niet naleven van die voorschriften slechts in een zich ter zake niet
voordoende geval, de bestraffing ontloopt
namelijk, wanneer het aan de weggebruiker feitelijk onmogelijk was de hindernis
te voorzien;
Overwegende dat uit het vorenstaande
volgt dat het zoncler belang is na te gaan
of het aan 's hofs censuur onderworpen
vonnis het artikel 1 van het koninklijk
besluit van 27 December 1938 al dan 'niet
behoorli.ik heeft geinterpreteerd;
Dat immers al hacl het bestreclen vonnis
bedoeld artikel door een verkeerde interpretatie geschonden, de veroordelingen
welke het wegens de inbreuk op het artikel 42 van het .algemeen reg1ement uitspreekt desniettemin wettelijk door de
bewezen verklaarcle feiten zouden g·erechtvaardigd blijven;
Overwegen{le verder dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgescbreven vormen werden nagekomen en dat de
uitgesproken veroorclelingen wettelijk
zijn;
II. Aangaancle de voorziening tegen !le
beslissing O>er de burgerlijke vordering
door aan1egger tegen verweeruer Omer
Roelandt ingesteld;
Overwegencle clat a anlegger verzuimcl
heeft een authentieke uitgifte van de bestreden · beslissing· bij de stukken te voegen (Wetb. v. strafv., art. 419) ;
Dat clerhalve zijn voorziening in zover
zij de beslissing gewezen over zijn burgerlijke vorclering bedoelt niet ontvankJijk is;
III. Aangaande de voorziening tegen de
beslissing gewezen over de eis van de burgerlijke partij Orner Roelandt;
Overwegencle clat aanlegger tot staving
van zijn voorziening geen enkel micldel
inroept en clat het Hof er van ambtswege
geen opwerpt;
Om clie reclenen, verwerpt cle voorziening; veroor{leelt aanlegger tot de kosten
en tot de schadevergoecling van 150 frank
ten laste van verweercler Roelandt.
1 October 1951. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. - Vel·slaggever, H. Simon. - GeUjlchtiden.de con.clusie, H. Roger Janssens de Bisthoven,

advocaat-generaal.
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1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRA~'ZAKEN. - DOUANEN EN ACCIJNZEN.

MIDDEL AFGELEID 1TlT DE SCHENDJNG VAN HE'l'
AAN RET PROCES-VERBAAL VAN DE AGENTEN
VAN HE1' BEHEER YERSCHULDIGD GELOOF. GEEN TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN DE REDENEN
VAN HET ARREST EN DE VERMELDINGEN VAN HET
PROCES-VERBAAL. - MIDDEL DAT GRONDSLAG
MIS'J.1 IN FEITE;

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. - DOUANEN EN ACCIJNZEN. ARREST DAT DE BEKLAAGD~~N VRIJSPREEKT EN
DAARENBOYEN DE PUBLIEKE VORDERING VERVALLEN VERKLAART WI~GENS DADING. - VoonZIENING VAN DE YERVOLGICNDE PAR1'IJ. - MIDDEL DE TWEEDE BESCHIKKING VAN HET ARREST
CRITISEREND. - VRIJSPRAAK WETTELIJK GERECHTVAARDIGD. - MIDDEL VAN BELANG ONTBLOOT. - NIE'l'-ONTVANKELIJKHEID.
1° Mist umndslnu in fcite het m·iddel dat
het bestl"eden an·est verwijt, in z·ijn. betveearedenen, het lUt.n het proces-verbnnl vnn de aoe·nten vwn het beheer van
de do'llanen rerschn/.rliad !leloof te hebben .IJCSchonrlen, dwn 1.rnnnee1· .17een enl"el
te.IJenstl·ijdiahe'id bestnat t1tssen de beweegl·edenen vwn het aiTest en rle vm·melllingen van het twoces-verbnal.
2o Wannee,r de 1·echte1· over de m·onrl, na
lle beticht'ing n.iet bewezen te heliben
verlclna.nl en de belclaaaden te hebben.
m·ijaeBlwolcen, danrenboven beslist heett
aa.t lle· pu.blielce vo1·derin.g weaens dading
vervnllen is, is van belan,q ontbloot en,
bijgevolg, 11iet ontvctnkelijlc het midrlel
dom· de vrwvolaemle pa1·t·ij tegen deze
t-weede beschilclcing van het ct!Test gelicht, .indien de vri.js1waalc wettelijlc gerechtvaardigd is.

(BELGISCHE STAAT, BEHEER DER DOUANEN
EN ACCIJNZEN, T. T'SJOEN EN CONSORTEN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op !let bestreden
arrest, op 17 l\1ei 1951 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
Over het enig middel : schending van
de artikelen 97 van de Gronclwet, 239 van
de algemene wet van 25 Augustus 1822,
1, 3, 4, 19, 20, 22, 23, 25 en 28 van de wet
van () April 1843, 1, 2 en 4 van de wet van
20 December 1897, van de bepalingen van
de wet van 30 Juni 1931 en van het besluit
van de Regent del. 15 December 1944 alsmede van de artikelen van ·het Burgerlijk Wetboek betreffende de verbintenissen en de overeenkomsten, cloordat bet
bestreden arrest, eerste onderdeel, het
aan het door eisers aangestelden regelmatig opgemaakt proces-verbaal verschuldigd geloof heeft miskend wijl het verklaart dat het aan verweerder T'Sjoen
ten laste gelegde feit niet bewezen is, alhoewel bovenbedoeld proces-verbaal vaststelt dat de bij verweerder Balcaen aan
de uiterste grens bevonden goecleren niet
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door een geldig bescheid gedekt waren
toen zij aangeslagen werden en dat, indien Balcaens afwezigheid het neerleggen van de factuur waarvan sprake in het
arrest onmogelijk maakte, verweerder
T'Sjoen verplicht was de goederen terug
mede te nemen en ze niet zonder dekking
mocht laten; tweede onderdeel, de vordering van het beheer vervallen heeft verklaard ten gevolge van de met verweerder T'Sjoen gesloten dading, alhoewel uit
de proces-stukken blijkt dat die dading
niet volledig ten uitvoer werd gebracht
daar in strijd met hetgene bedongen werd,
T'Sjoen geweigerd heeft afstand te doen
van de aangeslagen waren ;
Overwegende met betrekking tot het
eerste onderdeel : dat verweerders vervolgd werden om op 25 Maart 1948 te
Moeskroen, als daders, mededaders, medeplichtigen of enigszins belanghebbenden,
aan beperkingen onderworpen koopwaren
zijnde 48.000 meter elastiek, zonder de
voorgeschreven geldig~ tol of accijnsbescheiden, in de voorbehouden tolkring te
hebben vervoerd;
Overwegende dat het bestreden arrest
verklaart dat uit de behandeling van de
zaak v66r het hof van beroep en uit de
elementen van het dossier blijkt dat het
door T'Sjoen gedane vervoer van elasticken gedekt was door een gezegelde factuur die in de bundel berust maar die
door T'Sjoen niet kon overhandigd worden aan verweerder Balcaeli daar deze
op het ogenblik van de afievering riiet
thuis was;
Overwegende dat er geen strijdigheid
bestaat tussen deze beweegreden van het
bestreden arrest en de vermeldingen vervat in het proces-verbaal blijkens welk
de goederen niet door een geldig bewijs
gedekt waren wanneer zij · bij Balcaen
door de verbalisanten gevonden werden;
Dat aldus het eerste onderdeel feitelijke
grondslag i:nist ;
Overwegende met betrekking tot het
tweede onderdeel : dat uit het boven. overwogene volgt dat het aan 's hofs censuur
onderworpen arrest door het niet bewezen verklaren van de enige ten laste van
verweerders gelegde inbreuk de vrijspraken welke het uitspreekt wettelijk gerechtvaardig<l heeft;
Dat daaruit blijkt dat het tweede onderdee!, welk er zich toe beperkt het bestreden arrest te verwijten zijn beslissing
te hebben gestaafd op een dading, die,
wijl zij niet volleclig uitgevoercl was geworden, de strafrechtelijke vorclering niet
koh doen vervallen, tegen een overbodige
overweging van de rechter over <le grond
is gericht, gevolglijk aile belang ontbeert
en derhalve niet ontvankelijk is ;
Overwegende verder dat de substantillle
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat

de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; verwijst de Belgische Staat in de
kosten.
1 October 1951. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslagge·ver, H. Simon. Gelijkluidende concl·usie, H. Roger Janssens .de Bisthoven,
advocaat-generaal.
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RECHTBANKEN.
STRAFZAKEN.
.MACHT VAN DE RECHTSMACHT VAN WIJZEN.
- RECH'l'ER IN HOGER BEROEP.- VERANDE_RING VAN QUALIFICATIE. - VOORWAARDEN.
De 1·echter in hager beroep mag slechts in
plaats van de q·ualificatie van het feit
van de betichting (diefstal) een nienwe
q·ualificatie stellen (bedriegUjlce verbergin{f) en de belclaagde op {f1·ond van deze
laatste veroordelen, inclien het aldus
wee·1·ho1tden feit, hoewel ande1·s omsclweven, rUt ·is welk aan de vervolg·ing
ten gmndslctg ligt of vervat is in de
teiten die b·ij de rechter over de {frond
acmhan.{f'ig werden gemaalct, en indien
cle belclaagde er toe aanzocht werd zich
tegen de aldus omsch·reven beUchting
te verdecliuen (1) •

(SCHWARTZ.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 Juni 1951 door het Hof van
beroep te Luik gewezen;
Over het middel van ambtswege opgeworpen : schending van artikelen 97. van
de Grondwet, 130, 162, 202 en 211 van het
Wethoek van strafvordering en van de
rechten van de venlediging doordat dP
bestreden arrest eiser heeft veroordeeld
wegens een feit dat een bedrieglijke verberging uitmaakt, wanneer uit geen enkel
stuk van de procedure blijkt dat dergelijke feiten bij de rechter over de grond
aanhangig waren, noch dat aanlegger verwittigd werd zich te verdedigen omtrent
het hem ten laste gelegd feit omschreven
als bedrieglijke verberging ;
Overwegende dat eiser gedagvaard is
geweest voor de Correctionele Rechtbank
te Hasselt hoofdens te Zolder op 30 Augustus 1950 een aantal zolderplanken die
hem niet toebehoren ten naclele van Jan
(1) Verbr., 4 October 1948 (A,.,.. Ye1·br., 1948,
biz. 456, en not!!<) ; 23 April 1951 (Bull. en
PAsrc., 1951, I, 578, en nota 1, bli. 579).
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Garnier bedrieglijk weggcnoine'n te hebben;
Dat de correctionele rechtbank hem aan
dit misdrijf schuldig heeft verklaard;
Dat, beslissende op het door de beklaagde en het openbaar ministerie tegen dit
vonnis aangezegd huger beroep, het bestreden arrest verklaart dat het niet genoegzaam bewezen is dat de beklaagde
zich aan het feit van diefstal schuldig
heeft gemaakt, maar dat uit « het ter zitting van het hof JJ gedane onderzoek is
gebleken dat betichte te Zolcler op 30 Augustus 1950 een zeker aantal aan een under toebehoi·ende planken waarvan hij
bij toeval het bezit verkregen had, ten
nadele van Jan Garnier beclrieglijk verborgen !weft; dat het clerhalve aanlegger
vrijspreekt voor de feiten van de clagvaarding en hem wegens heling veroordeelt;
Ovcrw0gencle dat uit de bewoonling0n
van bet bestreclen arrest get>ns:-~ins blijkt
dat het feit waaraan het bof van beroep
aanlegger scbulclig verklaart wel clatgene
is wegens welk hij verYolgd en door de
eerste recbter gevounist is geweest;
.
Overwegencle dat de rechter in huger
beroep de in bet miclclel aangecluicle wetsbepalingen schenclt wanneer hij zoals in
voorliggencl geval een beklaagcle veroordeert-hoofclens een misclrijf under clan flit
wegens welk hij vervolgd en in ecrste aanleg veroorcleelcl werd zonder vast te stellen, clat het alzo weerhouden feit., ulhuewel amlers omschreven, wel cUt is dat aan
de vervolging ten grondslag ligt of altbans vervat is in de feiten welke tot de
vervulging' aanleicling hebben gegeven;
Overwegencle vercler dat uit geen processtuk bli;jkt clat eiser verwittigcl wercl
clat hij zich tegen de nieuwe umschrijving
van beclrieglijke verberging te ven1Ptligen
had, dat alclus bet bestreclen arrest ook
de rechten van de verclecliging sehendt ;
Om die reclenen, verbreekt bet bestreclen arrest; beveelt clat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers
van het Hof van beroe1) te Luik en dat
melding er van zal worden gemaakt up de
kant van de vernietigcle beslissing ; laat
de kosten ten laste van de Staat; verwijst
de zaak naar bet Hof van beroep te
Brussel.
1 October 1951. - 2e kmner. - Yoorzitter, H. Wouters, voorzitter. - Ye1·sh~g
gevm·, H. Simon. - Gelijlcluidende concl1tsie, H. Roger .Janssens de Bistlwven,

ad 1•ocaat-gel).eraal.

2c KAMER. -

EN VEJ,l.VVI.JZING NAAR JCEN KAMER VAN INBE-

SCHULDIGINGS'l'ELLING.

Wannee1· een beschikkiny van de 1·aadJcame1·, b·ij nanneming ·van ve1·zachtende omstandigheden, een pe1·soon beticht
'l.'an een misdaad die niet voo1· cm·1·ectionaUsat-ie door rle onderzoelcsyerechten vntbaa1· is nnnr de con·ect-ionele
rechtbnnlc venvezen heejt, en de C01Tect-ionele 1·echtbnnk zich onbevoe.rJd heett
ve1·fclaa.rd, ventiet-iyt het hof, het rechtsyebiecl regelende, de l>esch-ilclC'ing en verw·i.jst de za.a.k naa.r een lcnmer 'VMt in1Jesch1tlcligingstelling (1).

I

(PROCUREUR DES KONINGS 'l'E OUDENAARDE
IN ZAKE VAN DAM~IE.)
ARREST.

HE'l' HOF; -'- Gelet op het v.erzoekschrift tot regeling van rechtsgebied, ingediencl door de Procureur des Konings
bij de Rechtbank van eerste aanleg te
Oudenaarde;
Overwegende dat, bij beschikking gewezen op 22 December 1944 door de raadkamer van de Rechtbank van eerste atmleg te Oudenaarde, Maria-Magdalena Van
Damme, huishouclster, geboren de 21 Februari 1918 te Sint-Maria-Lierde, er destijds wonende, en thans te Moorsel, Hollestraat, 2, onder meer, bij aanneming van
verzachtende omstandigheden, naar de
correctionele rechtbank verwezen werd uit
hoofde van : << up 3 September 1944 ten
naclele van Rene Van Damme, te SintlVIaria-Lierde vrijwillig den brand te hebben gestoken in een gebouw dat nan een
amler toebehoort, gebouw clat tot woning
client en waarin zich op het ogenblik van
<le brandstichting· personen hevonden JJ ;
Overwegende clat, bij vonnis gewezen op
tegenspraak op 18 Januari 1946, de Correctionele Rechtbank te Ouclenaarde zich onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van voormelde telastlegging, en tevens wat betreft de vervolging van een
ander ten laste van de vournoemde verclachte gelegd misdrijf de publieke vordering vervallen verklaarcle wegens amnestie ·
Overwegende clat uit de strijdigheid van

I October 1951

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAD'ZAKEN. -

KAMER DIE BIJ AANNEllflNG \'AN YER'ZACHTENDE
OMS'fANDIGHEDEN EEN PERSOON VAN EEN MISDAAD BETICHT DIE NIET VOOR CORREC'l'IONALISA'l'IE DOOR DE ONDERZOEKSGERECHTEN VA'l'BAAR IS, NAAR DE CORREC'l'IONlcLE HECHTBANK VERWIJS'l'. VONNIS VAN ONBEVOEGDVERKLARING. RE~U~LING VAN RECHTSGEBIED. VERNIETIGING VAN. Die BESCHIKKING

BESCHIKKING VM' DE RAAD-

(1) Verbr., 27 Februari 1939 (/Jnll. en PAsrc.,
1939, I, 103, 2') ; 18 December 1950 (ibirl., 1951,
I, 21)2).
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dit ·deel van de beschikkiilg tot verwijzing
en van dat vonnis van onbevoegdheid,
beide in kracht van gewijsde gegaan, er
een negatief geschil van rechtsgebied is
ontstaan dat de gang van het gerecht belemmert;
Overwegende dat, ingevolge artikel 2
van de wet van 4 October 1867, gewijzigd
bij artikel 3 van de wet van 23 Augustus
1919 alsmede bij artikel 3 van de wet van
14 Mei 1937 de verwijzing naar de correctionele rechtbank, bij aanneming van verzachtende omstandigheden, slechts toegelaten is, uit hoofde van feiten voorzien bij
artikel 510 en volgende van het Strafwetboek, in zover de normale straf hoogstens vijftien jaar dwangarbeid bedraagt;
Overwegende dat, krachtens voormeld
artikel 1)10, de feiten van de telastlegging strafbaar zijn met dwangarbeid van
vijftien tot twintig jaar ;
Om die redenen, het rechtsgebied regelende, zonder acht te slaan· op de hoger
bedoelde beschikldng van de raadkamer
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Oudenaarde, welke voor nietig en niet bestaande wortlt gehouden, doch enkel in
zover zij over de ten laste van voornoemde Van Damme gelegde brandstichting
heeft gewezen, verwijst deze laatste, wegens die telastlegging, naar de kamer van
inbeschuldigingstelling van het Hof van
beroep te Gent; beveelt dat het onderhavig arrest zal worden overgeschreven in
de registers van de Rechtbank van eerste
aanleg te Oudenaarde en dat melding er
van zal gemaakt worden op de kant van
de ·vernietigde beschikking.
1 October 1951. - 2" kamer. - Voorzitter, H. >Vonters, voorzitter. - Versla.qveve1·, H. Belpaire. - Gelijlcl·nidende conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - VONNIS
VAN YEROORDELU(G. - GEEN AANDUIDING VAN
DE WETSBEPALING DIE DE STRAF OPLEGT. -

(HOLSTERS,
T. BELGISCHE SLEEPYAARTGROEPERING.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 Maart 1951 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Hasselt;
Over het derde middel : schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 163 en 195
van het >Vetboek van strafvordering en
6 van de besluitwet van 12 December 19'14
doordat het bestreden vonnis niet aan<luidt welke wettelijke bepaling eiser overtreden heeft :
Overwegende dat het bestreden vonnis
dat van artikel 6 van de besluitwet van
12 December 1944 melding maakt, alzo wel
de bepaling aanduidt welke het ten laste
van eiser gelegd feit omschrijft, doch
door te verzuimen melding te maken van
urtikel 11 van deze besluitwet, de bepaling niet uangeeft welke de straf oplegt
en van het feit een misdrijf maakt;
Dat aldus het bestreden vonnis in rechte
niet gemotiveerd is ;
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing over de publieke vordering deze
medebrengt van de beslissing over de op
gron<l van het strafrechterlijk feit ingestelde burgerlijke vordering;
Om die redenen, en zonder dater aanleiding zij de andere micldelen te onderzoeken; verbreekt het bestreden vonnis ; veroordeelt verweerster tot de kosten; beveelt dat onderhavig arrest zal worden
overgeschreven in de registers van de
Correctionele Reclltbank te Hasselt en dat
melding ervan zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak naar de Correctionele Reclltbank te Tongeren nitspraak doende ill
hoger beroep.
1 October 191)1. - 2° kumer. - Vo01"zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slag,qcvc1·, H. van Beirs. Gelijlchtiflcnflc
concl'/lsle, H. Roger Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal.
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GEBREK AAN HEDEN.

Is niet gemotiveerd ·in rcchtc het vonn·is
van vemordeling dat e·1· zich toe bcpe1·lct
de wetsbepaling aan te fltt.idcn clic hct
misfl1·ijf omschTijft, doch verztdmt cleze
aan te flnidc1~ die fle strat oplegt (1).

(Grondwet, art. 97.)
(1) Verbr., 2 April en 7 Mei 1951 (Bull. en
1951, !, 502 en 609).

PASIC.,

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - VoNNIS
VAN VEROORDELING WEGENS INBREUK OP DE
VERKEERSPOLI'l'IE. AANDUIDING VAN DE
ARTIKELS VAN HE'!' ALGEMEEN REGLEMENT DIE
DE INBREUKEN OMSCHRIJVEN EN VAN DE WET
VAN 1 AUGUSTUS 1890. - VONNIS IN RECHTE
GEMOTIVEERD.
2° VONNISSEN EN ARRESTEN.
VONNIS \'AN VEROORDELING. - STRA~'ZAKEN.
- DWALING IN DE y~;lL\IELDI:\'U VAN DE 'l'EKS'l'

-38VAN DE TOEGEPASTE ST.RAF. - WET BIJ VE.RGISSING KONINKLIJK BESLUIT GENOEMD. WETTELIJKE STRA~' UITGESPROKEN. - GEEN
NIETIGHEID.
vom~is, dat wegens inMeuken op
, het algemeen 1·eg lemont op het ve1·voer
en het vedceer veroo1·deelt, is voldoende
naar recht gemotiveerd, indien het de
a1·tikels van dit 1·eglement aandttidt die
de inb1·e·ulcen omsclwijven en de wet' van
1 Augttsttts 1899, waarvan een enkele
beschikking de op deze inb?"ettken toe, 1Jasselijlce st1·atten bepaalt (1).
2°. De ?er~;aming van lconinklijlc beslttit bij
ve1·g~sstng aan de wet van 1 Au.gttstus
1899 gegeven, in een vonnis dat verom·deelt wegens inb1·ettlcen op het algemeen
1·eglement op de verkeerspolitie, brengt
de n·ietigheid niet mede q;an deze besliss'i.ng, ·indien de ttitgesprolcen straf degene is die cleze wet voorz·iet (2). (Wet-

1° Het

boek van strafv., art. 411 tot 414.)
(NYS, T. NATIONALE MAATSCHAPPIJ
VAN BUURTSPOORWEGEN EN FORD MOTOR CY.)
ARREST.
BET HOF ; - Gelet op het bestreden
vounis, op 22 Februari 1951 in boger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Autwerpen;
I. In zover de voorziening is gericht
tegen de beslissing over de publieke vorderiug :
Over het enig middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden vonnis eiser tot twee geltlboeten
nit hoofde van overtreding van de artikelen 96, 1°, en 31, 2°, van de Wegcode en
tot schadevergoeding tegenover de twee
verweersters, burgerlijke partijen veroordeeld heeft, zonder melding te maken
van artikel 2 van de wet van 1 Augustus
1899, waarbij de feiten uit welker hoofd
hij veroordeeld werd strafbaar verklaard
worden, cloordat het vonnis alclus onvoldoende gemotiveerd is en het voorschrift
van a,rtikel. 97 van de Grondwet niet nageleefd heeft :
Overwegende dat, waar het bestreden
vonnis vaststelt dat de feiten behoorlijk
door het vonnis van cle eerste rechter
werden omschreven, het uitdrukkelijk
naar dit vonnis verwijst;
Overwegende dat de eerste rechter in
zijn vonnis, benevens de artikelen van het
koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het vervoer en
het .verkeer, waardoor chi ten laste van
aanlegger bewezen verklaarcle inbreuken
(1) Zie de referenties aangehaald onder voorgaand an..st.
(2) Zie verbr., 22 Mei 1950 (Arr. T'e1·b,·., 1950,
blz. 594; Bull. en PAsrc., 1950, I, 664) en de
nota.

waren omschreven, de wet van 1 Augusc
tus 1899 vermeldt, welke de strafbepaling.
inhoudt waardoor de straffen worden bepaald die op deze inbreuken toepasselijk
werden gemaakt ; dat, vermits deze wet
slechts een enkele strafbepaling bevat,
deze van artikel 2, die vermelding volstaat
om behoorlijk de wetsbepaling aan te wijzen waardoor de op de gepleegde inbreu~
ken toepasselijke straffen worden bepaald
en voldoet aan de vereisten van het arth
kel 97 van de Grondwet;
Overwegende dat, indien, ten aanzien
van de wijze waarop voormelde wetsbepaling in het vonnis van de eerste rechter
onder de bewoording << artikel. 96 1 o van
het koninklijk besluit van 1 Febr~ari '19-34,
1 Augustus 1899 ll werd aangewezen, deze
vermelding niet de wet van 1 Augustus
1899 cloch eeu koninklijk besluit van zelfde
datum schijnt te bedoelen, zulks enkel
aan een louter materH~le vergissiug blijkt
te wijteu te ziju;
·
Overwegende overigens dat de straffen
welke op eiser werden toegepast deze zijn
welke door de op de inbreuken toepasse-·
lijke wet worden voorzien, en dat derllalve, ware de onnauwkeuriglleid van betwiste vermelding aan een werkelijke vergissing toe te wijten, deze vergissing bij
de aanhaling van cle tekst van de toege~
paste strafwet, krachtens artikelen 411
en 414 van .het Wetboek van strafvordering g·een aanleiding geven zou tot vernietiging van het bestreden vonnis ;
Overwegende dat het middel aldus uiet
kan· aangenomen worden;
En overwegende dat de substantH~le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
uitgesprokeu straffen overeenkomstig de
wet zijn;
II. In zover de voorziening is gericht
tegen de beslissing over de burgerlijke
vorderingen ;
Overwegende clat geen bijzondere midtlelen worden aangevoerd en het Hof er
geen ambtshalve opwerpt;
Om die redeuen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aaulegger tot de kosten.
1 October 1951. ~ 2° kamer. - Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Yandermersch. - Gelijlclttidencle
concltts·ie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
advocaat-geueraal. - Pleiter, H. Struye.
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1° YERBREKING. - RECH'l'SPLEGING.
BURGERLIJKE ZAKEN. - AANVULLENDE MEMOlliE. - MEMORIE DIE NOCH DE UITEENZETTING VAN DE FEI'l'EN NOCH DE ONTWIKKELING
VAN DE MlDDELEN BEVAT. - 0VERGELEGD MET
RET ENKEL DOEL OM NIEUWE STUKKEN NEER
TE LEGGEN. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.

------------------- -:-:-- T

392° VERBREKING. - RECHTSPLEGING. ARTlliEL 14g VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. - NIET TOEPASSELIJK OP DE RECHTSPLEGING IN VERBREKING.
go l\HSDADEN EN WANBEDRIJVFJN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT. ARTIKEL 12gdecies VAN HET STRAFWETBOEK. GELDELIJKE VEROORDELINGEN TEN BATE VAN DE
STAAT TEN LASTE VAN DE ORGANEN OF AANGESTELDEN VAN EEN VENNOOTSCHAP UITGESPROKEN. - BURGERLIJKE VERAN'l'WOORDELIJKHEID VAN DE VENNOO'l'SCHAP. - SCHULDVORDERING VAN DE S'l'AA'l' DOOR AL DE GOEDEREN
VAN DE VENNOOTSCHAP GEWAARBORGD.
1° Is niet ontvan1celijk de aanmt.llende memarie die, noch een !titeenzetting van
de feiten noch de ontwilclcel'ing van de
in het verzoelcsclwift inge1·oepen middelen bevattend, rnet het enlcel doel om
nieuwe st!tlclcen neer te leggen over,qelegd wordt. (Wet van 25 Februari 1925,

art. 1g.)
2° Artilcel 143 van het Wetboelc van btwgerlijlce rechtspleging (lconinlclijlc beslu'it w: 224 van 24 Decembe1· 1935,
a1·t. 1) is niet toepasselijlc op de 1·echtspleging in verb1'eking (1).
go 1-V annee1·, bij toepassing van artikel 123decies vwn het St1·atwetboelc, een
vennootschap bttrge1·l·ijlv verantwoordeUjk is .voor de gelrleUjlce vemo·rdelingen,
wegens misd1"ijven te,qen de ttitwendige
·veiUgheid van ae Staat, ten laste van
haa'l' orunnen ot (tnnuestelden ·n'ityesprolcen, bezit lle Stnat teuen hnnr tot het
bed·mg van deze veroorllelinuen een
sch·nldvorderiny wellce nl de uoedm·en
vnn de veniwdtschnp, zo on-roerende als
roerende, zo toekomst-ige nls tegenwoordige tot pnnd heeft. (Strafw., artikel 12gdecies [besluitwet van 20 Septem-

ber 1945, artikel 2]; wet van 16 December 1851, art. 7 en 8.)
(DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP KORTRIJKSE
KUNSTWERKSTEDE GEBROEDERS DE COENE,
T, 1° BELGISCHE STAAT; 2° DIENST VAN HET
SEQUESTER.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 Mei 1949 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
Over het middel van niet ontvankelijkheid in de tweede memorie. afgeleid uit
de omstandigheid dat die memorie geen uiteenzetting van de feiten, .noch de ontwikkeling van de middelen van verbreking inhoudt en over de daaruit volgende nietontvankelijkheid van de voorziening zelve
wegens onregelmatige overlegging van de
(1) Verbr., 11 Januari 1945 (Bull. en PAsrc.,
1945, I, 82, en nota 2).

v6.6r het hof van beroep genomen besluiten;
Overwegende dat de aanvullende memorie, voorzien bij artikel 1g van de wet van
25 Februari 1925, ten doel heeft aanlegger toe te laten een uiteenzetting van de
feiten te doen en de in het verzoekschrift
of de inleidende memorie aangeduide middelen te ontwikkelen; dat indien bij het
indienen van een aanvullende memorie
aanlegger het recht heeft nieuwe stukke~
bij de. bundel te voegen, het neerleggen
van die stukken nochtans niet zoals in
onderhavig geval, de enige bed~eling van
aanlegger mag zijn ;
Overwegende dat de tweede memorie derhalve niet ontvankelijk moet worden verklaarcl, maar dat, vermits artikel 14g van
het Wetboek van burgerlijke rechtspleging
(kon. besl. nr 224 van 24 December 19g5,
a~-t. 1) op cl~. p~ocedure van verbreking
met toepassellJk rs, de omstancligheicl dat,
ten gevolge van de niet-ontvankelijkheid
van die rnemorie, de eraan gehechte v66r
het hof van beroep genomen besluiten niet
regelmatig v66r het Hof van verbreking
werden overgelegd zonder invloed is op
de ontvankelijkheid van de voorziening
zelve;
Over het enig middel van verbreking :
schending van artikelen 42, 12gter en
123decies van het Strafwetboek, 12 van de
Grondwet, doordat het bestreclen arrest
beslist heeft dat eiseres in solidum met
hare beheerders gehouclen is de som van
g93.455.000 frank aan eerste verweerder
te betalen, zijnde het bedrag van de ten
voordele van de Schatkist door het krijgshof te laste van gezegcle beheerders gelegcle verbeurdverklaring, en dat deze
veroordeling zal mogen ten uitvoer gelegd
worden op ·hare onroerende goecleren, zo
nit natuur als bij bestemming alsook op
haar toekomstige goederen, en eiseres
tot de kosten tegenover tweede verweerster veroordeeld heeft, dan wanneer de bijkomende straf die door artikel123te1· voorzien is, en waarvoor de vennootschappen,
volgens artikel 12gdecies burgerlijk aansprakelijk zijn, telkens als het gaat over
door hun organen of aangestelden gepleegcle misdrijven, een verbeurdverklaring uitmaakt die als dusdanig geen onroerende en toekomstige goederen tot
voorwerp kan hebben :
Overwegende dat waar het artikel12gdecies van het Strafwetboek bepaalt
dat de vennootschappen burgerlijk aansprakelijk zijn voor de veroordelingen tot
schadevergoeding, geldboete; kosten, verbeurdverklaring, teruggave en geldelijke
straffen hoegenaamd, die wegens misdrijf tegen de uitwendige veiligheid van
de Staat tegen hun organen of aangestelden · werden uitgesproken, het niets
anders doet dan aan de Staat· een schuld-
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vordering toe te kennen van het bedrag
van de alzo tegen de organen of aangestelden van de vennootschap uitgesproken
veroordelingen ;
Overwegencle dat die schulclvorclering
van de Staat door de artikelen 7 en 8 van
de wet van 1.6 December 1.851.- beheerst
wordt en derhalve al de goecleren van
schulclenares, zo onroerencle als roerende,
zo toekomstige als huidlge tot panel heeft;
Dat bet midclel dienvolgens naar recht
faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegster tot de kosten
en tot een enkele vergoeding vanl50 frank
jegens de verweerders.
4 October 1.951.. - l_e kamer. - Voo1·zitte1·, H. Bail, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Smetrijns.
Gelijlcl·wiclencle concl~tsie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
Pleiters, HH. Struye en della Faille
d'Huysse.
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1. 0 VOORZIENING IN VERBREKING.PERSONEN WAARTEGEN MEN ZICH KAN VOORZIE'I'. - BURGERLI,JKE ZAKlcN. - VOORZIENING GERICHT TEGEN EEN PARTIJ TEN VOORDELE VAN WIE ElSER TOT DE KOSTEN VEROORDEELD WERD. - VOORZIENING ONTVANKELI.JR.
~o HUUR VAN WERK EN VAN DIENSTEN. - BESTEKKEN EN AANNEMINGEN. AANNE~fJNG TEGEN VASTE PRIJS. AANNEMING DIE VERANDERINGS- OF VERBETERINGSWERKEN AAN EEN BESTAAND GEBOUW ~'OT
VOORWERP HEEFT. - VERANDERINGEN OP RET
PLAN. - BEWIJS DAT DEZE VERANDERINGEN
DOOR DE EIGENAAR WERDEN INGEWILLIGD.
SCHRIFTELI.JK BEWI.TS NIET VEREIST.
3° MIDDELEN TOT VERBREKING.
BURGERLIJKE z,UCEN.- MIDDEL EEN GEBREK
AAN ANTWOORD OP CONCLUS!ES AANVOEREND.
PASSEND ANTWOORD..
l\'fiDDEL DA'l'
GRONDSLAG MIST IN FEITE.

1 o Is ontvanlcelijlc fle voorzien;ing gericht
tegen een pnrti:i ten voorrlele Vft.n wie
eiser floo1· cle ·rechter o1:er cle groncl tot
fle lcosten vemonleelfl we1·cl (l).
2° In zove·r het cle nannemer, flie z·ich te_qen Vftstc 1n··ijs met het op1·ichten van
een ge1Jo1WJ /Jelast heeft, e'/' toe verpUcht
(1) Verbr., 4 Mei 1916 (Bitll. en PAsrc., 1917,

I, 91); 16 Jamiari 1930 (ibid., 1930, I, 65).
(2) In deze zin : verbr. Fr., 26 December
1921 (D. P., 1921, 1, 238); 30 December 1935
(Sirey, 1936, 1, 101); Getit 10 Juni 1936 (Ju1·.
comm. Fl., 1936, 141); LAURENT, bd. XXVI,
n' 70; PLANIOL en RIPERT, bd. XI, n' 941; COLIN
en CAPITANT, bd. II, n' 711; BAUDRY-LACANTINERIE ,

schdftelijlc te bewijzen dat vemncle1'ingen ·of ibijvoegingen aan het plan floor
cle eigenaar wenlen ingewWi,qcl, ·wijlct
a•·tilcel1793 van het Bttrge'l'lijlc, Wetboek
at va,n het gemeen 1·echt; het mag niet
toegepast wo·1·den in geva~ van aanneming tegen vnste p'l'ijs met bet·relclc-ing
op verander·iJil.gs- of ve•·beteringswerken aan een bestn<tnd oebO'ttw (2).
3° Mist oronds~ag in fe'ite het mid!lel afgeleid u:it het ,qebrek aan nntwoo1·d op
concl'usies, wanneer deze ·in het an·est
een passend nntwoonl gelc,-e,qen hebben (3).

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « GEM.EENTELIJK CASINO VAN OOS1'ENDE ll, T. 1° DEPUYDT EN
OONSORTEN; 2° STAD OOSTENDE.)
ARRES1'.
HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 9 Juli 1.949 door het Hof van
beroep te Gent gewezen (4) ;
Over de groncl van niet-ontvankelijkheid,
door tweecle verweerster, de Stad Oostencle, tegen de voorziening ingebracht en
gegroncl hierop, ,clat geen gescllil tussen
haar en aanlegster voor de rechter over
<le grond is ontstaan :
Overwegende dat het bestreclen arrest.
door aanlegster te veroorclelen (( tot de
kosten van beWe aanleggen )) zonder onderscheicl of, voorbehoud, alle kosten gedaan door hVeeae verweerster, die in deze
geclingen partij was, ten laste van aanlegster gelegd heeft;
Dat claaruit volgt dat a anlegster er
belang bij llacl haar voorziening tegen
tweecle verweerster te richten en clat de
groncl van niet-ontvankelijkheicl niet kan
aang<~nornen worden·;
Over de voorziening :
Over het eerste midclel : schencling van
artike1en n7 vim de Grondwet en 1.31.5,
1.341., 1.353, 1.793 van het Burgerlijk Wethoek en 25 van het Wetboek van koophanclel, cloordat het bestreden arrest, na vastgestelcl te hebben dat eiseres bij de gefailleercle firrna zekere verbeteringswerken tegen vaste prijs had besteld, dat zij
voor clie vaste prijs kwijting had ontvan·
gen, en dat zij de betwiste bijkornende
werken niet schriftelijk had besteld, niettemin bevestigcl heeft dat het bewezen
was clat eiseres in de uitvoering van deze
bijkomende werken had toegestemd en clat
en WAHL, bd. II, n' 4011; DELVAU)r, Tmite jurirliqtte des bfUis.seu,·s, bd. II, n' 353. Oontm :
verbr. Fr., 28 Januari 1846 (D. P., 1846, 1,
245); AUBRY en RAU, bel. X, § 274, 2"; DE PAGE,
bd. IV, n' 907.
(3) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr., ·
9 Ju]i 1951 (Bull. en PASIC., 1951, I, 775).
(4) PASIC., 1950, II, 42.
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zij gehouclen was er de volle prijs van te de geldigheid vim de wijzigende overeenbetalen, en om clit te beslissen een bewijs komst bepaalt en van het gemeen recht
door vermoedens heeft aanvaard en be- afwijkt; dat zij enkel kan worden toegeslist heeft dat artikel 1793 van het Bur- past in het geval van een voor het optrekgerlijk vVetboek ter zake niet van toepas- ken van een gebouw forfaitaire vastgesing was om reden dat het hier ging om stelcle prijs en niet voor veranderingen of
verbeteringswerken en niet om de op- verbeteringen;
richting van een gebouw, zonder te antDat hieruit volgt dat het arrest, door te
woorden op de besluiten waarin eiseres weigeren de regel van artikel 1793 van het
had laten gelden dat gezegde bijkomende Burgerlijk Wetboek op de litigieuze werwerken grove werken uitmaakten, en ken toe te passen, deze bepaling niet heeft
cloordat het eiseres dienvolgens tot al de geschonden en dat de eerste twee onderkosten ook tegenover de Stad Oostende delen van het mid del naar recht falen;
veroordeeld heeft, dan wanneer uit de in-.
Over het derde onderdeel :
geroepen wetsbepalingen volgt dat de beweerde verbintenis van eiseres door geOverwegende dat het arrest er op wijst
schrift had moeten bewezen worden, dan dat er, in de regel van artikel 1793 van
wanneer meer bepaald artikel 1793 van het Burgerlijk Wetboek << aileen spraak
het Burgerlijk W etboek dat dergelijk is van aannemingen die oprichting van een
schriftelijk bewijs eist, niet alleen in zake gebouw tot voorwerp hebben en dat het
oprichting van een gebouw, maar op alle niet toegelaten is dit voorschrift uit te
ondernemingskontrakten tegen vaste prijs, breiden tot andere aannemingen welke tot
of, ten minste, op dergelijke onderne- voorwerp hebben verbeteringen aan een
mingscontracten, die betrekking hebben op bestaand gebouw aan te brengen ll;
grove werken van toepassing is, en dan
Overwegende dat het arrest alzo stilwanneer het bestreden arrest het·ptmt on- zwijgend doch ondubbelzinnig de concluzeker laat of de rechters over de grond sies beantwoordt waarbij aanlegster aanin feite hebben willen beslissen dat de voerde dat artikel1793 van het Burgerlijk
betwiste bijkomende werken geen grove Wetboek diende toegepast omdat het grove
werken uitmaakten ofwel of zij in recllte werken gokl;
hebben willen beslissen dat artikel 1793
Dat het derde onderdeel van het micldel
niet van toepassing was op grove werken feitelijke grondslag mist ;
welke geen betrekking hadclen met het
Over het tweede middel : schending van
oprichten van een gebonw :
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
Over de eerste twee onderdelen :
bestreden arrest bevestigd heeft dat eiseOverwegende dat het arrest vaststelt res haar toestemming tot het uitvoeren
tlat de vennootschap Van Med1elen mits van de betwiste bijkomende werken had
een forfaitaire tussen de partijen overeen- gegeven; de Stad Oostende buiten zaak
gekomen prijs gelast geweest was met heeft gestelc1, en eiseres tot al de kosten
herstellings- en verbeter.ingswerken aan ook tegenover de Stad Oostende heeft vereen schouwburgzaal; dat belangrijke bij- oordeeld, zonder te antwoorden op het
werken, waarvan de betaling het voor- middel door eiseres in haar besluiten afwerp uitmaakt van het geschil en van de geleid uit het feit dat de heer Nellens,
ten laste van aanlegster uitgesproken ver- afgevaarcligde beheerder van eiseres, het
oordeling, nadien door de vennootschap forfaitair b"clrag van 1.250.000 fr. slechts
Van Mechelen zijn t1itgevoerd geweest voorgeschoten had, terwijl de stud voor
zonder dat de meester van het werk ze 75 t. h. met een maximum van 900.000 fr.
zou tnssenkomen en waaruit zij besloot
schriftelijk besteld had;
Overwegencle dat, luidens artikel 1793 dat, voor zover de oorspronkelijke eis
van het Burgerlijk Wetboek, de bouw- gegroncl was, deze tegenover de Stad
meester of de aannemer die zich, tegen Oostende in de verhouding van drie viervaste prijs er mede belast heeft een ge- den tot een vierde moest aangenomen worbouw op te richten volgens een met de ei- den, noch op het middel door eiseres
genaar van de grond bepaald en overeen- afgeleid uit het feit dat de Stad
Oostencle uitdrukkelijk het grof werk
gekomen plan, geen vermeerclering van de
prijs mag vorderen onder voorwendsel te haren laste had genomen en waaruit
van veranderingen of bijvoegingen die aan zij besloot dat de stad geenszins de behet plan werden aaugebracht, tenzij in- <1oeling kon hebben gehad het bekostigen
dien die veranderingen of bijvoegingen van enig voorzien of onvoorzien grof
schriftelijk werden ingewilligd en de prijs werk, ten laste van de uitbaatster, eiseres
er van met de eigenaar werd overeenge- in verbreking, te leggen, dan wanneer dit
gebrek aan antwoord gelijk staat met een
komen;
Overwegende dat deze wetsbepaling, in gebrek aan de door artikel 97 van de
zover zij het schriftelijk bewijs van de Gronclwet vereiste motivering :
machtiging tot deze veranderingen en bijOverwegencle dat het bestreclen arrest
voegingen verplichtend maakt, een buiten- vaststelt : l o dat in het op 1 Augustus
gewone en substantiele voorwaarde voor 1945 tussen de Stad Oostende en Nellens
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gesloten huurcontract bedongen was dat
de in het arrest opgesomde grove werken
welke op 1.275.000 frank werden geraamd
en in werkelijkheid 1.782.908 fr. 47 gekost
llebben, door de Stad Oostende zouden uitgevoerd worden; 2° dat Nellens in Februari 1946 aan de stud andere verbeteringswerken voorstelcle welke llij op
1.250.000 frank raamde; dat Nellens
aanbod deed het bedrag van zijn belegging
dat aanvankelijk op 2 millioen was bepaald, tot 2.500.000 frank te verhogen, op
voorwaarde dat de stad het overige zou
toeleggen; 3° dat de gemeenteraad van
Oostende clit voorstel op 1 Maart 1946
aannam en besliste in deze laatste werken
voor een bedrag van 900.000 frank tussen
te komen; 4° dat de Stad Oostende de
overdracht op aanlegster van Nellens' verplichtingen aanvaardde; 5° dat in de loop
van de uitvoering dier werken de noodzakelijkheid ener wijziging van de plannen bleek, en dat extra-werken die het bedrag van 1.060.712 fr. 50 bereikt hebben
en « over wier betaling de betwisting
loopt ll, uitgevoerd werden;
Overwegende dat het arrest vervolgens
feitelijke gegevens aanstipt en als vermoedens weerhoudt, welke betrekking
hebben op ·de houcling welke aanlegster of
de heer Nellens, haar afgevaardigde beheerder, aan de ene zijde, en de vennootschap Van Mechelen aan de andere zijde
aangaande deze extra-werken hadden aangenomen, om daaruit af te leiden dat het
bewezen is dat aanlegster in de uitvoering
van deze bijwerken heeft toegestemd en
« gehouden is er de volle prijs van te betalen, waarvan zij ten anderen nooit het
bedrag heeft betwist ll ;
·
Overwegende dat uit deze beschonwingen blijkt, enerzijds, dat het bestreden
arrest aanlegsters conclusies behoorlijk
heeft beantwoord en anderzijds, dat de
veroordeling van deze laatste gegrond is
op motieven welke afgeleW zijn uit omstandiglleden eigen aan de bijwerken
waarover het gescllil loopt, motieven die
niet met de vaststellingen van het arrest
strij dig zijn ;
Dat !let middel derhalve feitelijke
grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten
en tot een enkele vergoeding van 150 frank
ten bate van eerste twee verweerders en
tot een vergoeding van hetzelfde bedrag
ten bate van verweerster .Stad Oostende.
4 October 1951. -

1• kamer. - VoorH. Bail, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslag_qevet·, H. Bareel. Geli.ilcllt·idende conclnsie, H. Roger Janssens' de Bisthoven, advocaat-generaal. Pleite1·s, HH. Struye, Van Leynseele en
Veldekens.

2"
.

KAMER. -

8 October 1951

1o VERKEJEJR. - 0PENBARE WEG DIE VERDER
LOOPT DA~ DE AANSLUITING. - BEGRIP.

2° VERBREJKING.- UITGESTREKTHEID. STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING.
-

VORDERING T'E9EN EEKLAAGDE

INGE'S'IELD

EN VORDERING DOOR HEM INGESTELD. - VEROORDELING OP DE EERSTE. - VERWERPING
VAN DE TWEEDE. - 0P DEZELFDE REDEN GESTEUND. - ONWETTIGE REDEN. - BEIDE BESLISSINGEN BESTREDEN . - DE VERBREKING
VAN DE EERSTE BRENGT DEZE· VAN DE '1'"\VEEDE

MEDE.
1o Voo·r de toepassing van de bepaUngen
van de Wegcode, is eon openba1·e weg
cle verleng·ing voo1·bij cen aanslu-iUng,
vnn een nnn cleze zijde gelegen openbnre
weg, wnnneeT hij hoofclzMcelijlc a.ls no1·mnle uitweg client voo1· het ve1·1cee·r op
lantstgc11.oemde weg (1) ; rle 01nstancliglwicl dat de weggebntUce1·s, om hu:n weg
voo·rbij de aansluiting te vervolgen een
man,w·um·e moeten u:i.tvoeren, lnat op
z·ich zelve niet toe ann de weg het ka1"alcter te ontlcennen van we,q cUe verder
dnn de nanslu.itin,q loopt. (Wegcode,

art. 51.)
2o 1VanneeT de ve1·oo1·deling van beklangde
op de vonledng vnn de b1w,qe'l"l'ij Ice pwrtij
en de ve1·we1·ping va.n de cloor belclnngde
tegcn. deze pn1·tij ingestelde b1wge1·lijlce
vo1·deTing be·ide doo1· cle voorzien·ing v_nn
belclnnrtcle bestl'eclcn worden en be~de
op dezelfde 1·eden steu.nen, b1·engt de
verb1·elcing van de eerste beslissing wegens ontvettelijlcheid van de door . de
Techter !/6!/even 1·edcn de verMelctng
mede -t·wn de hJJeede besUssing (2).

(BERTRAND,

T.

FONDER.)

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 8 Mei 1951 in hoger beroep
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
te Luik;
I. Over de voorziening tegen de beslis~
sing welke, over de tegen verwee~·der Fonder ingestelde publieke vordermg, deze
heeft vrijgesproken :
.
Overwegencle dat aanlegger met gegerechtigd is het vonnis ~e b~~trijden
waarbij zijn medebeklaagde IS vnJgesproken geweest, daar deze beslissing geen invloed heeft op de wettelijkheid van het
jegens hem gewezen vonnis;

zitter,

(1) Verbr., 2'1 November 1949, 24 April en
3 Ju]i 1950 (Bull. en PASIC., 1950, I, 171, 583
en 792); 4 Juni 1951 (ibid., 1951, I, 670).
(2) Verbr., 4 Juni 1951, in voorgaande nota
verineld.
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Dat de voorziening tegen dit dispositief
niet ontvankelijk is ;
II. Over de voorziening tegen de beslissingen welke ten laste van aanlegger werden gewezen :
Over het enig middel : schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 1382 van
het Burgerlijk W etboek en 51, nr 2, van
het koninklijk besluit van 1 Februari 1934,
doordat het vonnis beslist « dat de boulevard Piercot, hoewel hij een openbare
weg met verscheidene rijwegen. is, ten
opzichte van de avenue Rogier als secundair dient · beschouwd; dat immers redelijkerwijze niet · kan staande gehouden
worden dat de boulevard Piercot in de
dwarsverbindingen van de boulevard
d 'Avroy doorloopt; dat inderdaad het aangenomen criterium om te bepalen of een
openbare weg doorloopt, is of al dan niet
een manceuvre moet worden uitgevoerd om
de :verkeersader in te rijden welke de verlenging er van zou uitmaken )) :
Overwegende dat alzo uit het bestreden
vonnis blijkt dat de rechter over de grond
aanneemt dat de boulevard Piercot een
secundaire weg uitmaakt om de reden dat
hij niet verder loopt dan zijn aansluiting
met de boulevard d' Avroy;
Dat hij, om cUt standpunt te rechtvaardigen, als rechtsregel vooropstelt dat het
nodig is, opdat een weg verder dan de
aansluiting lope, dat de weggebruiker geen
manceuvre behoeve nit te voeren « om de
verkeersader in te rijden welke de verlenging van cleze weg zijn zou ll, dan wanneer, aangezien de wettekst niet bepaalt
wat onder « het verder lopen van een
openbare weg voorbij een aansluiting ll
dient verstaan te worden, deze uitdrukking naar haar gebruikelijke zin moet .
worden opgevat; clat het, naai· deze ge~
bruikelijke zin nodig is, opdat een openbare weg aan gene kant vim een aansluiting de verlenging van een aan deze kant
gelegen openbare weg weze, clat hi.i hoofdzakelijk diene als nm·male uitweg voor
bet verkeer op laatstgenoemde weg;
Dat derhalve de omstandigheid dat de
weggebruikers, om hun weg voorbij de
aansluiting te vervolgen, een manceuvre
moeten uitvoeren, op zich zelve niet verom·looft te ontkennen dat de gevolg·de weg
het karakter van een voorbij de aansluiting doorlopende weg heeft;
Dat het micldel gegrond is ;
En overwegende dat cle verbreking van
de beslissing gewezen over de tegen aanlegger ingestelde publieke vordering, de
verbreking medebrengt van de beslissing
gewezen over de vordering van cle burgerlijke partij Fonder ;
III. Over de voorziening tegen de beslissing gewezen over de vordering van aanlegger, burgerlijke partij

Overwegende dat, om aanleggers burgerlijke vordering tegen verweerder af te
wijzen en hem tot de kosten dier vordering te veroordelen, het bestreden vonnis
steunt op hetzelfde motief als datgene dat
het tot staving van de beslissing over de
tegen aanlegger ingestelde vorderingen
inroept, te weten dat de door· dezelve gevolgde openbare weg niet verder dan de
aansluiting loopt;
Dat dienvolgens de verbreking van de
beslissing over de tegen aanlegger ingestelde vorderingen de verbreking med.ebrengt van de door hetzelfde micldel bestreden beslissing over de door aanlegger
ingestelde burgerlijke vordering;
Om die redenen, verbreekt het vonnis
voor zoveel het uitspraak doet over de tegen aanlegger ingestelde vorderingen, en
over de door dezelve ingestelde burgerlijke
vordering; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat onclerhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers
van de Oorrectionele Rechtbank te Luik
en dat melding er van zal gemaakt worden
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt aanlegger tot een
vierde en verweerder tot drie vierde van
de kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Rechtbank van eerste aanleg
te Hoei, zitting houdende in hoger beroep.
8 October 1951. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. - Vm·slaggever,

H. Demoulin. -

Gelijklttidende

conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat- generaal.
Pleiter,
H. Van Leynseele.
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KAMER. -

8 October 1951

1° VEJRKEER. - SAMENLOOP VAN EEN HOOFDWEG EN VAN EEN SECUNDAIRE WEG. - VERKEER.SVOORRANG VOOR DE GEBRUIKER VAN DE
HOOFDWEG. - GEBRUIKER VAN DE HOOFDWEG.
-

GEilHUIKER

VAN DE

HOOFDWl~&

DIE

DE

RECHTERZIJDE NIE'l' HOUD'l' EN BIJ RET NADEREN VAN EEN KRUISPUNT VOORBIJSTEEKT~
- Ol\-ISTANDIGHEID DIE DE INBREUK IN HOOFDE VAN DE GEBRUIKER VAN DE SEOUNDAIRE
WEG NIE'l' UITSLUI'l'.
2° VERKEER. - MISKENNING DOOR EEN
WEGGEBRUIKER VAN BEPALINGEN VAN DE WEGCODE. - 1\1AAKT -"lET NOODZAKELIJK VOOR
AL DE ANDERE WEGGEBRUIKERS EEN GEBEURTENIS UIT DIE NIET KAN VOORZIEN WORDEN.
- BEOORDELING IN FEITE. - SOUVERE1NE
BEOORDELING DOOR DE RECHTER OVER DE
GROND.
3° SOUVEREINE BEOORDELING DOOR
DE REOHTER OVER DE GROND. STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING.

-4400RZAKELIJK VERBANO TUSSEN HE'r MISDRIJF EN DE SCHADE.

1 o Overtreeclt de W egcode de weggeb?''U-ilce?· die, ltit een secttndnire weg op een
hoofdweg uitlcomende, de verlceersvoo?"ranu vwn de· gebruiker van cleze weu
niet eerb-iecU!!t; cle 01nstancUgheid clnt
laatstgenoemde. zijn 1·echterzijcle niet
h-ielcl en b'ij het naderen van een lwlr-is]J'ltnt VOO?'bi.istalc slwit de ·inMe'll-7,;
niet ·nit in hoofrle vnn cle eerste (1).

(Koninklijk besluit van 1 Februari 19:14,
art. 29, 3G en 54, 1°.)
2° De mislcenn4ng clam· een gebnt.il,;e·r van
de openiJaire weg, vnn bepalingen van rle
Wegcode, in het b'ijzoncler van a?·tUcelen 29 en 3G van d·ie cocle, ·is niet nooclzalcelijlc voor de ande·re weggeb'l'nilwrs
een gebe1t1·tenis cUe niet lean voo1·zien
wonlen ,· de rechtei· ove1· ·cle ,r;mnd beoo?·deelt so·uvere·in of z·ij, in teite, al clan
niet cUt lcaralcte?' ve1·toont (2).
3° De ?'echte r over de f!'I'Oncl beoonleelt
souverein het besta{],n of n·iet-bestaan,
in feite, vnn een oaT.Zrllwlijl,; tJerbnnd
tu.ssen het misd·l"i.if en de schade waar·ooor cle IJnruerUj ke pnrti.i ·neruoecl1nf!
eist (3).
(POUMAY, T. RICHEL.)
ARREST.

HET HO:IJ'; - Gelet op !let bestreden
vonnis, op 20 Juni 1951 in hoger beroep
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
te Luik;
I. Voor zoYer de voorziening de o\•er de
publieke vordering gewezcn beslissing bedoelt :
Over !let eerste middel : schending van
artikelen 97 van de Gronclwet, 42, 50 en 54,
1° en 2° van de Wegcode, doorclat !let bestreclen vonnis nanlegger veroonleelt zonder rekening te !louden met cle feiten
welke door hem bij cbnclusies werclen ingeroepen en als vaststaancl werclen erkencl, nnmelijk clat de beklnagde Richel,
doordat liij op !let kruispunt voorbij gestol~:en !weft en niet zijn uiterste recliterzijde gehonden heeft, en zodoencle twee
overtredingen begaan heeft, voor aanlegger een onvoorzienbare hinllernis heeft
uitgemaakt :
Overwegende dat de rechter over de
grond, verre van als vaststaand te erkennen dat het door Ricliel bestuurd voertuig
voor aanlegger een onvoorzienbare hin(1) Verbr., 19 Februari 1951 (Bull. en PASic.,
1951, I, 405).
(2) Verbr., 1 October 1951 (Bull. en PASIC.,
1951, I, 36, en nota 1).
(3) V aste rechtspraak. Zie onder meer het
arrest vermeld onder nota 1.

clernis uitmaakte, er op wijst « dat Riche!,
die op de hoofdweg reed, in onclerhavig
geval gewis artikelen 29 en 36 van de
Wegcode !weft overtreden, maar dat Poumay er clesondanks niet van ontslagen
was de verkeersvoorrang te eerbiedige11
welke liij aan Riche! verschulcligd was,
wat hij niet heeft gedaan en wat hi.i
zelfs niet gedaclit heeft te doen ll, dit wil
zeggen dat aanlegger, vooraleer !let kruispunt in te rijden, er zicli niet om bekommerd heeft of een hinclernis zicli eventueel kon voordoen ;
Dat !let. eerste ondercleel van !let micldel
feitelijke grondslag mist ;
Overwegencle dnt !let miskennen van
een bepaling van de Wegcode door een gebruiker van de openbare weg, niet noodzakelijk voor de andere weggebruikers
een onvoorzienbare gebeurtenis is ; dat de
recli ter over de grond souverein oordeelt
of cUt miskennen zulk karakter heeft;
Dat het tweede ondercleel van !let mid<lel niet kan aangenomen worden;
Over llet tweede midclel : schending van
artikelen 97 van de Grondwet en 54 van
de Wegcode, doordat !let vonnis het middel niet in aanmerking heeft genomen rlat
bij conclusies' wercl voorgebraclit en de
omstandigheid te kennen gaf dat aanlegger, ten gevolge vnn het verscllijnen op
zijn recllterzijde van de weggebruiker
Richel, op een ogenblik wnarop cleze niet
nit liet Jrruispunt kon komen gereden en
op een Jllaats (uiterste linkerzijde) waar
aanlegger wettelijk niet kon verwacliten
hem te zien ovdagen, feitelijk nog maar
enkel beschikte over een beperkte ziclltbaarlleidslioek en over een onvol doenrle
plaatsruimte om eyentneel een uitwijkingsmano:mvre nit te voeren, dan wnnneer, inclien de recliter over de grond
deze twee omstancligheden waarop aanlegger hem verzocht zijn aandacht te vestigen, in overweging had genomen, !let vonnis wettelijk niet kon verklnren dat ann·
legger een inbreuk had begam1 :
Overwegemle dat de in het middel aangeduide conclusies onder meer door de
hier te voren overgenomen beweegreden0n
benntwoord zijn geweest;
Overwegende, anderzijds, dat lrrachtenR
artikel 54 van de 1Vegcode, lle gebruiker
van de openbare weg Pl' toe gphouden iR
over de gehele breedte van de rijweg
de verkeersvoorrang in acht te nemen
welke aan de gebruiker van de hoofdweg
toegestann wordt, en als omstandigheid
die de overtreding uitsluit !let feit niet
mag inroepen dat deze laatste de rechterzijde van de door hem gevolgcle rijweg
niet llield;
Waaruit volgt dat geen van de onderdeIen van !let mid del gegrond is;
En overwegende dat de substantH!Ie of
op straf van nietiglieid voorgesclireven ·

·: r
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rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is ;
II. Voor zover de voorziening de over
de burgerlijke vordering van aanlegger
gewezen beslissing bedoelt :
Over het denle middel : schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 1382 en
volgende van _het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis de bewijsgronden niet in aanmerking lteeft genomen welke in de eerste twee middelen
werden aangevoerd, en ulzb nageluten
heeft het klaurblijkend verband van oorzaak tot gevolg tnssen de gedraging van
Hichel en het ongevul aan te nemen,
zoals nanlegger er bij conclusies om verzocht, dv_~ wanneer, indien het erkend
had dat het opdagen van Riche! v66r
_ aanlegger een onvoorzienbare hindernis
was (in de tweevoudig foutieve omstandigheden waarin Richel het kruispunt genaderd is) en aanleggers zichtbaarheidsveld verminderd had, terwijl daardoor
meteen de plaatsruimte waurover hij beschikte om een uitwijkingsmanCEuvre nit
te voeren, beperkt wenl, het ipso facto de
gehele of gedecltelijke verantwoordelijkheid van Hichel diende te erkennen :
Overwegende dat nit het op de eerste
twee midrlelen verstrekte antwoorrl blijkt
dat aanlegger ten onrechte beweert dat de
door hem in hoger bProep genomen eonclusieH niet beantwoorrl zijn geweest;
Dat de rechter over de grond clerhalve
door een sonvereine beoorcleling van de
feiten van de zaak beslist heeft « clat in
onrlerhavig geval de slagen en verwondingen en de stoffelijke schade welke door
het ongeval werclen veroorzaakt aileen
met de door Poumay begane font verband
lwuden, met uitsluiting van de twee door
Richel begane i)lbreuken Jl ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
8 October 1951. - 2e kamer. - VoorzUter, H. Wouters, voorzitter·. - Ve1·slaggeve1·, H. Daubresse. Gelijklu·idende
conclus-ie, H. Colard, advoc::wt-generaal.

VERKLARING VAN HET BECHT OM EEN VOERTUIG TE BESTUBEN ONWETTELIJK VASTGESTELD
OP DE DAG VAN DE VERMELDING OP Di EENZELVIGHEIDSKAART. - _GEDEELTELIJKE VERBREKING.
3° VERWI.TZING NA VEHBREKING. GEDEELTELIJKE VERBREKIKG OMDAT HET UITGANGSPUNT VAN DE STRAF VAN VERVALLENVERKLARING VAN HET R-ECHT OM EEN VOERTUIG
TE BES'l'U REN ONWE'l'TELIJK OP DE DAG .VAN DE
VERMELDINU 0? DE EENZELVIGHEIDSKAART
VASTGI,STELD WERD. - VERBREKING ZONDER
VERVVIJZING.

1° De straf van veTvallenverlcladng van
het recht om een voe1:t~ti.q te besturen
neerht aan1:ang op het ogenblilc waaTop
het vonnis dat ze u.itgespmlcen heeft in
lcracht vnn gewijsde f1·eedt, en niet op
de flag 1.onamp melding van die vervallenverlclndng op de eenzelv·igheidslcaar·t
1Xtn de veroonleelde gemanh;t wonlt (1).

(Wet van 1 Augustus 1924, art. 2.)
2° 1-T'nnneer de verbrelcing slechts ttitgespmlcen wordt, omdat het vonnis beveelt clnt de st'rnf van ve1·vnllenvedcla1"ing van het reoht om een voert~tig te
bestnren slechts annvnng znl nemen op
de da.g, wna·rop melding vnn cleze veTvnllenverklnring op fle eenzelvi[!he-ids-kanrt vwn de veroonleelde znl [Jenwnli;t
z·ij-n gewecst, gesch·iedt zij sleohts gedeeltel-ijlc (2).
3° E-r is gecn reden tot verwijzing wannee1· de gedeeltel-ijke ver·bTelcing slechts
·u.itgesproken- wonlt, omdftt het vonnis
beveelt, flat de st1·at van vervnllenverlclnT'ing vnn het 1·echt om een voertuig
te best·uren slechts aan-vang znl nemen
op de dag, waftmp meldin[! vnn deze
ver-vnllen-ve1"1cln-ring op de eenzelvighe-irlsl,,a,nrt van de veroonleelde zal rJemanl>'t zijn gcweest (i.l).

(U YTTEBROEK.)
ARREST.

1° VEHKEER. - STRAF VAN VERVALLENVERKLARING VAN HE1' RECHT OM EEN VOERTUIG TE
BESTUREN. - UITGANGSPUNT.
2° VERBREKING.- UITGESTREKTHEID.UITGANGSPUNT VAN DE S'l'RAF VAN VERVALLEN-

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 23 .Turri 1951 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Hechtbank
te Brussel;
Over het enig micldel : schencling van
artikelen 2 van de wet van 1 Augustus
1899, houdencle herziening van de wetgeving en van de reglementen over de politie
van het verkeer, gewijzigcl bii artikel 2
van de wet van 1 Augustus 1924, 10 van
het koninklijk besluit van 1 Februari 1934
betreffencle de politie van het vervoer en
het verkeer, 172 tot 177 en 407 van het

(1) Verbr., 29 _Januari 1951 (Bull. en PAsrc.,
1951, I, 353).
(2) en (3) Zie verbr., 19 Mei 1924 (Bull. en

PASIC., 1924, I, 349) ; Rep. pmt. dr. belge,
V
Pou1'Voi en cas-sation en 'lnatiere repressive,
n" 426 en volgende.
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-46Wetboek van strafvordering, doordat het vonnis, doch enkel voor zoveel het beslist
bestreden vonnis beslist heeft dat het ten heeft dat het ten laste van aanlegger
laste van aanlegger uitgesproken verbod· uitgesproken verbod een voertuig te beeen voertuig te besturen pas aanvang sturen aanvang nemen zal van de dag
zal nemen van de dag af waarop de voor- af waarop vermelding er van door de grifgeschreven vermeldingen op de eenzelvig- fie op zijn eenzelvigheidskaart zal worden
heidskaart van aanlegger zullen aange- aangebracht, of, ingeval hij in gebreke
bracht geweest zijn, of, ingeval hij in ge- mocht blijven gevolg te geven aan de opbreke mocht blijven aan de oproeping van roeping van de griffie, na verloop van de
de griffie gevolg te geven, na verloop van termijn van vijf dagen te rekenen van
een termijn van vijf dagen volgende op deze oproeping; beveelt dat onderhavig
deze oproeping, dan wanneer het verbod arrest zal worden overgeschreven in de
een voertuig te besturen, evenals iedere registers van de Rechtbank van eerste
straf,. uitwerking heeft met ingang van de aanleg te Brussel en dat melding er van
dag waarop het vonnis dat het uit- zal gemaakt worden op de kant van het
spreekt, definitief geworden is, en dan gedeeltelijk vernietigd vonnis; laat de
wanneer de vermelding welke op de een- kosten ten laste van de Staat; zegt dat er
zelvigheidskaart van de veroordeeldc geen aanlek1ing is tot verwijzing.
wordt aangebracht, enkel een maatregel
8 October 1951. - 2• kamer. - Vooris
ten doel strekt de openbaarheid en
de controle van de vervallenverklaring tc zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slaggwver, H. Anciaux Henry de Faveaux. verzekeren :
Gelijlchtidende conclttsie, H. Colard, adOverwegende dat het bestreden vonnis vocaat-generaal.
het vonnis van de politierechtbank te
Brussel van 31 Augustus 1950 heeft bevestigd in zover deze beslissing bevolen
heeft dat de vervallenverklaring van het
2• KAMER. ~ 8 October 1951
recht op de openbare weg een voertuig te
besturen aanvang nemen zal van de dag 1° VOORZIENING IN VERBREKING.af waarop de voorgeschreven vermeldinTERMIJN. - STRAFZAKEN. - BESLISSINO
gen door de gri;ffie op de eenzelvigheidsVAN VEROORDELINO OP TIGGENSPRAAK GEWEZEN
kaart van de veroordeelde zullen aangeOVER DE PUBLIEKE VORDERINO. - VOORZJE~
bracllt ge"weest zijn, of, ingeval tleze in
NINGEN VAN DE VEROORDEELDE EN VAN DE BUHgebreke mocht blijven binnen vijf dagen
GERUJK VERANTWOORDELIJKE PARTI.T MEEH
gevolg te geven aan de oproeping welke
DAN TIEN VRIJE DAGEN NA DE UITSPRAAK INGIGhem door de griffie zal worden toegeSTELD. - NIET-ON'l'VANKELIJKHEID, ZELFR
stuurd, na verloop van die vijf dagen ;
INDIEN DE BESLISSING OVER DE VORDERING VAN
Overwegende dat de vervallenverklaring
DE BURGERLIJKE PARTIJEN NIET ONMIDDELLIJK
van het recllt om op ~1e openbare weg een
VOOR VOORZlENING VATBAAR IS.
voertuig te bestnren, in onderhavig geval
een straf uitmaakt, en derhalve aanvang 2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- BURGERneemt op het ogenblik waarop het vonnis
LIJKE VORDERING. - BESLUITEN VAN BEwaarbij zij ilitgesproken wordt in kracht
KLAAGDE. - BESLISSING VAN VEROORDELING
van gewijsde is getreden, en niet op de
DIE EEN VERWEERMIDDEL NIET BEANTWOORDT.
dag waarop de vermelUing c1ier vervallen- NIE'l' GEMO'l'IVEERDE BESLISSING.
verklaring op de eenzelvigheidskaart van
3° VERBREKING. - UITGESTREK'J'HEID. ~
de veroordeelde wordt aangebracht;
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING.
Dat deze vermelding immers niet ten
- VoORZIENINO VAN DE llEKLAAGDE. - VERdoel heeft de veroordeelde in kennis te
RREKING. - VEROOHDELING VAN DE BURGERstellen van de tegen hem uitgesproken verLI.JK VERAN'l'WOORDEJ,IJKE PAH'flJ ZONDER
vallenverklaring, maar de ambtenaren en
YOORWERP. - BURGERLIJK VERAN'l'WQORDEagenten welke belast zijn met de vaststelLIJKE PAR'l'IJ DIE ZICH ONREGELMATIG VOORling van de inbreuken op de politie van
ZIEN H~;EF'f .. - KOS'l'EN TEN HAREN LAS'l'E.
het vervoer in te lichten, en alzo de vaststelling van de inbreuken op artikel 2 van 1° Geschieden te la.at, en zijn bijg'evolg
de wet van 1 Augustus 1924 (wet van
n-iet ontvfmkelijlc, de voo1·zieningen van
1 Augustus 1899) te vergemakkelijken en
lle veroonleelcle ·en van de bu1·ge1'lijk
de bestraffing er van te verzekeren;
Ternntwoonlelij lee pa.·rt-ij die meeT dan
Dat het middel gegrond is;
tien 1-Wi:ie dftgen na de 1titsp1·a.ak, tegen
een besUssing van vm·oordeling op tegenOverwegende, dat de gewezen beslissing
81Jmnlc over de pu.lilielce vo1·de1"ing ingevoor het overige wettelijk is, dat de uitstelcl wonlen, zelfs indien cle lieslissing
gesproken straffen overeenkomstig de wet
over de vonW1·in_q van rle 1J'IwgeTlijke
zijn en dat de substantiele of op straf van
partijen niet onm:iddelli:ilc voo1· voo?·zienietigheid voorgeschreven rechtsvormen
ning V(ttlwfw is. (Wetboek van strafv.,
nageleefd zijn geweest ;
art. 373 [wet van 5 Juli 1939, art. 1] .)
Om die redenen, verbreekt het bestreden

die
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Overwegende dat het bestreden vonniR
van 20 April 1951 de rechtsmacht van de
rechter over de grond uitput, wat de vorderingen van gezegde burgerlijke partijen
betreft;
I. Voor zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de over de publieke vordering
gewezen beslissing :
Overwegende dat het bestreden vonnis
van 20 December 1949 aileen op tegenspraak .over de publieke vordering uitspraak duet ; dat het een eindbeslissing
over deze vordering uitmaakt; dat de
voorzieningen welke na het verstrijken
van de bij artikel 373 van het Wetboek
van strafvordering bepaalde termijn werden ingesteld, niet ontvankelijk zijn wijl
ordende wetten over de vergoeding van zij te laat zijn ingesteld geweest;
de schade uit arbeidsongevall!'n voortII. Voor zover de voorzieningen gericht
sprnitende, art. 12, 2°).
zijn tegen de beslissing gewezen over de
3° Wnnneer de besUss·inrt vnn ve·roonlelinu vorderingen van de burgerlijke partijen
van de beklnayde over de bu:ryerlijke
Rene Lecomte en «Compagnie d'assu1JO·rder-iny op zijn voorzienin,q ve-rln·orances generales de Paris ll :
Tcen '!VO'I'dt, wo1·dt de veroonleling van
A. Over de voorziening van Peeremans :
de buryerl-ijl.:. verwntwoordel-ijke part·i:i
1° Nopens het vonnis van 20 Decemzonde·r voo1·werp, zelfs ·inrlien de voorber 1949 :
zieninrt vnn deze lnatste tJM'f'ij niet ont·vankelijlc -is, rloch, ·in rUt geval rlrnngt
Overwegende dat aanlegger generhande
rle bwrgerl-ijlc vemntwoorrlelijlce partij
middel inroept en dat het hof er geen van
de lcosten Vftn haa-r ·voorz·ien·iny (1).
ambtswege opwerpt;
2o Nopens het vonnis van 20 April1951 :
(PEEREUANS ·EN USINES VAN DER ELST ~'RERES,
n) W at de vordering van de burgerlijke
T. LECOMTE EN COMPAGNIE D' ASSURANCES GtNEpartij Rene Lecomte aangaat :
RALES DE PARIS.)
Over het middel : schencling van artikelen 97 van de Grondwet en 1382 van het
AR'REST.
Bnrgerlijk W etboek, doordat het bestreden vonnis aangenomen heeft dat de burHFJT HOF ; - Gelet op de bestreden gerlijke partij deed blijkep. van een maanvonnissen, op 20 December 1949 en op delijkse verdienste van 5.093 frank (welke
20 April 1951 in hoger beroep gewezen ten grundslag gelegen heeft van de beredoor de Correctionele Rechtbank te Ber- kening van het uit de arbeidsongeschiktgen;
heid voortvloeiend stoffelijk nadeel), dan
Overwegende dat het bestreden vonnis wanneer aanlegger liet gelden : 1 o dat de
van 20 December 19-!9, welk op tegen- burgerlijke partij dit loon pas seclert
spraak gewezen werd, up aanlegger Peere- 15 .Juni 1948, hetzij sedert acht maanden,
mans de strafwet toepast en de naamloze verdiende, dat, ter bepaling van het bevennootschap « Usines Van der Elst loop van een nit voortdurende arbeidsfreres ll voor deze burgerlijk en hoofdelijk ongeschiktheid voortvloeiend stoffelijk
aansprakelijk verklaart;
nadeel, niet uitsluitend het bedrag van
Dat het, uitspraak doende over de door tijdens een zo kort tijdsverloop verweverweerders Rene Lecomte en « Compa- zenlijkte beroepsverdiensten mag in aangnie d'assurances generales de Paris ll in- merking genomen worden en dat het van
gestelde -burgerlijke vorderingen, beslist belang was kennis te nemen van het bedat de verantwuordelijkheid van Peere- drag van de beroepsverdiensten welke tijmans in de zaak enkel betrokken is ten dens de twee of drie jaren die het ongeval
belope van drie vienle van het nadeel voorafgegaan zijn door de burgerlijke
dat door het ongeval aan de burgerlijk!' partij verwezenlijkt werden, opdat gepartijen werd berokkend, aan elke dezer steund kon worden op de gemicldelde bepartijen een provisie toekent en een des- zoldigingen voor het beschouwde tijdvak,
kundige aanstelt ;
middel waarop de bestreden beslissing
geen antwoord verstrekt heeft; 2° dat de
beroepsverdienste welke ten grondslag
van de bereke:riing van het nadeel moet
(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,
liggen de netto-beroepsverdienste is, dit
2 en 2() Juli 1951 (Bull. en PASIC., 1951, l, 760
wil zeggen de bruto-beroepsverdienste veren 792)

2o Is niet gernotiveerd de besUssing die,

·nitspraalc doende over de b~trgerUjke
vorde1·ing, ·inrtesteld teyen rleyene d-ie
vrtn onm··ijwilUge verwondingen bet-icht
wo·rdt, rloor de ·verzeker-ingsmaatschappij rl'ie het Olulernem·ingshoofrl van het
slachtofjer rlelct tegen de ·risico's fl-ie nit
a1·beidsongevallen voo·rtspnl!iten, rle belclaagde er toe veroordeelt nwn rle rnaatschatJPij het lcapitnal te b etnlen dft t
-tot het ve·rzelce·ren 'l)rtn rle rlienst van
de toegelcende rente 7wstemd is, zonder
de besl-nite'n van beklaagde te beantwoonlen waarbij nanyevoenl -wordt dat
de yee·iste sam een voo·rlopirte mnthemat·ische reserve ·nit-mnalct wnnro·ver de
nwfttschnppij de beschilclcinu niet heett
ve-rloren. (Grondwet, art. 97; samenge-

-48minderd met de fiscale en sociale lasten, ll!lrtij, verzekeraarster van het bedrijfsmet inbegrip van het door Lecomte per- hoofd in wiens dienst Lecomte was ten
soonlijk aan de fiscus betaalde aanvullen- tijde van het ong-eval waarvoor Peeremans
de belasting, middel waarov de bestreclen ten belope van drie vierde van llet nadeel,
beslissing geantwoorcl heeft « clat het niet als in de rechten gesteld van gezegd bebewezen is clat het basisloon wegens fis- drijfshoofd verantwoordelijk bevonden
cale en sociale lasten ,client verminclercl te wordt, de vor<lering uitoefent welke hP~
worden ''• hetgeen een <lubbelzinnig mo- tegen de clerden-veroorzakers van de
tief uitmaakt ;· dat deze dubbelzinnigheid sella de bezit;
met het ontbreken nm motieven gelijk
Overwegende dat het bestreden vonnis
staat :
aanlegger veroordeelt tot betaling aan de
Overwegende dat de door aanlegger in lmrgerlijke partij van een som welke drie
hoger beroep genomen conclusies luiden vierde moet vertegenwoordfgen van het
« dat blijkens de overgelegcle besclleiden de kapitaal dat hij verplicht is te storten
burgerlijke partij pas sedert 15 Juni 1948, krachtens artikel 12 van lle wetten over
dit is seclert acht maanclen, een brutoloon de vergoecling van de arbeidsongevallen,
van 5.750 frank ver maancl vercliencle; dat, samengeorclencl bij koninklijk besluit van
ter bepaling van llet beloop van een uit 28 September lllBl; dat het de gedeeltelijke
voortclurende nrbPidsongpsclliktheid voort- voortdurende arbeidsongeschiktheid waarvloeiend stoffelijk nadeel, niet uitsluitend . door Rene Lecomte, slachtoffer van het
het beclrag van de tijclens een zo kort nrbeiflsongeval, is getroffPn, met ingang
tijdsverloop verwezenlijkte beroepsver- van l l .Tanuari 1950 doet lopen;
diensten mag in aanmerking worden geOverwegende dat luidens bovengezegd
nomen; dat het van belang is kennis te artikel 12, het kapitaal dat met de lijfnemen van het bedrag van de beroepsver- rente overeenkomt... in geval van voortdiensten welke door de burgerlijke partij durende arbeidsongescliiktheid client getijdens de twee of drie jaren die llet onge- stort binnen de mannd waarin de bij arval zijn voorafgegaan YPrwezpnlijkt wer- tikel 28 yoorziene lwrzieningstermijn ten
einrle loopt;
den '';
Overwegencle dat het bestreclen vonnis
Overw~gende dat aanlegger in zijn coner zicll dienaangaande toe bepaalt te ver- clusies in boger beroep tegen de eis van de
klaren cc clat cleze burgerlijke partij (Rene << Compagnie d'assurances generales . de
Lecomte) van een maamlelijkse verclien- Paris " opwerpt dat de burgerlijke partij
ste van 5.093 frank doet blijken ''; dat niet gerechtigc1 is om de betaling van de
llet alzo de vorenaangellaalde conclusies som van 85.493 frank te vorderen, welke
niet beantwoorclt en dm·halve llet in llet de voorlopige mathematische reserve is
middel aangeduid artikel 97 van de Grond- waarover zij de beschikking niet heeft
wet schendt;
verloren;
IJI Wat de vordering vnn tle burgerlijke
Overwegende dat llet bestreden vonnis
partij cc Compagnie d'assurances gene- <lit middel niet beantwoorclt; dat het bijrales de Paris '' aangaat :
g-evolg niet naar de wens van het in het
Over het middel : scllending van arti- midclel aangeduid artikel 97 van de Grandkelen 97 van de Grondwet, 9 en 19 van de wet met redenen omkleed is ;
wetten over de vergoeding van de schade
B. Over de voorziening ingesteld door
voortspruitencle uit de arbeidsongevallen
samengeordend bij koninklijk besluit van de naamloze vennootschap c< Usines Van
28 September 1931, en 22 van titel X van der Elst freres "• burgerlijk aansprake·boek I van het vVctboek van koophandel, lijke partij :
Overwegende dat nit de stukken welke
doordat, te beslissen hebbend over een vordering van aanlegster strekkende tot be- aan het llof werclen voorgelegcl niet blijkt
taling van de som vertegenwoordigende dat aanlegster, naar het bij artikel 418
drie viercle van 85.493 frank, <lit laatste van het Wetboek van strafvordering voorcijfer het bedrag zijnde van de matllema- geschrevene, haar voorziening betekend
tische reserve welke door ver"'eerster heeft aan rle partijen waartegen zij is gewerd gevestigd om de jaarlijkse toelagen richt; ilat haar voorziening derhalve niet
te dekken die zij ter uitvoering van de ontvankelijk is ;
wettelijke verplichtingen aan Lecomte
Overwegencle evenwel, dat de hierna op
diende uit te keren, en er bij conclusies de voorziening van beklaagde Peeremans
door aanlegger toe uitgenocligd te zeggen ufigesproken verbreking- lmar voorwerp
dat dit verzoek niet gegrond was, omdat ontneemt aan de beslissing welke aanlegde bewuste som van 85.493 frank de voor- ster voor de ten laste van de beklaagde
]opige mathematische reserve is waar- uitgesproken veroordeling burgerlijk aanover verweerster de beschikldng nog niet svrakelijk verklaart;
'had verloren, de bestreden beslissing geOm die redenen, verbi·eekt llet bestreden
nerlei antwoor<l 011 deze conclusies ver- vonnis van 20 April 1951 voor zover het,
strekt heeft :
uitspraak cloende over de vorderingen van
Overwegende dat bedoelde burgerlijke de burg-erlijke partijen Rene Lecomte en

- - -__
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-49«Compagnie d'assurances generales de
Paris ''• aanlegger Peeremans tot betaling
van schadevergoeding veroordeelt, de beslissing gewezen ten opzichte van de
naamloze vennootschap << Usines Van der
Elst freres " aldus zonder voorwerp wordende; verwerpt de voorzieningen voor het
overige; beveelt dat onderhavig arrest zal
worden overgeschreven in de registers
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Bergen en dat melding er van zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt
verweerders tot de kosten van de voorziening van Emile Peeremans ; veroordeelt
de naamloze vennootschap << Usines Van
der Ellst freres " tot de kosten van haar
voorziening; verwijst de zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Charleroi, zitting houclend in hoger beroep.
8 October 1951. - 2° kamer. - Voo1·zitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslaugever, H. Daubresse. Gelijlcl~tidende
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.
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1 o VOORZIEJNING IN VEJRBREKING. -

'.rERJIHJN. - STRAFZAKEN. - ARREST BIJ
VERSTEK GEWEZEN. - VOORZIENING VAN BEKLAAGDE GEDURENDE DE GEWONE TERMIJN VAN
VERZET. - NIET-ONTVAI\'KELI.JKHEID.
2° VJiJRBREJKING. - BEVOEGDHEID VAN RET
HOF. - S'l'RAFZAKEN, - FEITELIJKE BESCHOUWINGEN. - 0NBEVOEGDHEID.
1° Is niet ontvankelijlc de voo1·zieninu doo1·
cle belclaagcle inr1estelcl {!eclurende de rJewone termijn van verzet (1). (Wetboek

heeft zich in verbreking te voorzien tegen
gezegde beslissing, welke hem toentertijd
nog niet betekend was geweest ;
Overwegende dat daaruit voortvloeit
dat het arrest, ten dage van de voorziening
nog vatbaar was voor verzet binnen de
gewone termijn; dat de voorziening niet
ontvankelijk is (Wetboek van strafv.,
art. 413);
II. Over de vorzieningen van Raymonde
Barnabe, echtgenote Bianchin en van
Albert Huberty :
Over het middel, hieruit afgeleid dat,
dan wanneer de wet van 21 Augustus
1948 de commercHHe prostitutie beteugelt,
cUt wil zeggen de exploitatie van vrouwen
door ze zich aan ontucht te doen overgeven, en dan wanneer zij voor het bee
staan van de ten laste van aanleggers gelegde betichtingen als essentiic\le voorwaarde precieze feiten van ontucht vereist, het onmogelijk is een enkel feit van
zulke aarc1 aan te treffen in het dossier
dat aan het Hof van beroep voorgelegd
werd:
Overwegende dut aanleggers slechts feitelijke beschouwingen inroepen cUe aan de
beoonleling van het Hof van verbreking
ontgaan;
Dat IIE>t middel niet ontvankelijk is ;
En overwegende dat de substantH~le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
8 October 1951. - 2" kamer. - Voo·rzitter, H. Wouters, voorzitter. - Versla{lgeve1·, H. Daubresse. Gelijlcluiclencle
conolusie, H. Colard, advocaat-generaal.

van strufv., art. 413.)
2° Het hot mag geen lceunis ·nemen va11
feUelijke beschouwinrJen die tegen de
best1·erlen
beslissing worden
cwngevoercl (2).

(BARNABE EN CONSOR'l'EN.)
ARREST.
HE'l' HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 Juli 1951 door het Hof van
beroep te Luik gewezen;
I. Over de voorziening van Simon Petit :
Overwegende dat het bestreden arrest
bij verstek uitspraak doet ten opzichte
van amilegger ;
Dat deze op 23 .Juli 1!J51 verklaard
(1) Vaste rechtsp1·aak. Zie onder meer verbr.,
13 Februari 1950 (Arr. F erbr., 1950, biz. 378;
Bull. en PAsrc., 1950, I, 408).
(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,
5 December 1949 (Bull. en PAsrc., 1950, I, 211)
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8 October 1951

KAMER. -

VOOH.ZIENING IN VERBREKING.
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - VERWERPINO
VAN EEN AANVRAAG TOT INOBSERVATIESTELLING.
- VOORZIENING v66R DE EINDBESLISSING. NIET-ONTVANKELIJKHEID.
Is niet ontvanlcelijk de voo1·ziening inge8teld voo1· cle einclbeslissing, tegen een
a1·rest clnt cle inobse1·vatiestelling wei{!ert te 7wvelen (3). (Wetb. van strafvor-

<1ering, art. 416.)
(DE COCK.)
ARREST.
HE1' HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 Augustus 1951 door de kamer
en 21 Maart 1950 (An·. Yerbr., 1950, biz. 482;
Bull. en PASIC., 1950, I, 516).
(3) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr .,
10 Mei 1948 (A1·r. T'c,·b,·., 1948, biz. 271).

-50van inbeschuldigingstelling van het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
een beschikking van de raadkamer van de
C<irrectionele Rechtbank te Brussel bevestigend, er zich toe beperkt een verzoek
om inobservatiestelling, maatregel van onderzoek, af te wijzen, zonder uitspraak
te doen over een betwisting nopens de bevoegdheid ;
Dat de voorziening in verbreking tegen
dit arrest, hetwelk voorbereidend is en
van onderzoek, pas na het einclarrest is·
toegelaten;
Overwegende dat de voorziening bijgevolg niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
8 October 1951. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. --'- Vm·slaggeve1·, H. van Beirs. Gelijlclttidende
conclns·ie, H. Colard, advocaat-generaal.
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8 October 1951

VOORZIENING IN VERBREJKING.
TERMJ.TN. - STRAFZAKEN. - .ARREST EEN
EXCEPTIE TEGEN DE BURGERLIJKE VORDERING
VERWERPENDE.- VOORZIENING v66R DE EIND·
EESLISSING. - NIE'l' ONTVANKELIJK.
Is niet ontvanlceli.flv de voo-rziening v66-r
de e·indbeslissin,q ingesteld tegen een a1·~~est, dat een exceptie van belclaagde tegen de vo1·del"ing van de bttrgerli}lce
pa1·tij ven.verpt (ll. (Wetb. van strafvorde.ring, art. 41G.)

{WIMET, 'l'. llELGISCHE STAAT,
J\fiNISTER VAN OPEN!lARE WERKEN.)
ARREST.
HEJT HO:IJ' ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 Juli 1951 door het Hof van
beroep te Luik gewezen ;
Overwegende dat de bestreden beslissing, die alleen over de tegen aanlegger
ingestelde burgerlijke vordering uitspraak doet, de door deze opgeworpen exceptie welke ten doel had de stelling van
bui'gerlijke partij niet ontvankelijk te
doen verklaren niet gegrond verklaart,
dat zij het dossier van de rechtspleging
tot voortzetting van de zaak terug overmaakt aan de Correctionele Rechtbank
te Marche;
Overwegende dat zodanige beslissing,
welke vreemd is aan een betwisting nopens de bevoegdheid, geen einde stelt aan

het geschil; dat luiclens artikel 416 van.
het Wetboek van strafvordering, de voorziening welke v66r de eindbeslissing wordt
ingesteld, niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
8 October 1951. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, H. Daubresse. -- GeUjlclu·idende
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal..
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FR.ANSE T.A.AL - NEDERL.ANDSE TAAL
(GEBRUIK VAN). - STR-AFZAKEN. VOORZIENINGSAK'l'E IN EEN ANDERE 'l'AAL OPGES'l'ELD DAN DEZE VAN DE BES'fREDEN BESLISSING. - NIETIGHEID.
Indien rle eise1· in -verbrekin.y Z'ijn ver1cla1'ing van voo1·ziening in de naUonale·
taal d·ie zijn voo1'7cenr heett nfleggen
may, moet de ambte·naar die deze ve·rlclariny ontvan,qt er, op strnjfe ran nietiqheid, alcte van opn~alcen in de taal
1;an rle best-reden besUssing, mits hij in
de alcte de verlcla1·i·ng wee·rgeett in de
taal waarin zij wenl afgele,qd (2).

(Gronclwet, art. 23; wet _van 15 Juni
1!!35, art. 27 en 30.)
(GELDER.)
ARREST.
HEJT HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 Juni 1951 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over cle ontvankelijkheid van de voorziening :
.
Overwegencle dat het bestreden arrest
in cle Franse taal is gesteld ;
Overwegencle dat aanlegger in deze taai
aan cle directeur van. de gevangenis te
Gent verklaard lweft clat hij tegen voormeld arrest voorziening in verbreking instelde; dat cleze ambtenaar hiervan in c1P
Nederlandse taal een akte heeft opgemaakt waarin de verklaring van voorziening opgenomen welke in de taal welke
tot afiegging er van gebezigd iWerd;
Overwegende dat v66r het Hof van verbreking de rechtspleging gevoerd wordt in
de taal waarin de bestreden beslissing
gesteld werd (wet van 15 Juni 1935, artikel 27);
Dat indien artikel 23 van de Grondwet
aan aanlegger toelaat zijn verklaring van
voorziening af te leggen in die van de nationale talen welke zijn voorkeur heeft,
(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,

(1} Verbr., 26 Januari 1948 (Arr.
1948, blz. 48).

Verbr.,

12 Maart 1951 (Arr. Verb1·., 1951, blz. 400;
Bull. en PAsiC., 1951, I, 473}.

--~-----==-~-

--------------·-- ::::r

T

-51de ambtenaar aan wie deze verklaring
wordt afgelegd er desniettemin toe gehouden is de akte er van in de taal van
de rechtspleging op te maken, en in deze
akte de verklaring van voorziening op te
nemen in de taal waarin zij afgelegd
werd;
Dat uit het vorenstaande moet worden
afgeleid dat de. akte van voorziening, ofschoon zij de verklaring van voorziening
letterlijk in de Franse taal bevat, nietig
is, wijl zij in weerwil van de bepalingen
van artikel 27 van de wet van 15 Juni
1!}35 in de N ederlandse taal is opgesteld
geweest;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
8 October 1951. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Daubresse. Gelijlcluidende
oonol!usie, H. Oolard, advocaat-generaal.
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DUITSE TAAL (GEBRUIK VAN).
STRA~'ZAKEN. REOHTSPLEGING VOOR HET
HOF. BESTREDEN BESLISSING IN DE DUITSE
TAAL OPGESTELD. MACHT VAN HET HOF OM
TE BEVELEN DAT VOOR HET ONDERZOEK EN DE
BEREOHTING VAN DE ZAAK DE FRANSE (OF DE
NEDERLANDSE) TAAL ZAL GEBEZIGD WORDEN.

W anneer de doo1· de voo1·ziening besh·eden
beslissing in de Duitse taal is opgesteld,
mag het hot, doo1· een eerste a1·1·est, bevelen dat, voor het onderzoelc en de
bereohting van de zaalc in aanleg van
ve1·brelcin_q, de Fmnse taal zal gebezi,qd
worden (1). (Wet van 15 Juni 1935,

art. 27.)
(KONSDOR~' EN DEBRUYN, T. JENNIGES.)
ARREST.

is dat er in onderhavige zaak grond is om
de Franse taal te bezigen;
Om die redenen, beveelt dat in onderhavige zaak de rechtspleging in het Frans
zal geschieden.
8 October 1951. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslagge'QC1', H. Daubresse. Gelijlcl1tidende
oonolusie, H. Oolard, advocaat-generaal.
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REGELING VAN REOHTSGEBIED.
STRAFZAKEN. BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER OlE EEN WANBEDRIJF NAAR DE POLI'l'IEREOHTBANK VERWIJS'l'. VONNIS VAN
ONBEVOEGDVERKLARING GESTEUND OP HET BE·
STAAN VAN EEN OMSTANDIGHEID, LATER DAN DE
BESCHIKKINO VAN VERWIJZING BEKEND GE·
MAAK'l' EN OP GROND WAARVAN HET FElT MET
EEN ZWAARDERE CORRECTIONELE S1'RAF BESTRA~'T WORDT, REGELING VAN BECHTSGEBIED. VERNIETIGINO VAN DE BESCHIKKING.
VERWIJ'ZINO VAN DE ZAAK NAAR DEZELFm:
RAMER ANDERS SAMENGESTELD.

W annee1·, na aanneming van ve1·zaohtende
omstandigheden, de 1·aadlcamer de dader
van een wanbed1'ijf naar de politie1'eohtbanlc ve1·wezen heeft en dat door
deze laatste een vonnis van onbevoegdve1'1cla.ring gewezen wordt, om 1·eden
dat, later dan de besohilclcing van verwijzing, een omstandigheid aan het licht
is gelcomen, op g1·ona waarvan het feit
dooT de wet met een zwaa1·de1·e 001Teotionel.e straf bestmft W01'dt, gaat het
hot na, op een ve1·zoelcsoh1'itt tot ~-e_qe
Ung van 1·eohtsgebied, of de vaststelling
van de 1·eohteT oveT de g1·ond juist
sohijnt; in bevestigend geval, veTnietigt
het de besohilclc-ing en venvijst het de
zaalc naaT dezelfde 1·aadlcamer ande·rs
samengesteld (2) .
(PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTllANK
VAN EERSTE AANLEG TE BERGEN INZAKE
LHOST.)

HET HOF; - Gelet op de bestreden
vonnissen, op 19 Februari en op 9 April
1951 in hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van eerste aanleg te Verviers;
Overwegende dat deze beslissingen in
de Duitse taal zijn gesteld;
Overwegende dat het Hof, bij toepassing
van artikel 27 van de wet van 15 Juni
1935 mag bevelen dat voor het onderzoek
en de berechting van de zaak, de Franse
of de Nederlandse taal zal worden gebezigd;
Overwegende dat het Hof van oordeel

HET · HOF ; - Gelet op het verzoek om
regeling van rechtsgebied, op 12 Juli 1951
iugediend door de heer Procureur des
Konings bij de Rechtbank van eerste aanleg te Bergen ;
Overwegende dat de raadkamer van de
Reclltbank van eerste aanleg te Bergen,
bij beschikking van 14 December 1950
waarin verzachtende omstandigheden werden ingeroepen, Robei·t Lhost naar de be-

(1) Zie verbr., 12 Juni 1950 (Arr. T'erb1·.,
1950, biz. 625; Bull. en PASIC., 195(), I, 709).

(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,
29 September 1948 (A1·r. T' erb•·., 1948, biz. 442).

ARREST.
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voegde Rechtbank van Politie verwezen
heeft, uit lloofde van, te Jemappes, kanton Bergen, op 1l November 1950, verwondingen of slagen aan Alexandre Allancl te hell ben toegebracht;
Overwegende dat cle ambtenaar van het
openbaar ministerie bij de Reclltbank, van
Politie te Bergen op 4 .Tanuari 1951 Lhost
gedagvaard )Ieeft om te verscllijnen uit
hoofde van cleze telastlegging, alsmede uit
hoofde van, te zelfder plaats en op dezelfde datum, buiten het geval voorzien bij
hoofdstul;: III, titel IX, boek II, van het
Strafwetboek, vrijwillig een aan Alexandre Alland toebehorend roerencl eigenclom,
in onderllavig g·eval diens bril, besclladigd
of vernielcl te hebben;
Dat bij een op 27 Februari 1951 op tegenspraak gewezen vonnis een deskunclige
werd aangesteld aan wie opdracllt werd
gegeven « te zeggen of de slag waarvan
Alland het slachtoffer is geweest voor hem
werkelijl;: een voortdurende arbeidscingeschiktheid ten gevolge heeft gehad ll ;
Overwegencle dat de Rechtbank van
Politie te Bergen zich, na volvoering van
de maatregel van onclerzoek, bij vonnis op
tegenspraak van 26 Juni 1951 onbevoegd
heeft verklaard om kennis te nemen van
de twee telastleggingen welke het vaststelcle samenhangencl te zijn, om de redenen clat cle beschikking van verwijzing
van 14 December 1950 enkel !let wanbeclrijf van gewone slagen of verwondingen
vermeldt, en dat nit het expertiseverslag
blijkt c1at de aan Alland toegebrachte
slagen voor het slachtoffer een voortdurenda arbeic1songeschiktheic1 ten gevolge
hebben gehacl;
Overwegencle dat. de beschikking van
14 December 1950 en het vonnis van
26 Juni 1951 in kracht van gewijsde zrJn
gegaan eri clat uit de tegenstrijdigheicl tussen dezc beslissingen een geschil van
rechtsgebiecl is opgerezen waarcloor !let
gerecht in zi.in loop belemmenl wordt;
Overwegencle dat uit de processtukken
schijnt voort te vloeien dat de voortdurende arbeiclsongeschiktheid welke Alland
opgelopen heeft, feit waarvan fle Ra'adkamer onwetencl was toen zij de beschikking van 14 December 1950 heeft genomen,
het gevolg kan geweest zijn van de ten
laste van Lhost nangewreven vrijwillige
slagen of verwonclingen en dat de telastleggingen samenhangend zijn ;
Om clie redenen, het rechtsgebied regelende, vernietigt de beschikking welke de
14 December 1950 door de raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te Bergen verleend wercl; beveelt dat onderhavig arrest zal worden overgeschreven in
de registers van die Rechtbank en dat
melding er van zal gemnakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak naar dezelfde raadkamer,
anders samengesteld.

8 October 1951. -· 2" kamer. - Voorz-ittm·, H. Wouters, voorzitter. - Verslag.
veve1·, H. Daubresse. Gez.ijlcl~tidencle
conclus-ie, H. Colard, advocaat-generaal.
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INKOMS'rRNBELAS'l'INGEN.
VERBETERING DOOR HET BEHEER VAN EEN ON.TUIST BEVONDEN AANGIFTE. BEROEP OP 'IEKENEN OF INDICIEN WAARUl'f HET BESTAAN
VAN EEN IIOGERE WELSTAND BLI.TK'r DAN UIT
DE AANGEGEVEN INKOMS TEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN ..
VERRETERING VAN HET CI.TFER VAN DE AANGEGEVEN INKOMSTEN. SCHA'l"l'ING OP GROND
VAN• TEKENEN OF INDICIEN. VERWI.TZING
NAAR DE 'l'EKENEN OF INDICii•;N UITGEMAAKT
UIT DE ACTIVA VAN DE BELAS'l'INGSCHULDIGE
OP 9 OCTOBER 1944. WE'fTELI,TKHEID.

3°

INKO:MSTENDELASTINGEN.
EJX'l'RA-BELASTING OP DE IN OORLOGSPERIODE
BEHAALD~; li:XCICP'l'IONELE INKOMS'l'EN. VESTIGING VAN DE AANSLAG BI.T ~IIDDEL VAN
TEKENEN EN INDICIEN. ACTIVA VAN DE BELASTINGSCHULDIGE OP 9 OCTOBER 1944. VERMOEDEN DA'l' SLECHTS KAN GELDEN VOOR ·
DE PERIODE DIE AAN 9 OCTOBER 1944 VOORAFGAAT.

INKOMSTENBFJLASTINGEN.

4°

EJX'L'llA-llELAS'l'ING OP DE IN OORLOGSPElliODE
BERAALDE EXCEPTIONELE INKOMS'l'EN. BEPALINGEN VAN DE SAMENGESCRAKELDE WE'l'TE;<i
OP DEZE BELASTING TOEPASSELI.TK REHALVE
AFWI.TKING DOOR DE WET VAN 16 OCTOBER 1945.

5°

INKOMSTJ<JNBELASTINGEN.
BELAS'L'ING OP DE BEDR.I.JFSINKOMSTEN.
BELASTING GEVESTIGD OP DE VASTGESTELDE OF
VERMOEDE INKOMSTEN.

6o

INKOMSTENBELASTINGEN.

EJXTRA-IlELASTING OP DE IN OORLOGSPERIODE
BEHAALDE EXCEPTIONELl~ INK01£STEN.- BELASTING GEVESTIGD OP DE VASTGESTELDE OF VERMOEDE INKOMSTEN.

7°

INKOMSTENBELASTINGEN.

EX'L'RA-BELASTIJ\'G OP DE IN OORLOGSPERIODE
BEHAALDE EXCEPTIONELE INKOMSTEN.- BELAS'l'ING DIE MAG GEVESTIGD WORDEN OP GROND
VAN DE VER~fOEIJENS MET BERULP W AARVAN DIG fUnVONE llELA:-3TlNGEN OEVESTIGD 'VORDEN.

8°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTING OP DE BEDRI.TFSINKOMSTEN.
VERBE'l'ERING DOOR RET BEHEER VAN EEN 0'\.TUIST BEVONDEN AAN(HFTE.- GEMIDDELDE VAN
DE WINSTEN VAN DE NE3ENTIEN KWARTALEN DIE

AAN HET LAATSTE KWARTAAL VAN RET .TAAR
VOORAFGAAN. VERMOEDEN DAT VOOR D~;
VESTIGING VAN DE BELAS'l'ING MAG WEERROrDEN WORDEN.

9o

INKOMSTENBELASTINGEN.
EXTRA-BELASTING OP DE IN OORLOGSPERIODE
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-53nEHAALDE EXOEi'TIONELE INKOUS'l'EN. SaM- r
MEN DOOR DE BELAS'l'INGSOHULDIGE AANGEWEND
TOT DE VERWERI'ING, DE AANLEG EN DE VEEWERKING VAN ROERENDE OF ONROERENDE GOEDEREN. SOMMEN DIE VERMOED WORDEN UI'l'
BELAS'l'BARE INKOMSTEN VOORT 'l'E KOMEN.

10>

INKOMSTENBELASTINGEN. EX'l'RA-BELAS'l'ING 0? DE IN OORLOGSPERIODE
BEHAALDE EXCEl"l'IONELE I!I'KOMSTEN. GEZINSUI'l'GAVEN. t:I'l'GAVEN DIE RET KARAK-

TER VER'l'ONEN VAN SOMJ\iiEN AANGEWEND 'l'OT DE

VERWERVING, Die AANLEG EN DE VERWERKING
VAN ROERENDE GOEDEREN.

11°

INKO.MSTENBELASTINGEN. BELAS'l'ING OP DE BEDBIJFSINKOMS'l'EN. VERBETERING VAN EEN ONJUIS'l' BEVONDEN AANGIF'l'E. GEZINSUI'l'GAVEN. VOORWAARDEN OPDA'l' DEZE UITGAVEN YOOR DE VASTLEGGING VAN DE BEJ,AS'l'BARE GRONDSLAG ALS VERMOEDEN ZOUDEN KUNNEN WEERHOUDEN WORllEN.

1° TVannccr hct beheer een ouj-nist bevonden aanrtiftc verbcte·rt, may het, te d·ien
cinde, stewnen op telcenen of infUcie.n,
wac!nliit het IJcstrw.n vwn ecn hoyc1·c
welstwnd IJliild clan ·u.it ric aanyerJcven
inkomsten. (1), (Samengeschakelde wet-

ten betreffende de inkomstenbelastingen, art 5;3.)

zo De act-iva van ccn

bclast'ilirJschnldiye in
data van 9 Octobc·r 1944, zoals z·ij aan
het Ucht uebracht wc·rden li'i,i toepassin.q van de beslnitwetten van 6 october· 1944, lcttnnen t.elcenen of ind·icien
witrnnlcen •uan een ho,qet·e welstanfl dnn
nit rlc rutn{JC{/CVCn inkornstcn Hi:ilct,
telcenen of btd·icii:!n wcw'I'Op het beheer
wettel'ijlc lcwn ste·unen om het cijfe·r van
fle a.a:n,qe,qeven ·in lcornsten te ve1·beteren (2). (Samengeschakelde wetten be-

treffende de inkomstenbelastingen, artikelen 55 en 56.)
3° De act·iva van fle bclast·in{!SCht!hl'i[!e in
flato van 9 October 1944 k·wnncn slechts
rJoor de periode die aan 9 Octobe·r 1944
voo·rafuaat, f!ls telcenen of indicWn V(rn
een ho,qere tvelsta:nd dnn ·ui.t de acmaeyeven inlcornsten bl'ijkt, een vermoeden
u'itmalcen tot vesti{fina vwn de extrabelnstinu op de in oorlogsperiode IJChaulfle emcepf'ionele inlcomsten, winsten
en baten. (Wet van 16 October 1!J45, artikel 2.)
(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,
10 April 1951, verscheidene arresten (A1'1',
Verbr., 1951, blz. 451; Bull. en PASIC., 1951, I,
532 en vlg., en de conclusie van het openbaar
ministerie, blz. 534),
(2) Verbr., 7 November 1950 (Bull. en PAsiC.,
1951, I, 125, en de conclusie van het openbaar
ministerie); 12 December 1950 (ibirl,, 1951, I,
225) ; 10 April 1951, verscheidene arresten (A rr,
T'erb1·., 1951, blz. '151; Bull, en PASIC., 1951,
I, 532, e1~ vlg.).

4° De bepaz.in{fen van de sarnen,qeschakelde
wetten betreffende de belastin,qen op de
inlcornsten, die op de bedl·ijfsbelasting
betrelckin{f hebben, zijn toepasselijlc op
de extm-bclasf'in{f op de in oorlouspel"io(le behaalfle exceptionele ·inkomsten
voor zoveel er rloo1· cle wet van 16 October 1945 niet 'IJa:n C!frJewelccn wordt (3).

(Wet van 16 October 1945, art. 19.)
5° De belastin,q op de bedrijfsinkomsten
tvO'I'flt op de vnst,qestelde of vennoede
inlcomsten {fWIJesf'iyd (4). (Samel1gescha-

kelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 32, par. 1.) _
6° De emtrn-belastiny op de in oorlo,qspedode bchanldc emccptionele inlcomsten
wo·rdt op de vast,qestelde of vermocfle
inlcomsten aevest·i,qd (4), (Wet yan 16 Oc-

tober 1945, art. 19 ; samengeschakelcle
wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, art. 32, par. 1.)
7° De ve·rmoedens met behttlp Wftarvnn de
.Qewone belnsUn[!en. ,qevestigd wm·den
ktmnen oolc d·icnen tot vesUyin.q van de
C;Etra-lielnstiny op de in oorlo,qspcriodc
belwalrle e;r:cepf'ionele inlcomsten. (Sa-

mengeschalrelcle wetten betreffende cle
inkomstenbelastingen, art. 32.)
flo Jlct {}Cmirlrlelrlc van fle inlcomsten r,;ctn
de ne,qentien lcwa1·talen fz.ie aan het
laatste hoa1·taa.l van het jaar voomf{/(Utlt rnnrJ als ve1·moeden weerhouden
'IDonlen voor de vcsUuinu van de belastin,q bij vcriJcterin,q vnn een onjttist
bcvo'/J(len a.nrl[!'iftc (5). (Samengescha-

kelcle wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 32 en 55.)
9° De sommen 1·echtstrcelcs of onrechtstreeks annaewend tot rle verwer·vin{f,
de annlerJ en de verwerk:in,q van ,-oerende. f}Oede·ren wo'!'clen, voo·J' rle vesti,qin[J •IJnn rlc e.Eh'n-IJCl((,sf'ing 011 de in oorlo[!speriode behcHtlde exceptionele inkomsten winsten en bf!ten, onder voorbcho·nd vom het tc{fenbewijs, vermoecl
nit belnstluwe inkomsten voort te leo-

men (6), (Wet van 16 October 1945, artikel 2, par. 3, e.)
10° De door de belastin{fsclmld·i,qe ued•u~·enrle cle belastbare periode vo01· cle be(3) :Zie verbr., 10 April en 26 Juni 1951 (Arr,
Verb?'., 1951, blz. 451 en 638; Bull. en PASIC,,
1951, I, 532 en 734),
(4) Raadpl. verbr., 10 April 1951 (An. Ye1'br.,
1951, biz, 456; Bull, en PAsrc., 1951, I, 545, en
nota 1, blz. 546).
(5) Zie de nota 5, ondertekend W. G., onder
dit arrest in Bull. en PAsrc., 1952, I, 57.
(6) Zie verbr., 10 April 1951, twee arresten
(An·, Jlerbr., 1951, blz. 4S4; Bull. en PAsrc.,
1951, I, 544 mi 545); 26 Juni 1951 (An·. Jlerb•·.,
1951 blz. 638; !lull. en PASIC., 1951, I, 734);
25 September 1951 (Ar,., Fe•·br,, 1952, blz. 24;
Bull. en PAsrc., 1952, I, 25).
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vertonen het kat·aktm· van sommen aan' gewend tot de aanwet·ving, de aanleg en
de verwerk'ing van roer;ende goede·ren (1). (Wet van 16 October 1945, art. 2,

par. 3, c.)
11 o Opdat de doot· de belastingschuldige
voot· het onderhoud van zijn gezin gedane uitgaven do01· het beheer als vet·moeden zoud.en lcunnen weerhouden wot·den voor de vastlegging van de in de
bedr-ijfsbelasting, de naUonale crisisbelasting en de aanvullende pet·sonele belasting belastbare gmndslag, moeten zij
tekenen of indicii:in uitmalcen van een
hogere welstand dan uit de aangegeven
·inluomsten blijlct (2). (W etten betref·

fende de
kel 55.)

inkomstenbelastingen,

arti-

(BELGISOHE STAAT, MINISTERIE VAN ~'INANOIEN,
T. DUMONT.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 Mei 1950 door het Hof van
beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel : schending van
artikelen 112 van de Grondwet, 1, paragraaf 1, en 19 van de wet van 16 October 1945 tot invoering van een extrabelasting op de in oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten, winsten en baten,
32, paragraaf 1, en 42 van cle wetten betreffende de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij koninklijk besluit van
12 September 1936 en voor zoveel als
uodig door de besluiten van 3 Juni 1941
en 31 Juli 1943, 2 en 6 van de wet van
17 Juni 1938 tot wederinvoering van de
nationale crisisbelasting en voor zoveel
als nodig van artikelen 2 en 7 van de besluiten van 16 .Tuni 1941 en 31 Juli 1943
tot samenschakeling van de bepalingen be·
treffende deze belasting; doordat het bestreden arrest verklaart dat geen rekening
client gehouden te worden met de bedrijfswinsten welke vermoed worden als .van
9 October tot 31 December 1944 behaald te
zijn geweest om het inkomen vast te stellen welk aan de extra-belasting is onderworpen en om de inkomsten van het jaar
1944 (dienstjaar 1945) te bepalen welke
aan de inkomstenbelastingen zijn onderworpen, dan wanneer naar luid van artikel 1, paragraaf 1, van de wet van 16 Oc(1) Verbr., 10 April 1951, verscheidene arresten (A1'1'. Yerbr., 1951, blz. 454; Bull. en PAsrc.,
1951, I, 544 en vlg.); 26 Juni 1951 (A,., .. J!e,·b,·.,
1951, blz. 638; Bull.• en PAsrc., 1951, I, 734,) ;
25 September 1951 (Arr. Ye,·b,·., 1952, blz. 24;
Bull. en PAsrc., 1952, I, 25).
(2) Raadpl. verbr., 25 September 1951 (Arr.
Yerln·., 1952, blz. 24.; Bull. en PASIC., 1952, I,
25, en nota).

tober 1945, de extra-belasting gevestigd
wordt op de gedurende het tijdperk van
1 Januari 1940 tot 31 December 1944 behaalde exceptionele inkomsten, winsten
en baten; naar luid van artikel 32, paragraaf 1, van voormelde samengeschakelde
wetten, de belasting op de bij 1 o en 3°
van paragraaf 1, van artikel 25 bedoelde
winsten en baten op de vastgestelde of
vermoedelijke inkomsten van het vorig
jaar gevestigd wordt; naar luid van artikel 42, paragraaf 3, van gezegde samengeschakelde wetten, voor de in artikel 25,
paragraaf 1, 1o en 3° bedoelde belastingplichtigen, de bedrijfsinkomsten worden
aangezien als op 31 December van het beschouwde jaar toegekend te zijn geworden ; naar luid van artikel 2 van de wet
van 17 Juni 1938, de nationale crisisbelasting verschuldigd naar rato van de bij
artikel 25 van de samengeordende wetten
op de inkomstenbelastingen bedoelde bedrijfsinkomsten op dezelfde grondslag
als de bedrijfsbelasting en volgens de·
zelfde modaliteiten geheven wordt :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het arrest blijkt dat verweerder
belast werd : 1° in de extra-belasting
welke door de wet ,;an 16 October 1945
voorzien wordt; 2° in de bedrijfsbelasting,
in de nationale crisisbelasting en in de
aanvullende personele belasting (dienstjaar 1945) op een bedrag van 22.431 frank
dat de bedrijfswinst vertegenwoordigt
welke vermoed wercl gedurende het laatste
kwartaal van 1944 verwezenlijkt te zijn
geweest en welke gelijk is met de gemiddelde winst door de verweerder behaald
gedurende de vorige negent'ien kwartalen;
Overwegende dat het bestreden arrest
beslist dat deze som mag begrepen worden
noch onder de volgens de wet van 16 October 1945 belastibare inkomsten, noch
onder deze aan inkomstenbelastingen onderworpen voor het dienstjaar 1945, om
reden dat het beheer aan de bij ·toepassing van de muntbesluiten van 6 October 1944 veropenbaarde activa nieuwe inkomsten toevoegt, welk vreemd zijn aan
deze aangegeven door de belastingplichtige voor de toepassing van de gewone
belastingen en dat het bovendien een vermoeden invoert welk in de tekst van de
wet van 16 October 1945 geen grondslag
vindt;
. A. Aangaamle het vermoeLlen afgeleid
uit cle activa van verweerder op 9 October 1944:
Overwegende dat het arrest er op wijst
dat de directeur van de belastingen de
inzonderheid aangaande de inkomsten
van 1944 (dienstjaar 1945) vastgestelde
vergissingen heeft « herzien, gewijzigd en
verbeterd ll ;
Dat uit het arrest blijkt dat liet beheer,
op grontl van yennoedens, de door ver-
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vestiging van de bedrijfsbelasting, van de
nationale crisisbelasting en van de aanvullende personele belasting voor het
dienstjaar 1945, verbeterd heeft, omdat de
aangegeven inkomsten onjuist waren;
Overwegende dat, om tot de raming van
de belastbare grondslag in de inkomstenbelastingen over te gaan, · artikel 55
van de samengeschakelde wetten het bebeer toelaat tekenen of indicien in aanmerking te nemen waaruit een hogere
graad van welstand dan nit de aangegeven inkomsten blijkt;
Overwegencle dat de activa op 9 October 1944 ook mogen ingeroepen worden ten
titel van vermoedens waaruit een hogere
graau van welstancl Pn aanzienlijker inkomsten blijken ;
B. Aangaande het bedrag waarop de.belastbare inkomsten voor de periocle van
9 October tot 31 December 11J44 werden geraamd:
Overwegtmde dnt, luidens artikel 1 van
de wet van l!i October 1945, een e:l."trabelasting worclt gevestigd op de exceptionele inkomsten, winsten en baten behaald
gedurende het tijdperk van 1 Januari 1940
tot 31 December 1944 en niet op deze welke
enkel van 1 Januari 1940 tot 9 October
1944 behaald werden ;
Dat de activa van de belastingplichtige
op de datum van 9 October 1944 enkel een
vermoeden kunnen uitmaken voor de periocle welke deze datum voorafgaat;
Dat, voor het tijdperk welk op deze datum volgt, het beheer om het bedrag van
de aanslag te bepalen op andere vermoedens heeft gesteuml ;
Overwegende dat voor zover er door de
wet van 16 October 1945 niet van afgeweken worclt, de bepalingen van de samengeschakelde wettPn betreffende de inkomstenbelastingen met betrekking op de
bedrijfsbelasting, op cle extra-belasting
van toepassing zijn ;
Dat dit ook geldt, onder meer, voor artikel 32, paragraaf 1, van de samengeschakelde wetten, welk beschikt dat de bedrijfsbelasting op de vastgestelde of vermoedelijke inkomsten gevestigd wordt;
Overwegende dat de vermoedens, welke
overeenkomstig artikel 32 van de samengeschakelde wetten dienen om de gewone
belastingen te vestigen, ook mogen rlienen
om de extra-belasting te vestigen welke
door de wet van 16 October 1945 voorzien
worut;
Overwegende dat, door geen rekening te
willen houden met het vermoeden uitgemaakt door de gemiddelde winst van de
negentien kwartalen welke het laatste
kwartaal van het jaar 1944 zijn voorafgegaan, zonder vast te stellen dat, voor de
gewone belastingen, verweerder tegen
deze raming van de belastbare grondslag,

het bewijs heeft geleverd hetzij dat de
hogere graad van welstand, welke nit
de activa op 9 October 1944 blijkt, niet bestaat, hetzij dat hij uit andere inkomsten
voortkomt clan uit winsten welke aan de
inkt>mstenbelastingen onderworpen zijn,
en, voor de van ambtswege gevestigde extra-belasting dat hij het bewijs heeft geleverd van het juiste cijfer van zijn belastbare inkomsten, het bestreden arrest de
in het middel bedoelde wetsbepalingen
heeft geschonclen;
Over het tweede micldel : schending van
artikelen 112 van de Grondwet, 2 en 19
van de wet van 16 October 1945 betreffende de extra-belasting, 25, paragraaf l,
26 en 55 van voormelde samengeschakelde wetten, doordat het bestreden arrest
al de gezinskosten nit de belastbare inkomsten verwijdert omdat de toevoeging
van het bedrag dezet uitgaven aan de belastbare grondslag wettelijk niet gegrond
en in feite niet gerechtvaardigd is, dan
wanneer, naar luid van artikel 26, paragraaf 3, van de samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, in
zake extra-belasting door artikel 19 van
de wet van 16 October 1945 toepasselijk
gemaakt, de onderhouclskosten van het
gezin uitgaven zijn van persoonlijke aard,
welke niet van de aan de bedrijfsbelasting en dienvolgens aan de extra-belasting
onderworpen inkomsten mogen afgetrokken worden :
Aangaande cle extra-belasting· :
Overwegende dat artikel 2, paragraaf 3,
van de wet van 16 October 1945 tot invoering van een extra-belasting op de in oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten,
winsten en baten, onder voorbehoud van
het tegenbewijs welke het regelt, vermoedt
dat de rechtstreeks of onrechtstreeks tot
het aankopen, de aanleg en de verwerking van roerende of onroerende goederen aangewende sommen van belastbare
inkomsten voortkomen ;
Overwegende <lat deze bepaling, die in
de 1heest algemene bewoordingen opgesteld.is, de tot de uitgaven voor het gezin
aangffivencle sommen als inkomsten beschouwt, zodat zij in de belastbare grondslag van cle extra-belasting dienen begrepen te worden ;
Aangaande de gewone belastingen :
Overwegende dat, om door het beheer
als vermoedens voor de vaststelling van
de belastbare inkomsten in aanmerking
te kunnen genomen worden, de gezinsuitgaven tekenen of indicien moeten uitmaken waaruit een hogere graad van weistand clan uit de aangegeven inkomsten
blijkt;
Overwegencle dat het arrest vaststelt
dat het beheer niet getracht heeft te bewijzen dat gezegde uitgaven, in onderhavig geval, dit karakter hebben;
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Waaruit volgt dat aangaande de gewone
begrot-in,q van de gerneente wa.arin een
lcr·ecli.et voor·zien wor·flt voo·r de floor de
belastingen het mid del niet gegrond is;
autovoertui,qen veroorzaalcte ri-itgaven.
Om die redenen, verbreekt het bestreden
W onlt au.s niet gelflig gemaakt het ter
arrest, doch enkel voor zoveel het voor
·uitvoerinrt van fleze beraaflslaginy floor
recht zegt dat de in de gewone belastingen en in de extra-belasting belastbare inhet eolle.Qe. gesloten hmwcontnwt van
een auto·voert-n'i(f. (13esl. van de Regent
komsten de som van 22.431 frank niet movan 1 September 1945 betreffende de valigen begrijpen wegens inkomsten van het
dutiemnatregelen, art. 2, 1°.)
vierde kwartaal van het jaar 1fl44 en dat
de in de extra-belasting belastbare inkomsten de som van 165.300 frank niet mogeu
(((GROOT LUIK ll, 'f. MARCK EN STAD LUIK.)
begrijpen wegens gezinskosten met betrekARRES'l\
king tot het volgens de wef van 1G Octo~
ber 1945 belastbaar tijdperk, het de terugHET
HOF
;
Gelet op de bestreden
betaling beveelt, met de verwijlinteresten,
van de sommen welke, onverschuldigd zon- arresten, op 18 November 1948 en op
uen betaald geweest zijn en het over ue 9 Juni 1949 door het Hof van beroep. te
kosten uitspraak doet; verwerpt cle voor- Luik gewezen;
ziening voor het overige; beveelt dat onOver het enig middel : schending van
derhavig arrest zal worden overgeschre- artikelen 1 en inzonderheid 1, litt. A,
ven in de registers van het Hof van be- 1 tot 3, litt. B en a en bepaalclelijk 5,
alinea's 1 en 3, van de besluitwet van
roep te Lnik en dat melding er van zal
gemaakt worden op de kant van het ge- 5 Mei 1944 betreffencle de besluiten genadeeltelijk vernietigd arrest; veroordeelt men en de andere bestuursdaden verricht,
de verweerder tot de drie vierden van de tijdens de vijandelijke bezetting, door de
secretarissen-generaal en door hen die
kosten en de Staat tot het overige vierde;
verwijst de alzo beperkte zaak naar het dezer bevoegclheden hebben uitgeoefe:i:td,
1 en inzonderlleid1, paragraaf 1, alinea 1,
Hof van beroep te Gent.
9 en inzonclerheicl 9·, alinea's 1 en 2, 13 van
9 October 1951. - 2° kamer. - Voorbet besluit van de Regent van 31 Januari
zitter, H. Fettweis, raadsheer waarnemend 1945 omtrent de vereffening van de, tijdens
voorzitter. - Verslagge11er, H. Bayot. de bezetting, feitelijke opgerichte gemeenGelijlcluiflenfle eonehtsie, H. Ganshof :van
ten en commissies van openbare onderstand,
der JYieersch, advocaat-generaal. - Plei- -2 en inzonderheid 2, 1 o, van het besluit
ter·, H. Yan Leynseele.
van de Regent van 1 September 1945, betrefferide de overgangs- en ge](lig-makingsniaatregelen, alsmecle betreffende de regeling van de verkregen uitwerksels en de
I" KAMER. - I I October 1951
voorzieningen ter zake van de besluiten
die uitdrukkelijk of stilzwijgend, bepalin00RL0G. - BERAADSLAGINGEN VAN RET COLgen van ue provinciale wet, de gemeenteLEGE VAN BUBGEJ\IEESTER EN SCHEPENEN IN DE
PLAATS GESTELD VAN DE GE~£EENTERAAD IN- wet of de wet tot inrichting van de DllE'nbare onclerstand hebben gewijzigcl of die
GEVOLGE RET RESLUIT VAN 28 I\1EI 1941. GELDIGVERKLARING RIJ TOEPASSING VAN ARTI- van bepalingen van deze wetten zijn afgeKEL 2, 1°, VAN RET RESLUIT VAN DE REGENT weken ; 75 en inzonderheid 75, alinea 1, 77
en inzomlerheid 77, so, 81 en inzonderheid
VAN 1 SEPTEMBER 1945. - GOEDKEURING
VERKREGEN OP 1 SEP'l'EMRER 1944. - BE- 81, alinea 1, go en inzonderheicl 90, 5°, 131
en inzonderlleicl131, alinea 1, 139 en inzonRAADSLAGING VA.N HET COLLEGE IN DE PLAATS
GES'l'ELD VAN DE RAAD WAAHDOOR RESLIBT derheic1139, alinea's 2 en 3, 141 en 144 van
WORDT EEN AU'l'OVOER'l'UIG IN HUUR 'l'E NE- de gemeentewet van 30 Maart 1836, samenMEN. - GEEN GELDIGVERKLARING BI.T WI.TZE georclencl met de wijzigende wetten bij
VAN GOEDKEURING VAN DE llEGHOTING VAN DE koninklijk beslnit van 27 November 1891,
GEM]i:ENTE WAAlliN EEN KREDIET VOORZIEN cloordat het bestreden arrest van 18 NoWORDT VOOR DE DOOR DE AUTOVOER'l'UIGEN vember 1948, het door aanlegger uit de
VEROORZAAK'l'E UITGAVEN. - GEEN GELDIG- nietigheitl van de Iitigieuze hnnr afg·eVERKLARING VAN HET TER UI'l'I'OERING VAN leicl middel verwerpend bij toepassing van
DEZE BERAADSLAGING DOOR RE'l' COLLEGE GE- artikelen 1 van de besluitwet van 5 Mei
SLO'l'EN HUURCON'l'RACT Y.~N EEN AUTOVOER- 1944, 9 en 13 van het beslnit ,van de Regent van 31 Januari 1945, na te hebben
TUIG.
vastgesteld dat ue litigieuze huur, welke
ter uitvoering van een beslissing van het
De beractflslaging waarbij het college van
btt?'gemeester· en schepenen, in fle tJlaats
schepencollege van Groot Luik gesloten
gestelfl voor· fle gemeenteraafl ingevolge
werd nietig was naar luid van artikelen 1
het beslttit van 28 Mei 1941, beslist een
en 5 van de besluitwet van G Mei 1944 en
atttovoe·rtttig in huur· te nemen, w01·flt
van artikel 1 van het besluit van de Reniet gelclig gernaalct flo01· fle OlJ 1 Septemgent van 31 .Januari 194G, claar volgens arber 1944 verkr-egen goedketwing van fle
tikelen 75 en 90, 5°, van de gemeentewet
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-57bet buren tot de bevoegcllleden van de gemeenteraad behoort, verklaart dat de
goedkeuring van de begroting van Groot
Luik v66r 1 September 1944, krachtens
artikel 2 van bet besluit van de Regent van 1 September 1945, onrecbtstreeks
de buur geldig zou gemaakt bebben indien de claarmede verband houdencle nitgave op de begroting was gebracbt geweest, en, vooraleer recbt te doen, aan de
partijen beveelt dienaangaande hun uitleggiligen kenbaar te maken, en doorclat
bet bestreden arrest van 9 Juni 1949, na
vastgesteld te bebben clat de begroting
van Groot Luik over bet clienstjaar 1944
v66r 1 September 1944 goeclgekeurd was
geweest, beslist dat, aangezien een rubriek
van de begroting bet buren van de voor
de diensten van de politie nodige autovoertuigen dekte, de litigieuze buur onrecbtstreeks geldig verklaarcl was geweest, clan wanneer bet besluit van de
Regent van 1 September 1945 uitclrukkelijk sommige feitelijke banclelingen van ·
de gemeenten gelclig verklaart, met uitsluiting van ieclere onrechtstreekse geldigmaking welke onder meer uit de feitelijke
bekracbtiging van de begroting van de gemeente zou voortvloeien (scbencling van
artikel 2 van gezegcl besluit van de Regent) ; dan wanneer bovenclien, de stem·
ming over en de goeclkeuring van een in
de gemeentebegroting opgenomen uitgaafkrediet ten behoeve van de clerclen generhande recht cloen ontstaan, en niets anclers
kunnen meclebrengen clan een machtiging
om de uitgave te cloen geschieclen (schencling van voormelcle bepalingen van de
gemeentewet), waaruit volgt clat bet
college .van vereffenaars van Groot Luilc,
gebruik makenu van bet recht om te beslissen over de handelingen welke tot de
souvereine bevoegcllleclen van de gemeenteraacl behoorden, vermocht vast te stellen,
en voor zoveel als noclig te clecreteren clat
de litigieuze huur nietig was (schencling
van de andere hier te voren vermelde bepalingen en inzonclerbeicl van artikelen 9
en 13 van bet besluit van de Regent van
1 September 1945) :
Overwegencle dat het geschil enkel loopt
over de geldigheicl van bet contract van
30 Maart 1944, waarbij bet college van
burgemeester en schepenen van Groot
Luik, ter uitvoering van een beslissing
van 29 Maart 1944, de personenauto van
verweercler in bum· nam ;
Overwegencle clat het bestreclen arrest
van 18 November 1948 in hoofclzaak vaststelt clat de beslissing van het schepencollege van Groot Luik van 29 Maart 1944,
en de huur van het autovoertuig van de
partij Marek welke claaruit is gevolgd,
bij toepassing van artikel 1 van de besluitwet 'van 5 Mei 1944 principieel nietig zijn;
dat, naarclien zij betrekking had op bet
principe zelf van de door de gemeente·aan

te wenden uitgaven, de beslissing enkel
door de gemeenteraacl wettelijk kon genumen worden; dat zij niet door bet college
van vereffenaars van Groot Luik bekrachtigd geweest is ; dat zij gevolglijk alleen
krachtens cle bepalingen van bet besluit
van de Regent van 1 September 1945 voor
gelcligverklaring vatbaar is; dat bet arrest in dit opzicht vaststelt, aan de em~
zijcle, dat, aangezien zij niet als clusdanig
aan de goeclkeuring van bet boger gezag is
onderworpen geweest, de beslissing nopens
bet betwiste huurcontract niet rechtstreeks is goeclgekeurcl geweest, en clat;
aan ue andere zijcle, cleze beslissing alR
handeling welke cle gemeenteraad vrij vermocht te verrichten, niet voorkomt onder
de nauwkeurig omschreven handelingcn
waarvan voormelcl besluit verklaart de
verkregen i.1itwerksels te hanclhaven;
Dat de rechter over de grond clesniettemin in bet tussenarrest van 18 November 1948 principieel, en in bet arrest van
9 J uni 1949 feitelijk beslist dat het litigieuze buurcontract onrechtstreeks geldig
gemaakt is geweest ingevolge artikel 2
van llet besiuit van de Regent van 1 September 1945, door de gelclige of dusclanig
geacllte goeclkeuring van de begroting van
1944 waarin voor de uitgaven voortvloeiencl nit llet gebruik van de autovoertuigen een kre.cliet was voorzien;
Overwegencle dat lui dens artikel 2, 1 o,
van llet besluit van de Regent van 1 September 1945 de beslissingen van llet college
van burgemeester en scllepenen waarvoor
maclltiging of goedkeuring vanwege het
boger gezag vereist is, wonlen geacht nit
te gaan van de gemeenteraad op voorwaarcle clat de maclltiging of goedkeuring
op 1 September 1944 verkregen zij geweest; dat deze bepaling ten doel lleeft
niet de banclelingen maar de beslissingen
gelclig te maken; dat bet, wegens bet
voorziene gelcligmakingstelsel nooclzakelijk zo moest zijn om de reclen clat, volgens de gemeentewet, enerzijcls, goedkeuring is vereist voor de beslissingen van de
raacl en, anderzijcls, de handelingen slecbts
m.aatregelen ter uitvoering van de beslissingen zijn, en als dusclanig tot de bevoegrlheden van llet college beboren;
Dat bij toepassing van cleze principes,
de g·oeclkeuring· van de beslissing ten gevolge heeft uitsluitend die bandelingen te
volmaken welke regelmatig ter uitvoering
van de goedgekeurcle beslissing werden
verricbt; dat llieruit volgt dat llet contract van 30 Maart 1944 enkel voor geldigverklaring vatbaar was bij toepassing van
artikel 2, 1 o, van bet besluit van de Regent van 1 September 1945 door goedkenring van de beslissing ter uitvoering waarvan llet gesloten is geweest, te weten de
beslissing van 29 Maart 1944;
Dat bet bestreden arrest van 18 November 1948 derbalve, door principieel te be-
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slissen dat de beslissing nopens de be(ANSIAUX, T. DE JONGH, WEDUWE ARTHAU,
groting tot gevolg zou kunnen hebben een
EN ROOS.)
hum·contract geldig te maken welk niet
ter uitvoering van deze beslissing gesloARREST.
ten geweest is, en het bestreden arrest
van 9 Juni 1949 door deze principiele beHET HOF ; - Gelet op het bestreden
slissing op de feiten der zaak toe te passen, om de uitgesproken veroordelingen te arrest, op 23 Maart 1949 door het Hof van
beroep
te Brussel gewezen;
rech tvaarcUgen, de in het middel ingeroepen wetsbepalingen geschonden hebben;
Over het eerste middel : schending van
Om qie redenen, verbreekt de bestreden artikelen 97 van de Grondwet, 142 en 470
arresten, doch enkel voor zoveel zij ten van het Wetboek van burgerlijke rechtsdoel hebben aanlegger er toe te veroorde- vordering, respectievelijk gewijzigd bij
len aan verweerder Marek, ingeval bet artikel 1 van het koninklijk besluit nr 224
voertuig niet wordt teruggegeven, de som van 24 December 1935, en bij artikel 22
van 85.000 frank te betalen met de ge- van het koninklijk besluit nr 300 van
rechtelijke interesten, en hem te veroor- 30 lVIaart 1936, 1107, 1122, 1131, 1134, 1135,
delen tot de kosten in eerste aanleg als- 1319, 1320, 1322, 1984, 1991, 1992, 1993, 2003
mede tot de helft van de kosten in hoger en 2010 van het Burgerlijk Wetboek, van
beroep; zegt dat onderhavig arrest voor het gerechtelijk contract en van het geloof
de Stacl Luik bind end zal zijn; beveelt dat aan de akten verschulcligd is, doordat
dat onclerhavig arrest zal worden overge- het bestreclen arrest, op de hoofdeis vlln
schreven in de registers van het Hof van .verweerster een sequester heeft aangesteld
beroep te Luik en dat melding ervan zal welke, ten aanzien van de goederen van
gemaakt worden op cle kant van de ge- aanlegger, gelast was voort de functie uit
deeltelijk vernietigde beslissingen; veroor- te oefenen die deze bij verklaring van
deelt verweerders tot de kosten; verwijst 7 .Tnni 1930 alln cle man van verweerster
de aldus beperkte zaak naar het Hof vrm had opgedragen, en eveneens de tegeneis
beroep te Brussel.
van aanlegger strekkende tot teruggave
van bet overblijvende deel dier goederen
11 October 1951. - 1e kamer. - Vom·zitheeft afgewezen, en in dier voege beslist
te?·, H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·slagheeft : ct) zonder het mid del van de conclugeve1·, H. Giroul. - GeUjkluidende conclusies van aanlegger te beantwoorden welke,
sie, H. Colard, advocaat-generaal.
om zich tegen de aanstelling van gezegde
Pleiters, HH. Simont en Hermans.
sequester te verzetten en tot staving van
zijn tegeneis, bet hem in ieder geval toebehorende recht inriep om door verweerster rekenschap te doen geven over bet
l e KAMER. - II October I95I
beheer gevoerd door haar man van wie zij
erfgename Wl!S, derhalve zoncler reden dit
1° G ERECHTELIJK SEQUESTER.
BEVOEGDHE!D BEPE!ill:T TOT BEWARINGSMAA'l'- middel van de conclusies verwerpend en
REGELEN. - 0MSCHRI.JVING DOOR JJE RiECH- alzo het gerechtelijk contract schendend
en llet geloof dat verschudigd is aan de
TER OVER DE GROND.
2° VERBREKING.- BURGERLIJKE ZAKEN. schrifteli,ike conclusies welke aanlegger in
- EIS TOT TUSSENKOMST EN BINDENDVER- verbreking regelmatig v66r het hof van
KLARING VAN RET ARREST. - VERWERPING beroep had overgelegd (schending van
VAN DE VOORZIENING. - EIS VAN BELANG ON'l'- m·tikelen 97 van de Grondwet, 142 en
470 van bet Wetboek van burgerlijke
BLOOT.
rechtsvordering, gewijzigd zoals hierboven
1o IncUen de ge1·echtelijke sequester slechts is vermeld, 1107 1131, 1134 en 1135, 1319,
handelingen tot bewarin,q mag ver1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
1'ichten, bepaalt ,qeen enlcele wetsbepab) door in elk geval, de verwerping van
ling op bepe?-lcende w·i;ize welke deze
gezegcl micldel slechts te motiveren door
handelinuen tot bewaring zijn; het bede beschouwing dat verweerster niet zou
hoo?·t aan de rechter ovm· de g1'0nd ze
hoeven rekenschap te geven over het
te bepalen do01· beschou.winuen die so·udoor haar ml!n gevoerde beheer, aangezien
ve1·ein zijn, van zod1·a de bevoegdheden
zij cliens lastgeving niet geerfd had noch
die h·ij aan de sequester toekent niet
de vervulling er vl!n had voortgezet, alzo
met het bezwarencl karalcter vctn dezes
het feit miskennend dat de erfgenal!m
zendin,q strijdiu zijn (1).
welke de aan zijn rechtsvoorganger ver2° Ten uevolge van de verwerping van de leende lastgeving niet erft en ze niet
voortzet, desondanks rekenschap client te
voo1·zien·ing, 'worclt de eis tot gedwongen
t~tssenkomst en bindendvm·lcla?"inu van
geven van de vervulling er van door
het a1Test zonder belang.
laatstgenoemde (schending van artikelen 1107, 1122, 1131, 1134, 1135, 1984, 1991,
1992, 1993, 1:!003 en 2010 van het Burgerlijk
(1) Zie DE PAGE, bd. V, n' 285, blz. 269.
Wetboek en 97 van de Grondwet) :
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59Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat aanlegger, om te eisen
dat verweerster, als rechtverkrijgende van
haar man, rekenschap geve van diens bebeer, bij conclusies liet gelden dat wijlen
Isidore Arthau niet enkel de lasthebber
van de schuldeisers was, maar in de
eerste plaats de lasthebber · van aanlegger, welke Arthau voornoemd gelast had
zijn goederen te vereffenen en te verdelen;
dat nit gezegde conclusies blijkt dat de
eis tot afrekening ten doel had van verweerster te teruggave te bekomen van het
overblijvende deel van de goederen welke
aan de schuldeisers werden afgestaan ;
Overwegende dat om dit middel van de
conclusies te beantwoorden het bestreden
arrest, zowel door verwijzing naar de
motieven van het bij verstek gewezen arrest van 14 Juli 1948 als op grond van
eigen beschouwingen, in hoofdzaak vaststelt : 1 o dat de goederen om teruggave
waarvan verzocht wordt, overeenkomstig
artikel 1265 van het Burgerlijk Wetboek,
vanwege aanlegger het voorwerp waren geweest van een afstand ten behoeve van
zijn schuldeisers, welke door wijlen
Arthau vertegenwoordigd werden; 2° dat
deze, naar nit de overgelegde akten blijkt,
de lasthebber van die schuldeisers was,
terwijl de hem door aanlegger gegeven
last slechts een bijkomstig karakter had
en enkel ten doel had de vervulling van de
hoofdlastgeving te vergemakkelijken;
Overwegende dat het arrest er uit afleidt dat het de zaak van de schuldeisers
is een lasthebber aan te stellen ter vervanging van wijl,en Arthau, en dat aanlegger in voorkomend geval met dezen of
met hun vertegenwoordiger de bestemming dient te bespreken welke aan de hun
door hem afgestane goederen zal gegeven
worden; dat het aangeklaagd arrest aldus
de redenen heeft opgegeven welke·volgens
hetzelve, de verwerping van de eis tot rekening moeten ten gevolge hebben, en bijgevolg, op passende wijze de aanvraag
van de conclusies heeft beantwoord;
Dat dit onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest,
in strijd met wat in bet middel wordt beweerd, het verzoek van de conclusies nlet
heeft verworpen, dat strekte tot afrekening door verweerster, op grond van de·
enige beweegredenen dat deze de aan haar
man opgedragen lastgeving niet geerfd
had noch de vervulling er van had voortgezet, maar bovenclien de afwijzing van
dit verzoek heeft gemotiveerd door de
overwegingen welke in het antwoord op
het eerste ondercleel van het middeL worden aangewezen, motieven welke door het
middel niet gecritiseercl worden en op zich
zelve zowel feitelijk als naar recht de af-

wijzing van het betwiste verzoek rechtvaardigen; dat het bestreden motief overtollig was :
Dat dit onderdeel van het middel bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk is ;
Over het tweede middel : schending van
artikelen 1915, 1916, 1927, 1930, 1932, 1933,
1934, 1936, 1955, 1956, 1958, 1960, 1961 en
1963 van het Burgerlijk Wetboek ·en 97
van de Grondwet, doordat het bestreden
arrest, ofschoon het vaststelt dat het aileen aan de belanghebbende schnldeisers
zelf kon toebehoren in de vervanging van
wijlen Isidore Arthau te voorzien door
de aanstelling van een nieuwe lasthebber
wien zou opgeclragen worden cle functie
van Arthau voornoemd voort te zetten,
desniettemin, in strijd met deze eerste
opvatting, een sequester aangesteld over
de goederen die het voorwerp waren geweest van de door aanlegger toegestane
afstand van goederen met de taak heeft
belast de functie voort te zetten welke
heeft toebehoord aan wiHen Arthau in
diens erkencle hoedanigheid van lasthebber van de schuldeisers die deswege gelast
was de goecleren van aanlegger te gelde
te maken en de opbrengst er van onder
zijn schuldeisers te verdelen, en alzo aan
de aangestelde sequester bevoegdheden
heeft toegekend welke diegene te boven
gaan die wettelijk aan een gerechtelijke
sequester kunnen erkend worden toe te
behoren, en zijn beslissing heeft gesteund
op tegenstrijdige gronden, wat met het
ontbreken er van gelijkstaat;
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat er generlei tegenstrijcligheicl bestaat tussen enerzijds het feit
te beslissen dat het aan de belanghebbende
schnldeisers zelf toebehoort in de vervanging van hun bij overeenkomst aangestelde
lasthebber, wijlen Isidore Arthau te voorzien, en anderzijds, datgene wegens bet
in gebreke blijven van de schulcleisers,
een gerechtelijke sequester aan te stellen
welke met soortgelijke bevoegdheden is
bekleed als gezegde lasthebber; dat de gerechtelijke sequester immers, in tegenstelling met de bij overeenkomst aangestelde lasthebber, slechts voorlopige bevoegdheden uitoefent, welke een einde
moeten nemen zodra cle schuldeisers zelf
in de vervanging van hun lasthebber voorzien hebben;
Dat dit onclercleel van het middel feitelijk niet opgaat;
Over het tweede onclerdeel :
Overwegencle clat, waar cle gerechtelijke
sequester enkel claden ter bewaring vermag te verrichten, geen wetsbepaling echter op beperkencle wijze bepaalt welke
cleze daden ter bewaring zijn; dat het
dienvolgens aan de rechter over de groncl
toebeho01·t ze nader te bepalen door beschouwingen die souverein zijn voor zo-
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veel de bevoegdheden welke hij aan de
sequester verleent niet in strijtl zijn met
het bewarend karakter van tliens opdracht;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door verwijzing naar de motieven van het
op 14 Juli 1948 bij verstek gevelcl arrest,
enerzijds vaststelt dat de aanstelling
van een sequester bekleetl met de in het
verzoek van verweerster opgegeven bevoegclheden, behoort tot de maatregelen
waarom deze, in het belang van de lastgever kan verzoeken, kraclltens artikel 2010 van het Burgerlijk Wetboek, anderzijcls, dat het dringencl en onontbeerlijk is tot de litigieuze vereffening te doen
overgaan, de sclmldeisers in dezel ve te
doen opsporen en verwittigen, ten eilHle
te vermijden dat dezen zouden moeten bevinden dat hun pand verminderd of ver'dwenen is, ten eincle evei1eens het risico
te vermijden dat de vereffening practisch
omnogelijk zou worden gemaakt;
Overwegende dat de recllter door deze
beschouwingen vastgesteld heeft dat de
reclenen welke de maatregel van inbewaringstelling rechtvaardigen, alsook de
noodwendigheclen van de bewaring en llet
deugdelijk beheer van {]e te vrijwaren
goecleren en belangen vergen dat ten
spoedigste worde overgegaan tot het opsporen van de schulcleisers en tot de vereffening van de aan deze afgestane goederen, alclus aan de door hem bevaaltle daden een bewarend karakter toekennerid ;
Overwegende dat (leze vaststellingen feitelijk souverein zijn en dat zij, aangezien
zij binnen cle wettelijke perken blijven,
geen van de in het middel aangeduide
bepalingen schenden ;
Over de eis tot ·gedwongen tussenkomst
en tot binclendverklaring van het vonnis :
Overwegende {]at ten gevolge van de verwerping van de voorziening welke hierna
zal worden uitgesproken die eis van belallg ontbloot is ;
·
Om die reclenen, verwerpt de voorziening en de eis tot gedwongen tussenkomst; veroordeelt aanlegger tot cle kosten en tot de vergoeding van 150 frank
jegens elk van de verweerders.
11 October 1951. - 1" kamer. - Y001'Zittm·, H. Louveaux, eerste voorzitter. Ye1·slagge·ver, H. Giroul. - Geli.i.lo:lu.idende
conclnsie, H. Colarcl, advocaat-generaal.
- Pleiters, HH. Delacroix en Demeur.
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HUUR VAN WERK EN VAN DIENSTEN. .ARBEIDSCONTRACT. VERPLICHTING VOOR DE ARBEIDER AAN DE KOLENMIJN
EEN WERKTUIG DAT HEM WERD TOEVER-

TROUWD TERUG •fE GEVEN. GEEN BETWISHIEROYER DAT, YOLGENS EEN IN DEZE

T~NG

J+OLENM:I.JN AANGENOl\1:EN GERUUIK, DE ARBEl-

DER DEZE VERPLICHTING NAKOMT DOOR RET
WERKTUIG IN DE NABIJHEID VAN DE PLAA'rS
VAN ZIJN ARBEID NEDER TE LEGGEN. RECHTER OVER DE GROND DIE UIT ZEKERE FElTEN
AFLEIDT DAT DE ARBEIDER ZO GEHANDELD
HEEFT. SOUVEREINE BEOORDELING.

1Ynnn.eer n-iet betwist wo1·dt dnt, vol,11ens
een in een lcolemnijn nnngenomen gebntilc, de arbeider, w·ien een pilchottweeZ
wenl toevertrotttVrl, zijn ve1·plichting dit
werlctttig teru.g te geven nnlcomt rlom·
het in rle 11n1J·ijheicl vnn de plnnts vnn
zijn n1·beirl neder te leggen, beoonleelt
cle 1·echter over de gmncl sou.verein de
j'eiten wruwttit hij njteidt flnt fle a1·beifler zo gehandeld heej't.
(NAAMLOZE VENI'iOOTSCHAP << CHARBONNAGES DU
RIEU DU CCEUR ET DE LA BOULE REUNIS >>,
T. KOLENDA.)
ARREST.
HET HOF; Gelet op de bestreden
uitspraak, op 10 December 1949 door de
vV erkrechtersraad van beroep te Bergen
gewezen;
Over het eerste middel : schencling van
artikelen 1107, 1134 en 1135, 1137, 1142,
1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1234 en 1302,
1315, 1319, 1320 en 1322, 1875, 1877 en 1880
van het Burgerlijk Wetboek, 1, 8 en 9 van
de wet van 10 Maart 1!l00 over het arbeidscontract, 97 van de Grondwet, van het gerechtelijk contract et van llet geloof dat
client gehccl!t ann de akten welke het
belleTzen, doordat het bestreclen vonnis,
om te weigeren de gegrondl!eid te erkennen van de afl!oudingen welke op l!et loon
van verweerder werden verricllt ten belopP van de niet betwiste waarcle van een
werktuig cla t aanlegster hem lmrl toevertrouwd en aat hij in gebreke bleef terug
te brengen zoals llij er toe verplicl!t was,
zonder bewijs en zonder reden ter beantwoording van de ontkenningen van de conclusies van aanlcgster nopens cllt feit,
aangenomen llecft clat llet ontbrekend
werktuig door verweerder, volgens een
beweerd gebruik in de nabijheid van de
plaats waar hij in de mijn arbeidcle, achtergelaten is geweest toen hij ov 29 .April
1948 naar boven werd gebracllt, en dat het
·werktnig nac1ien zou verdwenen zijn
- tussen 29 .April en 3 Mei 1948 - gedurende de afwezigl!eid van verweercler,
l!ieruit afleidend dat deze niet verantwoordelijk zou geweest zijn voor het verlies
dat zich heeft voorgeclaan, en doordat
de beslissing waar bij aanlegster is veroorcleeld geweest tot betaling van de op
verweerders lonen verrichte afhoudingen'
alzo de wettelijke regelen van de bewijslevering miskent (scl!ending van artike-
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len 1302 en 1315 van ,het Burgerlijk Wetboek) alsook het gerechtelijk contract en
het geloof dat aan de conclusies tlient gehecht schendt (scliending van artikelen 1107, 1134 en 1135, 1320 en1322 van liet
Burgerlijk Wetboek), en in elk gevalniet
wettelijk met redenen is omkleed (schending van artikelen 97 van de Grondwet, 1,
8 en 9 van de wet van 10 Maart 1900 over
liet arbeidscontract, 1137, 1142, 1146, 1148,
1149, 1150, 1234, 1302, 1875, 1877 en 1880
van het Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat de bestreden uitspraak, zonder in dit opzicht te worden
bestrrden, beslist dat, volgens een in de
kolenmijn van de verwerende vennootschap aangenomen gebruik, de arbeider
die in de nabijheid van ·de l)laats waar
liij werkzaam is het pikhouweel neclerlegt dat hem toevertrouwd is geweest,
zijn verplichting nakomt dit werktuig terug te geven ;
Overwegende dat de rechter over de
grond aanneemt dat llet in onderhavig
geval zo is dat verweerder zijn verplichting het litigieuze houweel terug te geven is nagekomen; dat zowel nit de motieven van de eerste rechter waarnaar het
verwijst als nit eigc~n overwegingen,
blijkt dat het bestreden vonnis dit feit
afleiclt nit een samenstel van vermoedens,
en onder meer hieruit dat ten dage van
zijn vertrek, verweerder die aan de voet,
de hand en de schouder gekwetst was, was
moeten opstijgen om zich te laten verbinclen, en hieruit dat de arbeiders bij het
verlaten van de kolenmijn gecontroleerd
worden << om diefstallen te verhinderen )) ;
OYerwegende dat de bestreden uitsprank, !loor bij een souvereine beoordeling van de feiten aan te nemen, dat verweercler, toen hij de mijn verliet, zijn
pikhouweel heeft nedergelegd in de nabij11eid van de J)laats waar hij werkzaam
was : 1 o stilzwijgend heeft beslist dat verweerder hiervan het bewijs had bijgebracht; 2° de conclnsies van aanlegster
, beantwoord lweft voor zover deze de
werkelijkheill vtm dit feit betwistten;
waaruit volgt dat haar beslissing wettelijk met redenen is omkleed ;
Dat het middel alzo feitelijke grondslag
mist·
Ov~r het tweede middel : schencling van
artikelen 1107, 1134, 1135, 1137, 1142, 1146,
1148, 1149, 1150, 1234, 1302, 1315, 1875, 1877
en 1880 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 8
en 9 van de wet van 10 Maart 1900 over
het arbeidscontract; en 97 van de GrOIHlwet, cloorclat het bestreclen vonnis, clan
wanneer aanlegster de op verweerder wegende last inriep om llet feit te bewijzen
dat het verzuimen van zijn verplichting
heeft veroorzaakt en ontkende dat dit bewijs doo:· hem was bijgebracht gewePst,
desondanks diens vordering gegrond verklaard heeft shekkende tot betaling van

de op ZlJil lonen verrichte afhondingen
ten belope van de waarde van het ·werktuig hetwelk hij in gebreke bleef terug te
geven, onder het voorwendsel dat hij voor
het zoek geraken van het hem toevertrouwde werktuig enkel verantwoordelijk
kan zijn indien bewezen wordt dat het
zoek is geraakt voor clat hij, ten gevolge
van aan een ongeval te wijten verwondingen de arbeid heeft moeten staken, en dat
in onderhavig geval generhande verantwoordelijkheid zou kunnen bestaan zonder
dut de font behoorlijk zij I.Jewezen, dan
wanneer de arbeicler wien een werktuig
door zijn werkgever wordt toevertrouwd
verplicht is het terug te geven, dan wanneer hij schuld heeft door het feit alleen
het niet. terug te geven, tenzij hij het bewijs bijbrenge van het toeval of van de
overmacht, en dan wanneer hij er niet
van outlast is, ingeval hij beweert bevrijd
te zijn, het feit te rechtvaardigen dat het
wegvallen van zijn, verplichting heeft veroorzaakt, en dan wanneer het bestreden
vonnis derhalve, door om de hierboven
bestreden motieven uitsprnak te docn, de
wettelijke orde van de bewijzen heeft miskend, de beginselen heeft geschonden die
de contractuele verantwoordelijkheid beheersen en in elk geval niet wettelijk met
redenen is omkleed :
Overwegende dat de bestreden beslissing
gerechtvaarcligd wordt door de beschouwingeu vuu het vonnis welke aangestivt
werden in het op het eerste middel verstrekte. antwoord; dat de besproken motie,'en gevolglijk overtollig zijn en dat !let
midd(~l derhalve niet ontvaukelijk is;
Over het derde midllel : schen<ling van
artikelen 97 van de Gronclwet, 1107, ll34
eu 1135 van het Burgerlijk W etboek en
van het gerechtelijk contract, doordat het
bestreden vonnis, hetwelk uitdrukkelijk
alle andere, meer uitgebreide of strijdige
conclusies afwijst en verweerders vorderiug inwilligt, zonder opga ve van enig motief de regdmatig uuor aaulegster geuomen eouclusies heeft afgewezen voor zoveel bij rleze subsidiair geeoneludeerd
werd llat nanlegster er 'toe worde gemaehtigd lloor alle reehtsmicldelen, met inbegrip nm getuigen, het bewijs er van te
leveren : n) dat geintimeerde (verweerder) wecler nan de arbeid is getogen nadat
het ongeval clat zich te 10 uur had voorgedaan was aangegeven geweest, en de arbeid tot het einue van de arbeidstijd zi.iner ploeg, omstreekts 14 n. 30, heeft voortgezet, en b) da t geintimeerde (verweer- ·
der) het pikhouweel nr 205.091 niet terug'
in het magazijn heeft afgelcverd, en het
niet nan een aangestelde van lle concludeJ"ende (aanlegster in verbreking) heeft toevertrouwd :
Overwegende dat de bestreden uitspraak, in strijll met cle aauvoeringen van

-62het middel, de subsidiaire conclusies van
aanlegster beantwoordt; dat zij, enerzijds
de bewering onderzoekend volgens welke
Kolenda slechts licht gekwetst is geweest
en de arbeid heeft voortgezet, door verwijzing naar de motieven van de eerste
rechter er op antwoordt dat dit willekeurige beschouwingen ZlJll, naardien
geen enkele bepaling van het werkplaatsreglement of van de onderrichtingen aan
de licht gekwetste arbeider opleggen zijn
werktuigen terug naar boven te brengen
of ze in een bepaalde plaats te leggen;
dat de rechter over de grond anderzijds
beslist dat verweerder eenmaal dat zijn
arbeid geeindigd was, de verplichting niet
had het pikhouweel terug in het magazijn
af te leveren of het aan een aangestelde
van de werkgever toe te vertrouwen, maar
dat hij het in de nabijheid van de plaats
waar hij arbeidde mocht laten liggen;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de kosten
en tot de vergoeding van 150 frank jegens
verweerder.
11 October 1951. - 1e kamer. - Voon!i1ter, H. Louveaux, eerste voorzitter. Ve1·slaggeve1·, H. Giroul. - Gelijlcluidende
concl~tsie,

-

H. Colard, advocaat-generaal.

Pleite1·, H. Delacroix.
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betrokkene in een militair hospitaal, na
zijn verschijning voor het werfbureau te
Mechelen ;
.
Overwegende dat de samengeschakelde
wetten op de niilitie, slechts de voorziening in verbreking toelaten tegen de beslissingen van de herkeuringsraden en van
de hoge militieraad (art. 44) ;
Overwegende derhalve dat de voorziening niet ontva;nkelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
15 October 1951. - 2e kamer. - Voorzitter, ffi Wouters, voorzitter. - Verslaggeve1·, H. van Beirs. GeUjlcluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,.
eerste advocaat-generaal.
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1° MILITIE. - HOGE MILITIKRMD. - VERPLICHTING DE J\ITLICIEN, ZIJN RAADSMAN OF
ZIJN GEVOLMACHTIGDE TE HOREN.
2o MILITIE. - HoGE MILI'riERAAD. - VASTSTELLING DAT DE MILICIEN DOOR EEN ADVOCAAT VERTEGENWOORDIGD IS EN DAT DEZK
LAATSTE EEN MEMORIE NEERGELEGD HEEFT. V ASTSTELLING DA'l' DE ADVOCAAT GEHOORD
WERD.
S0 MILITIE. - BIJ KONINKLIJK JJESLUIT
VAN 15 FEBRUARI 19S7 SAMENGEORDENDE
WET'l'EN. - NETTO-JlEDRAG VAN DE JlEDRIJFSINKOMSTEN. - BEGRIP.

VOORZIENING IN VERBREKING. BESLISSINGEN W AARTEGEN MEN ZICH KAN
VOORZIEN. - l\IIILITIEZAKEN. - BESLISSING
VAN EEN GENEESHEER-DESKUNDIGE. - NIETONTVANKELIJKHEID.

1° De hoge militierarul nwg geen uU-

De wetten op de militie, samengeo1·dend
bij lcowinlclijlc besluit van 15 Febrt1a1·i
1937, laten de voo1·ziening in verbreking
niet toe tegen een beslissing van een gegeneeshee1--(leslcttndige (1).

(TROCH.)

2° Uit de vaststelUng, doo·r cle hoge miliUeraad, dat de milicien vel·tegenwoordigd was do01· zijn advocnat en dat deze
laatste een mem01·ie of sch1'iftelijlce verdediging heeft neergelegd, vloeit vo01·t
dat deze advocaat door gezegde 1·aad
gehoord werd. (Kon. besl. van 15 Fe-

ARREST.

so

HET HOF; - Gelet op het verhaal door
aanlegger ingecliend bij aangetekende
brief, gestuurd op 2S April 1951 aan de
griffier van het Hof van verbreking;
Overwegende dat uit de bewoordingen
van clit verhaal blijkt dat het gericht
worclt tegen de beslissing van de geneesheer-deskundige uitspraak doende naar
aanleiding van de inobservatiestelling van
(1) Verbr., 29 November 1948 (Bull. en PAsrc.,
1948, I, 677).

spraalc doen zonde1· de milicien, zijn advocaat of zijn gevolmachtigde geho01·d
te hebben, indien z·ij nalvtoezig zijn.

(Kon. besl. van 15 Februari 19S7, artikel 24.)

bruari 19S7, art. 24.)

In artikel10, litt. b, 1°, van de bij lconinlclijlv beslttit van 15 Febnta1'i 1937
samen,qeordencle wetten op de mil·itie
bedu.id.en de bewoonlinyen « netto-bed;ra,q van rle voor de beclrijfsbelasting
aangegeven beclrijfsinlcomsten Jl het brltto-bed1·ag van de bedrijfsinlc01nsten., ver~
minde1·d met de doo1· de wet aangenomen beddjfsttitgaven; de bepaling van
a1·tilcel 32, parag1·aat 1, van de samengeordencle wetten befl·effende de ·inlcomsten belastingen, d·ie toelaat de beddjfsve1·liezen van cle twee vorige jaren af te
trelclcen van het netto-bedrag van de
inlcomsten van het jaa.1·, betreft de bere-
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-63lcen·ing van fle belasting, dooh niet het
netto-befkag van de aan te ueven bedrijfsin Tcomsten (1),
(LEL'EHE.)
ARREST.

HE'l' HOF; - Gelet op de beslissing,
op 24 April HJ51 door de Hoge :Militieraad
gewezen;
Over het eerste middel : schending van
artikel 24 van de wet op de militie, de
wei'Ying en de dienstverplichtingen samengeorclend door koninklijk besluit van
15 Februari 1937, doordat uit de bestreden
besli ssing niet blijkt da t, al vorens uitspraak te doen, cle hoge militieraad betrokkene, zijn aclvocaat of zijn gevolmachtigde gehoord heeft :
Overwegencle clat de bestreden beslissing vaststelt dat << belanghebbende behoorlijk ontboden is geworden en door
Mr Gerard Devriendt, advocaat te Korrijk vertegenwoordigt was » ;
Dat bovendien nit de aan het Hof voorgelegcle stukken blijkt dat Mr Devriendt,
voor de hoge militieraad, een memorie of
verweerschrift heeft ingediend, zoals het
in het middel gemeld artikel 24 het toelaat;
Dat uit die vaststellingen klaarblijkelijk volgt dat Mr Devriendt, volmachthouder van aanlegger, gehoord werd;
Overwegende derhalve dat het midclel
feitelijke gronclslag mist;
Over het tweecle middel : schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 12, litt. a,
11, litt. b, 2°, en 10, litt. b, 1 o, aline a 2, en
litt. d, van de wet op de militie en 32,
paragraaf 1, alinea 2, van de samengeordende wetten op de inkomstenbelastingen,
doordat, eerste onderdeel, de bestreden
beslissing onvoldoend gemotiveerd is daar
zij vaststelt dat het inkomen van de moeder van aanlegger, « het wettelijk maximum overtreft >> zonder te bepalen welk
het bedrag is van dit inkomen en zonder
aan te duiden of het in aanmerking genamen inkomen dat is van het jaar voorafgaand aan de datum waarop de uitstelaanvraag wercl ingecliend, clan wanneer
v66r de hoge militieraad nanlegger het
door de contr6leur der belastingen aangegeven bedrag betwistte, en doordat,
tweede onderdeel, de bestreclen beslissing
geen rekening heeft gehouden met de
vroeger ondergane bedrijfsverliezen alhoewel artikel 32, paragraaf 1, alinea 2, der
samengeoordende wetten op de inkomstebelastingen voorziet dat de gedurende de
twee vorige jaren ondergane bedrijfsver(1) Nopens het onderscheid tussen de bedrijfslasten of -uitgaven en de bedrijfsverliezen, zie nota 3 onder verbr., 23 Mei 1950 (Bull.
en PASIC., 1950, I, 679).

liezen van de inkomsten van het jaur gebeurlijk afgetrokken worden :
Aangaande het eerste onderdeel :
Overwegende, enerzijcls, dat uit de aan
het Hof voorgelegde stukken blijkt dat de
aangifte der inkomsten, die tot staving
van de door aanlegger ingediende aanvraag om uitstel overeenkomstig artikel10, 4°, litt. e, van de samengeschakelde
wetten op de militie overgelegd werd en
waarop de bestreden beslissing is gegrond,
« de inkomsten van 1950 » betreft ;
Overwegende, anderzijds, dat aanlegger v66r de hoge militieraad niet heeft
betwist dat het in die aangifte vermeld
bedrag, het bedrag van de inkomsten
van dit jaar 1950 was, maar dat hij aangevoercl heeft dat het bedrijf van zijn
moeder « in feite, geen inkomeri had, zolang het te kort (van vorige jaren) door
latere winsten niet werd opgeslorpt >>;
Dat dit onderdeel van het middel; feitelijke grondslag mist ;
Aangaande het tweede onderdeel :
Overwegende clat artikel 10, litt. b, van
de samengeordende wetten op de militie
« het voor de bedrijfsbelasting aangegeven netto-bedrag der bedrijfsinkomsten »
bedoelt; dat, naar luid van artikel 26
van de samengeordende wetten op de inkomstenbelastingen, het netto-bedrag van
die inkomsten overeenstemt met « hun
brnto-beclrag vermincler<l met cle beclrijfsuitgaven aileen >> die door de wet voorzien zijn;
Overwegende dat artikel :l2, paragraaf 1, tweecle alinea, van die laatste
samengeordende wetten niet tot voorwerp
heeft het netto-bedrag van de aan te geven beclrijfsinkomsten te bepalen; dat het
aileen beschikt dat, wat de belasting betreft, deze gevestigd wordt op het netto- beflrag van de bedrijfsinkomsten desgevnllenll verminderd met de gedurende de
twee vorige jaren of tijdens de twee vorige· bockjaren ondergane bedrijfsverliezen;
Dat dit ondenleel van het middel naar
recht faalt;
En overwegende dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
15 October 1951. - 2e kamer. - Vo01·-.
zitteT, H. Wouters, voorzitter. - Venlaggeve1·, H. van Beirs. Gelijlcluidende
conolusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.

2e KAMER. -
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VOOHZIENING IN VERBREKING.
VOR~L MILITIEZAKEN, VAN DE HERKEURINGSRAAD. -

BESLISSING
VOORZIENING
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BI.J NlET-AANGE'l'EKENDE BRIEF. VANKELIJRHEID.

NIET-ON'l'ARREST.

Is niet ont-uam.JceUjlc, rle voo·r:z·ien'ing tegen.
een beslissing vrtn rle her·Jceuringsraad,
rUe bij niet-aangetelcende brief ingestelcl
~vorclt (1). (Bij kon. besl. van 15 Februari 1g37 samengeordende wetten,
art. 44.)

(ll.INKER.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreclen
beslissing, op 23 Mei 1g51 door de Herkeuringsraacl van de provincie Antwerpen
gewezen;
Gelet op de voorziening door aanlr>ggPJ'
tegen deze beslissing ingesteld bij gewone brief op 1 .Juni Hl51 gestuurd aan de
griffier van het Hof van verbreking;
Overwegende dat de verklaring tot voorziening, op straffe van nietigheid, bij aangetekende brief moet geclaan worden
(art. 4-1- van het lwninklijk besluit van
15 Februarl 1g37 houdende samenschakeling van de wet op de militie, de werving
en de dienstverplichtingen) ;
Overwegende derhalve dat de voorziening niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwervt 11e voorziening.
15 October 1g51. - 2" kamer. - Voo·rzitter, H. Wouters, voorzitter. - Vet·slaggever, H. van Beirs. GelijlcMtidencle
crmcl·ttsie, H. Raoul Hayoit cle Termicourt,
ecrste advocaat-generaal.

. 2"

KAMER. -

15 October 1951

REDENEN VAN DE VONNISSEN ·E~
ARRES'l'EN. MILI'l'IEZAKEN. - BESLISSING VAN DE .HOGE l\ULITIERAAD. - VIDRWERt>ING VAN EEN HOGER lll~ROEP. -

BEANTWOORDE AANVRAAG. VEERDE BESLISSING.

NIE'l'

NIET GEMOTI-

Schenrlt ar·tilcel 97 van rle Oro·Julwet, de
beslissing van cle hoge mUU·iemarl rUe
het rloo·r rle miUcien ingestelrl hor1er· beroep, tegen een lleslissing vnn rle rnilitientacl rUe hem een ·ttit:zonrlerings·ttitstel
we·iger·t, ongertronrl ve'l'lclart1·t, zonrler·
witspnwlc te rloen noch over· rle ontvanlceU.ilcheirl, nach over· rle geg1·onrlheirl
V(l;n een rutnvrrut,q tot verg·ttnning vrtn
een gewoon ttitstel.

(1) 'iTerbr., 10 October 1949 (Bull. en PAsrc.,

1950, I, 67).

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 5 .Juni 1951 door de Hoge
Militieraad gewezen;
Over het enig middel : schencling van
artikelen 97 van de Gronclwet, 11, litt. b,
flo, 24 en 25 van lle wetten op de militie
de werving en de dienstverplichtingen,
door koninklijk besluit van 15 Februari
1g37 samengeordend, doordat de bestreden
beslissing het door aanlegger tot staving
van zijn aanvraag om uitstel aangevoerdemiddel, afgeleid nit artikel 11, litt. 71, go,
van de wet op de militie, on!Jeantwoord
l!eeft gelaten en zodns niet volcloende gemotiveerd voorkomt :
Overwegenrle dat aanlegger, die een aanvraag om uitzonderingsuitstel had irigecliend, v66r de hoge militieraad de omstandigheid ingeroepen heeft clat hij onmisbaar was voor de uitbating van een lanclbouwonderneming cUe hij voor rekening
van zijn moeder rlrijft en dat hem dus op
grond van artikel 11, litt. b ,- go, een gewoon uitstel leon verleend worden;
Overwegende dat de hoge militieraad clit
milldel onbeantwoorcl heeft gelaten zoncler
op gronll van om het even welke redeJl te
laten blijken of hij het ongegrond of niet
ontvankelijk beschouwde;
Dat cle bestreclen beslissing niet vol- '
doende gemotiveerd is en derhalve de iu
het middel aangeduicle bepalingen geschonden heeft ;
Om die redenen, verbreekt de bestreden
beslissing; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in het register
v:m de hoge militieraacl en clat meldin?;
er van zal gemaakt worclen 011 cle kant
van de vernietigde beslissing ; verwijst
de zaak voor de hoge militieraad anders
,;amengesteld.
15 October 1g51. - 2" kamer.
Voor·:zUte·r, H. Wouters, voorzitter. - Verslrtggever, H. van Beirs. Gez.ijlclttirlenrle
concMtsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.

2" KAMER. -

15 October 1951

1o HOGER BEROEP. -

MII.I'l'IE. -HER-

KEURJNGSR.AAD. IN KENNI~ GES1'ELD. MET
EEN HOGER BEROEP rl'EGEN DE BEBLISSING ·VA~

DE GENEESHEREN DIE HE'!' WERVINGSBUREEL
IllJS'l'AAN. - BESLISSING OVER DE GROND VAN
HE'!' HOGER BEROEP. - HERKEURINGSRAAD
DII" LATER OPNIEUW ZELFDE HOGER BEROEP
IN BEHANDELlNG NEE"'l'l'. ~IJ:ACI!TSOVER
BCHRIJDING.

--:_-_: _____ -=-:::L

652o VEJRWIJZING NA VEJRBREKING. -

MILITIE. - BESLISSING VAN DE HERKEURINGSRAAD. - VERBROKEN OMDAT DE HERKEURINGSRAAD ONWETTELIJK EEN REEDS DEFINITIEF GEVONNIS'I' IN HOGER BEROEP OPNIEUW
IN BEHANOELING HEEFT GENOMEN. - VERBREKING ZONDER VERWIJZING.

1° De herkettringsraacl d·ie, ·in lcennis gestelcl met een hogeT be1·oep tegen cle beslissing van cle geneesheTen die het wervingsbuTeel bijstaan., over flit hogeT beToep ten. groncle uitspmak geclaan heett
en zich alclus cle zaak ontt·roklcen heett,
begaat ·een machtsoverschTijcling door
late1· opniettw ove1· zelfde hoge·r beroep
1titspra(llc te cloen en door een besUssing
te vellen die met z·ijn eerste beslissing
·veTschilt (1).
2° Wwnneer het Hot .van verb1·eJcin.g een
· beslissing van een heTkeuTings1·aacl ver·
breelct, omdat cleze, na een hoger beroep,
waa1·mecle Mj in lcennis W(l;S gesteld, te
hebben besleoht, onwettelijk zelfcle ho.U.eT be1·oep opn·iettw in behancleling heett
genomen, wordt cle veTbreking zonder
verwijzinu uitgesproken (2).

(LYNEN.)
ARUEST.
HEJT HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 13 Juni 1951 door de Herkeuringsraad van de provincie Antwerpen
gewezen;
Over het middel hieruit afgeleid dat,
vermits aanlegger, bij een beslissing van
de herkeuringsraad dd. 25 Mei 1951, voor
een vierde maal tijdelijk ongeschikt voor
de legerdienst was verklaard geweest, de
bestreden beslissing welke ten gevolge van
een nieuw onderzoek op 13 Juni 1951 werd
gewezen, nietig en van geen waarde is :
Overwegende dat op het hoger beroep
door aanlegger op 9 April 1951 ingesteld
tegen een beslissing van het werfbureau te
Antwerpen dd. 27 Maart 1951, waarbij hij
als geschikt voor de legerdienst aangewezen wert!, de Herkeuringsraad van de
provincie Antwerpen, bij een eerste beslissing gewezen op een op tegenspraak
gevoerde procedure, op 25 Mei 1951, aanlegger als voorlopig ongeschikt heeft verdaagd;
Overwegende dat, waar de herkeuringsraad naderhand op 13 Juni 1951, over hetzelfde hoger beroep oordelend een nieuwe
beslissing heeft uitgesproken, waarbij hij
(1) Raadpl. MoREL, n' 574; LABORDEcLACOSTE,
A'C1YJ1ose de procerl-ure civile, 3" dr., n' '-821';

GLASSON, TISSIER en MoREL, bd. III, n' 766;
AuBRY en RAu, bd. XII, § 768, nota's 12 en 13.
(2) Raadpl. verbr., 24 Mei 1948 (Arr. Ym·b,,,
1948, blz. 290).

VERBR., 1952. -

5

aanlegger als geschikt voor de dienst aan:duidde, hij uitspraak heeft gedaan betrefc
fende een zaak welke hem ten gevolge
van de eerst genomen beslissing was onttrokken en aldus een machtsoverschrijding heeft begaan en de wetsbepalinge.rj.
van de artikelen 37, 42 en 43 van de samengeordende wetten op de militie heeft
geschonden ;
Overwegende dat, vermits de herkeuc
ringsraad, door zijn vroegere bes~issing
van 27 Maar.t 1951 zijn rechtsmacht wat
betreft het door aanlegger ingesteld hoger
beroep volkomen had uitgeput, er geen
aanleiding meer bestaat tot verwijzing;
Om die redenen, verbreekt de bestreden
beslissing gewezen door de Herkeurings•
raad van de provincie Antwerpen. op
13 Juni 1951; beveelt dat het onderhavig
arrest zal worden overgeschreven in de
registers van de Herkeuringsraad van de
provincie Antwerpen en dat melding er
van zal gemaakt worden op de kant van
de vernietigcle beslissing; zegt dat er geen
aanleiding bestaat tot verwijzing .
15 October 1951. - 26 kamer. - Voor-.
z.Ztte1·, H. Wouters, voorzitter. - Verslag~
geve1·, H. Vandermersch. Gelijklui~
dencle conclusie, H. Raoul Hayoit de

Termicourt, eerste advocaat-generaal.

2e
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KAMER. -

HOGER llEJROEJP. - MILITIE. - HOGE.It
BEROEP DOOR DE VADER VAN DE MILICIEN. -+
GEEN Br.JZONDER \'OLMACH1'. - NIET-ONT•
VANKELIJKHEID.

Is in m.ZUUezaken n.Zet ontvanlcel-ijk, het
beroep ingestelcl door cle vacle·r van de,
m·ilioien, die geen blijk geett va1t een
bijzonder -volmacht (3). (llij kon. besl.

van 15 Februari 1937 samengeschakelcle
wetten, art. 22; kon. besl. van 29 Juli
1937, art. 18, litt. c en fl.)
(DELMEIRE.)
ARREST.
HEJT HOF; - Gelet op de beslissing,
op 19 Juni 1951 door de Hoge Militieraad
gewezen, waarbij het hoger beroep aan"
getekend op 1i April 1951 door Victor
Delmeire, vader van de toen meerderja(3) Raadpl. verbr., 5 Februari 1934 (B-ull. en
PAsrc., 1934, I, 164, B, l"). De regel is dezelfde
in zake voorziening in verbreking (zie, behalve
voormeld arrest,- deze van 22 November 1948,
B-ull. en PAsrc., 1948, I, 662, 14 November 1949,
A1·r. Verb1·., 1950, blz. 133; B-ull. en PAsrc.,
1950, I, 141, en 18 Juni 1951, A1·r. Verbr., 1951;
blz. 620; B-ull. en PAsrc., 1951, I, 717).
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rige milicien Robert Delmeire, tegen een
beslissing genomen ten aanzien van deze
laatste door de Militieraad van de
provincie Oost-Vlaanderen, bij toepassing
van artikel 18 van het koninklijk besluit
van 29 Juli 1937 onontvankelijk wercl verklaard;
Over het micldel, afgeleid hieruit dat
het kwestieus hoger beroep werd ingesteld door Victor Delmeire ten verzoeke
van de eiser, Robert Delmeire, en dat dergelijke handelwi.ize in overeenstemmilig
is met de militiewet :
Overwegencle dat het lloger beroep door
Victor Delmeire in eigen naam ingesteld
werd; dat trouwens uit de stukken, waarop het Hof acht vermag te slaan, niet
blijkt clat eiser aan zijn vader last lleeft
gegeven om in zijn naam het hoger beroep
iii te stellen; dat, het eerste onderdeel
van het miclclel feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat, gelet op het persoonlijk karakter van de clienstverplichtingen
van de lllilicien, het hoger beroep, ingestelcl tegen de beslissing van de militieraad, door een daartoe niet gevolmachtigde derde, verre van met de wettelijke bepalingen overeenkomstig te zijn, integendeel indruist zo tegen de geest als tegen
de letter er van en namelijk tegen artikel 22, alinea 2, van het koninklijk besluit
van 15 Februuri 1937 Jwuclende samenscllakeling van de wet op de militie, de werving
en de dienstverplichtingen, alsmede tegen
artikel 18, letters o en d, van het koninklijk besluit van 29 Juli 1937 genomen in
uitvoering van voormeld artikel 22; dat,
het tweecle onderdeel van het middel niet
kan worden aangenomen ;
En overwegende, voor llet overige, dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzielling.

c-ien beweenle dat de in acht te nemen
inlcomsten van zijn oudet·s deze wat·en
van het jaa1· dat aan de ·indiening van
cle a.anvraag vooratuaat· en niet deze van
een vorig jaar, de aa.nvraag om uitzonderingsuitstel vet"W61'1Jt mn reclen flat cle
inlcomsten van. de ondm·s het wettelijlc
maximum overtTejfen, doch zonder nadm· te bezJalen of zij rle ·in.Tcornsten in
acht neemt van het jaar da.t aan de
indiening van de cwnvraa_q vooTafgaat
of deze van een ander jaa1· (1). (Bij

Is niet gemotiveerd, de beslissing van de
hoge militiemad die,. wannee1· cle mil-i-

(1) Verbr., 6 November 1950 (An. T'erbr.,
1951, biz. 96; Bull. en PASIC., 1951, I, 114).

kon. besl. van 15 Februari lll37 sumengeschakelde wetten, art. 12, a, en 10, a.)
(r.OESS!CNS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 19 Juni 1951 door de Hoge
Militieraad gewezen ;
Overwegende dat de voorzie'n~ng ontvankelijk is;
Over het middel van mnbtswege opgeworpen en gegrond op de schending van
artikel 97 van de Grondwet;
Overwegende dat eiser in zijn akte
van hoger beroep staande hield dat, tot
beoordeling van zijn aanvraag tot het bekomen van uitzonderingsuitstel de in
acht te nemen samengevoegde inkomsten
van de ouclers van de milicien deze zijn
van het kalenclerjaar 1950, dat aan de
datum waarop llet uitstel werd aange.
vraagd voorafgaat, in steele van deze van
llet jaar 1948 op grond waarvan de- be"
roepen beslissing genomen werd ;
. Overwegende dat, om eisers aanvraag
af te wijzen, de bestreden beslissing .zich
er toe beperkt te verklaren : « dat llet gecumuleerd inkomen der ouders van bee
roeper het wettelijk maximum overtreft » ;
Dat die beslissing aan het Hof van ver15 October 1951. - 26 kamer. - Voo·r- breking niet toelaat zijn toezicht uit te
zitte1·, H~ Wouters, voorzitter. - Ve·rslagoefenen vermits zij de vraag onzeker
gever, H. Belpaire. - Gelijlclttidende conlaat of de door eiser in zijn akte van hoclttste, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
ger beroep aangevoerde beweegreden in
eerste advocaat-generaal.
rech te niet kunnen worden aangenomen
ofwel of, zelfs aangenomen, de bewuste
in,komsten het wettelijk maximum overschrijden;
2e KAMER.- 15 October 1951
Om die redenen, verbreekt de bestreden
beslissing; beveelt dat onderhavig arMILITIE.
UI'l'ZONDERINGSUI'l'S'l'EL.
rest zal worden overgeschreven in de reVERWERPINll GES'l'EUND OP DE BELANGRJ,JK-• gisters van de lloge militieraad en .dat
HElD VAN DIG BES'l'AANSJIUDDELEN VAN DE OU- melding er van zal gemaakt worden op de
DERS VAN DE MILICIEN. - BETWIS'l'ING VAN kant van de vernietigcle beslissing ; verDE IN ACH'l' 'l'E NEMEN INKOMSTEN.- BESLIS- wijst de zaak naar de hDge militieraad
SING NlE'l' TOEJ,A'l'END TE WETEN OF DE IN ACH'l' anders samengestelcl.
GENOMEN INKOMSTEN Dl~ZE ZIJN VAN HET JAAR
15 October 1951. - 2"· kamer. - Vo01"DA'l' AAN DE INDIENING VAN DE AANVRAAG OM
UI'l'STEL VOORAFGAA'l'. - NIET GEMOTIVEERDE zitte1·, H. 'Vouters, voorzitter.- VerslagBESLii3SING.
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gever, H. Belpaire. - Gelijklttidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,

eerste advocaat-generaal.

2•- KAMER.

-

15 October 1951

VOORZIENING IN V:IDRBREKING.
TERMI,JN. - MlLITlEZAKEN. - BESLISSING
VAN DE HOGE MlLlTlERAAD. - VOORZIENING
INGESTELD MEER DAN VI,JFTIEN DAGEN NA ONTVANGST VAN DE NOTIFICATIE, - TE LAAT INGES'I'ELDE VOORZIENING.
Geschiedt te laat en is bijgevolg niet ontvanlcelijk, de voorziening door de milicien ingesteld tegen een beslissing van
de hoge militieraad, meer dan vijftien
aagen na ontvangst van de notificatie
van deze besliBsing (1). (Bij kon. besl.

van 15 Februari 1937 samengeschakelde
wetten, art. 44.)
(SEGHERS.)
ARREST.
HET IiOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 3 Juli 1951 door de Hoge
Militieraad uitgesproken ;
.
Overwegende dat, naar luid van het
artikel 44 van de door het koninklijk besluit van 15 Februari 1937 samengeordende wet op de militie, de door de
clienstplichtige ingestelde voorziening, op
straffe van. nietigheid, binnen vijftien dagen na ontvangst van de notificatie van de
"beslissing, ·per aangetekend schrijven naar
de griffie van het Hof vari verbreking
moet gezonden worden ;
Overwegende dat de bestreden beslissing
op 4 Juli 1951 onder aangetekende omslag
ter kennis van aanlegger gebracht werd ;
dat aanleggers voorziening dagtekenend
van 23 Juli 1951, onder aangetekende omslag naar de griffie van het Hof van verbreking werd gezonden, buiten de door cle
wet bepaalcle termijn; dat zij derhalve
niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
15 October 1951. - 2• kamer. - Voot·zittet·, H. Wouters, voorzitter. - Verslag~
geper, .H. Vandermersch. GeUjkl'Li·idende conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste a:dvocaat-generaal.
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HERZIENING. - Nmuw FElT. - VERZOEKER. Dil'] . EEN,_ ·sEDERT DE vEROORDl']LING,
_. (1) V,erbr., 21 November 19:J,9 (Ar1·. Ve1·b1·.,
1950, I; 166) ..

1-~:?ll~ ~~~·)49;Bull. en PA~IC.,

DOOR . DE BURGERLIJKE RECHTER• GEWEZEN
BESLISSlNG INROEP'I'. - BESLlSSING DIE DE
OVEREENKOMSTIG ARTlKEL 123sexies VAN
RET STRAFWE'I'IlOEK OPGELOPEN ON'I'ZETTlNG
O:'HEI?T. - BESLISSING DIE OP GEEN El\'KEL
FElT WIJST DAT AANLEGGER TEN 'l'lJDE VAN
HE'I' S'l'RA~'GEDING NIE'l' IN STAAT WAS TE IJEWIJZEN. - GEEN NIEUW FElT.
Maalct geen nie·uw feit uit, dat de eis tot
h6·rziening voorzien bij artikel 443, 3°;
van het Wetboelc van stratvorderin[J
kan rechtvaardigen, de beslissing van
de rechtbanlc van ee1·ste aanleg, die, bij
toepassing van ae wet van 14 Juni 1948,
de door aanlegger Tcrachtens artikel 123sexies 'L'an het Stt·atwetboelc opgelopen ontzetting opheft, dan wanneer
niet aanget>oerd wordt dat voor deze
rechtbanlc teiten of omstanrligheden
wet·den bekend gemaakt, die eiser ten
tijde van het geding niet in st"aat was te
bewijzen (2). (Wetb. van strafv., artie

kel 443, 3°; wet van 14 Juni 1948, arti"
kel 15.)
(FESTRAE'l'S, T. BELGISCHE STAAT.)
ARR-EST.
HET HOF; - · Gelet op het door
Mr Paul Struye, advocaat bij het Hof van
verbreking, getekend verzoekschrift op
1 Maart 1951 ter griffie van het Hof neergelegcl, waarbij Jan Firminus Festraets,
beambte, wonencle te Mechelen, Leopoldstraat, 59, cle herziening aanvraagt van
de . vero<Jrdelingen cloor het militair gerechtshof te zijnen laste uitgesproken bij
het in kracht. van gewijscle gegaan arrest
vai:J. 29 November 1945;
Gelet op het met redenen omkleecl en·
bij het verzoekschrift gevoegd gunstig
a:clvies van drie advocaten bij het hof van,
beroep met tien jaar inschrijving op de
lijst;
Gelet op de op 26 Februari 1951 aan de
burgerlijke partij, Belgische Staat, betekende. aanmaning om in het geding tot
herziening tussen te komen, en tevens op
het door Mr Max della Faille d'Huysse,
advocaat bij het Hof van verbreking, ge~
tekend verzoekschrift tot tussenkomst op·
17 April1951 door bovengenoemde burger-;
lijke partij, ter griffie van het Hof neer-.
gelegcl;
,
·.
Overwegende dat · aanvrager door het
arrest van 29 November' 1945 -waartegen
de . aanvraag tot herziening gericht is,
tot twee jaar gevangenisstraf veroordeelcl
wiml om te Mechelen, tnssen de 10 Mei;
1940 .en de 28 Januari 1943, als dader of
mededacler, deelgeno~en ~e 'hebben aan
(2) ;Raadpl. verbr., 29 November -1948 (Ar1·.
Yerb_r., 1948, p!,., 601).. .
. ,;

-68het vervormen door de vijand van wette- ueve1', H ... van Beirs, -'"- Gelijklu.idendc
lijke instellingen of inrichtingen, in oor- conol·usic, H. Raoul Hayoit de Tetmicoli.Ft;'
logstijd, de trouw der burgers jegens de eerste advocaat-generaal.
·
·
Koning en de Staat aan het wankelen te
hebben gebracht of, met kwaad opzet,
's vijands politiek of plannen in de hand
te hebben. gewerkt;
2• KAMER. - 15 October 1951
Dat dit arrest vastgesteld heeft dat
« beklaagde van rechtswege levenslang
VORDERING. - STRAF~
ontzet is van de rechten voorzien in arti- BURGERLIJKE
ZAKEN. - STELLING \'AN BURGERLIJKE l;'ARkel 2,. 1", van de besluitwet van 6 JHei
TIJ.
NJIDDEL
llli!:RUIT
A~'GELEID DAT RET
1944, zijnde artikel 123sexies van het
\'ONNIS TICN ONHECHTI!: BESLIST DAT DEGENE
Strafwetboek, gewijzigd door artikel 10
DIE BEWEEHT WEG!tNS EEN MISDRiJF SCHADE
van de besluitwet van19 September 194u >> ;
TE HEB!lEN GELEDEN ONTVANKELIJK IS OM
Overwegende dat bij toepassing van de
ZICH BUHGIGRLIJKE PARTIJ. TE STELLEN. ~
wet van 14 Juni 19!8, een in kracht van
VONNIS DAARENBOYEN :a:ET BESTAAN YASTSTlOLgewijsde gegaan vonnis van de Rechtbank
LENDE YAN EF.N OOR:ZAKELI.JK VEHBAND TUSSEN
van eerste aanleg te Mechelen del. 29 NoRET MISDR.I.TF EN DE SCHADE. -. MIDDEL VAN
vember 1949, de door verzoeker opgelopen
BELANU ONTBLOOT.
ontzetting van rechten volledig opgeheven
heeft, deze beslissing steunende op de ls van bclany o·ntbloot, het m:i(l,rlel.hicntit
overweging dat « in acht client genomen
atyelcid dat, om. ontvankc{'ijlc. te zijn
dat verzoeker in 1941 ontslag heeft genoom zich b~wycrl-ijke tJartij te iitellen, het
men bij het V. N. V. na te hebben vastniet volsta(tt, zoals (loor het l!eskeden
gesteld dat deze groepering een onvadervonnis besl-ist 1vordt a.an te voe1·en welands karakter had, en dat zijn vroegere
_qens het misdTijf soha,de te hel!ben gelebedrljvigheid geen genoegzame zwaarden, dan wannee·r het vonnis awwenbowichtigheid had om de ontzetting zijner
;ven vaststelt dat de dom· de bu.ruerlijlce.
rechten me<le te brengen >>;
pa1'N:i bewee1·de schalle wel door het m·is"
Overwegencle dat de herziening van het
ddjf verom·zaalct werd.
arrest van 29 November 1945 op de onder 3" van artikel 443 van het Wetboek
(.'.IAT'fON, 'l'. Vl!CNNE.)
van strafvordering (wet :van .18 ,Tuni 189;1;)
vermelde g!·ond wordt aangevraagd en dat
ARHEST.
verzoeker in herziening bedo.eld vonnis
van de Rechtbank van eerste aanleg. te
HEYl' HOF; - Gelet op het bestreden
Mechelen aanhaalt ais zijnde het vereist
feit dat zieh sedert zijn veroordeling door vonnis, op 31 Mei 1951 in hoger beroep
het militair gerechtshof voorgedaan heeft gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
en waaruit het bewijs schijnt te volgen clat te Brugge;
hij onschuidig is of dat een strengere
I. Ten aanzien van de beslissing over
strafwet. werd toegepast clan die welke de publieke vordering :
.. · ,
inderdaad door hem overtreden werd;
Over het mid del : schending van artiOverwegende, enerzijcls dat de verzoe- kel 97 van de Gronclwet, doordat· de beker niet aanvoert dat, v66r de Rechtbank streden beslissing eisers conclusie onbevan eerste aanieg _te Mechelen, feiten of antwoord heeft gelaten daar waar onder
omstandigheden kenbaar gemaakt werden, de rubriek cc Bloeclonderzoek >> werd aandie hij ten tijde van het strafgeding niet gevoerd : cc clat het niet wetenschappein staat was te bewijzeli;
lijk bewezen was clat een alcoholgehalte
Overwegende, anderzijds, dat het von- vim 2,4 gr. p. d. steeds en bij iedere
nis van .die Rechtban~ niet vaststelt dat · persoon dronkenschap beduidt; clat het
verzoeker het misdrijf, waarom hij door gezond verst and en de ondervinding overhet militair gerechtshof veroordeeld wercl, cluidelijk aantonen clat de ene persoon
niet heeft gepleegd, noch dat op dit feit eercler onclerhevig is aan drank dan een
toepassing diende gemaakt van een min- ancler » en vercler : cc dat volgens cle
der strenge strafwet dan artikel 118bis thesis van cle deskundige het alcoholgevan het Strafwetboek;
halte wijst op erge dronkenschap, wat in
Dat het verzoekschrift derhalve niet elk geval uitgesloten is; clat dit wijst op
ontvankelijk is ;
het onhoudbare van deze theorie », de beOm clie redenen, ontvangt de tussen- streden beslissing zich er toe beperkeml
komst van de burgerlijke partij, Belgisc~e te verklaren dat een alcoholgehalte van
Staat; verwerpt de aanvraag tot herzw- 2,4 gr. p. d. van aard is de zelfcontrole
ning; veroordeelt de aanvrager tot de uit te schakelen, zonder op de minste
kosten zowel jegens de openbare partij wijze de aanvoering vail beklaagde te ontals jegens de burgerlijke partij.
moeten en te weerleggen :
15 October 1951. - 2• kamer. - Voo1'Overwegende dat, na te hebben vastgezitter, H. Wouters, voorzitter. - TTcrsla.gsteld d·at eiser ontkent in dronken toe-

-69 'stand ZIJn auto te hebben bestuurd, de
bestreden beslissing niet enkel aanstipt
dat bepaalde klinische verschijnselen en
proeven, welke beklaagde vertoonde of
onderging, wijzen op een niet-normale
toestand van deze laatste welke, naar het
oordeel van de onderzoekende dokter, aan
drankmisbruik te wijten waren; clat buit(mmatig clrankmisbruik niet tezelfclertijd
en in zelfde maat alle geestelijkc en zintuiglijke vermogens aantast of uitschakelt; dat zekere vei·mogens, naar ieders
aanleg, beroepsvorming en gewoonte in
sterkere maat ontwikkeld dan andere, dan
ook in vertraagd tempo en in mindere
maat dan deze laatste aangetast of uitgeschakelcl blijken; clat het verschijnsel van
vertraagde aantasting' of uitschakeling
van zekere vermogens toch niet wegneemt
dat er intoxicatie is;
Doch dat de beslissing daaraan toevoegt dat, afgezien van clit symptomatisch voorkomen, het bloedonderzoek een
meer objectieve en tastbare aanwijzing
van dronkenschap kan aanduiden, bloed
onderzoek dat ter zake op een alcoholgehalte van 2,466 gr. p. d. bij beklaagde
aanwees, hetgeen van aard is de zelfcontrcne bij een autovoerder uit te schakelen;
Dat de beslissing uit de zo door het
klinisch als door het bloedonderzoek verstrekte gegevens afieidt dat er in voldoende maat zwaarwichtige, bepaalde en overeenstemmencle vermoedens voorhanden
zijn waaruit blijkt dat de beklaagde wel
dronken was toen hij zijn auto stuurde;
Dat zodoende de beslissing eisers conclusie op gepaste wijze heeft beantwoord
en het middel aldus feitelijk gronclslag
mist;
En overwegende, voor het overige, dat
de substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de veroordeling overeenkomstig de wet is ;
II. Ten aanzien van de beslissing over
de burgerlijke vordering :
Over het eerste middel : schending van
artikelen 63 van het Wetboek van strafvordering en 97 van de Grondwet, doordat de bestreden beslissing heeft aangenomen dat een burgerlijke partij steeds
ontvankelijk is in haar aanstelling zodra
zij beweert schade te hebben opgelopen,
dan wanneer voormeld artikel 63 enkel het
geval beoogt van een aanstelling van burgerlijke partij v66r de onderzoeksrechter
en niet datgene van een aanstelling v66r
de rechtbank, en dan wanneer in zijn
conclusie eiser de onontvankelijkheid van
de aanstelling van de burgerlijke partij
had gegrond op de afwezigheid van oorzakelijk verband tussen de telastlegging en
de gevorderde vergoeding en dat, in strijd
niet hetgeen de rechtbank heeft geoor-

deeld, die afwezigheid de ontvankelijkheid en niet de gegrondheid van de burgerlijke vordering betreft :
Overwegende dat de bestreden beslissing
niet aileen vaststelt dat de burgerlijke
partij beweert ter oorzake van het ann beklaagde verweten misdrijf schade te hebben opgelopen, doch bovendien, - zoals
zal worden gezegd in· antwoord op het
tweede middel, - dat blijkt nit de gegevens van de zaak dat de door de burgerlijke partij aangevoerde schade door het
weerhouden misdrijf werd veroorzaakt;
Wnaruit volgt dat, bij gebreke van belang, het middel niet ontvankelijk is ;
Over het tweede middel waarbij aangevoerd wordt dat de rechtbank in haar vonnis 1tltra petita heeft gevonnist met een
verkeersfout (links rijden) ten laste van
eiser te weerhouden, tengevolge waarvan
hij verantwoordelijk voor het ongeval
werd gesteld, dan wanneer de dagvaarding geen inbreuk op de W egcode voorzag:
Overwegende dat, na te hebben verklaard dat een auto sturen in dronken
toestand een gekenmerkt gebrek aan
voorzichtigheid en dus een font uitmaakt,
de rechter over de grond oordeelt dat die
fout noodzakelijk het ongeval heeft veroorzaakt, niet aileen omdat, ingevolge
zijn dronken toes~and, eiser de linkerh~lft
van de rijweg heeft bereden, doch ook
omdat hij traagwerkende reacties heeft
vertoond door niet tijdig te remmen noch
terug de rechterhelft van de weg in te
nemen, traagwerkende reacties die reclltstreeks door zijn dronken toestand weruen teweeggebracht;
Dat de rechter aldus souverein vaststelt dat de aanrijding en, derhalve, de
daaruit voor de burgerlijke partij voortvloeiende schade, het gevolg zijn van het
misdrijf, - inbreuk op artikel 3 van de
besluitwet van 14 November 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap, - dat llet voorwerp is van de publieke vordering en ten· laste va"Q eiser
wordt weerhouden;
Dat het middel niet gegrond is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en veroordeelt eiser tot de kosten.
15 October 1951. - 2<' kamer. - Voo?'zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Belpaire. Gelijkl1tidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat- generaal.
Pleiter,
H. Olivier (van de Balie te Brugge).
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DRONKENSCHAP. - INRREUK OP ARTIKEL 3 VAN DE RESLUITWET VAN 14 NOVEM-
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BEl~ 1939. 0PENBARE PLAATS. m;EL VAN HET MISDRI.H'.

BESTAND-

Het misdrijf bedoehl bij artilcel 8 van de
besluUwet van 14 Novernbe1· 1939, betrettenae de beteuoel-ing van ae aronlcenschap, is slechts st·ra,fbam· inclien het in
een openbare plaats gepleega wordt (1).

(Besluitwet van H November 1!139, artikel1.)
·
(LETELLIER.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 7 Juni 1951 in boger beroeil
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
te Brugge;
I. Wat betreft de voorziening van de
verdachte Marcel Letellier :
Overwegende dat, voor zoveel zij is gericht tegen de beschikking van het b!'streden vonnis waarbij eiser wordt vrijgesproken van de telastlegging B, zijnde
een inbreuk op artikel g van de wet van
1 Augustus 1924, de voorziening bij gebreke van belang niet ontvankelijk is;
Over het middel van ambtswege opgeworpen : schending van artikelen 97 vail
de Grondwet en 1, paragraaf 1, g, alinea 1, en 10, go, van de besluitwet van
14 November 19g9 betreffende de beteugeling van de dronkenschap :
Overwegende dat, bij toepassing van
voormelde artikelen g en 10, het bestreden vonnis eiser veroordeelt tot een
gevangenisRtraf van acht dagen en tot
een geldboete van 26 frank, alsmede, benevens tot de kosten van de beide aanleggen, tot de ontzetting, voor de duur van
een maand, van het recht om een voertuig of een luchtschip te besturen of een
rijdier te geleiden; dat die veroordelingen
zijn uitgesproken op grond van een telastlegging, woordelijk luiclende : << Te
Brugge, op 6 October 1950 : A) in staat
van dronkenschap een voertuig of een rijwiel te hebben bestuurd, een rijdier te
hebberi geleid of een andere bezigheid te
hebben verricht, welke voorzichtigheid of
bijzondere voorzorgen vereiste )) ;
Overwegende dat het vonnis niet vaststelt clat het in die telastlegging bedoeld
feit in een openbare plaats werd gepleegd;
dat het voormeld artikel 3, - hetwelk,
sprekende over de << delinquent)), stilzwijgend doch noodzakelijk verwijst naar de
bestanddelen van het misdrijf van dronkenschap zoals deze · in artikel 1, paragraaf 1, van zelfde besluitwet bepaald
0

~

z~jn -:- het bestaan van gezegde omstandigheld van plaats vereist opclat het feit
strafbaar zou wezen;
ODat het dispositief van het vonnis, bij~
gevolg, niet wettelijk is gerechtvaardigd
en het aldus de in het middel aangehaalde
wetsbepalingen heeft geschonden;
II. Wat betreft de voorziening van de
burgerlijk verantwoonlelijke partij, Hu~
bert Letellier :
Overwegende dat, bij gebreke van betekening aan de partij tegen welke zij is
gericht, die voorziening niet ontvankelijk
is (Wetb. strafvord., art. 418) en dat
dienvolgens, eiser in de kosten er va~
moet worden verwezen ;
Overwegende echter, dat ingevolge de
hierna uit te spreken verbreking van de
veroordelingen uitgesproken tegerr de verdachte Marcel Letellier, cle beschikking
luidens welke eiser voor de ve1;oordelin,;
~ot de kosten burgerlijk veruntwoprdelijk
rs, geen voorwerp meer heeft;
Om die r~denen, verbreekt het bestreden vonnis in zover het eiser Marcel
Letellier veroordeelt, de beslissing die Hue
bert Letellier voor de veroordeling tot de
kosten burgerlijk verantwoordelijk vero:
klaart aldus zonder voorwerp zijnde; ver~
werpt de voorziening van Marcel Letellier
voor het overige, alsmede de voorzieniilg
van Hubert Letellier; beveelt dat onderhavig arrest zal worden overgeschreven
in de registers van de Rechtbank van
eerste aanleg te Brugge en dat melding
er van zal gedaan worclen op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt eiser Hubert Letellier tot de
kosten gevallen op zijn voorziening; veroordeelt eiser Marcel Letellier tot een
vierde en de Staat tot de drie vierden van
de overige kosten; verwijst de zaak, alzo
beperkt, naar de Oorrectionele Rechtbankte Kortrijk, zetelende in hoger beroep.
15 October 1951. - 2" kamer. - Voorzitte1·, H. Wouters, voorzitter. - Verslaogeve1·, H. Belpaire.
Gelijlcluidenae
conolusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
1
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1° VFJRKEER. - VERVALLENVERKLARING VAN,
HET RECHT EEN IUJ'rUIG TE VOEREN. 0VERTREDING VAN HET VERBOD. ~ VOOR•
WAAllDEN VAN DE VERBEURDVERKLARING VAN
HET RIJTUIG.
2° VERKEER.- GEBRUIK VAN EEN RIJTUIO,
OP DE OPENBARE WEG. - NIET GEDEKT DOOR
EEN SCHOUWINGSBEWIJS. - VOORWAARDEN
VAN DE VERBEURDVERKLARING,
,·
go STRAF. VERBEUR.DVERKLARING. :_
GEEN BETWIS1'ING VAN DE DOOR DE WET VER,·
EISTE VODRWAARDEN. - 0NWETTELIJKE HE:.
SLISSING.
0

(1) Raadpl. verbr., 13 Maart en 15 Mei 1950
(A1'1', Jle-rbr., 1950, blz. 468 en 577; ·Bull. en
PAsrc., 1950, I, 498 en 644); 5 Maart 1951 (Arr.
Ve1·br., 1951, blz. ,382; Bull .. en PASIC., 1951,

I, 453).

r'l·.!

-714° VERBREKING.- UITGESTREKTHEID.STRA~'ZAKEN. 0NMOGELI.illHEID VOOR HET
HO~' ZLJN TOEZICHT UIT TE OEFENEN OVER DE
WE1TELIJKHEID VAN DE VEROORDELING TOT
VERREURDVERKLARING. - VERBREKING TOT
Dl~ZE VEROORDELING BEPERKT.

1° Opda.t de reohter wetteUjk cle vm·be7wd1jerlclat·ing van het rl.ftuig zott bevelen
ten opziohte van degene d·ie een rijtuig
UJJ de openbat·e weg voert, andanTes de
tegen hern ttitgesprolcen vervallenverlcla·r'i-ng, volsta.at het niet dat hij vaststelt rlat beklaa,qde dit voertttig· gebntikte; h·ij rnoet vaststellen dat het voertuig
eigendorn is van beklrw.gde of van een
Jlet·soon die hern zijn voert7tig heeft toevet·tt·ouwrl, wetende flat belclaagde vervallen verklaanl was van het reoht een
rijtuig te voeren (1). (Wet van 1 Augus-

tus 1924, art. 2.)
2° Opdat de reohter de verbettt"dverlclaring zou rnogen bevelen in ·geval van gebntilc op de openbat·e weg van een rijtuig dat onder t9epassing valt van het
reglernent gevoegd bij het besl7tit van de
Regent van 22 Mei 191{1 en da·t niet gedekt is door een sohouwingsbewijs, rnoet
hij vaststellen dat in het ondet·havige
geval het gepleegde rnisdrijf zwaar is.

(Besluitwet van 24 Februari 1947, artikel 5.)
3° Is onwettelijlc, de beslissing die een
vm·bettrdverlclaring beveelt zondet· het'
bestaan vast te stellen van de voorwaanlen. waat·van de wet de toepassing
van deze straf ajhanlcelijlc rnaalct (2).

(Grondw., art. 97.)
4° Wwnneer de vet·brekin.g bevolen wordt
orn de enige reden flat · het bestreden
vonnis aatn het H of niet toelaat zijn
toezioht ovet· de wettelijkheid van de
,veroordeling tot verbeut·dvet·klaring uit
te oejenen., ·is zij tot deze ,beslissing beperkt (3).
·

(WI'fTEVRONGEL.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 17 Mei 1951 .in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Brugge;
Over het middel van ambtswege afgeleid uit de schending van artikel 97 van
de Grondwet, doordat de door het bestreden vonnis uitgesproken verbeurdverklaring niet gemotiveerd is :
Overwegende da,t het bestreden vonnis
welk, bij bevestiging van de beslissing
(1) Verbr., 29 Januari 1951 (An·. Verbr.,
1951, blz. 298; Bull. en PAsrc., 1951, l, 353).
Over de noodzakelijkheid de derde in ·zake te
roepen, wanneer het rijtuig door deze aan beklaagde werd toevertrouwd, zie verbr., 24 Maart

waartegen hager beroep, eiser veroordeeld heeft, ten eerste, wegens het voeren van een rijtuig, spijts de tegen hem
uitgesproken definitieve vervallenverklaring van het recht een rijtuig te besturen
en, ten tweede, wegens het gebruik, op de
openbare weg, van een tot het vervoer
van zaken dienend motorvoertuig dat niet
door een schouwingsbewijs gedekt was,
en het door eiser gebruikt voertuig verbeurdverklaard heeft zonder te bepalen
wegens welke van deze twee misdrijven
deze straf uitgesproken wordt;
Overwegende dat noch het bestreden
vonnis noch het vonnis welk het bekrachtigd heeft, vaststellen dat de voorwaarden
voorhanden waren waaraan artikel 2 van
de wet van 1 Augustus 1924, welk het
eerste van deze misdrijven voorziet en
bestraft, de verbeurdverklaring van het
voertuig onderwerpt;
Overwegende dat, bij gebrek aan alle
,doeltreffende vaststelling, de verbeurdverklaring ook niet gerechtvaardigd is
ten aanzien van artikel 3 van het besluit
van de Regent van 22 Mei 1947, dat het
tweede misdrijf bestraft zonder gewag te
maken van de verbeurdverklaring van
het gebruikte voertuig, noch bij toepassing
van het vermeld artikel [j van de besluitwet van 24 Februari 1947 naar luid waarvan : « Geldt het een zware ovettreding, dan kan de rechter bovendien de
verbeurdverklaring van het voertuig bevelen ll; dat het vonnis zich niet uitspreekt over de zwaarwichtigheid van het
weerhouden misdrijf;
Overwegende dat het vonnis aldus artikel 97 van de Grondwet schendt;
En overwegende, voor het overige, dat
de substantiele of op straf van nietigheid voorgeschreven reclltsvormen werden
nageleefd en dat de uitgesproken veroordelingen overeenkomstig de wet zijn;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis doch slechts in zover het de
verbeurdverklaring van een wagen uitspreekt ; verwerpt de voorziening voor
het overlge; beveelt dat onderhavig arrest zal worden overgeschreven in de registers van de Correctionele Rechtbank
te Brugge en dat melding er van zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; laat de kosten
ten laste van de Staat; verwijst de zaak
alzo beperkt naar de Oorrectionele Rechtbank te Veurne.
15 October 1951. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Wouters, voorzitter.- Verslag1947 (.Arr. Ver·br·., 1947, blz. 93) en de conclusie
van het openbaar ministerie (Bull. en PAsrc.,
1947, I, 123).
(2) en (3) Verbr., 9 Februari 1948 (Ar·r.
Ver·br., 1948, biz. 76); 6 April 1949 (ibid., 1949,
biz. 229).
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te Brugge;
conclnsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,

eerste advocaat-generaal.
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1° VREEMDELING. VREEMDELINGENPOLITIE. - VERZUIMEN BEPAALD DOOR ARTlKEL16, 4°, VAN HET KONIN.i<:LIJK BESLUIT VAN
14 AUGUSTUS 1933. - VOORWAARDEN VAN
HET MISDRiiJF.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRA~'ZAKEN. - VRIJSPRAAK GESTEUND OP DE AFWEZ1GHEID VAN
EEN BESTANDDEEL VAN HE1' MISDRIJF. - CoNCLUSIES VAN· HE'l' OPENBAAR l\IINIS'l'ERIE EEN
ANDER BES'l'ANDDJGEL BETRE~'~'END. -,--- GEEN
VERPLICHTING ZE TE BEANTWOORDEN.
3° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
- S·rRAFZAKEN. - CoNcLusms WAARBIJ DE
BEKLAAGDE ZIJN SCHULD BETWIS'r. - GEBR.EK AAN AN'l'WOORD. - VONNIS VAN VRIJSPR:AAK. - GEEN SCHENDING VAN RET RECHT
VAN VERDEDIGING VAN BEKLAAGDE.
1° Opdat de venm·imen, bepaald bi:i aTUkel 16, 4o, van het koninlelijk besluit
van 14 August1l8 1933, houdende samenschalceling van de verscheidene t·eglementen betreffende de vreemdelingenpoUtie gewijzigd bij kon·in1r;lij1r; besluit
nr 100 van 15 Februari 1935, strafbaar
Z01trlen zijn, moet htLn cladet· een vTeemdeling zi,in en in BelgW veTbleven hebben ged-nrende de tijdspanne bP-paald,
volgens het ,qeval, dom· artilcelen 1 en 2
van het koninklijlc besluU.
2° ~;wnee·r de rechter over de gt·otul rle
Vt"tJSpt·aak van beklaagcle steunt op de
afwezigheicl van een van cle vere·iste bes~a;·nd~elen opclat er misdTijf weze, is
htJ met gehomlcn nade1· de conclusies
van het openbaa1" ministeTie te beantwoorden die op een ander bestanddeel
vnn het m:isdrijf bett·elcldng hebben (1"!.
3° Het gebrek nan antumonl op concltts·ies
waat·bij beklnagde zijn schuld betwist
kan geen schenrl;in,q van dezes recht vn~
verdecliginrJ tfitmalcen, wanneet· ae bcslissing zijn vrijspraak uitspt·eekt.

(PROOUREUR DES KONINGS 'l'E RRUGGE
T. HARTING.)
'
ARREST.
BET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 17 Mei 1951 in hoger beroep
(1) Raadpl. verbr., 6 Augustus 1941 (A·rr.
Verbr., 1941, blz. 182); 22 Mei 1950 (Bull. en
PASIC., 1950, I, 663).

Over llet enig middel : schending· van de
artikelen 97 van de Grondwet, 1 en 16
van het koninklijk besluit dd. 14 Augustus 1933 g·ewfjzigd bij artikel 1, 4°, van
het koninklijk besluit dd. 15 Februari
1935 doordat het bestreden vonnis : eerste
onderdeel : verzuimd heeft alle bestanddelen van het misdrijf aan te geven;
tweede onderdeel : niet voldoende de besluiten van aanlegger betreffende de nationaliteit van verweerder heeft beantwoord; derde onderdeel : op de besluiten
van verweerder betreffende bovenbedoeld
punt, geen passend antwoord heeft verstrekt :
Overwegende met betrekking tot het
eerste onclercleel clat verweerder vervolgd
wercl hoofclens inbreuk op het koninklijk
besluit van 14 Augustus 1933, artikelen 1
en 16, 4°, gewijzigcl bij koliinklijk besluit
nr 100 van 15 Februari 1935, om te Blankenberge, op 3 December 1949 als vreemdeling verzuimcl te hebben, binnen de ges~~lde termijnen zijn inschrijvingsbewijs
biJ de bevoegde gemeenteoverheid af te
halen, te laten verlengen of, volgens het
geval, verzuimd te hebben binnen rle termijnen zijn identiteitskaart aan te vragen, af te lialen Of te laten hernieuwen ·
Overwegende dat de feiten die aan d~
vervolging ten grondslag liggen dan aF
leen strafbaar zijn wanneer de beklaagcle : 1 o een vreemdeling is en 2° in
Belgie verbleven heeft gedurende de tijdspanne bepaald door het · koninklijk besluit, volgens het geval;
Ove·rwegende dat het bestreclen vonnis
verklaart dat de tweede essentiele voorw:aarcle in zake niet verwezenlijkt is, daar
mt het onderzoek ter zitting niet is gebleken dat verweerder van af de clattim
waarop, naar het openbaar ministerie beweert, hij de Belgische nationaliteit verl~or , en dieutengevolge als vreemdeling
d1ent beschouwd, langer in Belgie verblev~n heeft dan toegelaten, zonder inschrijvmg en zoncler de speciale identiteitskaart voorzien door artikel 5 van het
koninklijk besluit van 14 Augustus Hl33;
Overwegende dat door die vaststelling·
welke souverein is, de rechter over d~
grond de vrijspraak van verweercler wettelijk gemotiveerd heeft ;
Dat het eerste onclerdeel van het middel
niet kan aanvaard worden;
Overwegende met betrekking tdt het
tweecle onderdeel : dat aanlegger bij conclusie heeft aangevoerd : a) dat verweer·
der de Belgische nationaliteit verloren
heeft; b) niet tijclig gevolg heeft gegeven
aan het verzoek van het gemeentebestuur
van Blankenberge hem toegezonden hij
aangetekencl schrijven dd. 5 J uni 1949
~1ernieuwd op 11 Augustus van datzelfde
Jaar, om .zijn Belgische identiteitskaart
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in te leveren en zich als vreemdeling met
het koninklijk besluit dd. 14 Augustus
1933 in regel te stellen ;
Overwegende dat de rechtbrmk daarop
antwoordt dat het verzuim van teruggave
van zijn Belgische ideiltiteitskaart niet
strafb.aar is gesteld door artikel 16, 4°,
wegens overtreding van hetwelk verweerder werd vervolgd en dat, zoals reeds is
gezegd, een van de essentiele voorwaarden
vereist voor de strafbaarheid van de andere feiten niet ·vervuld is ;
Dat naar aanleiding van die vaststelling, het eerst in de conclusie van aanlegger opgeworpen middel van alle belang
ontbloot was en derhalve niet verder
diende beantwoord. te worden;
Overwegende met betrekking tot het
derde onderdeel van het middel, dat indien moest worden aangenomen dat het
bestreden vonnis verweerders conclusie
betreffende dezes nationaliteit-niet behoor!ijk heeft beantwoord, dit feit geen tot
verbreking aanleiding gevende schending
der rechten van de verdediging zou uitmaken, daar de Rechtbank verweerder
vrijgesproken heeft;
Waaruit volgt dat het tweede onderdee! en het derde onderdeel evenals het
eerste niet kunnen .aanvaard worden;
Overwegende bove]lclien dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen werden nageleefcy en dat
de uitgesproken beslissing wettelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; laat de kosten ten laste van de
Staat.
t5 October 1951. - 2• kamer. - Voorzittm·, H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, H. Simon. - Gelijlcluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
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to

VERBREKING.- BEVOEGDREID.- HOF
VAN BEROEP. TEKST DE DIENSTORDER REGELENDE, WEr VAN 18 ,JUNI 1869, ARTIKEL tiJ3. - BEVOEGDREID VAN RET HOF OM
NA TE GAAN OF EEN MAGISTRAAT ·AANGEWEZEN
WERD VOOR EEN BEPAALDE KAMER VAN DE
HECRTSMACRT WAARTOE RIJ BEROORT.

2°

RECHTERLIJKE INRICHTING.
HOF \'AN BEROEP. -ARREST VASTSTELLENDE
OAT DE OUDSTE RAADSREER RET VOORZITTERSCRAP REEFT WAARGENOMEN. - .VERMOEDEN
VAN WETTELI.JIC BELETSEL VAN DE VOORZITTER.

3°

VERKOOP. -

VAN DE ZAAK. ARTIICEL 1642 VAN RET
BUR•GERLIJK WETBOEK NIEI' VAN TOEPASSING.

4°

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. STRAFZAREN. CoNcursms. - BESCROUWINGEN DIE NOCR EE~ ~;IS,
NOCR EEN VERWEER, NOCH EEN EXCEPTlE UITMAKEN. GEEN VERPLICHTING VOOR DE
RECRTER ZE TE BEANTWOORDEN.

5°

PLEITBEZORGER. RECRTBANK VAN
EERSTE AANLEG. Is BEVOEGD OM DE BURGERLIJKE PARTIJ v66R DE CORRECTIONELE
RECHTBANK
TE
VER'l'EGENWOORDIGEN.
WORDT VERMOED EEN REGELMATIGE LASTGE-VING TE REBBEN GERRElGEN.

6°

BURGERLIJKE
VORDERING.
STELLING VAN BURGERLIJKE PARTIJ VOOR DE
CORRECTIONELE RECRTBANK. - · VENNOOTSCRAP. STELLING DOOR PLEITBEZORGER.
GEEN AANDUIDING VAN DE NATUORLIJRE
PERSONEN DIE BEVOEGD ZIJN OM NAMENS DE
VENNOO'l'SCRAP IN RECRTE OP TE TREDEN. VERZUIM DAT DE STELLING VAN BURGERLIJKE
PAR1.'IJ NIET ONONTVANKELI.JIC MAART.

7°

MIDDELEN TOT VERBREKING. St'RAFZAKEN. 1\IIIDDEL A~'GELEID UIT DE
ONREGELMATIGHEID VAN DE VERTIWENWOORDIGING VAN DE BURGERLIJKE PAR1.'IJ V60R DE
RECR1ER IN ITOGER BEROEP.. MIDDEL DA1.'
NIET VOOR· DE EERSTE MAAL v66R RET HoF
VAN YERBREICING KAN VOORGESTELD WORDEN.

8°

BURGERLIJKE
VORDERING.
BURGERLIJKE PARTI.T. VEREISTE VOORW AARDE OM ONTVANKELI,JK TE ZIJN OM ZICR
AAN TE S1.'ELLEN.

to Het Hot van verbrelcing heeft de rnacht
om na te gaan of een Ud van een hot
van beroep, volgens de door a1·tilcel 193
van de wet van 18 Juni 1869 voorziene
lijst wellce de dienst01·der 1·egelt, aangewezen is om in een gegeven Ieamer van
deze 1·eahtwrnaoht te zetelen (1).
2° Wanneer het lUTest van een hof ·van
be1·oep vaststelt dat de ondste raadsheer
het voorzitterschap waa1-neemt, wordt
m· vm·moed, tot tegenbewijs, dat de
. voo1·zitter wettelijlc belet was (2).
3° Artilcel 164'2 van het Blt1'gerlijlc Wetboelc is. niet van toepassing op de niet
zichtbm·e ·gebrelcen van de ve1·1voahte
zaalc.
4° De 1·eahter is niet gehouden i.n aonclusies voorgebrachte besahouwingen te beantwoorden, die noah een eis, noah een
ve1·weer, noah een exoeptie n'itmalcen (3).
5° De pleitbezo1·ge1· bij de Teohtbank van

NlET ZICRTBARE GEBREKEN

(1) Raadpl. verbr., 18 Juni 1941 (A,.,.. T'e1·br.,
1941, biz. 142).
(2) Verbr., 7 October 1912 (Bull. en PAsrc.,

1912, I, 404); 9 Mei 1949 (Arr.
biz. 306).
(3) Verbr., 14 Juni 1949 (Arr.
biz. 385); 26 Januari 1951 (Arr.
biz. 285; Bull. en PASIC., 1951, I,

T' e1·b•·., 1949,
Yerbr., 1949,
T'erb•·., 1951,
339).
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v66r (le oo1Teotionele reohtbanlc vertegenrwoord·igen en wo1·dt ve·rmoed een regelmafige lastgev·ing te hebben gekregen (1). (Wetb. van strafv., art. 65 en
31.)
6° De omstal/'l,di_qheid da.t een pleUbezm·ge1·
bij een 1·eohtbaf/'I,TC V(tn ee·rste aa.nleg, die
z·ich na.·mens een vennootsohap v661- de
oorreotionele reohtba•nl;; burgerlijlce partij stelt, in zijn ve1"1cla1·ing. de namen
niet vermelclt van de nat1tttrlij7ce personen die bevoeg(l z·ijn om namens de
vennootsohap ·in reohte op te treden,
maalct de stelling van burgerUj Tee partij
niet onontvankelijlc.
7° K·an niet voo1· de eerste maal 11661" het
Hot wonlen opgewm·pen, het middel
hientit a,fgeleid, dat de bitrgerlijlce partij onregelmatig v661" de reohter in hager beroep vertegenwoonlig(l was, dan
wanneer aanleg{fer v66r deze 1·eohte1·
zijn verdedi{fing te{fen de vordering van
de bitr{ferlijke 1JCt1"tij heett voorgedragen (2).
8° Is ontvan.TceUjk om. zioh b·lt'rge1"lijlce
partij te stellen, de{fene die lean beweren persoonlijlc te zijn benadeeld gewo1·den door het misdrijf, voorwerp van de
publieke vordering, 't is te ze{f{fen de{fene die reohtvaa1·di{ft dat hij slaohtoffer van dit misrlrijf is lcunnen zijn (3).
(LAMMERTYN, T. VENNOOTSCHAP
TEXTILAC >>.)

« :f'TAJJLISSEMENTS

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 .Juli 1951 door het Hof van
b~roep te Gent gewezen;
I. Ten aanzien van de beslissing over
de publieke vordering :
_ Over het vierde iniddel : schending van
artikel 84 van de wet van 18 Juni 1R69
de rechterlijke inrichting, aangevuld
door artikel 2 van de wet van 4 September 1891, doordat niet blijkt dat de samenstelling van het hof van beroep regelmatig
was, daar het bestreden arrest enkel vaststelt dat ditrechtscollege onder meer was
samengesteld uit : <<de heren Van Hoy, de
oudste in rang der aanwezige raadsheren,
dd. voorzitter; Vanden .Abeele en Jacquart,
:r;aadsheren », .zonder vermelding dat :
« de heren voorzitter en voorzitters wet-

op

(1) Verbr., 25 Februari 1929 (Bull. en PAsrc.,
1929, I, 104) ; 20 Februari 1933 (ibid., 1933, I,
136); zie ook nota 1 onder verbr., 9 Juni 1949
(ibirt., 1949, I, 423); vergel. verbr., 3 November
1947 (Arr. Ve,.br., 1947, biz. 346, en nota 7,
biz. 347).
·
(2) Verbr., 10 November 1947 (Arr. Verb1'.,
1947, biz. 356); 16 November 1948 (ibid., 1948,

tig belet waren en de leden aangeduid
overeenkomstig met de wet >> :
Overwegende dat, volgens de overeenkomstig artikel 193 van de wet van
18 Juni 1869 voor het Hof van beroep te
Gent opgemaakte lijst tot regeling van
de dienst gedurende het gerechtelijk
j aar 1950-1951, lijst die een wettelijke en
openbare akte is, de in het middel genoemde raadsheren werden aangewezen
voor de dienst van de vierde kamer, die
het bestreden arrest heeft uitgesproken ;
Dat de vaststelling, gedaan door het
arrest, dat de heer Van Hoy, de oudste
in rang van de aanwezige raadsheren, het
voorzitterschap heeft waargenomen, toelaat te vermoeden dat de voorzitter wettelijk belet was;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel : schending van
artikelen 498 van het Strafwetboek, 1642
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest'
eiser veroordeelt wegens bedrog van de
koper Maurice Declerck omtrent de aard
of de oOI·sprong van de verkochte zaak,
door iets te verkopen of te leveren, dat
schijnbaar gelijk is aan wat hij kocht
of meende te kopen, dan wanneer de beweerde gebreken van de verkochte zaak
zichtbaar waren en de zaak door de koper
en dool'. zijn echtgenote, volwassen personen van respectievelijk 39 en 37 jaar,
werd onderzocht; dat aldus de toepassingsvoorwaarden van artikel 498 van het
Strafwetboek en tevens de in artikel 1642
van het Burgerlijk Wetboek vastgelegde
regel miskend werden, en dit bilvengie~
zonder op de dienaangaande in eisers . coriclusie aangehaalde beweegredenen, « Iioch
op de andere », degelijk te antwoorden :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat : « juist door zich als vertegenwoordiger van Textilac aan te stellen
en de waar aan te bieden als een speciale
offerte van deze firma, - die voorafgaandelijk reeds aan de koper en tot
diens volledige voldoening waren had ge7
leverd, - beklaagde het grondig nazicht
der door hem aangeboden en verkochte
waar wist te vermijden; dat overigens de
waar schijnbaar gelijk was aan wat
klager meende te kopen en .dat, eerst
da(lgs nadien, klager, na een stukje van
het zogezegd mixte-laken te hebben afge~
blz. 557); 6 Februari 1950 (A1·r. T'e1'b1·., 1950,
biz. 359; Bull. en PAsrc., 1950, I, 383).
(3) Verbr., 28 Mei 1934 (Bull. en PAsrc., 1934,
I, 294); 24 April en 10 Juli 1939 (ibid., 1939,
I, 205 en 353); 19 Maart 1951 (A•·•·· Verb1·.,
1951, biz. 417; B"ll. en PAsrc., 1951, I, 496);
24 September 1951 (A1'1'o Verbr., 1952, blz. ,W;
Bull. en PAsrc., 1952, I, 10); verbr. Fr., 3 No·
vember 1938 (Bull. c•·iminel, 1938, n' 213).
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sneden en in het water gedompeld, zich
er van. rekenschap gaf dat hij bedrogen
was en, in plaats van mixte-laken, een
soort overvloedig gepapt bandage-goed
had gekocht ll, verder : « dat de praktijken waartoe beklaagde in onderhavig geval zijn toevlucht nam om zijn minderwaardig goed aan de man te brengen bezwaarlijk als een onschadelijk betoon
van handelsbehendigheid kan worden
aangezien n; en, eindelijk, dat het door
de eiser gepleegd misdrijf meer bepaaldelijk bestaat : « in het bedrog omtrent
de oorsprong van de verkochte zaak waar
de beklaagde zijn bandage-goed als mi:x:tefaken voortkomende van Textilac in kopers handen wist te stoppen ll ;
Dat, zodoende eisers conclusie op passende wijze beantwoordend en zonder artikel 498 van het Strafwetboek te schenden,
het arrest op souvereine wijze, uit de
vastgestelde omstandigheden het bestaan
heeft kunnen afleiden van het door eiser
gepleegd bedrog zowel omtrent de aard als
omtrent de o01·sprong van de verkochte
zaak;
Overwegende clat, in het onclerhavig geval, de regel van artikel 1642 van het
Burgerlijk Wetboek de toepassing van de
strafwet niet in de weg staat;
Dat het arrest immers vaststelt dat «de
waar schijnbaar gelijk was aan wat klager meende te kopen ll, waaruit volgt dat
de gebreken niet zichtbaar waren ;
Overwegende dat eiser beweert. dat
het bestreden arrest niet degelijk heeft
geantwoord op de cc andere ll beweegredenen van zijn conclusie omtrent de toepassing van artikel 498 van het Strafwetboek, doch dat, waar het niet gaat om een
eis, een verweer of een exceptie, het arrest niet gehouden was de conclusie .te
beantwoorden;
Overwegende, dienvolgens, dat geen onderdeel van het middel, kan worden uangenomen;
En overwegende, voor het overige, dat
de substantH~le of op struf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de uitgesproken veroordelingen overeenkomstig de wet zijn ;
II. Ten aanzien van de beslissing over
de burgerlijke vordering :
Over het tweede middel : schending van
artikelen 12 en 13 van de bij koninklijk
besluit van 30 November 1935 samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen : 1° doordat de personenvennootschap met beperkte aansprukelijkheid cc Te:x:tilac )) vertegenwoordigd was
door pleitbezorger Moulaert, die geen orgaan van die vennootschap was, en zicr
namens deze als burgerlijke partij v661
de Correctionele Rechtbank te Brugge
heeft aangesteld, zonder de physische personen aan te duiden die het recht hebben
voor haar op te treden, zodut de burger-

lijke vordering onontvankelijk is; en
2° doordat, v66r het Hof van beroep te.
Gent de voornoemde vennootschap werd
vertegenwoordigd door pleitbezorger Dubois, in stede van door haar wettelijke
vertegenwoordigers :
Overwegende dat artikel 12 van de wetten op de handelsvennootschappen vreemd
is aan eisers bezwaar;
Overwegende, wat betreft de aanstelling
van de burgerlijke partij v66r de Correctionele Rechtbank te Brugge, dat de pleitbezorger bij de rechtbank van eerste aanleg zijn ministerie uitoefent bij .die rechtbank, ongeacht of deze zetelt in burgerlijke of in strafzaken ;
Dat behoudens de gevallen voorzien bij
de wet, de pleitbezorger nit hoofde van
zijn ambt de partij .vertegenwoordigt en
dat hij wordt vermoed krachtens een regelmatig verleende lastgeving te handelen;
Dat blijkt uit de artikelen 65 en 31 van
het Wetboek van strafvordering dat de
burgerlijke partij door pleitbezorger kan
worden vertegenwoordigd ;
W aaruit volgt dat Mr Moulaert wordt
vermoed een regelmatige lastgeving te hebben gekregen, hetzij een lastgeving uitgaande van de organen van de vennootschap, burgerlijke partij;
Dat dit onderdeel van het middel, naar
recht faalt;
Overwegende, wat betreft de vertegenwoordiging van de burgerlijke partij v66r
het Hof van beroep, dat het middel afgeleiq uit de onregelmatigheid van die vertegenwoordiging niet 1 v66r gezegd rechtscollege werd voorgesteld niettegenstaande
eiser er zijn verdediging heeft vool'gedragen·
D~t, het tweede onderdeel van het middel niet ontvankelijk is ;
Over het eerste middel : schending van
artikelen 3 en 4 van de wet van 17 April
1878 bevattende de voorafgaande titel van
het Wetboek van rechtspleging in strafzaken, doordat het ten laste van eiser gelegd feit beperkt was tot het bedrog van
de koper Maurice . Declerck omtrent· de
aard of de oorsprong van de verkochte
zaak, dan wanneer de vennootschap
cc Te:x:tilac ll geen koper was noch in de
telastlegging vermeld werd; dat, bijgevolg,
die vennootschap niet kon worden toegelaten zich tegen eiser burgerlijke partij
te stellen :
Overwegende dat de artikelen 3 en 4 van
de wet van 17 April 1878, zomede artikel 63 van het Wetboek van strafvordering, het uitoefenen van de burgerlijke
vordering v66r de strafrechter toelaten
aan al wie, onverschillig of hij in de telastlegging wordt Vernoemd, kan beweren
persoonlijk schade te hebben geleden door
het misdrijf, voorwerp van de publieke
vordering, hetzij aan de partij die recht-
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vaardigt dat ZlJ slachtoffer van dit misdrijf is kunnen zijn ; dat het bestreden
arrest souverein vaststelt dat : «de door
de burgerlijke partij wegens de krenking
van haar handelsfaam geleden schade
wei haar grondslag vindt in het misdrijf gepleegll door beklaagde en, meer
bepaaldelijk, in !let bedrog omtrent cle oorsprong van de verkochte zaak waar beklaagde zijn banclage-goed als mixte-laken voortkomencle van Textilac in kopers
handen wist te stoppen ll ; waaruit volgt
dat die vennootschap zich het slachtoffer
van eisers misdrijf vermocht te noemen;
Dat het micldel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en veroordeelt eiser tot de kosten.

BEYES'l'IGEND GE\'AL, OF HIJ IN
BELASTING BELAS'l'BAAR· BLIJFT.

4°

INKOMSTENBELASTING EN.
E:X:TRA-BELASTING OP DE EXCEPTIONELE IN OORLOGSPERIODE REHAALDE INKO:~fSTEN. AAN'
SLAG VAN AMBTSWEGE.

5°

INKOl\fSTENBELASTINGEN.
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. BEWIJS VAN
RET JUISTE CIJFER VAN ZI.JN INKO~IS'fEN
RUST OP DE BELASTINGSCHULDIGE.

6°
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1°

INKOMS'rENBELASTINGEN.
EJXTRA-BELASTING OP DE EXCEPTIONELE IN OORAFLOGSPER.IODE BERAALDE INKOMSTEN. TREK VAN MINIMUM 5.000 FRAJI'R PER MAAND
BEDRIJVIGHEID VERHOJGD MET 6.000 FRANK
PER JAAR EN PER KIND TEN LASTE. AFTREK VAN RECRTSWEGE VERWORVEN, WELK
OOK HET BED RAG WEZE VAN . RET BEDRIJFSINKOMEN GEDURENDE DE OORLOGSPERIODE. VAN RECRTSWEGE VERWORVEN AFTREK, OM
HE~' EVEN OF RET BEDRI.JFSINKOMEN V66R
1 JUNI 1946 AANGEGEVEN WERD OF NIET.

2o

INKOMSTENBELASTINGEN.
EJXTRA-BELASTING 0? DE EXCEPTIONELE IN
OORLOGSPERIODE BEHAALDE Ili'ROMSTEN.
AANSLAGEN DIE VAN AMBTSWEGE MOETEN NAGEZIEN WORDEN MET RET OOG OP DE TOEPASSING VAN DE WET VAN 30 !VIEI 1949. BELASTINGSCHULDIGE DIE NOCH·BEZWAARSCHRIFT
NOCH ENIGE AANVRAAG REEFT INGEDIEND OM
RET VOORDEEL VAN DE DOOR DE WET VOORZIENE A~'TREKKEN TE BEKOliiEN. BELASTINGSCHULDIGE DIE NIETTEMIN DIT VOORDEEL
KAN GENIETEN.

3°

INKOM:STENBELASTINGEN.
EJX'l'RA-BELASTING OP DE EXCEP'l'IONELE
OORLOGSPERIODE BEHAALDE INKOMSTEN.

IN

liERZII~NING VAN A~£BTSWEGJ.: YAN DE AANSLAG

OP GROND VAN DE WET VAN 30 MEI 1949. VERPLICHTING VOOR RET HOF VAN BEROEP,
W AARBIJ E;EN VERRAAL AANHANGIG IS GEMAAK~', NA TE GAAN OF DE BELASTINGPLICRTl(1E GERECH1'IGD IS TOT RET BEKOMEN VAN
DE VOLLEDIGE AF1'REK VOORZIEN BlJ ARTIKEL 1 VAN DE.WET YAN 30 MEI 1949 EN, IN

INKOMSTENBELASTINGEN.
'TERBETEHING DOOR. HET BEHEER VAN EEN ON-

JUIS'l' BEVONDEN AANGIFTE. BEWIJS VAN DE
INKOMSTEN WAARVAN RET BEDRAG ALDUS VER·
BETERD IS TEN LASTE VAN RET IlEHEER.

~

15 October 1951. - 2e kamer. - Voo1·zitte1·, H. Wouters, voorzitter. - Ver·slayyever, H. Belpaire.
GeUjlcluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste aclvocaat - generaal.
Pleiter,

H. Dauwe (van de Balie bij het Hof van
beroep te Gent).

DE EXTRA-

INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTING OP DE BEDJUJFSINKOMS1'EN.
VERBETERING VAN RET CIJFER VAN EEN ONJUIST BEVONDEN AANGIFTE VAN INKOMSTEN. TEKENEN OF INDICiiJ:N VAN EEN HOGERE WELSTAND KUNNEN DE YERMOEDENS UITMAREN
WAAROP HE'l' IlEHEER MOET S'l'EUNEN.

8°

INKOM:S'J'ENBELASTINGEN.
BELAS1'ING 0? DE BEDRI.JFSINKOMSTEN.
VERBETERING VAN EEN ONJUIST BEVONDEN AANGIF'l'E ME'l'
BETREKKING OP
DE DIENST.JAREN 1943, 1944, EN 1945. VERMOEDEN
DOOR DE GEMIDDELDE INKOMSTEN VAN DE
JAREN 1940 TOT 1944 UITGEMAAKT. VER~
MOEDEN WAAROP RET BEREER llfAG STEUNEN.

1° De afh'elc van 5.000 j1·anlc rnin·irnnm per
maanfl bed1·ijviyhe·id van de belastin_qplichUye gerlu1·encle de periode d'ie belastbaa1· is in rle extra-belastin_q op de
exceptionele 'in oo'l'logsperiode behaaltle
inlcornsten, verhoo.qcl met 6.000 frank
per jaa'r e'n pe'r lcind ten laste, is van
1·echtsweye veT'W01'ven, wellc oolc het befl1·ay ·weze van het al dan niet v66r
1 J1mi 1946 aanyegeven bedrijfsinlcomen
gedttrende de oo,rloyspe1"iocle. (Wet van

16 October 1945, art. 5; wet van 30 · Mei
1949, art. 1 en 7.)
2° Daar de aanslayen in fle ext1·a-belasting op de in oo1·logspe'l'iode behaaTde
exceptionele inkomsten, gevest-igd in
strijd met de bepalingen van de wet
van 30 Mei 1949, van ambtsweye moeten
he1·z,ien wonlen, rnag fle belast-inyplichtiye het voordeel genieten .van cle door
deze wet voo1·ziene attrelclcen, hoewel
hij noch bez:waarschrift noch eniye aanvraag heett ingediencl orn flit voordeel
te bekomen. (Wet van 30 lVIei 1949,

art. 7.)
3° Daar cle herz·ien,iny van de aanslag in.
de extm-belast-ing op fle in oo1·logspe1'iode behaalde excepUonele inlcornsten,
bi.i geb1"elc aan bezwaarsclwift of aan,,
v1·aay, van arnbtsweye rnoet yeschiedeni
moet het hof van beroep, waa,rb-ij een
ve1·haal met betrelclC'ing 011 deze belasUny aanhanyi[J 'is [!ernaalct, nagaan of
de belastin!J1JUcht-i,qe al dan niet (le,rechtigd 'iS 01n de 'Volledige attrelc voo,r~

-77:<rie·l~ ·b.i.i at·UJcet1·van de wet van 30 M e·i
1949 .te. belcomen en, 'in bevestigend !!13val, of hij non· in tle extra-belasting
oelastbaat· is. (Wet van 30 Mei 1949,
art. 1 en 7.)
·
4° De t·egelen voot·zien b·ij art-ilcel 56 van
de samengeonlende wetten tot vestiying
van de aa-nsl.ag van ambtswege ten laste
van de belasUngseh·uhl·iye zijh van toec
pass·ing ·in zalce extt·a-belasting op de
exceptionele in oorlogsperiode behaalde
inlcomsten. (1). (Samengeschakelde wet-

ten betreffende de inkomstenbelastingen,
art. 56; wet van 16 October 1945,
art. 19.)
5o Wanneet·.het beheer de aanslng vwn de
belastingschttlfl'it}e vnn nmbtswege gevestigd heeft, behoort het aan cle belnst-in{fsch·ttltl'ige zelf het bew·ijs te lee
veren van. het .iuiste cijfer van zijn in~
leomsten (2) . (Samengeschakelde wetten

betrefl'ende de
art. 56.) · ·

inkomstenbeslastingeil,

6o 'fVanneer het beheer, de aa·nf!lfte ·van
de belast-inf!pl:icht-ige onj!t·ist bevonclen
hebbend, aftn der::e een bel"icht van wijz-lg·ing stwurt, moet het be7wet· het bew·ijs leve·ren vnn de ·inlcomsten. waarvan
het ' bed-rag altl-118 verbete-rd is (3).
(Samenges~hake}de wetten betreffen.de

de inkomstenbelastingen, art .. 55.) .
7o Wanneer ·het behee·r een onj!t'ist bevonden aang{fte van inlcomsten verbetet·t,
•mag het steunen op telcenen of ·ind·icii:in
waant-lt . een hor;e-re welstand dan ttU
de aangegrwen ·inlcomsten blijlct (4). (Sa-

mengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 55.)
go Wa-nneer het beheet· een aanyi.fte, met
betrelclcing op de d·ienstjttt·en 1943, 1944
en 1945, die zij onjuist bev·indt, verbetert,
ma{f.het, als telcenen of indicU!n van een
hogere welstand flan ltit de aangegeven inlcomsten blijlct, behou.tlens te{fet!,bewijs, op het vermoeden ste·unen, dat
door de gemiddelde inlcomsten van de
jar·en 1940 tot 1944 tot en met 9 October
1944 worden'<1i'itgemaalct. (5). (Samengec

schakelde< wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, art. 55.)
(BELGISCHE STAAT, MINISTERIE VAN FINANCIEN,
T. BIESBROECK.)

~REST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 December 1949 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over liet eel:ste middel : schencling van
(1) Zie verbr., 9 October 1951 (Arr. T'erb1·.,
1952, biz. 52; Bull. en PAsrc., 1952, I, 56).
(2) Vaste rechtspr.aak. Zie onder meer verbr '•
10' Juli 1951 (Arr. T'erbr., 1951, biz. 680; Bull.
en P.Asic., 1951, I, 783).
.·,

artikelen 97 en 112 van de Gronclwet eni
66 van de wetten betreffencle de inkom~
stenbelastinge:iJ., samengeschakelcl bij be-'
sluit van de Regent del. 15 Januari 1948,:
doordat het be:Streden arrest over de be-'
lastbare inkomsten uitspraak cloet, clan
wanneer de clirecteur van de clirecte belas~
tingen claarover niet heeft beslist en clerhalve verweerders eis tot herziening van
becloelde inkomsten nieuw is en dientengevolge niet ont'ITankelijk :
Overwegende dat, naar de geest van di
wet van 30 Mei 1949 tot wijziging van de
wetten van 15 en 16 October 1945, cle mic
nimmnreferentie van 5.000 fr. per maand
bedrijvigheicl, verhoogd met 6.000 frank
per jaar en per kind ten laste, van rechts-'
wege is verworven, ongeacht of het beclrag·
van het beclrijfsinkomen over de OOl'logs-·
periode al clan niet v66r 1 Juni 1946 aangege'\Ten werd ;
.
Dat luiclens artikel 7 van die wet « de
in strijcl met vorenstaancle bepalingen gevestigde aanslagen van ambtswege zullen
worden herzien » ;
,
Dat aldus de belastingplichtige het;
voordeel van de. nieuwe bepalingen kan
genieten alhoewel hij noch bezwaarschrift noch welkdanige aanvraag tot het
bekomen van bewust voorcleel heeft inge-'
cliencl;
·
.
· .
Dat wijl de herziening van ambtswege·
geschieclt het hof van beroep moest na"
gaan of eiser al clan niet tot het bekomen
van cle volleclige referentie gerechtigd
was en zo ja welke gevolgen daarnit
voortv loeiclen nl. of hij nog in de extra-'
belasting belastbaar was ;
Overwegende, met betrekking tot cle be"
schikking over de inkomstenbelastingen,
clat de niet-aangifte in de extra-belasting
voor gevolg heeft gehad dat de controleur.
aanvullencle aanslagen heeft gevestigd
in cle gewone inkomstenbelastingen alsook een aanslag van ambtswege in de
extra -bela sting ;
Dat wijl cle aanvullencle aanslagen
hun grondslag en hnn rechtvaardiging
vinden in de aanslag van rechtswege, het
hof van beroep bevoegd was om ze na te
zien;
.
Dat het micldel naar recht faalt;
· 0'\Ter het tweede middel : schending
van artikelen 112 van de Grondwet, 19
van de wet dd. 16 October 1945 tot invoering van een extra-belasting op de in oor•
logstijd behaalde exceptionele inkomsten,
winsten en batei1, 56 van de wetten be(3) .Zie verbr., 12 December 1950 (An·. T1 erb1;.·,
1951, blz. 179·; Bull. en PASte., 1951, I, 225). :
· (4) ·vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.j
9 October 1951 (An'. T'erb1·., 1952, blz. 52;
Bull. en PAsrc., 1952, I, 56).
(5) Verbr., 9 October 1951 (Ar·r. T'm·b1·., 1952;
blz. 52; Bitll. en PASIC., 1952, I, 56).
·

-78treffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van de secretarissen-generaal dd. 31 Juli 1943, en voor
zoveel als nodig, bij besluit van de Regent dd. 15 Januari 1948, doordat het
bestreden arrest de beslissing waartegen
verhaal en de litigieuze aanslag te niet
doet, de Belgische Staat, beheer van
financH~n, veroordeelt om aan de verweerder alle uit dien hoofde ten onrechte geinde belastingen terug te betalen met ·de
verwijlsinteresten overeenkomstig artikel 74 van de samengeschakelde wetten,
en tot de kosten ; dan wanneer door het
bestreden arrest vastgesteld wordt dat
verweerder << nagelaten heeft een aangifte
in de extra-belastingen in te dienen, dat
hij daarom krachtens artikel 56 van de
samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen in deze belasting van
ambtswege werd aangeslagen, op een bedrag van inkomsten van 416.518 frank >>,
zodat door het hof van beroep enkel moest
worden nagegaan of verweerder het bewijs van het juiste bedrag van zijn belastbare .inkomsten had geleverd ; dat het
bestreden arrest nagelaten heeft zulks te
doen en aldus de hiervoren aangeduide
wettelijke beschikkingen heeft geschonden :
Overwegende dat het bestreden arrest
de in het middel aangehaalde niet-aangifte in de extra-belasting vaststelt alsmede de belasting van ambtswege die het
gevolg. ervan is geweest ;
Dat om de aanslag in de extra-belasting
te niet te doen de rechter over de grond
zich ertoe beperkt vast te stellen : enerzijds, clat · een som van 150.000 frank
welke de kosten van levensonderhoud vertegenwoordigt ten onrechte begrepen is
in het bedrag van de aan de extra-belasting onderhevige inkomsten; anderzijds,
dat eiser recht heeft op een minimum referentie van 360.000 frank, en dus niet belastbaar is in de extra-belasting;
. Maar overwegende dat het hof van beroep, in weerwil van de bepalingen van
artikel 56 van de samengeschakelde wetten waarheen artikel 19 van de wet van
16 October 1945 verwijst, verzuimd heeft
na te gaan of verweerder ·het bewijs van
het juiste bedrag van zijn belastbare inkomsten had geleverd;
Waaruit volgt dat het bestreden arrest
voormelde wetsbepalingen heeft geschonden;
Dat het middel gegrond is;
Over het vierde mid{lel : schending van
artikelen 97 en 112 van de Grondwet,
26, paragraaf 3, en 55, paragraaf 1, alinea 4, van de voormelde samengeschakelde wetten en, bijgevolg van artikel 2
van het besluit van 16 Juni 1941 en artikel 2 van het besluit van 31 Juli 1943
betreffende de nationale crisisbelasting,
doordat het bestreden arrest de aanslagen

in zake gewone inkomstenbelastingen over
de dienstjaren 1943, 1944 en 1945 gevestigd
bij navordering van rechten over 1947,
te niet doet omdat de administratie bij
die taxaties gesteund heeft op vermoedens
die slechts op de extra-belasting toepasselijk zijn en waaronder zij bovendien ook
de kosten voor levensonderhoud heeft begrepen en omdat de verdeling van de accressen · die, volgens de vermoedens van
de wet van 16 October 1945, tussen 10 Mei
1940 en 9 October 1944 werden verkregen,
willekeurig tot drie dienstjaren werden
verbonden :
Overwegende dat het aan 's Hofs censuur onderworpen arrest er op wijst dat
de inkomstenbelastingen van de dienstjaren 1943, 1944 en 1945 overeenkomstig
artikel 55 van de samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen vastgesteld werden nadat aan eiser op 12 April
1947 een bericht van wijziging was gezonden geweest, bericht waarop eiser tijdig
geantwoord heeft;
Dat daaruit volgt dat, zoals het bestreden arrest terecht beslist, het bewijs van
de verbeterde inkomstencijfers door het
beheer client bijgebracht;
Overwegende dat, naar luid van artikel 55, paragraaf 1, alinea 4, van de samengeschakelde wetten, in zake inkomstenbelastingen - behoudens het tegenbewijs - de belastbare grondslag kan
bepaald worden volgens tekenen of indicHo\n waaruit een hogere graad van weistand dan uit de aangegeven inkomsten
blijkt; dat de gemiddelde· inkomsten over
de jaren 1940 tot en met 9 October 1944,
onder bovenbedoeld voorbehoud, als ver~
moedens kunnen gelden ;
Dat het middel gegrond is;
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;
veroordeelt verweerder tot de kosten ;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep te Gent.
·
16 October 1951. - 2° kamer. - Voorz-itte1·, H. Smetrijns, raaclsheer wilarc
nemend voorzitter.
Ve1·slaggever,
H. Simon. - Gelijkluidende conclusie,
H. Ganshof van der Meersch, advocaatgeneraal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
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1° S'l'RAF. - VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING. - GEEN SCHORSING VAN ,DE
WE'l'TELIJKE ONTZETTING.
2° ONTZE'J'TING. - WETTELIJKE ONTZETTING. - l\'IAATREGEL DIE DE ONTZETTE VAN
RET RECH'l' BEROOF'J' OM TO'l' VERDEDIGIN(l VAN

-79ZI.JN VERliOCENSRECH'l'E:'-l IN RECHTEN OP TE
TREDEN.-

1 o _De voorwaMclelijke inv·rijheidsteZUng
schorst de wettclijke ontzetting niet.

2° Degene d-ie, ten gevolge van cle wettelijke ontzetting, van de bekwaamhe·id
beroofd is o·m z-ijn goetleren te behe1·en
en er over te beschikken tenZ'ij bij testament, mag niet persoonlijk in rechten
optreden OR~ zijn 'Uennogen-s1·echter1 te
ve1"ded·igen. (Strafwetb., art. 22.)
(SAMYN, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTERIE VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 31 October 1950 door het Hof
van beroep te ·Gent gewezen;
Over de pntvankelijkheicl van de voorziening :
Overwegende dat het onderzoek van de
ontv.ankelijkheid van de voorziening dezelfde vraag. aan het Hof voorlegt als
deze welke opgelost werd door het bestreden arrest dat het verhaal van eiser niet
ontvankelijk heeft verklaard wegens diens
onbekwaamheid om in rechten op te tre·
den; dat aldus de rechtskundige beschouwingen waarop ·het enig middel gegrond
is dat dit arrest bestrijdt, bier in overweging dienen genomen te worden;
Dat · bedoeld micldel afgeleid is uit de
schending van artikel 21 van het Strafwetboek en van de wet van 31 Mei 1888
betreffenl:le de voorwaardelijke invrijheidstelling doordat het bestreden arrest aan
eiser het recht ontkend heeft in rechte op
te treden om reden dat hij wegens samerilopende · misdaden onherroepelijk op tegenspraak veroordeelcl is geweest tot zeven
jaar gewone hechtenis en dienteugevolge
in staat van wettelijke ontzetting blijft
tijdens de·duur van zijn straf, cUe nog niet
voltrokken was op het ogenblik waarop
hij in voorwaardelijke vrijheid gesteld
werd, dan wanneer client te worden aangenomen dat de wettelijke ontzetting geschorst is evenals de vrijheidsberoving
waaraan voorlopig een einde is gemaakt;
Overwegende dat bij op 28 November
1947 door het Militaire Gerechtshof te
Gent oP tegenspraak gewezen arrest, hetwelk onherroepelijk geworden is, eiser,
wegens samenlopende misdaden, tot zeven
jaar gewone _heGhtenis veroordeeld werd
en dat, bij toepassing. van artikel 2.1 van
het · Strafwetboek, hij, tengevolge van
deze veroordeling, in staat van wettelijke
ontzetting is ;
Dat het bestreden arrest er op wijst dat
bij niinisterieel besluit dd. 4 Januari 1949,
eiser voor-waardelijk met ingang van 8 Fe,
bruari 1949 in vrijheid werd gesteld en

dat de datum van zijn definitieve i
..
heidstelling op 7 Maart 1956 bepaald ~VriJ·
Overwegende dat de wettelijke 0 ~rd;
ting die geen eigenlijke straf is _ntzeteen burgerlijke onbekwaamheid uittnlll.aar
welke cle wet als gev:olg van de op t aakt
spraak uitgesproken veroordeling toi_f?:enpualde straffen voorziet, van de uitvo
!Jezelf van die vrijhei<lsstraffen niete:t-Ing
hangt, alhoewel haar duur met de
af.
van deze straffen gelijkgesteld is (S~Uur
wetboek, art. 21) en alhoewel mag aa :t•afnomen worden dat zij oorspronkelijk:nge-_
voornaamste doel had de zekerheid en tot.
strengheid van de gevangenschap te W de
borgen ;
aarOverwegende dat deze bijkomende :tn
regel die uit de veroordeling v"oortvlaa~-
(Strafwetb., art. 22, al. 2) en een oe1t
zwaring van de b_eteugeling medeb:t·eVeraaJJ. de aard van de straf weliswaar ngt,
hecht is, maar ook, .op duidelijker Wi _ge.
zoals het in onderhavig geval blijkt dJze,
de grotere misdadigheid van de v~r 0° 0 r
deelde, namelijk in geval van herhai·or.
of van samenloop van verschillende I~g
daden, gerechtvaardigd is (Strafwetb~~
art. 21, al. 2) ;
e ,_
Dat dezelfde straf, de gewone hechten.
deze bijkomende maatregel steeds n !S,
medebrengt; dat deze aldus niet als e let
aanvullend deel van ·bepaalde vrijbeiJn
berovende straffen kan beschonwd w s- _
~n;

~

Overwegende dat de wettelijke bepali ,
gen die de gevolgen van de gratie ten 0 n- ·
zichte van de wettelijke ontzetting 0 Pschrijven (Strafwetb., art. 89 en 90) b~
verband tussen deze maatregel en de e
onclergane vrijheidsberovende straf ondete
strepen, maar -tevens laten UitsChijn·l'·
dat de wetgever bet gepast heeft geach~
zijn wil nopens dit punt klaar en dnid
lijk uit te drukken;
eOverwegende dat de voorwaardelijk.
ilivrijheidstelling de straf noch afsebafte
noch wijzigt, maar .slechts de feitelijk.'
uitvoering ervan- opschorst;
e
Dat noch uit de aard van de. wettelijk.
ontzetting, noch uit deze van de -voore
waardelijke invrijheidstelling mag afge ·
leid worden dat de invrijheidstelling di •
de wet toelaat in de plaats van de 'lri .e
heidsberovende straf te stellen, de scho~
sing van de bijkomende burgerlijke maat·
regel die uit de vero.ordeling voortvloeitals gevolg moet hebben ;
'
Overwegende da~ .eiser van de bekwaam.
heid beroofd om ZIJn .goederen te _beherenen er over te beschikken, tenzij bij testament, persoonlijk tot verdediging van.
zijn vermogensrechten in rechten l!iet.
mag optreden ;
Overwegende derhalve dat de voorzie.
ning niet ontvankelijk is;
Om die redenen,_ verwerpt de voorziening ; veroordeelt e1ser tot de kosten.
,

---~------~--===_,_co_-=-=

-82bescho1twd als in laatste aanleg gewezen (1).

(LOWU:S, T. MOENS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 .Tuli 1949 door !let Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over het middel : schending van de artikelen 141, 142 meer bepaaldelijk 143 van
het W etboek van burgerlijke rechtspleging gewijzigd door het koninklijk besluit
nr 224 van 24 December 1935, 16, 21 en
33 van de wet van 25 Maart 1876 op de
bevoegdheid zoals bovenvermeld, artikel. 16 gewijzigd door artikel 5 van het
koninklijk besluit nr 63 van 13 Januari
1935, doordat het bestreden arrest eisers
hoger beroep onontvankelijk verklaard
heeft om reden dat de oorspronkelijke
dagvaarding door de partijen niet overgelegd was en dat, uit geen enkel cler andere
bescheiden der procedure bleek clat de
door verweerders ingestelde vordering,
boven het peil van de laatste aanleg ge- ~
schat wenl, dan wanneer het hof gehouden was, vooraleer het beroep onontvankelijk te verklaren, aan beroepers te bevelen een eensluidend uittreksel van het inleidend exploot voor te leggen, waaruit, in
onderhavig geval, zou gebleken zijn dat
de vordering in de clagvaarding behoorlijk geschat was geweest en dat het hoger
beroep dus wel ontvankelijk was :
Overwegende clat artikei 143 van het'
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering
(kon. besl. nr 224 van 24 December 1935,
art. 1), hetwelk krachtens artikel 470 v66r
het ]lof van beroep toepasselijk is, bepaalt
clat : « er over geen enkel hoger beroep
tegen een beschikking uitgaande van een
ander rechtscollege wordt, uitspraak geclaan dan mits overlegging, in voorkomend
geval, van de uittreksels uit de andere
akten van de rechtspleging die nodig zijn
om het voorwerp en de gronden van de
eisen te bepalen )) ;
Overwegende dat de verplichting door
deze bepaling ongelegd, op beperkende
wijze het voorwerp en de gronden van
de eis bedoelende, niet kan uitgebreid
worden tot de raming van de eis, · daar de
raming een onderscheiden begrin is van
dit van het voorwerp en de gronden van
de eis;
Overwegende dat nit de vaststellingen
van het arrest blijkt clat het beroepen
vonnis het voorwerp en. de gronden van
(1) Verbr., 17 Juni 1937 (Bull. en PAsrc.,
.1937, I, 192) ; 6 October 1938 (An·. Ve1'b1·., 1938,
blz. 198) ; 2() April 1944 (Bull. en PASIC., 1944;
I, 307} en 27 October 1949 (Arr. Ve1·b,·., 195(),
blz. 102; Bull. en PAsrc., 195(), I, 112).

de door de verweerders ingestelde
.
aancluidde en dat er geen . ·wette ·..eis
11
grondslag tot schatting van de eis Jbk~
st.aat;
e
Waaruit volgt dat het middel llaa.r r h
faalt·
ec t
om' die redenen, verwerpt de voor . .
ning; veroordeelt aanleggers tot de
~en en tot een vergoeding van 150 frao~
Jegens verweerders.
n

kle-

18 October 1951. -1" kamer. -

v 001. , .

tet· en Verslag[Jeve·r, H. Bail, raadsh~lt
waarnemencl voorzitter. - Gelij lcluicle e:r
concl-ns·ie, H. Raoul Hayoit de Terrnico:: te
eerste aclvocaat - generaal. Pleit r '
H. Van Leynseele.
er,

l
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1o MIDDELEN TOT VERBRElE:ING
BURGERLJ,JKJC ZAKEN. - MIDDEL RIE
AFGELEID DAT HET ARREST NIE'l' LAAT BLI:UIT
OF E~;N VERWEER OM t:EN REDEN IN R KEN
Ol< OM EE:-1 ~·En'ELI.JKE REDEN VERW~~TE
WERD. - Ann~;s'l' HE'l' VOORGESTELD V E~
WEER IN FEITE ONJUIST OORD~;LENDE ER
MIDDEL,DAT GRONDSLAG 'hUST IN FEITE.. 2o GERECHTSKOS'.rEN. - V'ERBREKI .
- BURGERLIJK~; ZAKEN. - JMEM:oRI NG~
ANTWOORD 'l'E LAAT NEERGELEGD. _ KoE 1N:
TEN LASTE VAN .VERWEERDER; ZELFSSTE~
DIEN DE .VOOH'ZIENING VERWORPEN WORD IN·
T.

1o Mist g1·on(lslag in feite, het middel d
het arrest verwijt niet te fiepa.len -Of hat
een verwem· venverpt, omdat het ~t
. of we l . omdat het in
~n
feite ong~g~·on~l ts,
rechte on}utst ts, dan wnnneer uit d
. ;
denen van het arrest ondubbelzie r~
. 'IJoortvloeit clat tle ,·eohte·r. over de ~ntg.
het vom·[Jestelde ·ve1"'weer tn feite 0 ~ 0 f!d·
heett geoordeelcl.
·
ftttst.
2o De Twsten van een na het ·verstl'i. ~ · ·
van de wetteUjlce tenni;in te1· [JrijfieJ cen
het H of nee·rgelegde memoTie in va~
woord, zijn ten laste vnn verwan ·
de1·, zelfs inclien de ·voorzien'ing vn1 eer_~
ser verwor11en wot·dt. (2).
l Ct.,

(BODE, 'l'. VAN. HOUCKE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestred
arrest, op 14 JuU 1950 cloor het Hof en
beroep te Gent gewezen;
,
van
Over het eerste middel : sehenclin
:
artikelen 97 van de Grondwet; 1319g ~~~
en 1384 (al. 1 en 3) van het. Burg~rl"k
1
Wetboek, in zoverre ·het bestreclen arre ~t ,

'
I

•

-

(2) RaadJ1l. verbr., 12 Apnl 1951 (A 1•1•• Verbr
19'51, blz. 463; Bull. en PAsrc., 1951, 1, 55 7) . . ,
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tak, om het stelsel van eiser, volgens welk de locomobiel zich op het ogenblik van het ongeval onder de bewaking
van de verweerder bevond, te weerleggen,
er zich toe beperkt te beslissen : « dat nit
dit enkel feit dat de landbouwer de trekkracht zijner paarden leent, niet kan worden afgeleid dat paarden en locomobiel
onder de bewaking van de leider der
paarden staan >>, dan wanneer, om te bewijzen dat de locomobiel op het ogenblik
van het ongeval wel onder de bewaking
van verweerder was, eiser zich geenszins beperkte tot het inroepen van het
enkel feit dat verweerder de trekkracht
van zijn paarden leende, maar integendeel zich nog steunde op andere feitelijke
en juridische elementen, waarover het arrest geen woord rept ; in zoverre, het stelsel van eiser tot een enkel en enig fei telijk element herleidende, het arrest de
werkelijk voorgelegde argumentatie ontaard en de bewijskracht geschonden l;leeft
die aan de regelmatig aan het hof van beroep voorgelegde geschreven beslniten verschuldigd is (schending der artikelen 1319
en 1320 van het Bnrgerlijk Wetboek);
tweede tak, beslist : << 1 o dat nit het enkel
feit dat de landbouwer de trekkracht zijner paarden leent, niet kan worden afgeleid
dat paarden en locomobiel onder de bewaking van de leicler der paarden staan;
2° dat het feit dat twee werklieden van
appellant de locon1obiel bij haar verplaatsing volgden en zich van achter bevonden,
het is te zeggen bij de rem, het feit dat de
geintimeerde niet te zelfder tijd de paarden kon voeren en de rem bedienen, en het
feit dat, volgens de verklaring der twee
werklieden, de remmen altijd goed gewerkt hadden bewijzen dat appellant
(thans aanlegger) steeds door zijn werkliedeli de locomobiel onder zijn bewaking
hield », zonder te antwoorden op de regelmatige beslniten waarbij eiser liet gelden :
1o « dat deze laatste (het is te zeggen verweerder), die. verplicht was zelf de machine te vervoeren, gedurende dit vervoer
klaarblijkelijk voorkwam als gebruik makeilde van de machine in de uitoefening
van zijn eigen beroep hetgeen volstaat
om hem de hoedanigheid van bewaker te
geven », en 2° « dat de twee mekaniekers
die de locomobiel begeleidden op dit ogenblik ten dienste van de geintimeerde waren en zijn onderrichtingen moesten volgen », dan wanneer elk der alzo voorgeStelde verdedigingsmiddelen van aard waren om te doen beslissen dat de locomobiel
op het ogenblik van het ongeval, onder de
bewaking van verweerder was, en dan wanbeer de motieven van het bestreden arrest
hiet in het minste toelaten na te gaan
of het hof van beroep deze verdedigingsmiddelen heeft verworpen als zijnde
zonder gepastl:ieid in rechte of niet ge-

~erste

~

grond in feite (schending van het artikel 97 van de Grondwet) ; derde tak, beslist dat de « appellant steeds door zijn
werklieclen de locomobiel onder zijn bewaking hield », dan wanneer : 1° dit feit
formeel door eiser betwist werd in zijn
beslniten, waarin hij liet geld(m dat op
het ogenblik van het ongeval, het verweerder was die de zaak voor zijn eigen
rekening gebruikte en er een macht van
leiding over had ; 2° het arrest geenszins
vaststelt dat het integendeel eiser was
die de zaak voor eigen rekening gebruikte
en er een macht van lei ding over had;
3° geen enkel der door het arrest aangehaalde feitelijke omstandigheden toelaat
met zekerheid te bevestigen dat deze dubbele voorwaarde (van gebruik en leiding)
vervuld was, met voor gevolg dat het bestreden arrest de hoedanigheid van bewaker van de betwiste zaak aan eiser
toekent, zonder de vereniging vast te stellen van de voorwaarden nodig om -deze
hoedanigheid te bepalen, en dit terwijl
het bestaan van die voorwaarden formeel
betwist werd (schending van de artikelen 1384 van het Burgerlijk Wetboek en,
voor zoveel als nodig, 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat, bij v66r het hof van
beroep genomen conclusies, wat de be-.
waking van de locomobiel betreft, aanlegger deed gelden dat verweerder volgens een algemeen gebruik, de verpliehting had, na het dor·sen van het graan, de
machine door eigen middelen te vervoeren tot op de hoeve waar een werk van
dezelfde aard moest uitgevoerd worden
en dat, overeenkomstig dit gebruik, de
verweerder, met zijn paarden de verplaatsing van de locomobiel naar de hoeve van
de heer Lava heeft ondernomen;
Overwegende dat hij uit deze omstandigheid afieidde dat de locomobiel, gedurende haar verplaatsing, onder de bewaking van verweerder stond, vermits deze
in de uitoefening van zijn eigen beroep
ervan gebruik 111aakte;
Overwegende dat, voor het overige, aanlegger er zich toe beperkte te beweren dat
het zeker was dat verweerder, op het
ogenblik van het ongeval, een recht van
leiding op de machine ·had en dat de
twee mekaniekers, die de loco111obiel begeleidden, ten dienste van verweerder
waren;
Overwegende dat het arrest eerst de
- draagwijdte van het door aanlegger ingeroepen gebruik bepaalt; dat, overeenkol11stig dit gebruik, de landbouwer gehoudeil
is de loco111obiel met zijn paarden naar de
plaats te voeren waar verder 111oet gedorst
worden;
·
Overwegende dat het arrest daarna
vaststelt dat het eilkel feit dat de verweerder de trekkracht zijner paardim

-84heeft geleend niet bewijst dat hij over de van om het even welk gebrek van ile zaak
locomobiel moest waken; maar dat inte- kon leveren :
gendeel verschillende elementen doen blijOverwegende dat tegen de door profesc'
ken dat de machine onder de bewaking sor Raes uitgebrachte beschouwinge.ri
van aanlegger stond, te weten, enerzijds, waarvan het eerste onderdeel van het
de oinstandigheid dat het de aanlegger middel gewag maakt, het arrest het ad vie~
was die met zijn machines, zijn machinist stelt van professor Van Engelen;
en zijn stoker het dorsen aannam, en,
Overwegende dat aanlegger de in het
anclerzijcls, de door c1it personeel zelf ge- tweede onderdeel van het middel bedoelde·
dane _verklaringen;
conclusies op een Yerslag van professor
Dat uit deze motieven zonder dubbel- Reyntjes steunde; uat het arrest . de rezinnigheid blijkt c1at het hof van beroep denen geeft waarom de conclusies van dit
in feite de beweringen van aanlegger on- verslag niet kunnen worden aangenomen;
juist heeft geoorcleeld, volgens welke verWaaruit volgt dat het hof van beroeri
weerder zelf in de uitoefening van zijn. het door aanlegger voorgesteld verweer
eigen beroep de machine gebruikte ; dat heeft beantwoord en dat het middel in
hij, en niet aanlegger, de lei ding van de feite niet opgaat;
.
machine had, en dat op het ogenblik van
Om die redenen, verwerpt de voorziehet ongcval de machinist en zijn stoker, ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten
ten dienste van verweerder waren ;
behalve de kosten van de memorie in antWaaruit volgt dat het .arrest llet aan woord, welke ten laste van verweerdel'
de conclusies verschuldigcl geloof niet blijven, daar deze memorie slechts na het
heeft geschonden, op deze een passencl verstrijken van de termijn voorzien bij
antwoord heeft .verstrekt en het in het artikel 16 van de wet van 25 Februari'
midclel becloelcl dispositief wettelijk heeft 1925 ter griffie werd neergelegd ; veroorgerechtvaardigd;
deelt bovendien aanleggers tot de- vergoeOver het tweede middel : schending van ding van 150 frank jegens verweerder. ·,
de artikelen 1315, 1384, alinea 1, van het
18 October 1951. - 1e kamer. - Voo1·z'itc
Burgerlijk Wetboek, en 97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest, dat ter, H. Bail, raadsheer waarnemend voor•
zitter.
Ve,rsl(t,IJ[!eve·r, H. BareeL zich enkel steunt op het advies uitgebracht door de experten Raes, Van En- Gelijklniclende concltts-ie, H. Raoul Hayoit
gelen en Bronclel, beslist dat « welke ook cle Termicourt, eerste aclvocaat-generaal ..
de oorzaak van het ongeval weze, lH~tzij - Ple'ite·rs, HH. Van Ryn en della Faille
constructiefout, hetzij vermoeienis van d'Hnysse,.
het metaal, in het ene zoals in het andere
geval de oorzaak in een gebrek cler zaak
Iigt Jl, en bijgevolg het vonnis bevestigt
in zover het eiser verantwoorclelijk voor
2" KAMER. - 22 Octoher 1951
het voornoemd ongeval heeft verklaard op
grond van artikel 1384, alinea 1, van 1 o VERJ ARING (IN STRAFZAKEN). ---r
PUBLIEKE VORDERING. GECON'l'RAVENTIO·
het Burgerlijk W etboek, zonder geenszins
NALISEERD WANBEDRIJF. TERMIJN.
de micldelen van verdediging te weerleglen, die door eiser in zijn geschreven be- 2° VERJ ARING (IN STRAFZAKEN). __;_
sluiten voorgedragen werden en volgens
PUBLIJllKE VORDERlNG VEHJAARD. 0MSTANwelke noch de ene noch de andere cler in
DIGHEID ZONDER INVLOED OP DE TE BEKWAhet arrest ten afwisselende titel weerhouMER TIJD INGESTELDE BURGERLIJKE VORDE•
den verklaringen lwn aangenomen worRING.
den, en dit terwijl deze besluiten uitdrukkelijk betoogden : 1 o ten opzichte van de 1o De pttblielce ,vordering wegens een door,
aanneming van verzachtende omstandig~
beweerde vermoeidheid van het metaal,
heden gecontravenUonaliseerd wanbedat << de beweerde vermoeidheid van het
drijf va1L vrijwillige slagen, is verjaard
metaal, welke, volgens de eerste rechter,
wanneer zes rnaanden verstreken zijn
aan een constructiefout zou te wijten zijn,
sedert de laatste daad van onderzoek{
of scheuren in het metaal zou veroorzaakt
of van vervolging die binnen de zeii
hebben, niet te weerhouden is; dat ill(ler,maanden te rekenen van de dag van het
daad professor Raes in zijn verslag uitgefeit heett plaats gehad, indien geen,
legd heeft dat een brenk door vermoeidheid
reden tot schorsing van de verjaring
van het metaal, in het onderhavig geval,
bestaat (1). (Wet van 17 April 1878, ar.
om tal van redenen, a pri01·i uitgesloten
is Jl ; 2° ten opzichte van de verondersteltikelen 23 en 26.)
ling van een door de experten Raes en 2o De verjaring van de publielce .vordering
Brondel weerhouden constructiefout, dat
is. zonder invloed op de verjaring va'fi,
het advies dier experten, op dat punt,
gesteund was op materH~le gegevens die
(1) Verbr., 21 April 1947 (Arr. Ve1·br., 1947;
verke.erd en. in ieder geval formeel be twist
waren en d:it dus het ·ad vies geen bewijs biz. 128).

-85de te belcwarner tijd lngestelde vorder1n g van de lJ t~rge·rliflce pwrU.i (1) . (Wet
van 30 Maart 1891, art. 1.)

(JJOLAIN, T. ROUCHET.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 7 Juli 1951 in hoger . beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Namen;
I. In zover het vonnis over de vublieke
vordering uitspruak heeft gedaan :
Over het middel van ambtswege : schending van artikelen 21, 23, 26, 28 van de
wet van 17 April1878 :
Overweg·ende dat uit het bestreden vonnis en nit de stukken van de procedure
blijkt dat aanlegger naar de rechtbank
van . politie is verwezen geweest bij beschikking van de niadkamer .van de
Rechtbank van eerste aanleg te N amen
waarbij te zijnen gunste verzachtende omstandigheden werden aangenomen, uit
hoofcle van de telastlegging van slagen
welke een onbekwaamheid tot persoonlijke arbeid veroorzaakt llebben, misdrijf
voorzien bij artikelen 398 en 399 van het
Strafwetboek, doch dienvolgens het lmrakter vertonende van een overtreding;
Overwegencle clat het feit wegens hetwelk aanlegger is vervolgd geweest op
22 Juli 1950 werd gepleegd;
Overwegende dat de verjaring van de
publieke vordering de laatste maal gestuit
werd door het requisitoir tot dagvaarding
van de beklaagde uitgaande van de ambtenaar van het openbaar ministerie bij de
Rechtbank van politie te Nam~n van
27 December 1950;
Overwegende dat het vonnis de 7 Juli
1951 is uitgesproken geweest, meer dan
zes maanden na de laatste verjaringstuitende daad en dan wanneer, bij ontstentenis van reclen van schorsing, de
verjaring van de publieke vordering, verkregen was;
Dat bet bestreden vonnis alzo de in het
middel aangeduicle wetsbepalingen ge.schonden heeft ;
II. In zover het vonnis over de burgerlijke vorderingen uitspraak heeft gedaan:
Overwegende dat deze vorderingen regehnatig ingesteld zijn geweest voordat
de verjaring van de publieke vordering
verkregen was;
Overwegende dat aanlegger .geen mid-

(1) Verbr., 6 November 1950 (Arr. Ferb1·.,

1951, blz. 100; Bull. en PAsrc., 1951, I, 120).

del inroept en dat het Hof er ambtshalve
geen opwerpt ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, doch enkel in zover het aanlegger veroordeelt tot een geldboete en tot
de kosten jegens de publieke partij ; verwerpt de · voorzienin~F voor het overige ;
beveelt dat onderhavrg arrest zal worden
overgeschreven in de registers van de
Correctionele Hechtbank te Namen en dat
melding er van zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt aanlegger tot de
helft van de kosten, terwijl het overblijvende gedeelte door de Staat zal worden
afgedragen; zegt dat er geeir aanleiding
tot verwijzing bestaat.
22 October 1951. · - 2° kanier. - Voorzitte1·, H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, H. Bayot. Gelijlcluidende concl·us·ie, H. Hoger Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal.
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1° MISDRIJF. - ARREST VASTSTELLENDE
DAT DE VERSCHlLLENDE FElTEN VAN DE BE'I'IOHTINGEN Ul'l' EEN ZELFDE STRAFBAAR VOORNEMJ~N

VOJTITSPHUITEN.

-

r!"OEPASSING

VAN

EEN ENKELE S'l'RA~'. - STII:ZWI.TGENDE BE~LISSlNG DA'l' AL DE FElTEN SLECH'l'S EEN MISDRIJF Ul'l'MAKJ<:N.
2° VERJAHING (IN S'.rRAFZAKEN). VERSCHEIDENE MISDRIJVEN DIE EEN ZELFDE
MISDAAD OF WANBEDRIJF 1JITMAKEN. - VER•
.TAlUNG VAN DE PUBLIEKE \'ORDERING DIE
SLECHTS OP DE DATUM VAN HE'l' LAATSTE MISDRIJF AANVANG HEEFT GENOMEN.
3° VEHJAHING (IN STRAFZAKEN). --:-':
VERSCHEIDENE MISDTII.JVEN DIE IcEN ZELi<DE
MISDAAD OF WANBEDlU.m UITMA.KEN. - DAAD
\'AN ONDERZOEK DIE OP EEN VAN DE MISDRIJVEN BE'l'REKKING HEE~"l'. - STUI'l'ING \'AN DE
VERJARING 'I'EN OPZICH'IE VAN HElcL DE. MISDAAD OF HEEL HE'l' WANBEDHI.TF.
-! 0 HEDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRA~'ZAKEN. - CoNcLrsrEs VAN BEKLAAGDE BE'l'WISTEND DAT DE FElTEN BEWEZEN ZI.JN. -ARREST VAN VEROOHDELING DE IN DE BEWOORDINGEN VAN DE WET
OPGES'l'ELDE BETICHTINGEN BEWEZEN VERKLARENDE.
BEI-lLISSl~G WE'I'TELI.TK GEMOTIYEERD.
1° Door vast te stellen clat de ten laste
van belclaa(fde gelegde feiten de ·uitwerTcing zijn van een enlcel stratbaa1· voornemen, en door een enlcele straf uit te
sprelcen, beslist cle 1·echter stilzwij(fend
dat deze feiten de opeenvol(fende en
doodopende uitvoe·ring zijn van een

--------

--------

--

-----

----

-----

-86zelfcle skafbaar vom·nemen en sleoMs
een enlcel misdaad of wanbedrijf uitmaken (1).
2° Wannee·r ve1·soheidene misdri.jven de
uitvoering zijn van een enlcel st1·afbaa1·
vom·nernen en aldus een enkel misdaad
of wanbed1·ijf uitmaken, neemt de '1-'erjaring sleohts een aanvang vanaf het
laatste rnisd1·ijf (2).
3° 1-Vanneer een enige misclaad of een enig
wanbed·rijf uit verscheidene misclrijven
IJestaat, stn-it cle daad van onclerzoelc,
d-ie een van de 1n-isdrijven tot vom·werp
heeft, cle ve1·ja1·ing ten opziehte van heel
de misclcuul of heel het wanbed1'ijf (31.
4" Wanneer de eonelusies van beklaagde
zioh e1· t'oe beperlcen te betwisten, dat
de ten zijnen laste gelegde feiten bewezen zijn, stelt het arrest, da-t de in de
bewoonlingen ·vwn de wet opgestelde bet-ichtingen bewezen ve1·klaa1·t', voldoende
het bestaan vast vwn de bestanddelen
van de misclrijven die het aanneemt (4).
(PLETINOKX, 'l'. DIENST VAN HE1' SEQUESTER.)
ARRES1.1 •

HE'I: HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 Mei 1951 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat het arrest aanlegger
op tegenspraak tot een enkele correctionele straf veroonleelt uit lloofde van talrijke feiten van valsheid in geschriften,
gebruik van valse stukken en oplicllting,
gepleegd tussen 2 April 1945 en 9 November 1946;
Dat het, aannemend dat de onderscheiden feiten << als de uitvoering van eenzelfde strafbaar opzet voorkomen >>, beslist « dat de verjaring van de publieke
voruering te bekwamer tijd gestuit is geweest ten opzichte van hen allen >> door de
beschikking van de raadkamer van 13 October 1949, waarbij aanlegger naar ue Oorrectionele Rechtbank is verwezen geweest,
door aanneming van verzaclltende omstandiglleden ten aanzien van de feiten van
valsheid in geschriften en gebruik van
valse stukken;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen over de publieke vorclering :
Over het eerste middel·: scllending van
artikelen 21, 22, 24, 26 van de wet van
17 April 1878, de voorafgaande titel bevattende van llet Wetboek van reclltspleging in strafzaken, 196, 197, 496 van
het Strafwetboek, 97 van de Grondwet,
1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk Wet(1) Zie verbr., 3 Juni 1942, redenen (A1·r.
Verb1•., 1942, biz. 66); 17 Juni 1946, 1·ede:i:ten
(ibid., 1946, biz. 226).
(2) Verbr., 12 Juni 1950 (A1~·- T'C?·b?',, 1950·,
biz. 629; Bull. en PAsrc., 1950, I, 713, en nota 2).

boek, doordat het -bestreden arrest, vaststellend dat de laatste verjaringstuitende
daad de bescllikking van de raadkamer
van 13 October 1949 is, verweerder op
4 Mei 1951 wegens feiten gepleegcl tussen
2 April1945 en 2 November 1946 en wegens
feiten gepleegd op 8 en 9 November 1946
veroordeelt, uit hoofde van de betichtingen van : A) valsheid en gebruik van
valse stukken; B) oplichting, door te
verklaren << dat de onderscheiden aan beklaagde verweten feiten als de uitvoering
van een zelfde strafbaar opzet voorkomen
en dat die er van welke het laatst werden gepleegd de feiten zijn van 8 en 9 November 1946 ll, waaruit zou voortvloeien
dat de verjaring niet verkregen was;
1 o dan wanneer het bestreden arrest, in
zijn motieven elk van de -« gevallen >>
welke het in aanmerking neemt nuder
omschrijvencl, zelf erkent dat llet stellig
ondersclleiclen feiten gelclt en, ofschoon
het verklaart dat die feiten « llet gevolg
zijn van een zelfde strafbaar opzet in
hoofde van de beklaagde )) niet vaststelt
dat al die feiten de opeenvolgende en
doorlopende uitvoering van een zelfde
strafbaar voornemen uitmaken en de vereiste ondeelbaarheicl vertonen om een enkel strafrechtelijk feit uit te maken >> ;
2° dan wanneer het bestreden arrest geen
feit aanwijst dat na de 12 October 1946
zou gepleegd geweest zijn, behalve die van
8 en 9 November 1946, waarvan hierna gewag; 3° dan wanneer de feiten van 8 en
9 November 1946, zoals zij in het arrest
zijn omschreven, generllande valsheicl noch
gebruik van valse stukken behelzen en dus
de verjaring niet konden stuiten wat deze
onder A_, 1 o en 2°, ten laste van aanlegger behouclen hoofclbetichtingen betreft;
4° clan wanneer de feiten van 8 en 9 November 1946, zoals zij in het bestreclen
arrest zijn omschreven, niet vallen onder
de telastlegging van oplichting bepaald bij
artikel 496 van llet Strafwetboek, daar
de vaststelling van de essentH~le elementen
dier telastlegging ontbreekt, inzonclerheid:
1" llet afgeven of afieveren van fondsen,
en 2° het aanwenclen van beclrieglijke
llanclelingen, zoals in het hiernavolgende
tweecle middel nader bepaald zal worden :
Over het eerste onclerdeel :
Overwegende dat llet bestreclen arrest
souverein beslist clat al de ten laste van
aanlegger behouden feiten uitwerkingen
van een enkel strafbaar opzet zijn;
Dat deze beslissing niet in strijd is met
de motieven waarbij het arrest, op afzon(3)_ Verbr., 12 Juni 1950 (A7'r. T'erbr., 1950,
blz. 629; Bull. en PAsrc., 1950, I, 713, en nota 3).
(4) Verbr., 19 December 1949 (A1'1'. T'erbr.,
1950, biz. 23i; Bull. en PAsrc., 1950, I, 256, en
nota 3, biz. 257); 26 Februari 1951 (Arr. Ferbr.,
1951, biz. 354; Bull. en PAsiC., 1951, I, 422).
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derlijke wijze, de bewijskrachtige elernenten betreffende sornrnige dier fei ten beoordeelt;
·
Overwegende dat de rechter over de
grond aldus stilzwijgend heeft aangenomen dat aile voorrnelde feiten de « opeenvolgende en doorlopende uitvoering van
een zelfde strafbaar voornernen uitrnaakten en de vereiste ondeelbaarheid vertoonden om een enkel strafbaar· feit uit te rnaken >>; dat, bij ontstentenis van conclusies,
hij dienaangaande niet behoefde enige bijzondere uitleg te verstrekken ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het arrest niet aileen
de tussen 2 April 1945 en 2 November
1946 gepleegde feiten bewezen verklaart,
doch ook de feiten van 8 en 9 November 1946;
Dat het, door alzo vast te stellen dat de
laatste feiten op 8 en 9 November 1946
zijn gepleegd geweest, er op wijst dat het
enig wanbedrijf pas op deze laatste datum
is volvoerd geweest, hetzij na 12 October
1946;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat de om'standigheid dat
de ten l:Iste van aanlegger weerhouden feiten, als onderscheiden misdrijven beschouwd, door verschillende strafbepalingen bestraft worden, niet zou kunnen beletten dat de in het arrest bedoelde verjaringstuitende daad de verjaring van de
publieke vordering ten aanzien van alle
feiten zou gestuit hebben; dat, zo de eenheid van voornemen bewezen is, elk der
weerhouden feiten slechts een element van
een zelfde inbteuk uitmaakt en dat de
verjaringstuitende daad welke op · een
element van· een misdrijf slaat, noodzakelijk op dat misdrijf slaat;
Over het viercle onderdeel :
Overwegencle dat het arrest feiten van
valsheid in geschrifteri, gebruik van valse
stukken en oplichting bewezen verklaart,
welke de telastleggingen A, 1° en 2°, en B
aangeven als tussen 17 Januari 11143 en
9 November 1946 gepleegd te zijn geweest
en welke zij in de bewoordingen der wet
omschrijven; clat het, door er op te wijzen flat de laatste van « deze feiten >>
op 8 en 9 November 1946 zijn gepleegd
geweest, vaststelt dat zij, evenals de andere, binnen de terrnen der in dier voege
gestelde telastleggingen vailen ;
Overwegende dat het arrest, indien het
« inzonderheid >> somrnige bijzonderheden
betreffende de feiten van 8 en 9 November 1946 onderzoekt, zulks enkel doet met
het doel in dit opzicht aanleggers conclusies te beantwoorden; dat het in dit deel
zijner bewijsvoering niet op alle bestanddelen. dier inbreuken, waarvan het arrest
het bestaan reeds had vastgesteld, behoefde in te gaan;

Waaruit volgt dat geen enkel der on
derdelen van het rniddel kan worden aangenomen;
Over het tweede middel : schending van
artikelen 196, 197, 496 van het Strafwetboek, 1382, 1333, 1384 van het Burgerlijk
Wetboek, 97 van de Grondwet, doorclat
het bestreden mTest aanlegger uit hoofcle
van de telastlegging A, valsheid en gebruik van valse stukken, en B, oplichting, veroorcleelt, door als feiten welke de
rnisdrijven nitmaken en deswege verhincleren dat ten aanzien van de vroegere feiten de verjaring verkregen worcle, de cc feiten van 8 en 9 November 1946 >> te weerhouden zonder dat het naar aanleiding
dier feiten het bestaan vaststelt : a) van
een element Vc3.n de valsheid of zelfs van
het gebruiken van enig stuk of bescheid,
wat nochtans door artikelen 196 en 197
van het Strafwetboek vereist worclt;
b) of van enigerlei element van het wanbedrijf van oplichting voorzien bij artikel 496 van het Strafwetboek, clan wan~
neer de valsheid het plegen onderstelt
van een valsheid in geschriften door valse
handtekeningen, namaking van geschrlften of handtekeningen, valselijke opmaking van overeenkomsten, enz., of achteraf geschiedende invoeging in de akten,
toevoeging of vervalsing van verklalingen
of van feiten, en wanneer het gebruik
van een vals stuk het bestaan onclerstelt
van een vastgestelde valsheid en van
het gebruik er van, dan wanneer de oplichting, naar luid van gezegd artikel 496,
onderstelt clat de schuldige : 1 o zich fondsen, enz., die aan een ander toebehoren,
doet afgeven of afteveren, 2° hetzij door
valse namen of valse hoedanigheclen te
gebruiken, hetzij door bedrieglijke ha;ndelingen aan te wenden, en dan wanneer
het bestreden arrest vaststelt dat wat de
litigieuze feiten betreft, de sommen zouden
cc vooruitgenomen >> geweest zijn en dat cle
beklaagde « die sommen zou. geind hebben )), en noch de opmaking van valse
stukken vaststelt, noch het gebruik er
van, noch het gebruik van valse namen
of van valse hoedanigheden, noch het annwenden van bedrieglijke handelingen, om
desondanks .te besluiten cc dat alzo ·de feiten A, 1° en 2°, en B ten laste van beklaagde dienen weerhouden te blijven >> ;
Overwegende dat v66r het hof van beroep aanlegger er zich toe bepei·kt heeft bij
conclusies staande te houden dat het bewijs van de te zijnen laste gelegde feiten
niet was bijgebracht;
Dat de rechter over de grond derhalve
genoegzaam het bestaan van de bestanddelen der ten laste van aanlegger weerhouden misdrijven heeft vastgesteld door
de telastleggingen, zoals zij in de bewoordingen der wet gesteld waren, bewezen te verklaren ;
En overwegende dat de substantiE\le of
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op straf van nietigheW voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is ;
, Il. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen over de vordering cler burgerlijke partij :
Overwegende dat aanlegger geen enkel
middel inroept en dat het hof er van
ambtswege geen opwerpt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
22 October 1951. - 2° kamer. - Vom·zitter, H. Wouters, voorzitter. -'- VMslaggeve;·, H. Daubresse. GeUjkluidende
conclu.s·ie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. dellla
Faille d'Huysse en Ansiaux.
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22 October 1951

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRES'l'EN. STRAFZAKEN. - NoTA
DOOR BEKLAAGDE NA DE SLUI'J'ING DER DEBATTEN AAN DE VOORZITTER YAN DE ZETEL GERICHT. - GEEN YERPLICHTING EROP TE AN1'WOORDEN.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING.STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT HET ARREST
YERWIJ'l' EEN VASTSTELLING NIET 'l'E HEBBEN
GEDAAN. - VAS1'S1'ELLING IN HET ARREST BEVAT. - N!IDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN
FEI'l'E.
3° RIDDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -ARREST
DAT BEICLAAGDE VAN DE BETICHTING y,~N YALSHEID IN GESCHRH"J'EN VRIJSPREEK1'. - AANB!EDING VAN DE STUICICEN, VOORWERP VAN DE
BETICHTING VAN VALSHEID, ALS BES'l'ANDDEEL
VAN EEN OPLICHTING WEERHOUDEN. - GEEN
TEGENSTRIJDIGHEID.
4° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. - MIDIJEL DAT AAN HET BESTREDEN ARREST EEN BESLISSING TOESCHRIJFT
WELKE HE'l' NIET BEVA'l'. - MIDDEL DAT
GRONDSLAG MIST IN FEITE,

1 o De rechter ·is er niet toe gehonden een
ve·rweer te beantwoorden dat in de vonn
van een sch;·iftelijlce mededeling na cle
slu.iUng van de debatten aan de voorzitter van de rechtsmacht gericht werd (1).
2° M·ist g;·ondslag in feite, het middel dat
cle bestmden besliss·in.g ve;·wijt een vaststelling niet te hebben ged<~an die deze
beslissing bevat (2).
3° De ;·eehter mag, zonde;· zich zelf tegen
te sprelcen, beslissen dat cle ttitgifte van
(1) Zie verbr ., 26 Februari 1940 (Bull. en
PAsrc., 1940, I, 61); nota 2 onder verbr., 8 Juni
1938 (ibicl., 1938, I, 202).
(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,

wisselbrieven, cloo·J· llelcla,agcle, niet al de
bestanddelen van de valsheid in geschritten verenigt en dat, niettemin, .de
aanbieding van deze wisselbrieven het
aanwenden van bedrieglijke handelingen, bestanddeel van het wanbedri.if van
oplichting ttitmaakt.
4° Mist grondslag in feite, het middel dat
aan het bestreden an·est een beslissing
toeschr·ijft die het niet bevat (3).

(KIMPE, T. BERBEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 Mei 1951 door het Hof van
beroep te Btussel gewezen ;
In zover de voorziening de over de publieke vordering gewezen beslissing bedoelt :
Over het eerste middel van de memorie'
van 15 Juli 1951 : schending van· artikel 97. van de Grondwet, wegens het ontbreken van antwoord op aanleggers conclusies van 13 Mei 1951, stuk 170 van
het dossier :
Overwegencle dat de zaak na omlerzoek
ter zitting van 11 Mei 1951 door het hof
van beroep in beraad is gehonclen geweest
en, voor uitspraak van het arrest, tot
18 Mei 1951 nitgPstelcl is geweest ;
Overwegencle dat stuk 170 van het dossier de vorm heeft van een op 13 Mei,
na de sluiting van de debatten, tot de
voorzitter van het rechtscollege gerichte
schriftelijke mededeling ;
Dat clit schrijven geen conclusie uitmaakt waarop het arrest verplicht was te
antwoorclen;
Dat het middel· feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede miclclel van dezelfde
memorie : schending van artikel 496 van
het Strafwetboek, doordat het arrest
gezegcl artikel op aanlegger heeft toegepast cloor zich er toe te beperken de telastlegging bewezen te verklaren zoals zij
was gesteld, zonder bovenclien vast te stellen, wat in de tekst er van niet was vermeld, dat het feit gepleegd was geweest,
hetzij cloor valse namen of valse hoeclanigheclen te gebruiken, hetzij door bedrieglijke handelingen aan te wenden :
Overwegende clat llet arrest verklaart
dat alleen de feiten van de telastlegging
B, 1 o, bewezen zijn, zoals zij door de eerste rechter vaststaand zijn verklaarcl geweest;
Overwegende dat cle dagvaarcling sub
28 Mei 1951 (Arr. Verbr., 1951, blz. 55i; Bull.
en PAsrc., 1951, I, 645).
(3) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,
3 November 1950 (Arr. Verbr., 1951, blz. 91;
Bull. en PASIC., 1951, I, 110).
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litt. B twee feiten ten laste van de beklaagde Iegde welke er in bestonden zich
sommen te hebben doen afgeven om ze
zich toe te eigenen; dat zij uitdrukkelijk
vermeldt dat zulks geschiedde « door gebruik te rnaken van valse narnen of valse
hoedanigheden, hetzij door aanwenden
van bedrieglijke handelingen ... Jl ; dat indien deze verrnelding op de aanduiding
van het tweede feit volgt, zij evenwel op
het geheel der s·ub B- opgenornen telastleggingen slaat;
Overwegende ten andere dat het beroepen vonnis, naar hetwelk het arrest verwijst, bepaalt dat de bedrieglijke handelingen in de aanbiedingen van de drie
wissels waarvan gewag in de telastlegging A bestaan hebben;
Over het middel van de zeven andere
memories : schending van artikel 97 van
de Grondwet, doordat het bestrederi arrest, enerzijds, de in de telastlegging A
vermelde feiten van uitgifte van verdichte wisselbrieven, niet bewezen verklaart, en, anderzijds, de feiten van telastlegging B, waarvan de in telastlegging A aangeduicle wisselbrieven een der
elernenten uitrnaken bewezen verklaart :
Overwegende dat het bestreden arrest,
zonder in tegenstrijdigheid te vervallE'n,
heeft kunnen oordelen dat de uitgifte van
wisselbrieven door aanlegger niet aile
elementen van de in de telastlegging A
opgenomen valsheid in geschriften verenigde, en dat de aanbieding van deze
wissels desondanks de in de telastlegging B vermelde bedrieglijke handelingen
uitmaakte;
Dat het middel -feitelijke grondslag
mist;
Over het middel van de memorie van
6 Juli 1951 : schending van het geloof dat
aan de akten client gehecht, doordat het
bestreden arrest door een interpretatie
van de schuldbekentenis van 26 Augustus
1949 welke met de termen van dit stuk
onverenigbaar is er van een voorwerp van
telastlegging maakt :
Overwegende dat uit het arrest niet
blijkt dat het uit een stuk van 26 Augustus Ul49 een bezwaar tegen aanlegger zou
afieiden;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over de andere middelen :
Overwegencle dat deze middelen, ofwel
feitelijke beschouwingen inhouden die de
beoordeling van het hof ontgaan ofwel te
onduidelijk zijn opdat het mogelijk zij
ze te beantwoorden ;
En overwegende -dat, -voo~· zoveel de
voorzh;ning de over de publieke vordering
gewezen beslissing bedoelt, de substantH~le of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd
en de beslissing overeenkomstig de wet is;

Voor zoveel de voorziening de over de
burgerlijke vordering gewezen beslissing
bedoelt, dat aanlegger geen bijzonder middel inroept en dat llet Hof er ambtshalve
geen opwerpt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
22 October 1!l51. - 2° kamer. - TToo1·zUtm·_, H. Wouters, voorzitter. - TTerslagge,ue·r, H. Sollier. - GeU.jlcllddende conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal.
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22 October 1951

1° MIDDELEN 'l'OT VERBREKING.
iVIILITIEZA:KEN. VOORZIENING TEGEN EEN
BESLISSING DIE EEN AANVRAAG OM UITZONDERINGSUITS'l'EL WEGENS VOORZIEN IN HET ONDERHOUD VERWERPT. MIDDEL AANVOEREND
DAT HET IN AANMERKING GENOMEN INKOMEN
NIET DIT IS VAN HET JAAR WAAROP MOET
GELET WORDEN.- BEWERING DOOR' DE STUKKEN VAN DE RECHTSPLEGING TEGENGESPROKEN.
MIDDEL, DAT GRONDSLAG MIST IN FEITE.

2o VOORZIENING IN VERBREKING. __:
VORM.- MILITIEZAKEN,- GESCHRIFT TOT
STAVING VAN DE VOOR'ZIENING NEERGELEGD. NIET VOOR ECHT VERKLAARDE HANDTEKENING. HET HOF HOUDT ER GEEN RElfENING
MEDE.

1o Mist grondslag in feite, het middel
hie1"Uit af,qeleid, dat de beslissing van
de hogere wilitieraad, die een aanvmag
O'ln ttitzoncleringsuitstel ve1·werpt, het
inlcornen in aanrne1·lcing genomen heett
van een ande1· jaar dan dit waa1·op
rnoet gelet worden, dan wanneer 1tit de
stltlcken van de 1·echtsple,qing voo1•t.
spruit, dat de beslissing stmtnt op een
inlcornsten·aangifte, die het inlcornen vermeldt van het lcalenderjaar dat aan de
datum van het indienen van de aanv-raa,q voomf,q·ing. (Op 15 Februari 1937

samengeschakelde wetten, art. 10, 4°,
-litt. a, 11, litt. b, 2°, en 12, litt. a.)
2° Het Hot homlt geen mkenin,q met een
,qeschritt dat tot stavinr1 van een voorz·iening in militiezaken is neer,qelegrl mi
waarvan de handtelcenin,q niet voor echt
verlclaard is. (Op 15 Februari 1937 sa

mengeschakelde wetten, art. 44.)
(BRUNCLAIR.)
ARREST.

- BET HOF-; -~ Gelet op de bestreden
beslissing, op 18 .Juli 1951 door de Hoge
Militieraacl gewezen;
Over het middel : doordat de bestreden
beslissing, · om de bij artikel 12, litt. a,
van de wet over de militie voorziene ann-
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-90vraag om uitzonderingsuitstel af te wi;izen, geen rekening heeft gehouden met
de inkomsten van aanleggers ouders welke
verkregen werden in de loop van het jaar
dat de verschijning van de milicien v66r
de militieraad voorafgaat, doch integendeel met die van dienstjaar 1948 :
Overwegende dat luidens artikel 10, ·
litt. cl, van de wet op de militie, de werving en de dienstverplichtingen (samenschakeling bij koninklijk besluit van
15 IPebruari 1937) , naar welke bepaling
artikelen 11, litt. b, 2°, en 12, litt. a, verwijzen, het inkomen dat in aanmerking
dient te worden genomen dit is van het
kalenclerjaar dat, niet de verschijning
van de milicien vo6r de militieraad,
maar de datum waarop het uitstel werd
aangevraagd, voorafgaat;
Overwegende dat uit de regelmatig overgelegde stukken blijkt dat de aanvraag
om uitstel op 19 .Tanuari 1951 is ingediend geweest, en dat de inkomstenaangifte welke overeenkomstig artikel 10, 4°,
litt. e, tot staving dier. aanvraag werd
overgelegd en waarop de bestreden beslissing steunt, het inkomen van het fiscaal
dienstjaar 1951, inkomen vail 1950 vermeldt;
Dat het middel derlialve feitelijke
grondslag mist ;
En overwegende dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om clie redenen, en zonder acht te slaan
op een geschrift welk op 14 September
1951 ter griffie van het Hof werd nedergelegd, daar de er op voorkomende handtekening niet voor echt is verklaard,
verwerpt de voorziening.
22 October 1951. - 2• kamer. - Voor:zittm·, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Belpaire. - Gelijkluiclencle conelttsie, H. Roger Janssens de Bisthoven,

advocaat-generaal.

1< KAMER. -

25 October 1951

1° HUUR VAN WERK.-DIENSTCONTRACT.

- DOOR DE WERKGEVER GEOEVEN ONTSLAG
.ZONDER OPZJWGiiW. - BEDIENDE MET WERKONBEKW AAMHEID BEHEPT GEDURENDE DE OPZEOOINGSTERMIJN. - SCHORSING VAN DE UITVOERING VAN HET CONTRACT. - SCHORSING
DIE GEEN VERLENGING VAN HET CON1'RACT NOCH
VAN DE OPZEGGINGSTERMIJN MEDEBRENGT.
2° HUUR VAN WERK.- DIENSTCONTRACT.
- AAN DE BEDIENDE VERSCHULDIGDE VERGOE. DING IN GEVAL rAN VERBREKING VAN HET CONTRAC'l' WEGENS WERKONBEKWAAMHEID VAN
MEER DAN OOEN 1\{AAND.- VERGOEDING SLECHTS
VERSCHULDIGD IN GEVAL VAN WEGZENDING ZONDER OPZEGGING.

1 o De schorsing van tle uitvoering van het
clienstcontract wegens de onmogeUjkheicl
voor cle becliencle ten {levolge van :ziekte
of onr1e1Jal zijn werk te leveren, heejt
niet voo1· ge·volg het conkaot te verlen{len met een cluu·r, clie [!elijk ·is aan
fle:ze van lle schm·sing noah, bij[!evol[l,
met cle:zelfcle clttl/!r cle opzeggingsteTmijn,
llie floor cle tve·rlc[!e·ver v66r het ont8tawn van cle we1'7conbelcwaamheicl gege-ren wenl. (Wet van 7 Augustus 1922,

art. 8.)
2° A.rUkel .9 r·an de wet 1Jwn 7 A·nwn8tus
1922 op het flienstcontract geett slechts
1·echt op fle ve1·goefl-in[! flie het ten gttnste van cle becliencle voo·r:ziet, in het geval waarin de werkgeve1· om ·reclen van
wm·lconbekwaamhe·id van meer dan
maand aan het contract een einde heejt
gemaalct, zonde1· opzeyging.

een

(TERBAEY, WEDUWE DAIX·,
'r. GEMEENTE RINT-PIE1'ERS-WOLUWE.)
AHREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 Februari 1950 door de
Reclltbank van eerste aanleg te Brussel
gewezen;
Over het enig middel : schending van
artikelen 8, 9, 12 en 17 van cle organieke
wet van 7 Augustus 1922 op de bediendenarbeidsovereenkomst, 5 van de wet van
9 Juli 1926, 97 van de Gronclwet, doordat
llet bestreden vonnis, na te hebben· vastgesteld : n) dut Daix tijdelijk beambte
in dienst van de verwerende g-emeente
was; .b) dat gezegde verweerster hem
op 15 October 1947 «met ingang van 31 Junuari 1948 >> ontsloeg; c) dat Daix, door
ziekte getroffen, op 21 October 1947- van
iedere werkzaamlleid moest afzien; d) dat
hij, toen hij genezen was, zich in Juli
1948 opnieuw op zijn werk aanbood om
zijn opzeggingstermijn te Yervullen; e) dat
verweerster weigerde hem weder in dienst
te nemen of hem een vergoeding te betalen overeenstemmende met de twee muanden van de opzeggingstermijn, gedurencle
welke Daix niet had kunnen werken en
niet bezoldigd was geweest, de vordering
van aanlegster welke het bekomen van
vermelde vergoeding ten cloel had, afwees, dan wanneer bij artikel 8 van
de organieke wet van 7 Augustus 1922 op
de becliendenurbeidsovereenkomst, nadrukkelijk wordt voorgeschreven dut de uitvoering der overeenkomst geschorst is. wanneer de bediende onmogelijk arbeiden kan,
en clan wunneer, dienvolgens de partijen,
zo de werkgever in gebreke gebleven is
in zulk geval te handelen zoals hem daartoe bij artikel 9 van de wet van 7 Augustus 1922_ de mogelijkheid wordt geboden,
zich na ltlet wegvallen van de oorzaak der
schorsing in de identieke rechtstoestand
1
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-91dienen te bevinden als die waarin zij zich
bevonden toen de oorzaak der schorsing
zich liet gelden :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het bestreden vonnis blijkt dat verweerster op 15 October 1947 haar beambte
Daix, welke zij voor een onbepaalde duur
in dienst had genomen, wegens het afschaffen van sommige diensten ontslagen
had met een opzeggingstermijn van drie
maanden; dat Daix, ter oorzake van ziekte, van 21 October daaropvolgend af, tot
1 Juli 1948 van iedere werkzaamheid
moest afzien; dat, toen hij op die datum
zijn dienst won hervatten ten einde zijri
opzeggingstermijn te vervullen, verweerster zich hiertegen verzette en weigerde
hem een andere vergoeding te betalen dan
die welke hem krachtens artikel 8, alinea 2, van de wet van 7 Augustus 1922
verschuldigd was, te. weten zijn wedde
voor de maand November 1947;
Overwegende dat de door Daix ingestelde vordering ten doel had de uitkering
te bekomen van de wedde voor twee bijkomende maanden, op grond van de weigering van verweerster om hem zijn bediening gedurende de opzeggingstermijn
van drie maanden te laten vervullen, dan
wanneer deze termijn niet verstreken was,
wegens de omstandigheid dat de uitvoering van het contract ten gevolge van
ziekte geschorst was geweest ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
de vordering ongegrond verklaart om de
reden dat, aangezien de opzegging tot gevolg heeft gehad aan het bediendencontract een termijn van drie maanden toe te
voegen, het aanvangen van deze termijn
wettelijk aan de verplichtingen der partijen een einde maakte, niettegenstaande
de schorsing van de ingeroepen uitvoering
van het contract;
Overwegende dat bij toepassing van artikel 8 van de wet van 7 Augustus 1922,
de schorsing van de uitvoering van het
bediendencontract niet ten gevolge heeft
het contract met een duur welke gelijk is
aan die der schorsing te verlengen;
Overwegende ten andere, dat artikel 9
van voormelde wet op de bij dit artikel
ten behoeve van de beambte voorziene
vergoeding enkel recht verleent indien
de werkgever zonder opzeggingstermijn
een einde aan het contract heeft gemaakt,
om reden van werkonbekwaamheid welke
meer dan een maand heeft geduurd, wat
een ten deze vreemd geval is ;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de kosten
en tot de vergoeding van 150 frank jegens
verweerster.

conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal. - PleUers, HH. de

25 October 1951.- 1e kamer. - Voorzitter, H. Louveaux, eerste voorzitter. Verslaggeve1·, H. Giroul.- Gelijkluidende

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.;·
19 Juni 1951 (A.r1·. Verb1·., 1951, biz. 627; Bull.
en' PAste., 1951, I, 724).·

Harven en della Faille d'Huysse.
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1 o RillDENEN VAN Dill VONNISSEN EN
ARRillSTillN. - BURGERLIJKE ZAKEN. EllS TOT VERGOEDING WEGENS VERBREKING
VAN HE'r DIENSTCONTRACT. - VONNIS DAT DE
TOEPASSING VAN DE WET OP HET DIENSTCONTRACI AFWIJST. - GEEN AANDUIDING VAN DE
REDEN WAAROM DEZE WET NIET TOEPASSELIJK
WORDT VERKLAARD.- GEBRE:K AAN REDENEN.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. BESLISSING OP DUBBELZINNIGE UEDENEN GESTEUND. - GEBRE:K AAN REDENEN.
1° Is niet met re(lenen omkleed, het vonniB dat, om een eis st1·elckende tot toekenning van de door de wet op het
dienstcontract voorziene opzeggingsvergoeding ove1·eenstemmende met dr·ie
maanden wedde, zich er toe beperkt te
verklaren, dat deze wet in het onderhavige geval niet toepasselijk is, zonder
de reden aan te duiden wa•arorn het er
de toepassing van afwijst. (Grondw., ar-

tikel 97.)
2° Schendt artilcel 97 van de G·rond·wet
het vonnis dat zijn beslissing op dubbelzinnige re(lenen grondt (1).

(BENARD, T. NAAMLOZE VENNOOTSCH.~P
« ETABLISSEMENTS C.-F. WISMEYER ll.
IN VEREFFENING.)
.
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 17 Februari 1950 door de Rechtbank van koophandel te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel : schending van
artikelen 6 van het Burgerlijk Wetboek,
4, 12, 14, 17 en 29 van de wet van 7 Augustus 1922 op de bediendenarbeidsovereenkomst, 1 en 2 van de besluitwet van
18 September 1945, 1 en 2 van de besluitwet van 28 Februari 1947, beide genomen
tot wijziging van de wet van 7 Augustus
1922, en van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, ofschoon
door de partijen het feit werd aangenomen welk mede vaststaand was volgens
de vermeldingen zelf vari voormeld vonnis · dat aanlegger een bediende was naar
de wettelijke zin van het woord, welke
een maandelijkse wedde van 2.200 frank
genoot, geweigerd heeft hem het recht
op een vergoeding wegens opzegging over-

-92eenstemnwnde met een opzeggingstermijn sing nit te oefenen, en, derbalve artikel 97
van -drie maanden toe te kennen, en van de Grondwet scbendt;
in de plaats er .van een vergoeding
Over het tweede middel : scbending van·
beeft toegestaan overeenstemmencle met artikelen 1101, 1102, 1134, 1234, 1315 van
een opzeggingstermijn van een maand, om het. Burgerlijk W etboek, 1 en 5 van de
de reden dat dit de bij bet contract be- wet van 7 Augustus 1922 op de bediendenpaalcle opzegg'ingstermijn was, « van het- urbeiclsovereenkomst en 97 van de Grondwelk niets veroorlooft te zeggen clat het wet, doordat, te beslissen hebbend over
vervallen zou zijn ll en dat aanlegger een eis waarbij eiser benevens de ver« niet onder toepassing van de bepalin- goecling· wegens 011zegg"ing welke de voorgen van de wet op de bediendenarbeids- afgaande kennisgeving vervangt, zijn
overeenkomst valt ll, clan wanneer derge- bezoldigingen vorderde van af 1 Seplijke reden clubbelzinnig is en dus niet vol- tember tot 24 November 1944, op welke
doet aan de op de· rechter rustende ver- datum de verbreking van bet contract
plicbting zijn beslissing op zulke wijze met te zijner kennis was gebracbt geweest,
redenen te onikleden dat bet Hof van ver- zijn eis rechtvaardigend door de ombreking in de mogelijkheid worde gestelcl standigheid dat hij zich berbaaldelijk
zijn nazicht nit te oefenen (scllemling van had aangeboclen om zijn taak als bediende
artikel 97 van de Grondwet), en dan wan- te vervullen, het bestreden vonnis, boewel
neer zij in elk gevul aanleiding gegeven bet de werkelijkheid erkent van de door
lleeft tot een beslissing welke strijdig is aanlegger gedane voetstappen, waarvan
met de overige in bet middel aangeduide het slechts de doeltreffendheid niet bewewetsbepalingen, kruchtens welke de be- zen verklaart, voornoemde eis verwerpt
diende, wiens wedde minder clan 72.000 fr. om de reden dat er <c met het oog op aanper jaar bedraagt, aan de wet van 7 Au- leggers dubbelzinnige bonding, geen grond
gustus 1922 onderworpen is en recht heeft is om hem andere vergoedingen of weddeop een vergoeding wegens opzegging welke achterstallen toe te kennen, dat inmwrs
met een opzeggingstermijn van clrie maan- aanlegger niet heeft kunnen bewijzen dat
den overeenstemt, niettegenstaande elke bij nog recht had op een verlof of dat
strijclige, zelfs vroeger gesloten overeen- sommige prestatH:ln niet betaalcl waren
komst, ingeval dit recbt, zoals ten deze, geweest ll, dan wanneer de bediende recht
bet voorwetp uitmaakt van een gescbil heeft op de overeengekomen bezolcliging
waarover ten tijde van de inwerkingtre- . zodra bij zich aanbiedt om de hem opgeding van gemelde beslnitwetten nog niet dragen taak te vervullen, zonder dat hij
definitief en in laatste aanlcg uitspraak behoeve te bewijzen dat clit aanbod doeltreffend is geweest of dat er zijnerzijds
was gedaan geweest :
prestatHln geleverd zijn geweest en dat
Overweg·emle dat bet bestreden vonnis, zulke prestatien onbetaal<l zijn gebleven,
om de uitkering aan aanlegger van een dat de regelen betreffende de bewijslevevergoecling van 2.200 frank, overeenstem- ring aan de werkgever, schuldenaar, de
mende met de wedcle van een maancl, te verplichting opleggen te bewijzen dat hi.i
motiveren vaststelt, enerzijds, dat er geen door betaling, overmacht of een andere in
gewichtige groncl tot afdanking aanwezig het vonnis niet aangestipte oorzaak bewa_fl, anderzijcls, clat de werkgever ((de vrijd i"l, en dan wanneer eindelijk, indien
overeenkomst als verbroken lleeft be- de beweegreden luidens welke <c er, met
scbouwcl ll overeenkomstig artikel 4 van het oog op aanleggers dubbelzinnige houhet bediendencontract, waarbi.i het recht cling, geen grond is om hem andere vervan aanlegger tot een opzeggingstermijn goe~lingen of wecldeachterstallen toe te
van een maand wordt beperkt, en, ten kennen ll diencle te ·worden begrepen als
slotte, dat aaulegger niet « onder toepas- in de geest van de rechter een eigen en
·sing viel van de wet op de becliemlenar- van de daaropvolgende beweegreden onafbeidsovereenkomst ll ;
bankelijke waarcle hebl:iencl, clit motief
Dat bet bestreden vonnis, om aan aan- niet zou kunnen worden beschouwtl nls
legger, die er aanspraak op maakte, het een genoegzaam heldere zin hebbend om
recht op de bij de wet over de bedienden- te voldoen aan de op de rechter rustende
arbeidsovereenkomst voorziene vergoeding verplichting zijn beslissing op zulke wijze
te weigeren, er zich alzo toe bepaalt te met redenen te omkleden dat het Hof van
verklaren qat deze wet in onclerbavig ge- verbreking in staat zij' gesteld om zijn
val niet zou toepasselijk zijn en dat de controle uit te oefPnen :
partijen zich aan artikel 4 van llet conOverwegende dat blijkens de recbtspletract dienen te bouclen ;
·
ging, en inzonderheid blijkens conclusies,
de eis, welke de uitbetaling ten doel had
Overwegende dat het bestreden vonnis,
door na te laten de reclen op te geven van de wedde voor de maanden Septemwaarom het cle wet over de bediendenar- ber, Octo.ber en een deel van November
beidsovereenkomst niet in toepassing 1944, gegrond was hierop dat aanlegger
brengt, het Hof niet in staat stelt oin zijn de brief waarbi.i hem de opzegging wPrd
toezicbt over de wettelijkbeid dier beslis- ; aangezegd, pas op 24 November 1944
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heeft ontvangen, en dat het bediendencontract aldus tot op die datum diende nagekomen, wat de uitbetaling van de wedde
betrof, vermits aanlegger zijn prestatien
aangeboden had ;
Overwegende dat het bestrederi vonnis
deze eis verwerpt om de redenen << dat
aanlegger een dubbelzinnige honding heeft
aangenomen en dat hij niet bewijst dat
hij recht had op een verlof, of dat zekere
prestatien hem niet vergolden waren geweest ll;
Overwegende dat het vonnis, door niet
te be11alen op welke datum het contract
als verbroken client beschonwd, het middel van de conclusies niet beantwoordt
hetwelk in hoofdzaak gegrond was op de
datum van de verbreking; dat ten andere,
bij ontstentenis van deze aandniding, de
motieven van het vonnis dubbelzinnig
zijn en het Hof niet in Htaat stellen om
de wettelijkheid er van na te gaan;
Dat het vonnis dus artikel 97 van de
Grondwet heeft geschonden;
Om die redenen, verbreekt llet bestreden
vonnis; beveelt dat onderllavig arrest zal
worden overgescllreven in de registers
van de Rechtbank van koopllandel te
Brussel en dat.melding er van zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing; veroorcleelt ve~:weerster tot de
kosten; verwijst de zaak naar de Rechtba:nk vail koophanclel te Bergen.
25 October 1951. ·_ 1" kamer. - Tlo01·zitter, H. Lonveaux, eerste voorzitter. VeTslaut1eve1·, H. Giroul. - Geli:ikltt.idende
conclusie, H. Roger Janssens cle Bisthoven,
advocaat-generaal. - Pleitet·, H. Demeur.

BUHGEHLIJKE ZAKEN.- JVIIDDEL b~N HEBREK
AAN AN'l'WOORil 0:' DE CONCT~USii"s AAN\'OEHlcND. PASS~;ND ANTWOORD. l\'IIDDEL D.\T
GRONDSLAG MIST IN b'EITE.

4° MIDDELEN '1'0'1' VEltBREKING. BURGEHLI.TICI•: ZAKEN. MIDDEL AAN HE'!'
A RRES'l' EEN 'l'EGENS'l'RIJDIUHF;ID V.AN RED EN EN
TOESCHH!JVENDE DIE HE'!' J'iiET !lEVA'!'. l\'JIDDEL IlAT HHONDSLAG MIS'!' IN FEI1'E.

1° De Stant is wiet verant·uw01·delijk voor
tle schade voortspnritend uit' een ongeval ve·roorzaakt door een soldaat, die
een m.ili.ta:i're vmchtwagen liestnu.Tt, indien uit (le lieslissing ·va:n de Techter
oveT de grond, wellce cle teiten van de
zaalc son1:erein lieoo•·tleelt, voortspn/.'it
tlat op het ogenlililc van de teiten de soldaat, dader vnn het ongeval, de m.ili.ta.ire
opdi'acht niet rneer ·veTvulde, waannede
hij 1vas /Jelast ,qeweest, en zich bijgevolg nm zi)n hoedwnigheid ·ran 01',1Ja.an
van de Staat ontdaan had (1).
2° De Staat is n.iet als aansteller vm·antwoordeli.jlc voo1' de ongeoo1·loofde handeUngen van zijn agenten weUce hij tot
u.itoefening van zijn politieke bevoegdheden bezigt (2).
go Mist g1C'ondslag in feite, het m.iddel atgeleid u.it het gebrek awn antwooTd op
de conclu.sies, wanneeT de conclusies in
het aTrest een passend antwoord lcre,qen (3).
4° Mist grondslag in teite, het m.iddel dat
aan het an·est e.en tegenstTijd{gheid
van 1·edenen toesclwijft, clie het niet
bevat (4).
(LOUIS, '1'. IJELGISCHE STAAT.)
ARREST.

go MIDDELEN TOT VERBREKING.

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 22 October 1948 door het Hof
van beroep te· Brussel gewezen;
Over het eerste midclel : schending van
artikelen 97 van cle Grondwet, 1382, 1g8g,
1g84, 1984, 1998 van het Burgerlijk Wetboek, ·cloordat llet bestreden arrest, hoewel
het verklaart clat Thiry, welke llet ongeval veroorzaakt heeft, een orgaan van de
Staat was en vaststelt dat hij in cleze hoedaniglleid een vrachtwagen van de Staat
bestunrde, weigert de Staat voor cle aan
aanlegster berokkende scllade aansprakelijk te stellen, omdat Thiry gelast zijnde
als bestnurcler van cle vrachtwagen, met deze een opclracht nit te voeren welke de
reis van Wilrijk naar Antwerpen en terug
nooclzakelijk maakte, door een daacl van
tuchteloosheid afweek van de weg welke

(1) en (2) Verbr., 16 October 1922 (Bull. en
PAsrc., 1923, I, 14); 15 Januari 1946 (Arr.
VerbT., 1946, blz. 22, en nota 6); 13 November
1946 (ibid., 1946, blz. 373); 29 Mei 1947 (ibid.,
1947, biz. 170, en nota 1).

(3) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,
9 Juli 1951 (Bull. en PAsiC., 1951, I, 775).
(4) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,
15 Januari 1951 (A1·r. Yerbr., 1951, blz. 25(};
Bull. en PAsrc., 1951, I, 298).
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1° VERAN'l'WOORDELIJKHEID (BUI-

TEN OVEREFJNKOMST ONTSTAAN).
STAAT. 0NGEVAL VEROOR'ZAAK'l' DOOR
EEN· SOLDAAT DIE EEN VRACH'l'WAGEN VAN HE'!'
LE3ER BESTUUR'l'. ARREST SOUVEREIN
VASTSTELLENDE DAT 'l'EN TIJDE VAN DE FElTEN
DE DADER ZICH ONTDAAN HAD YAN ZIJN HOEDANIGHEID VAN ORGAAN .VAN m; STAAT. GEEN
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE S'l'AA'l'.

2° VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN · OVEREENKOMST ONTSTAAN).
STAAT. AGJcNT GicBEZI!lD TO'!' DE UITOEJi'ENING YAN POLITIEKE BEVOEGDHEDEN.- SOLDAAT. VEHANTWOORDELJ,TKHEID YAN DE
AANSTELLER NIET TOEPASSELI.JIC

.,---- 94 hij diende af te leggen om zich naar Ber- ·
gen te begeven en, bij de terugkeer het
ongeval veroorzaakte en omdat « de daad
van het orgaan slechts de daad van de
Staat is voor zoveel zij door het orgaan
binnen zijn functies wordt verricht >>, dan
wanneer, naar de in het arrest zelf vervatte vaststellingen, de functies van Thiry bestonclen in bet besturen van de hem
daartoe door ne Staat toevertrouwde
vrachtwagen, en dan wanneer de daden
van tuchteloosheid welke hij kon begaan
en bet afwijken van de voorgeschreven
reiswegen niet beletten dat hij zich bij
bet besturen van de vrachtwagen, « in
zijn functies » bevond, zodat de Staat
aansprakelijk bleef voor elke schaclelijke
daad verricht in de fontieve of beclrieglijke uitvoering ener handeling waartoe
de agent, wegens zijn eigen fnncties, de
macht en de plicbt heeft :
Overwegende dat in strijcl met bet in
bet miclclel gestelcle, het bestreclen arrest
niet vaststelt dat cle functies van Thiry
bestonden · in het besturen van cle legervrachtwagen maar wel « dat Thiry, toen
het ongeval zich voordeed, een aan de
Helgische Staat toebehorende tractor met
bijwagen bestnurde », in dit opzicht nacler er op wijzend, enerzijds, << dat Thiry
door· zijn meerderen in rang gelast was
geweest een opclracht te vervullen welke
de been- en terugreis van zijn kazerne te
Wilrijk naar Antwerpen nooclzakelijk
maakte », en anderzijcls, « clat hij door
een daacl van tuchteloosheicl afweek van
de weg welke hij diende af te leggen om
zich naar Bergen te begeven, en bij zijn
terngkem• op bet grondgebiecl van Zinnik
het ongeval veroorzaakte » ;
Dat het bestreden arrest alzo vaststelt,
aan de ene kant, dat de opdracht van
Thiry :tot het afleggen met de vrachtwagen van een bepaalde weg beperkt was en,
aan de andere kant, clat Thiry deze opdracht te buiten was gegaan, ten einde,
om een private reden, een reis naar Bergen te ondernemen in de loop waarvan
het ongeval is voorgevallen;
·overwegende da:t de rechter uit deze
feitelijke en souvereine vaststellingen wettelijk heeft kunnen afleiden dat Thiry
geen orgaan van de 8taat meer was toen
het ongeval zich heeft voorgedaan;
Dat het midclel Diet kan aangenomen
worden; ·
.
Over bet tweecle micldel : schending van
artikelen 1382, 1383, 1384, 1984, 1998 van
het J;lurgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet, doorclat het bestreden arrest,
hoewel het verklaart dat Thiry die het
ongeval veroorzaakt heeft, het orgaan van
de Staat was en in deze hoedanigheid
een hem. door de Staat toevertrouwcle
vnrchtwagen bef:!tnurcle, weigert de StRat
voor het ongeval aansprakelijk te stellen

omdat << de daacl van het orgaan slechts:
de daacl van de Staat is voor zoveel zij
door dit orgaan binnen zijn functies worclt
verricht » en niet aanneemt dat het af~
wijken van de reisweg, door een daacl van
tuchteloosheid, als zodanig worde beschouwd, clan wanneer bet nodig is, maar
het ook volstaat, opdat de daacl van bet
orgaan als die van de Staat beschouwd
worde en cliens aansprakelijkheid meclebrenge, clat de gelaakte claad bestaat in de
foutieve of bedrieglijke uitvoering van
een handeling waartoe de ag·ent, uit hoofde van zijn eigen functies, de macht of de
plicht hacl :
Overwegende clat het bestreclen arrest
beslist dat de schaclelijke claacl van Thiry
niet als die van de Staat client beschouwd,
niet echter omdat zij een claad van tuchteloosheid uitmaakt, maar wel omclat zij
door Thiry is verricht geweest toen deze,
gedurende een bepaalcle tijdruimte reeds,
zijn opclracht was te buiten gegaan; dat
bet arrest alm de aansprakelijkheid vai1
de Staat niet beperkt heeft wegens het
schuldig karakter van de door zijn orgaan
verrichte daacl, maar cle1;e aansprakelijkheid heeft beperkt tot cle chtden welke bet
orgaan in de loop zijner opdracht ver.richt heeft; dat, inclien het de aansprakelijkheid van de Staat heeft ter zijde ge~
steld wat bet litigieuze ongeval aangaat;
het zulks heeft gedaan op groncl van de
beschouwing dat Thiry, als soldaat een orgaan van de Staat zijnde deze hoedanigheicl had afgelegd zodra hij zijn militaire
opdracht niet meer vervulde maar een pri~
vate reis ondernam ;
Dat bet miclclel niet kan aangenomen
worden;
Over het derde midclel : schending van
artikelen 1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 67, 68 en 97 van de Grondwet, cloordat het bestreden arrest, vaststellencl dat soldaat '.rhiry, die het ongeval veroorzaakt )1eeft, aan de militieplicht was onderworpen, beslist dat hij
bet orgaan van de Staat was en bijgevolg
niet mocht beschouwd worden als dezes
<< aangestelde » welke zijn aansprakelijkheicl in de zaak betrok onder de bij artikel 1384 van bet Burgerlijk Wetboek bepaalcle voorwaarden ; clan wanneer bet arrest anclerzijcls vaststelt dat solclaat Thiry
de font, oorzaak van de schade, heeft begaan toen hij gelast was een aan cle Staat
toebehorende vrachtwagen te besturen,
volgens de bevelen en onderrichtingen van
meerderen in rang, organen van de Staat,
van wie hij de ondergeschikte was, waar,
i.1it volgt. dat soldaat Thiry, gehouden tot
bet verrichten van gewone materiele daclen, volgens de bevelen van meerderen, organen van de Staat, aan wier gezag, leicling en toezicht hij onderworpen was,
geen opclracht hebbend om juriclische cla"
den te verrichten en enkel een fout be~
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ontstond, diende te worden beschouwd als
de litigieuze vrachtwagen bestuurd te
hebben in de hoedanigheid van cc Staatsaaugestelde >> naar de zin van artikel1384
van bet Burgedijk Wetboek, belast zijnde
met een handeling welke aileen door een
particnlier persoon zou kunnen worden
uitgevoerd :
Overwegencle dat bet bestreden arrest,
vaststellend dat soldaat Thiry gelast was
geweest met een legertractor en bijwagen
de lwen- en terugreis van Wilrijk naar
Antwerpen te doen, beslist dat Thiry, in
de uitvoering dezer opdracht, niet de aangestelde van de Staat was maar dezes orgaan, omdat hij een staatsburgerlijke
plicht vervulcle, namelijk zijn militaire
dienst als vrijwillige dienstnemer;
Overwegencle clat de openbare besturen
niet krachtens artikel 1B84 van het Burgerlijk Wetboek burgerlijk aansprakelijk
zijn, voor de fouten begaan door de agenten welke zij ter uitoefening van hun
staatsburgerlijke bevoegdheden · gebruiken; dat de qualificatie cc aangestelde »,
naar de zin van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek, niet li:an toegekend worden aan de soldaat die, ter uitvoering cler
bevelen van zijn meerderen, tot zijn
dienst behorende daden uitvoert;
Dat het m:icldel naar recht fault;
Over het vierde middel : schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 1101, 111f4,
1319, 1320 van llet Burgerlijk Wetboek,
61, 77, 78, 141, 142, 462, 470 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering,
eerste onclerdeel : doordat het bestreden
arrest geen genoegzaam antwoord verstrekt op de conclusies waarbij aanlegger
aan de Staat de font toerekende van diens
organen welke Thiry hadden gekozen om
hem te gelasten aileen een vrachtwagen
te besturen, dan wanneer hij in de loop
van zijn verblijf in het Ieger, ta-lrijke blijken van tuchteloosheid had gegeven, er
zich mede vergenoegend te zeggen dat
zulks <c niet rechtvaardigde dat hij voortaan vrijgesteld van dienstverplichtingen
zou blijven », dan wanneer aanlegger niet
staande hield dat Thiry had clienen te worden vrijgesteld van dienstverplichtingen,
maar dat men niet behoefde hem, zonder
toezicht, met een vertrouwensopdracht te
belasten (ontbreken van motieven en van
antwoorcl op de conclusies) ; tweede onderdeel : doordat het bestreden arrest
overtolligerwijze bij het hierboven gecritiseercl motief verklaart <c dat noch het
belasten van Thiry met het besturen van
het zware en moeilijk te hanteren voertuig, noch de tuchteloosheid van deze soldaat, de door de echtgenote en de dochter
van de geintimeerde geleclen schade hebben
voortgebracht », clan wanneer het7.elfde
{trrest te voren vaststelt dat Thiry belast

werd met een opclracht welke de reis van
Wilrijk naar Antwerpen en terug noodzakelijk maakte, en <c dat hij door een
daad nm tuchteloosheid, van de weg welke hij diende af te leggen afweek om
zich naar Bergen te begeven, en bij de
terugkomst het ongeval op bet grondgebied van Zinnik veroorzaakte », alzo vaststellend dat de tuchteloosheid van Thiry
het ongentl veroorzaakt heeft, en deze
vaststelling behoudend om de Staat van
elke aansprakelijkheid vrij te stellen (tegenstrijdigheid tussen motieven welke
met het ontbreken er van gelijkstaat) :
Nopens het eerste onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
op het bij conclusies voorgedragen middel
hetwelk de Staat verwijt Thiry te hebben gekozen om aileen een vrachtwagen te besturen antwoordt c< dat noch het
belasten van Thiry met het besturen van
het zware el) moeilijk te hanteren voertuig, nocll de tuchteloosheid van deze soldaat de door de echtgenote en de dochter
van de geintimeerde geleden schade hebben voortgebracht ». en <c dat niet is bewezen dat de aanwezigheid van een begeleider, welke trouwens door het reglement niet vereist wordt, de onhandige en
plotselinge manceuvre waarvan zij de
slachtoffers geworden zijn, had kunnen
doen vermijden »; dat de rechter alzo op
passende wijze op de stelling der conclusies antwoord l1ee,ft verstrekt;
Nopens het tweede middel :
Overwegende dat het arrest, door te
verklaren dat c< noch het belasten van
Thiry met het besturen van het zware en
moeilijk te hanteren voertuig, noch de
tuchteloosheid van deze soldaat, de schade
hebben voortgebracht... », niet zegt dat
er geen verband bestaat tussen deze feiten en het ongeval, maar wel dat zij er
niet de oorzaak van zijn ; - ·
Dat anderzijds het bestreden arrest de
tuchteloosheid waarvan Thiry blijk heeft
gegei'e:i:t door af te wijken van de weg
welke hij tot opdracht had af te leggen,
niet beschouwd heeft als hebbend de schade voortgebracht, maar enkel als de uitvoering van zijn militaire opdracht verbroken hebbend ;
Dat derhalve de beweerde tegenstrijdigheid niet .bestaat;
Dat beide onderdelen van het middel
feitelijke grondslag missen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en tot de vergoeding van 150 frank jegens
verweerder.
25 October 1951.- 1e kamer. - Voonzittm·, R. Louveaux, eerste voorzitter. Vm·slaggevm-, H- Giroul. - Gelijkl!tidende
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condttsie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. della

Faille d'Huysse en Resteau.
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1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - CONCLUSIES VAN BEKLAAGDE DIE ZICH ER TOE BEPERKEN HEr "JJESTAAN VAN EEN VAN DE BESTANDDELEN VAN RET MISDRIJF TE ONTKENNEN. -'--~lSDRIJF IN DE BEVVOORDINGEN VAN DE VVET
OMSCHREVEN. - ARRES1'c DA'l' RET MISDRIJ~'
BEVVEZEN VERKLAART. - ARREST MET REDENEN OMKLEED.
2° J\IIIDDELEN TOT VERBREKING. S'I'RAFZAKEN. - :MIDDEL AFGELEID UIT EEN
GERREK AAN ANTW:OORD OP RET OP DE NIETIGHEID VAN DE DAGVAARDING GEGROND VERWEER.
- VERWEER VOOR DE RECH'l'ER OVER DE
GROND NIE'f INGEROEPEN. -· ~IS'l' GRONDSLAG
IN Ji'EI1'E.
3° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
- S'l'RAFZAKEN. - MIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT DE NIETIGHEID VAN .DE INLEIDENDE
DAGVAARDING DE UITOEFENING VAN DE RECH'I'EN
VAN DE VERDEDIGING ZOU VERHINDERD HEllBEN. - VEROORDELING BIJ VERSTEIC -VERZE1'. - VERWEER TEN GRONDE ZONDER
DAT ENIGE OMSTANDIGHEID INGEROEPEN VVERD
DIE BEKLAAGDE IN DE ONMOGELIJKHEID ZOU
GES'fELD HERREN ZI,JN VERDEDIHINGSMIDDWN
TE DOEN GELDEN. - VERVVERPING.
1° Wwnneer belaaagcle zich in zijn concltt.sies e·r toe beperlct het bestaacn. 1xtn een
van. cle bestanclclelen van het misclrljf
te ontkennen, wonlt er wettelijlc op geantwoonl door cle va.ststelling flat het
in cle bewoorclingen van cle wet omschreven misdrijf bewezen is (1).
2o Mist grondslag in feite, het mirlflel
hiernit afgele·id, dat het arrest het op
rle nieUgheid van de inleidenrle dagvaarrl·ing gegrond verwee·r niet beantwoorrlt,
wannee·r uit geen enlcel sWic van rle
rechtspleg·inrJ voo1·tspnt-it, dat flit ve·rweer v66r cle 1·echte1· over de g·rona zou
ingeroepen r1eweest zijn.
3o Kwn niet aangenomen wonlen., het m·icldel · hientit afgeleid flat fle nietigheid
.van ae inleiaencle clngvaarcli1ig de 1titoetening vnn de 1·echten van verclerliging verhiindercl heeft, wnnneer belclaagcle, ve·roonleelcl zijncle geweest bij
verstelc en vcrzet rteclaan hebbencle, zfjn
verclecliging ten groncle heeft voorgeclragen zonder en·ige omstnnd·igheicl in te
roepen, clie hem in cle onmogeUjlcheicl
zott gestelrl tiebben zijn verclecligingsmiclrlelen te aoen gelclen.
(1) Verbr., 10 October 1949 (An·. Ve•·b•·.,
1950, biz. 67; .Bull, en PAsrc., 1950, I, 72).

(VAN MOSSEVELDE.)
ARUEST.
· RET. HOF; - Gelet op het bestreden
anest, op 9 April 1951 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
Over het eerste middel : schending van
artikel 97 van de Grondvvet doordat het
arrest het argument niet degelijk beantvvoord heeft waarbij staande gehouden
vverd dat eiser het inzicht niet heeft gehad
de met een openbare dienst belaste persoon om te kopen :
Overvvegende dat de rechter over de
groml het argument van aanlegger vvelk
slechts een feitelijke ontkenning zonder
meer opvverpt, op volcloende vvijze beantvvoordt door in de bewoordingen van de
vvet het bestaan van al de bestanddelen
van het misclrijf vast te stellen;
Dat het ltliddel :iliet kan vvorden aangenomen;
Over het tweede midclel : schencling van
artikelen 97 van de Gronclvvet, 61, 68,
6S7Jis van llet Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering, 182 van het Wetboek van
strafvorclering en van de rechten van cle
verdediging doordat de dagvaarding,
vvaardoor de zaak bij cle correctionele
rechtbank aanhangig vvercl gemaakt, aan~
gezegd werd aan een plaats die de vvoonplaats van aanlegger niet meer vvas en
claar, eerste onclerdeel, noch het beroepen
vonnis noch het bestreden arrest het uit
de nietigheid van dit exploot afgeleid middel beantvvool'fl hebben en daar, tvveede
onderdeel, de onregelmatigheicl van het
exploot de uitoefening van de rechten
van de verdecliging verhindercl heeft :
Aangaande het eerste onderdeel :
Overvvegencle clat nit geen enkel stuk
van cle rechtspleging blijkt dat aanleg"
ger de nietigheicl van het inleidend exploot v66r het hof van beroep opgeworpen
heeft;
Dat het eerste onclerdeel van het miflc
del, in feite niet opgaat;
Aangaande het tvveede onderdeel :
Overvvegencle clat het bestreden arrest
gevvezen vvercl over het hager beroep gericht tegen het vonnis waarbij de correctionele rechtbank het verzet aangetekend
tegen de bij verstek gevelde eerste beslissing ontvangen heeft en bij een nieuw·
vonnis over de grond uitspraak heeft gedaan;
Dat de bevveerde onregelmatigheitl van
cle dagvaarding, afgeleid uit cle omstan~
cligheid dat de plaats vvaar het exploot
betekend werd de woonplaats van de beklaagde niet meer vvas, als van belang
ontbloot voorkomt van het ogenblik af
dat deze beklaagde, na verzet aangetee
kend te hebben, de debatten over de grand
aanvaard heeft en zijn middelen van ve:r.,
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-97dediging voorgebracht heeft - het vonnis bij verstek te niet gedaan zijnde zonder enige omstandigheid in te roepen
die hem in de omnogelijkheid zou gesteld
hebben al zijn verdedigingsmiddelen te
doen gel den;
Dat het tweede onderdeel van bet middel niet kan worden aangenomen ;
En overwegende, voor het overige, dat
de substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven vormen nageleefd werden
en dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
29 October 1951. - 2" kamer. - Voo1'Zitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, H. van Beirs. Gclijlcl1tidende
concht-sie, H. Colard, advocaat-generaal.
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VOORZIENING IN VERBREKING.
BESLISSINGEN WAAR'l'EGEN MEN- ZICH KAN
VOORZIEN. - STRAFZAKEN. - BESLISSING
NA VERWIJZING DOOR HET HOF VAN VERBREKING GEWEZEN. - BESLISSING ME'r HET ARRES1' VAN HET HoF VAN VERBREKING OVEREENSTEMMEND. - BESLISSING NIET VATnAAR
VOOR voomqENING IN VERBREKING.
Er wordt geen voorziening in verb1·e1cing
toegelaten tegen een na verbrelcing gewezen beslissing, indien deze tweede
beslissing met het eerste arrest van het
H of van ve1·brelcing ove1·eenstmnt (1).

(Wet van 7 Juli 1865, art. 1, al. 2.)
(MAENHOUDT EN SLABBINCK.)
ARREST.
HET HOJJ' ; --:- Gelet op het arrest,
op 15 .Januari 1951 door het Hof van verbreking gewezen, waardoor het vonnis van
de Correctionele Rechtbank te Brugge, op
13 Juli 1950 uitspraak doende in boger
beroep, verbroken en de zaak naar fie
Correctionele Rechtbank te Kortrijk, zetelende in boger beroep, verwezen werd ;
Gelet op bet bestreden vonnis, op
11 April 1951 in boger beroep gewezen
door de Correctionele Rechtbank te Kortrijk;
Over de ontvankelijkheid van de voorzieningen :
Overwegende dat bovenvermeld ;;~.rrest
van verwijzing van het Hof van verbreking het - vonnis van de Correctionele
(1) Verbr;, 6 December 1949 (A,·r. T'm·b?".,
1950, biz, 207; Bull. en PASIC.; 1950, I, 227);
2·7 April 1950 (A'·''. T'm·b?'., 1950, biz. 533; Bull.
en PAsrc., 1950, I, 595). Zie het eerste arrest

VERBR., 1952. -
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Rechtbank te Brugge verbroken heeft omdat de rechter over de grond die vaststelde << dat het bij de p(i)litierechtbank aanhangig gemaakt feit tevens het bij artikel 67 van het _besluit van de Regent dd.
12 September 1946 voorzien misdrijf en
het bij artikel 4!H van het Strafwetboek
bestraft wanbedrijf uitmaaktll, zich als
rechtsmacht in politiezaken « onbevoegd
moest verklaren vermits bet feit, zoals in
onderhavig geval, ondeelbaar is )) ; Overwegende dat het bestreden vonnis
van de rechtbank naar welke cle zaak
verwezen werd, er op wijst dat << er nit de
stukl.:en van de bundel kan worden afgeleicl dat de gelden afgehouden van -de
werlmemers ... , welke samen met de persoonlijke bijdragen van de werkgever
aan de door de wet bedoelde verzekeringsinstellingen moesten worden overgemaakt,
verduisterd of verspild werden, zodat
verdachten dienen te recht te staan niet
alleen wegens de misdrijven zoals voorzien- bij de dagvaarding, maar tevens
wegens het bi.i artikel 491 van het Straf"
wetboek voorzien misdrijf J) en clientengevolge bet vonnis der Politierechtbank
te Brugge dd. 6 _Juni 19-50 hervormt en de
vo1itierechtbank onbevoegd verklaart;
Overwegende dat het alzo di1idelijk
blijkt dat, door de Politierechtbank onbevoegd te verklaren, het bestreden vonnis
met bet arrest van verbreking overeenstemt; dat derhalve, naar luid van artikel 1, alinea 2, van de wet van 7 Juli
1865, geen voorziening in verbreking tegen dit vonnis toegelaten is;
.
Dat de voorzieningen dus niet ontvan-kelijk zijn ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
29 October 1951. - ze kamer. - VoorzitteT, H. Wouters, voorzitter. VeTslag~
geveT, H. van Beirs. Gelijlcluidende
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.
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1° VERKEER. - 0MGEKEERDE DRIEHOEK. -

DOORGANGSVOORRANG VOOR DE GEBRUIKERS
VAN DE WEG WAAROP MEN AANKOMT.
2° VERKEER. - 0I>WEKEE11DE DRIEHOEK. GEBIEDEND KAR-AK1'EH. - VOORWAARDEN.
1 o De omgelcee·rcle dTiehoelc legt de weggelintiker op de doo·rgang vr-ij te laten
voo1· de voert1t-igen die cle weg beTijden
'tvna·rop hij nanlcomt,· de alclus aan de
rJebnt-ilcers van de weg, 'tvaarop men
in zake gewezen de 15 Januari 1951 (Arr_.
T'erb•·., 1951, biz. 254; Bull. en PAsrc., 1951;
I, 302).
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-98eerste bestuurder die, bij toepassing van
artikel 5, nr 1, 2°, van het koninklijk besluit van 1 l!'ebruari 1934, zich naar de
aanwijzingen moest gedragen van bet op
de door hem gevolgde weg geplaatst verkeersteken, te weten een omgekeerde ge51, 54 en 55.)
2° Het gebieden.d lca1'akter va·J1 lle omge- lijkzijdige driehoek, teken nr 7 in de bij
. Tcee1·de driehoelc d1·in.gt zich op, zod1·a het algemeen reglement op de verkeerspohet te7cen regelmatig is naar voTm en litie gaande tabel 1, dat, naar luid van
het op zuUc een atst{JJnd en hoogte ge- artikel 131, 4", van dit algemeen regleplaatst is, flat het voo1· de weggebnti7cm· ment, aan de bestuurfler aanduidt << dat
hij de dom·gang moet vrijlaten voor de
nonnftal mogelijk is z·ich naa1· de aanwijz·i.ng e1·vnn te {ledmgen (2). (Weg- voertuigen die de weg berijden wttaro})
hij gaat aankomen ll ;
code, artikel 51, 4°, en 131, 4°.)
Overwegende flat het beschouwen van
{ZWAKHOVEN, 1.'. DIDDEN.)
het niet naleven van dit voorschrift als
een inbreuk op de verkeersvoorrang die
ARTIEST.
ten bate van de weggebruikers van deze
HET HOF ; - Gelet op het bestreden laatste weg er nit voortvloeit, de vaststelarrest, op 16 Maart 1951 door het Hof van ling niet ontzenuwt en niet in strijd is
met de zin en de draagwijdte van boberoep te Luik gewezen;
venvermelde bepalingen noch met deze
I. Wat de voorzieningen betreft tegen
van artikelen 50, 51, 54 en 55 van bet alde beslissing gewezen over de publieke gemeen reglement op de verkeerspolitie;
vordering :
Dat het arrest met recht heeft kunnen
Over het eerste middel : schending van beslissen dat bedoelde voorr:ang onafhanartikelen 97 van de Grondwet, 418 en 420 kelijk is van de eigen aard van de door
·van het Strafwetboek, gezegd artikel 420 eerste verweerder gevolgde weg;
Dat derhalve het middel naar recht
gewijzigd door artikel 1 van de wet dd.
31 Maart 1936, 51, 1 o en 4°, 54, alinea 1, faalt;
55, 131, alinea 4, van het koninklijk beOver het tweede middel : schending van
sluit van 1 Februari 1934 houdende alge- artikelen 97 van de Grondwet, 418 en 420
meen reglement op de politie van het ver- van het Strafwetboek, gezegd artikel 420
keer en het vervoer, gezegd artikel 51 ge- gewijzigd door artikel 1 van de wet van
wijzigd door artikel 3 en gezegd artikel 55 31 Maart 1936, 51, 1° en 4°, 54, a linea 1,
gewijzigd door artikel 4 van het Regents~ 55, 131, alinea 4, van het koninklijk bebesluit van 16 October 1947, doordat het sluit van 1 Februari 1934, hou-clende algebestreden arrest, om de betichting bewe- meen reglement op de politie van het verzen te verklaren, beslist dat het zonder voer en het verkeer, gezegcl artikel 51
belang is na te gaan of de weg waar- gewijzigd door artikel 3 en gezegd artiuit Didden kwam uitgereflen een aar- kel 55 gewijzigd door artikel 4 van het
deweg of een onderfleel van een openbare Regentsbesluit van 16 October 1947, doorweg met meer dan een rijweg was, onder dat het bestreden arrest, om de betichting
voorwendsel dat de omgekeerde driehoel,, bewezen te verklaren, beslist dat, zo de
geplaatst langs de door Zwakhoven ge~ omgekeerde driehoek op onregelmatige
volgde weg, alleszins aan Didden de verc wijze is geplaatst geworclen, en hiermede
keersvoorrang verleencle, dan wanneer, wordt becloeld !le korte afstand (15 meter
lui dens gezegd artikel 51, 1 o, de aardewe- ongeveer van de kruising), hij zich _niettegen altijd als secundaire wegen worden min met het hem door de wet toegekend
beschouwd en dat de gebruikers er van gebiedend karakter aan de weggebruiker
dus geen verkeersvoorrang kunnen ge- opdringt, mits voor deze Iaatste in. geval
nieten· ten gevolge van het feit dat langs van ongeval zijn rechten tegenover de
de weg welke zij naderen een omgekeel'de eventueel verantwoordelijke overheden ·te
driehoek geplaatst werd :
doen gelden en dat, om zijn gebieden(l
Overwegende dat de rechter over de karakter te verwerven, het verkeerstekeri
grond die de feitelijke omstandigheden voorzien bij artikel 51, no 4, en 131 van de
vaststelt waarin de aanrijding zich voor- wet op het verkeer, enkel dient te beantdeed tussen het door eerste aanlegger be- woorden aan zekere voorwaarden van
stuurd motorvoertuig en het door eerste vorm, geen andere voorwaarden vereist
verweerder bereden motorrijwiel, er uit zijnde, dan wanneer, luidens gezegd arti~
heeft kunnen afleiden dat dit ongeval het kel 131, de omgekeerde driehoek op een begevolg was van de fout begaan door de hoorlijke afstand van de kruising wordt
geplaatst, welke afstand volgens de om(1) en (2) Zie verbr., 16 Mei 1949 (Arr.
standigheden en de plaatselijke · gesteldVerbr., 1949, blz. 330); 8 Januari en 9 April
heid bepaald wordt - in gewone gevallen
1951 (A1•r. Verbr., 1951, biz. 226 en 448; Bull.
bedraagt die afstand ongeveer 100 meter
en PABIC., 1951, I, 275 en 529).
-· waarui~ volgt dat de rechters over
aankomt, toegelcenile ve1'1cee1·svoiJ1'1'ang
is·· onathan Tcel-ijlc van rle aa1·£l van ileze
laatste weg alsook van ile vraar1 of de
weggebntikm·s van mchts of van links
aankomen (1). (Wegcode, art. 5, 131, 50,
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grond, door te verzuimen op de feitelijke
elementen te wijzen welke moeten toelaten te oordelen of de plaats van het betwist teken met die voorschriften overeenstemde, het Hof van verbreking in de onmogelijkheid hebben gesteld de wettelijkheid na te gaan van hun beslissing welke
dus niet wettelijk gemotiveerd is :
Overwegende dat indien vermeld artikel 131, nr 4, voorschrijft dat de omgekeerde gelijkzijdige driehoek op een
behoorlijke afstand van de kruising moet
geplaatst worden, welke afstand volgens
de omstandigheden en de plaatselijke gesteldheid wordt bepaald en verder nog
aanduidt dat, in gewone gevallen, die afstand ongeveei' 100 meter bedraagt, het
nochtans niet ·laat blijken dat zulkdanig
teken zich door zich zelve aan de weggebruiker niet zou opclringen, wanneer alhoewel het regelmatig in de vorm is,
het nochtans zou kunnen betwist worden
dat, met betrekking tot dit voorschrift
wat de afstand aangaat, evenals ten opzichte van artikel 136 wat de hoogte betreft, het zich op de vereiste plaats bevindt;
Dat aldus het bestreden arrest heeft
kunnen beslissen << dat om zijn gebiedend
karakter te verwerven het verkeersteken
voorzien door artikel 51, 4°, en 131, nr 4,
van het algemeen reglement op de verkeerspolitie, enkel aan zekere voorwaarden vail vorm client te beantwoorden ll zonder nochtans daardoor de noodzakelijkheid uit te sluiten dat het verkeersteken
zo geplaatst moet worden dat het derwijze zichtbaar weze dat het voor de weggebruiker normaal mogelijk weze zich
Iiaar de kenbaar gemaakte aanwijzing te
gedragen;
Overwegende dat uit de stukken der
rechtspleging waar01} het Hof acht vermag
te slaan, niet blijkt dat opgeworpen werd
dat .eerste aanlegger, bestuurder van het
motorvoertuig, niet in staat is geweest het
verkeersteken te zien op een ogenblik
waarop het hem nog mogelijk was het
voertuig voor de kruising tot stilstand te
brengen;
Dat bet middel niet kan worden aangenomen;
II. W at de voorzieningen betreft tegen
de beslissing gewezen over de vordering
van de burgerlijke partij :
Overwegende dat het bestreden arrest
door bet vonnis waartegen beroep in dez.e
mate te bekrachtigen slechts een provisionele schaclevergoeding aan de burgerlijke partij toekent en vooraleer verder
uitspraak te doen een geneeskundig onderzoek beveelt;
Dat zulk ar~rest dat de rechtsmacht van
de rechter over de grond niet uitput, geen
definitief arrest is in de zin van artikel 4l6 van het Wetboek. van, strafvorde-

ring en, daar het niet over een betwisting
aangaande de bevoegdheid beslist, v66r
de beslissing over de grond, voor geen
voorziening in verbreking vatbaar is ;
Dat de voorziening voorbarig en niet
ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt aanleggers tot de
kosten.
29 October 1951. - 2<' kamer. - Voorzit~
ter, H. Wouters,· voorzitter. - Vm·slagge·ve·r, H. van Beirs. - Gelijkluidende
conclus·ie, H. Colard, advocaat-generaal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- MILITIE.- VERWERPING
VAN EEN AANVRAAG OM ONBEPAALD UITSTEL
INGEDIEND IN 1951. BESLISSING VAN DE
HOGE MILlTIERAAD ONZEKER LA'IEND OF HIJ
HEEFT WILLEN BESLlSSEN IN RECHTE DAT IDJ
RET INKOMEN VAN 1950 NIET MOEST IN AANMERKING NEMEN OFWEL IN FEITE DAT DIT INKOMEN NlET LAGER WAS DAN DIT VAN 1949.BESLlSSING NIET MET REDENEN OMKLEED.

Is niet met 1·eaenen omlcleed, de beslissing
van de hoge miliNeraad, die een in 1951
ingediende aanvraag om onbepaalcl uitstel verwerpt, onzelcer latend of de
raad heett willen beslissen, in rechte,
dat hij het inkomen van 1950 niet moest
in aanmerlcing nemen, ofwel, in feite,
dat dit inlcomen ·niet lager was dan dit
VU/b 19ft9 (1).
(VEYT.)
AUREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 13 .Juli 1951 door de Hoge
Militieraad gewezen;
Overwegende dat de voorziening ontvankelijk is ;
Over het .middel van ambtswege opgeworpen : schending van artikel 97 van de
Grondwet :
Overwegende dat, naar luid van artikel 10, litt. a, alinea 1, van de wet op de
militie, de werving en de dienstverplichtingen, samengeschakeld bij koninklijk
besluit van 15 Februari 1937, het inkomen
dat in aanmerking komt, dit is van het
kalenderjaar clat aan de datum, waarop
het uitstel werd · aangevraagd, voorafgaat;
(1) 'Zie verbr., 17 October 1949 (Ar1·. Verbr.,
1950, blz. 78; Bull. en PAsrc., 1950, I, 83) ;
17 September en 15 October 1951 (Arr. Verbr.,
1952, biz. 4 en 66; Bull. en PASIC., 1952, I, 4
en 70).
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Overwegende dat, Olll eisers aanvraag,
cle samengeschaJcelde ·wet op cle militie
van 17 .Januari 1!151, tot het bekomen van
en. bi.i cle ter nitvoe1·ing van cleze wetseen onbepaald uitstel af te wijzen, de be- _ bepaUng genomen beslniten; besehottwd
streden beslissing zich er toe beperkt te
·worclen als zijnde ·voor cle fam.Uie vm·verklaren dat de beweegreden van de
lo·ren (1). (Kon. besl. van 15 Februari
eerste rechter gegrond is ;
1!}37, art. 11, b, 2°, al. 4, eri 17, 4o.)
Dat de militieraad eisers aanvraag
heeft verworpen .om reden dat het gecuI
(WANSON.)
Illnleerd inkomen van eisers ouders het
door de wet gesteld Illaximum overtreft;
ARREST.
Dat echter nit de regellllatig overgelegrle
stukken blijkt dat die beweegreden uitHET HOE'· - Gelet op de bestreden
sluitend is gesteund op t1e inlichtingen bevat in het model 28, hetwelk enkel de be- beslissing, 01; 6 Juli 1951 door de Hoge
drijfsinkomsten van eisers vader voor het Militieraad gewezen ;
Over het enig middel : schending van
dienstjaar 1950, inkomsten van het kalenartikelen 11, b, 1°, 12, a, en 17, 4°, Yan de
derjaar 1949, vermeldt;
Dat, anderzijcls, in zijn akte van be- samengeschakelde wetten over de militie,
roep tegen de beslissing van de militie- cloordat de Hoge Militieraad, de gronden
raad, eiser l1eeft aang·evoerd dat, tot van de beslissing van de Militieraad van
beoordeling van zijn aanvraag, het in- de provincie Namen aannemend, de aankomen van het kalenderjaar 1950 in aan- vraag om een uitzonderingsuitstel door
aanlegger op grondslag van artikel 12 vari
merking moet genomen worden;
Dat dienvolgens, met zich de beweeg- de wetten over de militie ingediend, heeft
reden van de beroepen beslissing toe te afgewezen, om de enige reclen dat aanlegeigenen, welke uitsluitend gesteund is ov gers vader niet kan worden beschouwd
het inkomen van bet kalenderjaar 1949, als voor de familie verlorPn naar de zin
de bestreden beslissing de vraag onzeker van artikel 17, 4°, van tle wetten over
laat of zij in rechte heeft aangenomen dat de militie, dan wanneer de bepalingen vnn
het inkomen van l1et kalenclerjaar 1950 dit artikel; waarbij met de overleden faniet diende te worden in acht genolllen, milieleden worden gelijkgesteld zij die,
ofwel of dit inkomen in feite niet lager wege:o,s zekere lichaamsgebreken, dienen
beschouwd als zijnde verloren voor de
was dan datgene van het jaar 1949;
Waaruit vo]gt dat de beslissing het Hof familie, enkel ·toepasselijk zijn ter zake
niet toelaat zijn toezicht nit te oefenen van uitstel wegens steun van de familie
en, bijgevolg, niet wettelijk gemotiveerd en niet ter zake van uitstel wegens steun
van een vader-weduwnaar :
is;
Overwegende dat aanlegger, bewerende
Om die rerlenen, verbreekt de bestreclen
beslissing; beveelt dat het onderhavig ar- dat hij de onmisbnre steun van zijn varest zal worden overgeschreven in de der is, zijn moecler overletlen zijnde, een
registers van de Hoge Militieraad en dnt op artikel 12, p, en 11, b, 2°, van de samelding er van zal worden gemaakt ov de mengeschakelde wetten over de militie
kant van de vernietigde beslissing ; ver- gegronde aanvraag om uitzonderingsuitwijst de zaak naar de Hoge Militierand stel heeft ingediend ;
Overwegende dat, blijkens de parlemenanders snmengesteld.
taire voorbereiding van de wet van
29 October 1951. - 2" kanier. - Vom·zit- 10 Maart 1923 en, onder meer blijkens het
ter, H. Wouters, voorzitter. - VeJ·sla.rrverslag van de bijzondere commissie van
gever, H. Belpaire.
GeUjkltticlende
de Kamer van volksvertegenwoordigers,
conclns-ie, H. Colard, advocaat-generaal. .miar luid van artikelll, alinea 7, van het
door de regering neergelegd oorspronkelijk antwerp, opdat een milicien als de onmisbare steun van zijn familie, zijn vader
en moeder of een hunner kunne worden
2" KAMER. - 5 November 1951
aangezieri, en deswege een oproepings~
J\!IILITIE. -'- UITZONDERINGSUITSTEL. - MI- uitstel van een jaar genieten, het onder
meer vereist was dat de vader of de grootLICIEN DIE BEWEERT DE ONMISBAR~; S'l'EUN TE
vader overleden zij of de leeftijd van
ZIJN VAN ZIJN VADER, WEDUWNAAR. VERzestig jaar hebbe bereikt, of dat hij, ten
EISTE VOORWAARDE,
gevolge van lichaamsgebrek of van ziekte;
01Jtla.t een ·uit~orule1·ingsnitstel a.an een
mU·iC'ien zou kunnen toegestaa.n worden
mn 1·eflen clat hij de onmisbare stettn is
van zijn vatler wednuma.ar, moet deze
minstens zestig jam· mul zijn ofwel,
wegens een licha.amsgebrelc of om.standigheid voorzien bij ct1"tilcel 17, 4o, van

(1) Zie het verslag van de bijzondere Commissie van de Kamer van volksvertegenwoordig·ers ovei· het antwerp, dat de wet van
10 Maart 1923 geworden is (Pasinomie, 1923,
blz. 163).

-101niet bij machte is in zijn onderhoud en in
dat van zijn gezin te voorzien ;
Overwegende dat de vermelding van
deze Iaatste voorwaarde in de tekst van
artikel 11, bij amendement, afgeschaft
werd op voorstel van de bijzondere commissie van de Kamer van volll;svertegenwoordigers omdat zij als nutteloos voorkwam, een overboclige herhaling zijncle
van de bepaling van artikel 17, 4°;
Overwegende dat hieruit volgt dat artikelen 11, b, 2°, alinea 4, en 17, 4q, in strijcl
met aanleggers bewering, toepasselijk zijn
ter znke van een uitstel aangevraagd door
een milicien welke beweert de onmisbare
steun van zijn vader te zijn, zijn moeder
overleden zijnde, en dat de Hoge J\'Iilitieraad, door zijn beslissing te steunen op
de souvereine vaststelling dat aanleggers
minder dan zestig jaar oude vader niet
kan worden beschouwd als zijnde voor de
familie verloren naar de zin van artikel 17, 4°, van de wet over de militie, de
in bet middel aangeduide bepalingen niet
heeft geschonden;
_
En overwegende dat de beslissing wettelijk is;
Om die reclenen, verwerpt cle voorziening.
5 November 1951. -

2" kamer. -

eerste aclvocaat-generaal.

KAMER. -

G November 1951. - 2° kamer. - Voorzittel·, H. Wouters, voorzitter. - TTerslayf!CVer,

H. Anciaux Henry de Faveaux. -

GeUjlchdclende ooncln.sie, H. Raoul Hayoit

de 'l'ermicourt, eerste rrdvocaat-g·eneranl.

l?"oor-

zittel·, H. Wouters, voorzitter. - Vel·sla.uue·ver, H. Vamlermersch.- Gelijklwiclencle
concluB'ie, H. Raoul Hayoit deTermicourt,

2"

de ouders van aanlegger op onjuiste wijze
vermeld is;
Overwegencle dat uit de aan het Hof
voorgelegde stukken niet blijkt dat dit
middel v66r de recllter over de grond is
voorgebracht geweest;
Over het tweede middel, cloordat de
zorgen welke aanleggers moecler ten gevolge van haar ziekte nodig heeft, dienen
bekostigd met een aanmerkelijk deel van
het beclrag van het ouderdomsvensioen
der ouders, welke, inclien hun de verdienste van de arbeW van hun zoon wordt outnomen, in noocl zullen komen te verkeren :
Overwegende dat het midclel waardoor
slechts feitelijke beschouwingen worden
ingeroepen, welke de beoordeling van bet
Hof ontgaan, niet ontvankelijk is ;
En overwegende dat de beslissing wettelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.

5 November 1951

J\'IILITIE. - 0PGAVE VAN DE INKOMSTEN
DOOR DE CON'l'ROLEUR DER BELASTINGEN AFGELEVERD. - J\'IIDDEL AFGELEID UI'f DE ONJUIS'fHEID VAN DEZE OPGAVE. - MAG NIE'f VOOR
DE EERSTE MAAL YVOR HET HOF OPGEWORPEN WORDEN.

Mag niet voor cle eet·ste maal v66r het
Hot opgeworpen 1vorclen, het miclclel
aanvoe1·en.cle clat een. opga;ve van inkomsten, clam· cle controle1w cler belasUngen
tot staving van een aanvraag tot uitstel aan een milicien afgelevercl, onj1tist
is.

(SACRE.)
ARRES1'.
. HRJT HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 19 J"uni 1951 door de Hoge
Militieraad gewezen;
Over bet eerste middel, doordat de bestreden beslissing gewezen is geweest op
een door de controleur van belastingen
te Geldenaken afgeleverde inkomenopgave, in welk document het inkomen van

2"
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HOGER BEROEP. - MII.ITIE. - EcHTVERKLARING VAN DE HAND'fEKENING VAN DE
MILICIEN. - ]\10E'l' GESCHIEDEN VOORDA'f DE
AK'l'E VAN BEUOEP AAN DE :i\1INISTER VAN BlNNENLANDSE ZAKEN GERICH'f WOUDT.
De eohtverlclaring vnn cle hancltelcening
van cle milicien cUe hogm· beToep instelt
tegen een beslissing van cle militi•waad,
moet yeschieclen v661· cle opzencliny van
cle akte van ·aeroep aan cle .M~inister van
binnenlanclse zaken; het verzuim vnncleze fonnalitei.t lean na veTstTijlcing van
cle termijn van 1Je1·oep niet hersteld worclen. (Kon. besl. van 15 Februari 1937,

art. 22; kon. besl. van 29 Juli 1937, arti·
kel 18.)
(HOLEMANS.)
AR.RES'l'.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 6 J"uli 1951 door de Hoge
Militieraacl gewezen;
Over het miclclel, doordat de bestreden
beslissing ten onrechte het hoger beroep
ingesteld door aanlegger tegen een beslissing van de Militieraad van Brabant niet
ontvankelijk verklaart, om de reclen dat
aanleggers handtekening op de akte van
beroep niet voor echt verklaard is geweest, clan wanneer deze echtverklaring
niet op straffe van nietigheid voorgeschre-

~
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ven is en dan wanneer' het verzuim van
deze formaliteit na verstrijking van de
termijn van beroep kan hersteld worden,
zoals in onderhavig geval geschiedde :
Overwegende dat artikel 22 van de wet
over de militie, samengeschakeld bij koninklijk besluit van 15 Februari 1937, het
volgende voorschrijft : « Om ontvankelijk
te zijn, moet het hoger beroep bij de Minister van binnenlandse zaken worden ingecliend in de vorm welke bij koninklijk
besluit bepaald wordt '';
Overwegende dat artikel 18, litt. c, van
het koninklijk besluit van 29 Juli 1937,
genomen ter uitvoering van voormelde wet
het volgende bepaalt : « de handtekening
van de appellant... moet voor echt verklaard worden door een lid van het schepencollege dat zich aun deze formaliteit
niet mag onttrekken ; in geval van weige:ring is het beroep evenwel ontvankelijk
indien belanghebbende de tekortkoming
onderaan het beroepschrift heeft aangeklaagd '';
Overwegende dat nit deze teksten zonder dubbelzinnigheid blijkt dat het hoger
beroep slechts ontvankelijk is indien de
handtekening van de appellant op de tot
het Ministerie van binnenlandse zaken
gerichte akte voor echt is verklaard, of
inclien oncleraan van hetzelve de vaststelling door apj:Jellant is vermeld van de weigering van het lid van het schepencollege
tot de echtverklaring over te gaan;
· Dat het middel naar recht faalt ;
En overwegende dat de beslissing wettel1jk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
5 November 1951. - 2° kamer. - Voot·zittet·, H. Wouters, voorzitter. - Vet·slaggevM, H. Demoulin. GeUjkluidende
·conclu.sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
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VOORZIENING IN VERBREKING. 'J'ERMIJN. - MILITIE. - VIJFTIEN DAGEN
NA ONTVANGST VAN DE NOTIFICATIE VAN DE
BESLISSING VAN DE HOGE MILITIERAAD.

(THONUS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 25 Mei 1951 door de Hog~
Militieraad gewezen ;
Overwegende dat luidens artikel 44 vari
de wet op de militie samengeschakeld bij
koninklijk besluit van 15 Februari 1937',
de voorziening tegen een beslissing van de
Hoge Militieraad op straffe van nietigheid
bij aangetekende brief aan het Hof van
verbreking moet worden gestuurd binnen
vijftien dagen na ontvangst van de noti·
fica tie der beslissing ;
Overwegende dat de bestreden beslissing op 28 Mei 1951 aan Thonus is aange"
zegtl geweest; dat de op 23 Juli 1951 dom'
aanlegger ingestelde voorziening na verstrijking van de bij urtikel 44 van de
samengeschakelde wet op de militie voorziene termijn, bij aangetekende brief aan
de griffie van het Hof van verbreking gestuurd geweest is ; dat zij te laat werd
ingediend en gevolglijk niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
5 November 1951. - 26 kamer. ;___ Voorzittet·, H. Wouters, voorzitter. - Versla.Qgevet·, H. Vandermersch.- Gelijlcluidende
eonclnsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
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1o HUWELIJK. - GEHUWDE VROUW DIE
IN RECHTE OPTTIEEDT. - BURGERLIJKE PARTIJ. - VORDERING G'ESTEUND OP EEN SCHADE
WELKE BETREKIGNG HEEFT MET DE UITOEFENING VAN HAAR BEROEP. - GEEN MAOHTIGING
VEREIS'l'.l
2o VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING.
DESKUNDIG ONDERZOEK. ARTIKE·
LEN 315 EN 317 VAN RET WETBOEK VAN BURGERLJ,JKE RECHTSPLEGING. - NIET VAN TOEPASSING OP DE DESKUNDIGE ONDERZOEKEN BEVOLEN DOOR EEN STRAFGERECHT DAT SLECHTS
NOG VAN DE BUI\GERI..IJXE VORDERING KENNIS
'l'E NEMEN HEEFT.

De voorzien.ing tegen. een beslissing van
de hoge miLitieTaad moet naar de gt·iffie van het Hot gerioht worden binnen
. vijftien clagen van de ontvangst van
de notifioatie van de bestreden beslissing (11. (Kon. besl. van 15 Februari

1937, art. 44.)
(1) Verbr., 17 Januari 19'to (Bull. en PAsrc.,

1949, I, 44).

3° BEWIJS. - ScHENDING VAN RET AAN DE
AKTEN VERSCHULDIGD GELOOF. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE VORDERING. DESKUNDIG VERSLAG. ARREST AAN DE
DESKUNDIGEN EEN REOOHDELING TOESCHRi.rc
VENDE WELKE ZIJ NIET UI'l'GEBRACHT HERB EN.
- AR.REST NIET OP DEZE BEOORDELING GESTEUND. - l\'IIDDEL VAN BELANG ONTBLOOT.
·1 o De geh1twcle. V'ronw d·ie. een be·roe1J uttoefent

mag,

zonder machUging,

z·ich

-103lntrge,i·l'ijlce partij stollen om vm·goeding
te bekomen vctn een schade die met de
uitoefening van haar beroep betrek1cing
, heett (1). (Burg. Wetb., art. 216, 3°,)
2° A1·tiJ,,elen 315 en 317 van het Wetboel;;
van btwge1·lijlce ?"eehtspleging, in zove,r zij de opmeping van rle pnrtijen b'ij
de werlcznamheclen vcm cle cleslmncligen
voorsehdjven, zijn niet toepasselijlc op
cle cloor een strafgerecht bevolen deskundige onderzoelcen, zelts wanmeer rlit
gerecht nog slechts van de V01"dering
van de btwge1·lijke pnrtij lcennis te nomen heeft (2).
3° Is van IJelang ontlJloot, hct midclel 1!'ie1·uit rtfgcleid rlat het arrest; b'ij het
weergeven van de besluiten van het deskuncl'ig ve1·slctg, aan de deslcundigen een
beoo1·deling heett toegescMeven wellce
Z'ij niet uitgelJraeht helJben, dan wannee,· het cwrest in niets zijn lJeslissing
01J doze lJeoonleling grondt.
(HOUDMONT, T. G'ERARD.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
arresten, op 9 Juli 1948 en 20 April 1951
door het Hof van beroep te Brussel gewezen;
Overwegende dat het eerste dier arresten enkel besheden wordt voor zover
het over de vordering van verweerster
uitspraak doet; dat het tweede bestreden
arrest definitief over deze vordering uitspraak doet ;
Over het eerste middel : schending van
artikelen 215 en 216 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden arrest van 9 Juli 1948 de
ontvankelijkheid aangenomen heeft van
de stelling van burgerlijke partij door
verweerster, dan wanneer deze geen
machtiging van lmar man had en de vordering niet uit de uitoefening van haar
beroep voortsproot :
Overwegende dat het bestreden arrest
er O]J wijst << dat men niet op steekhoudende wijze het feit kan in twijfel trek ken ...
dat de burgerlijke partij steeds met de
voile instemming van haar man haar beroep heeft uitgeoefend; dat cliens machtiging bijgevolg ten cleze niet onontbeerlijk
is )J;
Overwegencle dat uit die motieven blijkt
dat de eis van de burgerlijke partij gegroncl was op een schade met betrekking
tot de liitoefening van het beroep dier
partij, weshalve de instelling van die
(1)
(2)
1924,
1948,

Zie DE PAGE, bd. I; n' 735.
Verbr., 7 April 1924 (Bull. en PAsrc.,
I, 290); 16 Februari 1948 (A1-r. Yerb1·.,
blz. 93).

vordering een daad was welke gezegd beroep aanging;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist ;
Over het tweede middel : schending van
artikelen 63 en 67 van het Wetboek van
strafvordering en 1382 van het Burgerlijk Wetboek, doordat de bestreden arresten de ontvankelijkheid van de stelling van burgerlijke partij hebben aangenomen, en ten aanzien van haar eis tot
schadevergoeding uitspraak hebben gedaan door op het bestaan te wijzen van
een oorzakelijk verband tussen de door
aanlegger gepleegde strafbare daden en
het door verweerster aangevoerd nadeel,
dan wanneer de daden waarov aanleggers
verantwoordelijkheid, naar beweerd werd,
gegrond was, niet behoorden tot de onwettelijke uitoefening van de geneeskunde
wegens welke hij veroordeeld is geweest :
Overwegende dat het arrest van 9 Juli
1948 uitdrukkelijk vaststelt, dat << de aan
beklaagde ten laste gelegde feiten, welke
inbreuken op de wet uitmaken, zeker en
rechtstreeks aan de burgerlijke partij
schade hebben berokkend ll ;
Dat het arrest van 20 April 1951 een
rechtstreeks verband van oorzaak tot gevolgd vaststelt tussen de strafbare handelingen van beklaagde en de letselen waaraan de burgerlijke partij lijdt;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel : schending van
artikelen 315 en 317 van het Wetboek van
burgerlijke rechtvordering alsmede van
de rechten der verdediging, doordat het
arrest van 20 April 1951 beslist heeft dat
deze artikelen niet op de door de strafgerechten bevolen deskundigenonderzoeken toepasselijk waren, en doordat de
rechten der verdediging niet geschonden
waren mist de vaststellingen en besluiten
van de expertise tussen de partijen in bespreking waren gebracht geweest, onder
meer, door overlegging van het verslag
ter zitting, dan wanneer het hof van beroep, in onderhavig geval, bij de voortzetting rler zaak enkel en aileen nog kennis behoefde te nemen van de vordering
van de burgerlijke partij · Gerard Bourguignon en de deskundige hun opdracht
ten overstaan van de burgerlijke partij
aileen hadden vervulcl zonder aanlegger
in· verbreking in staat te hebben gesteld
bij hun werkzaamheden aanwezig te zijn :
Overwegende dat artikelen 315 en 317
van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, voor zover zij de oproeping
van de partijen bij de werkzaamheden der
deskundigen vool'schrijven, niet op de
door de strafgerechten bevolen deskundige onderzoeken toepasselijk zijn ;
Overwegenrle dat de wijze waarop de
rechtspleging wordt gevoerd niet volgens

- - - - - - - - - ,- - -
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de aard van de in het geding betrokken Hayoit de Termicourt, eerste advocaatbelangen bij de wet bepaald wordt, maar genel'aal. - Pleiters, HH. Gilson de Rouvolgens de aard van het gerecht hetwelk vreux en R. De Smet (deze laatste van
kennis er van client te nemen; dat hier- de Balie bij het Hof van beroep te Brusuit volgt dat de bepalingen van het Wet- sel).
boek van strafvordering op de door het
strafgerecht bevolen deskundige onderzoeken toepasselijk blijven, zelfs wanneer
2" KAMER. - 5 November 1951
dit gerecht enkel nog van de vordering
der burgerlijke partij behoeft kennis te
HERZIENING. - Ers TOT HERZIENING VAN
nemen;
EEN DOOR EEN HOF VAN BEROEP UITGESPROOverwegende dat de rechten der verdeKEN VEROORDELING. - GUNSTIG ADVIES. diging niet geschonden worden door het
REGELl\fATIG. ONDER'ZOEK. - VERNIETIOING
feit dat aanlegger de werkzaamhcdcn der
VAN DE VEROORDELING. - VERWIJZING NAAR
deskundigen niet zou hebben kunnen bijEEN ANDER HOF VAN BEROEP.
wonen, vermits aanlegger dezer verslag
in de loop der debatten ter zitting in belVanneer het hot van bemep, rnet het onspreking hecft kunnen brengen en zijn opflerzoel.; gelast van een eis tot he1·ziewerpingen dienaangaande heeft kunnen
ning van een dom· een ander hot van
laten gelden;
be1·oep ·uitgesprolcen vemordelin_q, het
Dat het middel naar recht faalt;
adv-ies heett uit,qebmcht dat er grand
Over het vierde midclel : schencling van
lJesta.at ltot he·rziening, vern·iet-igt het
het geloof dat aan de akten dient geHot van verb1'elcinrt, de veroo·rdeUng bij
hecht en gevolglijk van artikelen 1317 en
vaststelling dat de r·echtspleging bij het
volgende van het Burgerlijk Wetboek,
onderzoelc rertelmat-ig is geweest, en vm·doordat het arrest van 20 April 1951
wijst het de zaalc naar een antler hvt
verklaart dat de deskundigen formeel
van beroep dan dit waa1·door de vern·iebesluiten tot het bestaan van een rechtt·igde ve-roo·rdeling nitgeszwolcen werd.
streeks verbancl van oorzaak tot gevolg
tussen de strafbare handelingen van be(ESTIEVENART.)
klaagde en de Ietselen waaraan de burgerlijke partij lijclt, dan wanneer het
ARREST (1).
deskundig verslag enkel besluit tot het
bestaan van zoclanig verband tussen de
HET HOF; - Gelet op het verzoekletselen van de burgerlijke partij en de
handelingen van aanlegger in verbreking, schrift, ingediend doOl·-Mr Pierre Ansiaux,
?'..onder zich nit te spreken no pens het al advocaat bij het Hof van verbreking, vom·
dan niet strafbaar karakter dier hande- Jules, Julien, Leopold, Nicolas Estievenart, bedien{le, wonende te r,a Louviere,
lingen :
rue Paul Janson, 10, thans geinterneerd in
Overwegende, enerzijds, dat het middel de inrichting voor sociaal verweer, rue de
niet staande houdt dat de door de d_eskun- l'Asile te Doornik, geboren te Bauffe de
digen behouden feiten niet die zijn welke · 28 Februari 1906, strekkende tot herzieals strafbaar door het hof van beroep ning van_ de veroordeling tot twintig jaar
zelve zijn gequalificeerd geweest;
dwangarbeid welke· tegen hem bij in
Overwegende, anderzijds, dat het ar- kracht van gewijsde gegaan arrest van
rest, in het door het middel liestreden 15 Juni 1944 van het Hof van beroep te
motief, de besluiten -der beskundig·en niet Brussel werd uitgesproken, uit hoofde
inroept om het strafbaar karakter van van poging tot diefstal met behulp van
aanleggers handelingen te bewijzen, doch geweld of bedreiging in een bewoond huis
enkel om op het bestaan te wijzen van of de aanhorigheden er van, bij nacht in
een oorzakelijk verband tussen die feiten bende, in tijd van oorlog en tijdens de
en de door de burgerlijke partij aange- verduistering, wapenen gebruikt of gevoerde schade ;
toond zijnde geweest ;
Gelet op het door het Hof de 19 Maart
Overwegende derhalve dat, al was de
bij het middel beweerde schending van het 1951 gewezen arrest, waarbij aan het Hof
van
beroep te Luik wordt opgedragen omverschuldigd geloof aan de akten ook
vaststaand, zij evenwel generlei uitwer- trent deze aanvraag een onderzoek in te
king heeft op het dispositief van het ar- stellen;
Overwegende dat de eerste burgerlijke
rest, en dat het middel bij gebrek aan
kamer van het Hof van. beroep te Luik
belang niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
5 November 1951. - ze kamer. - Voorz·itter en verslaggeve1·, H. vVouters, vom·zitter. - GelijJcMtidenrle conclttsie, H. Raoul

(1) Het arrest, bevelend dat omtrent de eis
tot herziening zou onderzocht worden, werd de
19 Maart 1951 (.A1'1·. Verb1·., 1951, blz. 412;
Bull, en PAsrc., 1951, I, 493) gewezen.
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bij met redenen omkleed arrest van
7 Juni 1951 de mening heeft te kennen gegeven dat er grond tot herziening bestaat;
Overwegende dat de formaliteiten voorgeschreven bij artikel 445 van het Wetboek van strafvordering, gewijzigd bij het
enig artikel van de wet van 18 .Juni 1894
nageleefd zijn geweest ;
· Om die redenen, vernietigt de veroordeling uitgesproken ten laste van Jules Estievenart voornoemd bij bovengezegd arrest
van het hof van beroep van 15 Juni
1944; 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; laat
de kosten ten laste van de Staat; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te Luik.
5 November 1951. - 2• kamer. - VoorzUter, H. Wouters, voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Demoulin. Gelijkl1tidenrle
oonol-usie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleiter, H. Ansiaux.
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HERZIENING. - ONGUNSTIG ADVIES VAN
HE'l' HOB' VAN BEROEP. - VERWERPING VAN
HE'I' VERZOEKSCHRIFT.
Op advies van het hot van be·roep, gegeven overeenlcomstig artilcel #5 van het
Wetboek van stratvo1·de1·ing, dat er
geen g1·ond bestaat tot herziening, ve1·we·rpt het Hot van verlwelcing het verzoeksclw·itt {1).

{DELARGE.)
ARREST (2).
HET HOF; - Gelet op het door dit
Hof op 23 April 1951 gewezen arrest,
waarbij aan het Hof van beroep te Luik
werd opgedragen een onderzoek in te stellen omtrent de aanvraag van Jean-Baptiste Delarge strekkende tot herziening
van de tegen hem bij vonnis van de
Krijgsraad te Luik van 9 Maart 1945 uitgesproken veroordelingen;
Gelet op het onderzoek op tegenspraak
waartoe overeenkomstig het voorschrift
van de wet van 18 Jurti 1894 werd overgeg·aan door de eerste ka:mer van het Hof
van beroep te Luik;

Gelet op het met redenen omkleed arrest
van 5 Juli 1951 waarbij voornoemd Hof de
mening te kennen heeft gegeven dat er
geen grond bestaat tot herziening van
bovenbedoelde veroordelingen;
Gelet op artikel 445, viercle alinea, van
het Wetboek van strafvordering, gewijzigd bij de wet van 18 Juni 1894;
Om die redenen, verwerpt de aanvraag ;
veroordeelt aanlegger tot de kosten.
5 November 1951. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. - Ve1'Slaggever, H. Demoulin. Gelijkl-uidende
conol-usie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleiter, H. Struye.
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1° VERJARING IN STRAFZAKEN.

VER'JARING VAN DE PUBLIKKE VORDERING.
SCHORSING, NEGATIEF GESCHIL OVER
HECH'rSl\fACH'r. VERJARING GESCHORST
VAN DE DAG AF WAAROP DE BESLISSING DIE
HET GESCHIL DOET ONTSTAAN IN KRACHT VAN
GEWIJSDE IS GEGAAN.
2° VERJARING IN STRAFZAKEN. VER'JARING VAN DE PUBLIEKE VORDERING. 00RZAREN VAN SCHORSING. - VOORZIENING
IN VERBREKING.
RECHT3° MEDEPLIOHTIGHEID.
S'l'REEKSE AANZ!cTTING TOT EEN MISDRIJF. !NZICHT VAN DE AANZE'ITER. - KAN ONDERSCHEIDEN ZIJN VAN DI1' VAN DE MATERIEI..E
DADER VAN H'ET MISDRIJF.
1 o In geval van negatiet geschil over
·rechtsma.oht welld, tot ?'e,qeling van
reohtsgeb-ied aanleid-ing geett, is de ver.iwrin,q van de pnbUeke vordering ged-uTende het geding tot 1·er1eling van ?'eohtsgebied gesohorst, rUt is van de dag at
waamp cle besliss·ing rUe het gesohil over
·reohtsnwcht doet ontstaan in lcTacht
vnn ,qewi.isde is ge,qaan tot de datum
·t;an het arrest van regeling (3).
2° De ve-rja1·-ing van rle p·tbblielce vo1·dering
·wordt r1esoho·rst vanaf de verklaring
van voorz·ien·in,q in verbrelcing tot aan
het aPrest dat ove·r de voo1·ziening ttitspraalc doet (4).
3o Het misdarlig inzioht ·Pan degene rUe
Teohtstreelcs tot een misdrijt aanzet lean
onde1·scheiden zijn van dit van de rnate·riiile rlacler van het miscl·r·ijf. (Strafwet-

boek, art. 66, al. 4.)
(1) Sic verbr., 24 September 1951 (Bull. en
1952, I, 23).
(2) Het arrest, bevelend dat omtrent de eis
tot herziening zou onderzocht worden, werd de
23 April 1951 (A1·r. Yerbr., 1951, biz. 498; Bull.
en PAsrc., 1951, I, 587) gewezen.

PASIC.,

(3)
1951,
nota
(4)

Verbr., 27 November 1950 (A·rr. Yerbr.,
biz. 148; Bull. en PAsrc., 1951, I, 187, en
2, biz. 188).
Verbr., 28 Februari 1949 (A1~·. Ye•·br.,
1949, biz. 150).
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(HAN~ECAHT.)

ARREB'l" (1).

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 .Juni 1951 door het Hof van
beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
omstandigheid dat de publieke vordering
verjaard was toen het arrest gewezen
werd:
·
Overwegende dat aanlegster tot een
correctionele straf veroordeeld geweest
werd uit hoofde van rechtstreekse aanzetting tot valsheid in geschriften gepleegd
tussen 1 Maart en 31.Augustus 1945 (Strafwetboek, art. 66, vierde alinea, 193 en
196);
Overwegende dat de verjaring van de
publieke vordering regelmatig gestuit is
geweest door de vordering van het openbaar ministerie v66r de raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, op 22 September 1947; dat zij een
eerste maal geschorst is geweest tijdens
het geding tot regeling van rechtsgebied,
dit is vanaf de dag waarop het vonnis
van onbevoegdheid van 16 .April 1948 op
tegenspraak gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi waardoor het
geschil van rechtsgebied is opgerezen in
kracht van gewijsde is gegaan, tot op
17 Januari 1949, dag waarop het arrest tot
regeling van rechtsgebied werd uitgesproken; dat zij een tweede maal van 25 October 1il50 tot 23 April 1951 werd geschorst,
gedurende het onderzoek omtrent de tegen
het arrest van het hof van beroep van
17 October 1950 ingestelde voorziening;
Waaruit volgt dat de publieke vordering niet verjaard was toen het bestreden
arrest gewczen werd en dat het middel
niet kan aangenomen worden ;
Over het tweede middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest geen antwoord heeft
verstrekt op de conclusies waarbij aanlegster staande hield dat zij niet mocht
veroorueeld worden wegens deelneming
aan rechtstreekse aanzetting tot een valsheid in geschriften, dan wanneer er bij
gebreke aan bijzonder opzet in hoofde
van de hoofcldader der valsheid, geen
strafbare valslleid kon bestaan, en dit
bewijs niet kon worden bijgebracht omdat de nog steeds in leven zijncle dader
niet vervolgd werd :
Overwegende dat het arrest bij verwijzing naar de motieven van de eerste
rechter vaststelt dat aanlegster gehandeld heeft met bedrieglijk opzet of met
het oogmerk om te schaden, en dit voornemen of dit oogmerk nader omschrijft;
(1) Het arrest het rechtsgebied regelende
werd gewezen de 17 Janua1·i 1949 (Bull. en

PASIC., 1949, I, 36).

Dat llet nlzo vastHtelt dat aanleg~ter
gehandeld heeft met het bij de wet
vereiste bijzonder opzet en, in strijd met
wat in de conclusies werd beweerd, beslist
dat het voornemen van degene die rechtstreeks tot een misdrijf aanzet onderscheiden kan zijn van het voornemen van degene die het misdrijf materieel pleegt;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorzie•
ning; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
5 November 1951. - 2<' kamer. -· Voorz-itte1', H. Wouters, voorzitter. - Ve'l'slagGelijklltidende
geve·r, H. Belpaire.
concl·usie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleite1', H. Resteau.
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1" GEMEENTEVERORDENING. RECHTSTREEKSE
FEN.

GEMEENTETAXE.

-

2° GEMEENTEVERORDENING. HECHTSTREEKSE GEMEENTETAXE. ONTHOUDING DE TAXE TE BETALEN. GEEN STRAFBAAR MISDRTJF UIT.

ON-

flTRAF-

ON-

LOUTER
MAART

1 o De gerneente·ve·rorclening clie een onrechtstTeelvse gerneentetame invoert, mag
de floo1· a1'tilcelen 9 en 10 van de wet van .'29 ApTil 1819 voo·rziene stratten stellen OlJ fle feUen 'IJMl· on.tflu·iki1t!J, van
paging tot ontduilcing of OJJ fle inbre1bken
op de 1Joorschritten van de vero1'flen·lng
rlie het vf.wzelce-ren 'lian de behoorlijke
inniurJ 1;nn rle taxe tot ·voo1·we·rp hellben (2).
2° Op de lo·nte1·e ontlwucling, /Hnnen de
be1Htalde ter-mifn, een cloo1· een gerneenteveronleninrJ ·ingevoe1'de onrechtstreelcs·e
tame t'e betalen, mag geen st·raf gestclrl
1.vorclen (3!. (Wet van 29 .April18l9, ar-

tikel 1; gemeentewet, art. 138.)
(PROCUREUR DES KONINGS. TE BERGEN,
T. BRAN.)
ARREST.

HE'J' HOlJ-,; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 6 Juli 1951 in lloger beroep gewezen door de Correctionele Heclltbank
te Bergen;
Voor zover het bestreden vonnis verweercler vrijspreekt van de telastelegging 1, gegrond op artikel 82 van de politieverordening van 26 Februari 1923 van
de gemeente Strepy-Bracquegnies :
(2) en (3) Verbr., 30 October 1905 (Bull. en
PAsrc., 1906, I, 35); 19 Ju]i 1909 (ibid., 1909,
I, 354). Verge!. verbr., 28. Juni 1897 (ib'id.,
1897, I, 239).
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Overwegende dat de snbstantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
recbtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Voor zover bet bestreden vonnis het
strafgerecht onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de telastelegging II, gegrond op artikelen 4, c, 10 en 16 van de
verordening van de gemeente Strepy-Bracquegnies van 1g December 1949, tot invoering van een taxe op vertoningen en
vermakelijkbeden, goedgekeurd bij besluit van 13 November 1950 :
Over bet enig middel : schending van
artikelen 9 van de wet van 29 April 1g19,
7G, 5o, en 7g, 5°, vail de gemeentewet,
13g go, van llet Wetboek van strafvordering, 4, c, 1°, en 16 van de verordening
van de gemeente Strepy-Bracquegnies van
1g December 1949, goedgekeurd bij besluit
van de Regent van 13 November 1950,
tot invoering van een taxe op de vertoningen en vermakelijkbeden, doordat de
bestreden beslissing het vonnis waarvan
boger beroep heeft bevestigd waarbij
de rechtbank van politie zich onbevoegd
J1eeft verklaard om kennis te nemen van
de tweede telastelegging, namelijk : artikel 4, c, 1°, van voornoemde verordening
te bebben overtreden, door nagelaten te
hebben bet bedrag der bij die verordening voorziene taxe te betalen, om de
naar recbt verkeerde redenen dat, waar
het cen inbreuk geldt op een verordening
tot invoering van onrechtstreekse belastingen, en dientengevolge op een verordening van zuiver fiscale aard, de wijzen
van inning dier belastingen voorgeschreven
zijn bij de wet van 29 April 1g19, welke
geen beroep op strafgerecbten voorziet en
clat de recbtbank van politie, krachtens
artikel138, go, van bet Wetboek van strafvordering slechts bevoegd is om kennis te
nemen van de misdrijven tegen de gemeenteverordeningen voor zoveel het gaat
om verordeningen nitgevaardigd nit
kracht van de politiemachten der gemeenteoverheid, opgevat in hun ruime zin
en niet, zoals in onderhavig geval, om een
verordening welk ten doel heeft geldmiddelen aan te schaffen :
Overwegende dat verweerder aileen bet
feit werd verweten « nagelaten te hebben
bet bedrag van de bij gezegde verordening
voorziene taxe JJ, onrechtstreekse gemeentetaxe, te betalen;
Overwegende dat artikel 12 van de in
bet middel bedoelde verordening bet volgende bepaalt : << bij gebreke aan betaling
binuen de voorgeschreven termijnen
wordt de taxe overeenkomstig de wet van
29 April 1g19 geind Jl ;
Overwegeiide ongetwijfeld dat artikel 16
van de verordening een straf stelt op
<< iedere ontdniking of paging hiertoe,

iedere overtreding van de verordening,
zijnde oncler meer het weglaten van een
vermelding, betzij in bet register of op de
tickets, kaarten of biljetten bedoeld bij
artikel 9, hetzij in de voorgcscbreven
aangiften JJ ;
Overwegende echter dat nit bet onderling verband van voornoemd artikel 12
met artikel 16 blijkt uat het feit aileen
het bedrag van de verschnldigde taxe niet
te betalen, geen ingevolge de laatste dier
bepalingen strafbare inbrenk nitmaakt;
Overwegende verder dat, indien de gemeenteoverheid krachtens artikelen 8 en
9 van de wet van 29 April 1819 de macht
heeft de voorschriften welke zij nitvaardigt fer vooi·koming van ontduikingen of
ter verzekering van de behoorlijke inning
der onrechtstreekse gemeentetaxes niet
struffen te betengelen, zij er door de
wet niet toe gemachtigd is een straf
te stellen op het eenvoudig nalaten van
betaling clezer taxe binnen de bepaalde
termijn; dat !).l'tikel 138 van de gemee~
tewet en artikel 1 van de wet van 29 Apnl
1819 er zich te dien aanzien toe beperken
de gemeenteoverheid te machtigen de inning der taxe door middel van dwangbevel of door dagvaarding te vervolgen ;
Waarnit volgt dat door te weigeren
de bij artikel 16 van de verordelfing van
18 December 1949 voorziene straffen nit te
spreken tegen verweerder, het bestreden vonnis, welke ook de waarde zij van
de ingeroepen motieven, de in het middel
aangednide bepalingen jnist heeft toegepast en dat het middel naar recht faalt ;
O~erwegende dat de snbstantiio)le of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenel), verwerpt. de voorziening ; Iaat de kosten ten Iaste van de
Staat.
5 November 1951. - 2• kmner. - Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. - V£wslaggever, H. Belpaire. - Geli,ilcl1ddende con"
clusie, H. Raoul Hayoit de '.rermiconrt,
eerste advocaat-generaal.

2"

KAMER.-

5 November 1951

VOORZIENING IN VERBREKING. MEMOIUE. STRAFZAKEN. VOORZIENING
VAN DE llURGERLIJKE PARTI,T. lVIEMORIE
NEDERGELEGD TER GRIFFIE VAN liET RECHTSCOLLEGE DAT DE llESTREDEN llESLISSING GEWEZEN HEEFT. NIET VASTGES'l'ELDE DA'l'UM
VAN NEDERLEGGING. N!EMORIE NIET ONTVANKELIJK.

H et Hot houdt geen 1-e1cenin,q rnet een
rnernorie door de burger·lijlce par·tij nedergelegd ter ,qr-ijfie van het rechtscol-

-108lege dat de bestreden beslissing getvezen
heeft, ind·ien uit geen enlcel stulc vwn
de reahtspleging blijlct !'tat de nederlegging _qedaan wm·d· binnen de doo1· a1·tikel422 van het Wetboek van st'1'afvorde1'ing bepaalde termijn (1).

(LONGUEVILLE, T. GOOCKENS.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 .Juli 1951 in boger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Luik;
I. Voor zover de voorziening gericht
is tegen de beslissing gewezen over de publieke vordering :
Overwegenc1e dat de voorziening der
burgerlijke partij aan de beoordeling van
het Hof alleen de private belangen dezer
partij onderwerpt ;
Dat, voor zover zij tegen het openbaar ministerie is gericht, de voorziening
slechts ontvankelijk is in de mate waarin
zij op de kosten der publieke vordering
betrekking heeft ;
Overwegende dat de bestreden beslissing
de kosten dier vordering ten laste van de
Staat lllla t ;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
II. Voor zover de voorziening gericht
is tegen de beslissing· gewezen over de burgerlijke vordering :
Overwegemle dat nit geen enkel stuk
der rechtspleging blijkt dat de memorie
tot staving van de door aanlegger ingestelde voorziening, welke memorie ter
griffie van de Rechtbank van eerste aanleg te Luik werd neergelegd, binnen de bij
de wet gestelde termijn is ingediend geweest, overeenkomstig artikel 422 van het
Wetboek van strafvordering; dat er uit
volgt dat geen enkel regelmatig opgeworpen middel aan de kennisneming van
het Hof opgedragen is geweest;
Overwegende dat het Hof, op de voorziening van de burgerlijke partij, van
ambtswege geen mid del opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en tot een vergoeding van 150 frank
jegens verweerders.
5 November 1951. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Wouters, voorzitter.- Verslaggever, H. Belpaire. - GeUjlcltticlenae aon(1) Verbr., 4 December 1950 (Bull. en PAsrc.,
1951, I, 199) ; 25 Juni 1951 (ibid., 1951, I, 731).
(2) Zie supm het arrest van zelfde datum in
Bull. en PAsrc., 1952, I, 113, en de nota 1 onder dit arrest biz. 114.
(3) V erbr ., 12 April 1951 (Bull. en PAsrc.,
1951, I, 559).

clttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,

eerste advocaat-generaal.
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1° VERJARING IN STR.AFZ.AKEN. VERJARING VAN DE PUBLIEKE VORDERING. SCHORSING. NEGATIEF GESCHIL OVER
R.ECHTSllfACH'l', VERJAR.JNG GESCHORST
VAN DE DAG AF WAAROP DE BESLISSING DIE
RET GESCHIL DOET ONTSTAAN IN KRACHT VAN
GEWIJSDE IS GEGAAN.
20 VERBREKING. - 0PDRACHT VAN HET
HOF. - S'l'RAFZAKEN.- BESTREDEN BESLISSING WAAHVAN HET BESCHIKKEND GEDEELTE
OP EEN DOOR. DE VOORZIENING GECIUTHlEERDE
BEWEEGREDEN S'l'EUNT. - l\1ACHT 'i•AN RET
HOF OM EEN WETTELIJKE REDEN BI.J TE VOE'
GEN.
go VONNISSEN EN ARRESTEN.
STR'AFZAKEN. - .AANTEKENING VAN DE GETUIGENISSEN. - VERPLICHTING DIE NIET VAN
TOEPASSING IS OP DE RECHTSMACHTEN DIE
IN LAATS,TE AANLEG UITSPRAAK DOEN.
1 o In geval van negatief geschil ove·r
t·echtsmacht, dat tot t·egeHng van t·echts:
gebied aanleiditig geeft, is de verja'l'ing
van de publielce vdnler·ing geschorst gedtwende het ged'ing tot t·egeUng van
reahtsgebied, 't is te zeggen van de dag
af, waamp de besl-issing clie het geschil
doet ontstaan in kracht van gewijsde
is gegctan, tot' de datmn van het arrest
vam regeUng (2).
2o 1-lTctnneet· het beschilclcend gedeelte van
cle bestreden beslissing op een door de
voorii!'iening gea1•itiseerde beweeg1·eden
stettnt, mag het Hot een rechtsreden
bijvoegen die het beschilclcend gedeelte
rechtvaard'(qt (g).
go De ve1plicht'ing de voonwamste verlclat·ingen van de getttigen op de telcenen is niet toepassel-ijlc op de stt·afgereahten ·die in laatst'e nanleg ttitspraak
doen (4). (Wetb. van straf., art. 155 en

188; wet van 1 Mei 1849, art. 10.)

(COENEN, T. NAAMLOZE VENNOOTilCHAP
« TANNERIE KAMP ll.)
ARREST (5).
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 Mei 1951 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen·;
(4) Verbr., 9 April 1951 (Arr. T'e•·br., 1951,
blz. 4<!9; Bull. en PAsrc., 1951, I, 530); 21 Juni
1948 (A,.,., T'erb1·., 1948, blz. 343; Bull. en
PAsrc., 1948, I, 400) ; 24 Jll{aart 1941 (Arr.
Jle•·b•·., 1941, biz. 583).
(5) Een arrest werd in zelfde zaak door het
Hof o-ewezen de 16 October 1950 (A,.,., Verbr.,
1951, \1z. 48; Bull. en PASIC., 1951, I, 57).

-109l. Voor zover de voorziening de over
de publieke vordering gewezen beslissing
bedoelt :
Over het eerste middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat ter
beantwoording van aanleggers schriftelijke conclusies er toe strekkende te· dben
zeggeri dat de vernietiging van geheel de
rechtspleging welke na het bevelschrift
van outlasting van 29 October 1947 werd
gevoerd, « alle verjaringstuitende daden
en alle gTonden van schorsing dagtekenend van na 28 October 1947 onbestaande
en dus zorider uitwerking maakte n, het
bestreden arrest er zich toe bepaalt te
zeggen dat de verjaring « opnieuw geschorst werd van 8 Mei tot 17 October
1950, vanaf de verklaring van voorziening
in verbreking tot de dag van het arrest
waarbij ten aanzien van deze voorzieriing
uitspraak werd gedaan, daar het openbaar ministerie in de onmogelijkheid verkeerde om te bewerken dat de publieke
-yordering tijdens dit tijdperk zou worden berecht ll, dergelijk antwoord op aanleggers conclusies in genen dele afdoend
zijnde en derhalve gelijkstaancle- met het
on tbreken van motieven :
Overwegende dat, door vast te stellen
dat de verjaring van de publieke vordering « geschorst was geweest van 8 Mei
tot 17 October 1!l50, vanaf de verklaring
van voorziening in verbreking tot de dag
van het arrest waarbij ten aanzien van
deze voorziening uitspraak werd gedaan ll,
het hof van beroep aangenomen heeft
dat de vernietiging door het Hof van verbreking van een beslissing haar schorsende uitwerking niet ontneemt aan de
vom'ziening welke zodanige vernietiging
ten doel heeft;
Dat het arrest door deze beweegretlenen
een passend antwoord op an_nleggers con- clusies verstrekt en dat het middel feitelijke grondslag mist ;
Over het tweede middel : schencling van
artikelen 525, 526 en 536 van het Wetboek
van strafvordering, 27 van de wet van
17 April 1878 bevattende de voorafgaande
titel van het Wetboek van rechtspleging
in strafzaken, doordat het bestreclen arrest, ofschoon het in zijn dispositief zegt
dat het geen rekening houdt met de akten
van de rechtspleging welke door het arrest~ van het Hof van verbreking van
16 October 1950 vernietigd werclen, in onderhavig geval en inzonderheid met het
vonnis van 9 April 1949 en het arrest van
2 Mei 1950, desniettemin aan de verkinring van voorziening van 8 Mei 1950 een
schorsende uitwerking toekent, dan wanneer, indien .deze voorziening, voortvloeiende uit een nietig verklaard arrest,
tot gevolg had de kennisneming van de
rechtspleging aan het Hof van verbreking
op te dragen, zij nochtans evenmin als het

arrest· van 2 Mei 1950, tegen aanlegger
enige uitwerking kon hebben :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het bestreden arrest blijkt dat de ten
laste van aanlegger behouden feiten een
voortdurend wanbedrijf uitmaken, waarvan de uitvoering tot 20 Maart 1944 is
voortgezet geweest ;
Overwegende dat, krachtens artikel 1
van de besluitwet van 29 April 19--!3, de
verjaring van de publieke vordering als~
toen geschorst was en het bleef tot 15 Februari 1915;
Overwegende dat deze verjaring op
20 September 1947 gestuit werd door het
verhoor van getuige -Henri Banters door
de Krijgsauditeur te Brussel; dat zij naclien geschorst werd met ingang van· de
dug waarop het bevelschrift van outlasting in kracht van gewiisde was gedaan
hetwelk op 24 October 1947 door de Krijgsauditeur tc Brussel verlPPnd wPrd · Pn
waardoor ee;n negatief geschil van rechtsg-ebied ontstond met de beschikking welke
op 22 Maart 1945 door de raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te Lenven verleend werd, schorsing die g-eduurd
heeft tot Hi October 1950, datum van het
door het Hof Yan verbreking tot reg-eling
van rechtsgebied gewezen arrest;
Overweg-ende dat uit deze beweegredenen voortvloeit dat de publieke vordering
niet verjaard was toen het bestreden arrest were! gewezen en dat derhalve, al was
de voorziening van 8 Mei 1950, zoals bij
het middel wordt beweert, door het hof
van beroep ten onrechte als grond van
schorsing van de verjaring in aanmerking
genomen geweest, het dispositief van het
arrest desniettemin overeenkomstig de wet
zou blijveri ;
Over llet derde middel : schenfling van
artikelen 155, 189 en 211 van het W etboek
van strafvordering, doordat het hof van
beroep na op verzoek van de verdediging
te hebben beslist .zekere getuigen te verhoren wier verklaringen ten gevolge van
het arrest van het Hof van verbreking
van Hi October 1950 nietig waren geworclen, -deze getuigeJ1 heeft gehoonl zonder
dat hun verklaringen werden opgetekend,
zoals blijkt nit de zittingsbladen van
4 Mei (stuk 271 en 11 Mei (stnk 29), dan
wnnneer artikel 155 van het Wetboek van
strafvorclerin~, tot de procedure v6or het
llof toe]JaSse1i.ik gemaakt bij artikel 211
van hetzelfde Wetboek, bepaalt flat, wanneer het hof beslist dat getnigen zullen
worden gehoord, de griffier aantekening
maakt van de voornaamste verli:Iaringen
van de getuigen, bedoelde verklaringen
tronwens clienende te worden nagezien zo
door het Hof van verbreking ten einde te
oordelen of de bewijzen overeenkomstig
de wet zijn bijgebracht geweest als, in
voorkomend geval, door het hof waarheen
na verbreking de zaak wordt verwezen :

Overwegende dat de bij artikel 155 van
het Wetboek van strafvordering en artikel 10 van de wet van 1 Mei 1849 voorziene verplichting aantekening te maken
van de voornaamste verklaringen van de
getuigen, ten doel heeft de rechter in hoger
beroep in cle mogelijkheid te stellen kennis te nemen van de verklaringen welke
de getuigen v66r de eerste rechter hebben
afgelegd; dat hieruit volgt dat ·zodanige
formaliteit niet van toepassing is v66r
de in laatste aanleg uitspraak doende
strafgerechten ;
Dat het middel naar recht faalt;
Overwegende dat de substantH\le of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
II. Voor zover de voorziening de over
de burgerlijke vordering gewezen beslissing bedoelt :
Overwegende dat aanlegger tot staving
van zijn voorziening geen bijzonder middel inroept en dat het Hof er van ambtswege geen opwerpt;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
!) November 1951. 2" kamer. - Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. - Ferslaggever, H. Anciaux Henry de Faveaux. Gelijkhtidende conchtsie, H. Raoul Hayoit

de Termicourt, eet~ste advocnat-generaal.
- PleiteTs, HH. Humblet, Sand en Goffin
(alle drie van de Balie bij het Hof van
beroep te Brussel).
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ASSISENHOF. - ARREST VAN VERWIJ'ZING.
- VOORZIENING VAN BElKLAAGDE. - ElERSTE
VOORZIENING VERWORPEN. - '.rwEEDE VOORZIENING INGESTELD BINNEN DE VIJF DAGEN VOLGENDE OP DE ONDERVRAGING DOOR DE VOOR'ZlTTER. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
Wannee1· een voorziening, door beklaagde
ingesteld tegen het IH"1"eSt van Verwijzing naa~· het ho.f q;an assisen ve1·wm·pen wenl, is deze niet meer ontvankeUjlc om een tweerle voo·rziening in te
stellen binnen de vi,i.f clagen 1;olgende
01l zijn onfle1·vraging dom· de voorzitter
1:·66·r cle zUting (1).

{RINCHART.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 April 1951 door de Kamer
(1) Verbr., 6 Februari 195() (A1·r.
195(}, biz. 366; Bull. en PAsrc., 1950, I,
nota). Zie ook verbr., 2 Juli 1951 (A1'T.
1951, biz. 650; Bull. en PASIC., 1951, I,

T'erbr.,
389, en
1'e1·br.,
747).

van inbeschuldigingstelling van het Hof
van beroep te Brussel gewezen, en waarbij aanlegger naar het Hof van assisen
van Brabant verwezen werd;
Overwegende dat de voorziening overeenkomstig artikel 296 van het Wetboek
van strafvordering ingesteld is geweest
binnen vijf dagen volgende op de ondervraging van aanlegger door de voorzitter
van het hof van nssisen ;
Overwegende dat aanlegger tegen deze
beslissing reeds een voorziening heeft ingesteld; dat deze eerste vootziening waarbij aan liet hof alle nietigheden werden
onderworpen welke in de huidige staat
van de rechtspleging bij het llof aanhangig kunneri worden gemaakt, bij arrest
van 25 .Tuni 1951 verworpen is geweest;
Overwegende dat, wanneer een eis tot
verbreking is afgewezen geweest, de partij welke hem heeft ingesteld zich fegen
dezelfde beslissing niet meer vermag te
voorzien, welk voorwendsel en welk -mid{lel zij ook dam·toe late g·elden;
Dat deze regel van openbare orde ~nkel
uitzonclering lijdt in het geval voorzien
door de wet van 8 J\IIaart 1948, tot aanvulling van artikel 40 van de wet van
15 Juni 1935, of wanneer aanlegger, door
een na het arrest van veroordeling van
het hof van assisen ingestelde voorziening tegen het arrest van verwijzing bij
het Hof van verbreking nietiglleden aanhangig maakt welke hij aan dit Hof wettelijk niet had kunnen onderwerpen door
de voordien tegen het arrest van verwijzing overeenkomstig artikelen :173 en 296
van het Wetboek van reclltsvonlering ingestelde voorziening, of nog wanneer aanlegger van de eerste vo()rziening afstand
heeft gedaan ; dat deze gevallen ten deze
vreemd zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kost~n.
5 November 1951. - ze kamer. - Voo1·zittm·, H. Wouters, voorzitter. ---, Verslaggevm·, H. Daubresse. Gelijlcluidende
conolusie, H. Roger Janssens de Bistlloven, advocaat-generaal.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
VERBE'l'ERING DOOR HE'f BEHEER VAN EEN
ONJUIST BEVONDEN AANGIFTE OF AANSLAG VAN
AMBTSWEGE. - GEJJRUIK VAN DE YERMOEDENS WELKE DE TlilKENEN OF INDICIEN VAN EEN
HOGERE WELSTAND UITMAKEN. - UITGAVEN
VOOR HET HUISHOUDEN. - UITGAVEN BESTEMD VOOR HET AANWERVEN VAN VOORWERPEN TOT NORMAAL VER'BRUIK. - UITGAVEN
DIE EEN VERMOEDEN UITMAKEN WAAROP HET
BEHEER MAG STEUNEN.

-111-

zo

GERECRTSKOSTEN. - ZAKEN VAN
RECHTSTREEI.CSE RELASTINGEN. - VERBRE-'
KING. - EIS TOT VEROORDELING TOT DE KOSTEN VAN, DE RECHTSPLEGING V66R HET HOF
VAN BEROEP DAT HET VERBROKEN ARREST
GEWEZEN HEEFT. - EIS DIE DOOR HET HOJ!'
VAN VERBREKING NIET KAN INGEWILLIGD WORDEN, ___c BESLISSING DIE TOT DE RECHTSMACHT
VAN VERViiJZING BEHOORT.

1o Het jeit, dat de door de

bela~tingpli~~

.tige voor zijn onderhottd en dtt van ZtJn
· gezin gedane ttitgaven voor het aanwerven van voo1·we1·pen tot nm·maal verlir'uilc bestemd werden, ontneernt aan
deze ttitgaven het lca1·a1cter niet van ve1·rnoeclen, waarop het beheet· rna{/ stettnen hetzij om een onhtist bevonden aan!litt~ te verbeteren, hetz·ij om va:" am~ts
wege de aanslafl van de belastmgpltchtige te vesti{/en (1). (Wetten betreffende

de inkomstenbelastingen, art. 55 _en 56.)
2o Bi.j het bevelen van ae verbrelc·tng van
een arrest in zaleen van rechtstreelese
belastingen, mag het Hot van vel·brelcing de eis niet inwiUigen tot verool·~e
ling tot de lcosten van de rechtsplegw~
v66r. het hot van beroep, clat het ve_1broleen ar1·est {/ewezen heett, de besltssing bet1·ettende de last van ae~.e _Jeosten
tot de rechtsmacht van verwtJZtng behorende.

(BELGISCHE STAAT, MINIS'IEBIE VAN FINANCIEN,
T. CARBONNELLE.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestr.eden
arrest, op 12 Maart 1951 door het Rof van
beroep te Rrussel gewezen;
.
.
Over bet enig middel van verbrekmg .
scbending van artikelen 9'i en 112 van de
Grondwet, 1317 tot 1332 van bet Burgerlijk Wetboek, 25, 26, derde. paragra:;tf,
55 en 56 van de wetten betreffende de IJ?.;
komstenbelastingen, samengescbakeld brJ
koninklijk besluit van 12 Se~J~ember 19~6
en, voor zoveel als nodig, b~J de beslmten van 3 Juni 1941 en 31 .Juh 1943, 1 e~ 2
van de wet .van 17 Juni 1938 .t?t wede~·m
voering van de nationale cnsrsbelastmg,
welke artikelen 1 en 2 zijn geworden van
de opeenvolgende samengescbakel~e besluiten van 16 Juni 1941 en 31 Juh 1943,
alsmede van artikelen 1, 3, eerste para:
graaf, en 9 va": de ~et van 10 .Ja~uarr
1940 boudende mvoermg van een b~Jzon
dere en tijdelijke belasting op de mtzonderlijke winsten, doordat bet bestreden
arrest beslist : 1 o « dat bet bedr~g. van
200.000 frank hetwelk door de admrmst:r:atie in de rekeningen over 1944 wegens u~t
gaven voor het gezin werd opgenomen, m
(1) VHrbr., 25 September 1951 (Ar~·. Verb?'.,
1952, biz. 24; Bull. en PAsrc., 1952, I, 25, en
nota 1, biz. 26).

onderhavig geval enke:t betrekking beeft
op uitgaven ter betal:i_ng van voorwerpen die tot het normaa:t verbruik gediend
hebben ll ; 2° « dat, and~rzijds, dit bedrag
geen teken uitmaakt ~aaruit een bogere
graad van welstand_ _dan uit de aangegeven inkomsten bhJkt : 190.0oo frank
voor 1942, 1943 en 1944 ll ; en gevolglijk
besluit : « dat d~~ geg~vens dus nocb ten
aanzien van de brJzond~re belasting nocb
van de gewone belastingen in aa:nm~rking
kunnen worden genome1:1 ll ; dan "Wanneer .
1o bet feit dat bet ~of erkent dat de nit~
gaven voor bet gezm ()p normale wijze
zijn gescllat geworden, - zonder dat zulks
enige weerslag op de betwiste beginsel"
kwestie bebbe, - alle~n bewijst dat de
administratie bij de bel;laling van het bedrag er van omzichtig en gernatigd is te
werk gegaan; 2° de Vergelijking tussen
de gezamenlijke bedragen van de activa
op respectievelijk 9 October 1944 en
1 Januari 1940 het b~staan te kennen
geeft van een bogere gt·aad van welstand
dan uit de aangegeven inkornste:u blijkt.
dan wanneer deze vergelijking tot doei
beeft de inkomsten v-an de aldus afgeperkte tijdruimte waarop de belasting
client gebeven aan het licbt te brengen
en dan wanneer, bijg~"Volg, de bebouaeii.
cijfers alle lasten drenen te ornvatten
waarmede niet het verwerven er1 het instandhouden van gezegde belastbare inkomsten zou nagestreefd .zijn o·eweest
met inbegrip inzonderlleid van d~ uitga~
ven voor het buishouden :
Overwegende dat aanlegger het arrest
verwijt het geloof te heb)Jen miskend
welk client gehecbt aan de aangiften
in de belastingen welke verweerder over
de jaren 1942, 1943 en 1944 heeft ingediend, door als aangegeven inkomsten een
beclrag van 190.000 fr~nk aan te nemen,
dan wanneer bewuste r:nkomsten, volgens
deze aangiften, slecbts l:lO.OOO frank beliepen, en alzo artikelen 1317 tot 1322 van
bet Burgerlijk Wetboek te hebben geschonden;
Overwegende dat bet arrest, ter raming
van de belastbare grondslag, zo i:n de gewone belasti.ngen ':'?or dienstjaren 1943
tot 1945, als m de biJZOJ:tdere en tijdelijke
belasting op de uitz~nderlijke winsten van
llet dienstjaar 1943, riDDliciet erkent dat de
administratie bet recht heeft de uitgaven
in aanmerking te nernen welke cle belastingplichtige tot zijn eigen onderhoud en
dit van zijn gezin heeft moeten doen
maar dat het, om de tweevoudige Jn het
middel aangeduide reden, het nit clit teken voortvloeiende vermoeden ter zijde
stelt;
Overwegende dat het feit dat deze uitgaven het aankopen gedekt llebben van
voorwerpen die tot het norrnaai verbruik clienen aan gezegc1e uitgaven het karakter van vermoeden niet ontneemt;

1142° MIDDELEN TOT VERBREKING. BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL AFGELEID
UIT EEN TEGENSTRIJDIGHEID VAN REDENEN DIE
DE . BESTREDEN BESLISSING NIET BEVAT. MIDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN FEITE.

3° BINDENDE BEOORDELING DOOR

DE RECHTER OVER DE GROND. DRAAGWIJDTE VAN EEN AKTE. lNTERPRE.TATIE DIE MET DE TERMEN NIET ONVERENIG!IAAR IS. SOUVEREINE lN'fERPRETATIE.

1° Mist grondslag in feUe het m-iddel atgeleid ttit de schenrLing van het ~·ech
tedi j 7~ contract, ·van het a an rLe concl!tsies verschttldigrL geloot en van fle 1·echten van de verdediging, doordat de bestredei" besUssing op een niet ingeroepen akte steunt, flan wannee1· tt.it de
t·echtspleging bUjlct dat fleze alcte was
ingeroepen geweest.
2° Mist grondslag in fe'ite het mirLflel him·ttit afgeleirL rLat de bestrerLen besliss·ing
op strijrLige rerLenen steunt, dan wanneer de t·edenen geen enlcele st·l"ijrLigheid bevatten (1).
3° De rechtet· over rLe gronrL beoo1·deelt
sottve·rein fle rLraagwijrLte van fle hem
onflenvoi·pen alcten, mits rLeze ·interpt·etat-ie met rLe termen van fleze aMen niet
onvet·enigbaar is (2).
(VANDAMME, T. VAN REE1'H.)
ARREST.

akte van toewijzing van 18 December 1946
had beroepen ten einde hare aanspraken te
reclltvaardigen, doordat, bijg·evolg, het
bestreden vonnis bet gerechtelijk contract
bet aan de conclusies van partijen ve 1.~
scllulcligd geloof en cle rechten cler verdediging geschonclen heeft :
Overwegende dat nit de stukken der
procedure blijkt clat verweerster, bij haar
exploot van rechtsingang, tot staving Van
haar aanspraak op een recllt van cloorgang cloor aanleggers eigendom, bet feit
liet gelden, clat zowel een akte verleden
in bet kantoor van notaris Meeus op
18 December 1946, waarbij bet aankopen
door aanlegger van bet eigendom gelegen
te Antwerpen, in de Lange Ridderstraat
nrs 71 en 73 vastgesteld werd, als cl~
akte van aankoop door verweerster van
bet goed gelegen in dezelfde straat, nr 67
gewag maakten van een toegang naar d~
pomp en de koer van bet eigendom nr 71 .
Overwegende dat verweerster bij baa~
v66r de rechter in boger beroep genm:nen
conclusies, om te bew.ijzen dat zij zelve
of haar rechtsvoorgangers geclurende mee:f.
clan clertig jaar gebrnill'. badclen gemaakt
van de toegang naar gezegde pomp en van
cle gang van llet onroerend goed nr 71 Welke in cle Lange Riclderstraat uitkomt, een
vermelding inriep nit een akte van
notaris Batkin van 25 Juni 1886, Welke
betrekking heeft op de toegang naar de
pomp clie zich in bet eigendom nr 71 bevond en op bet recbt van uitweg naar de
Lange Ridclerstraat door de gang van dit
eigendom;
·
Dat verweerster er op wees dat deze'
vermelding insgelijks in de akte van aankoop van aanlegger voorkwam (akte
Meeus van 18 December 1946) ;
Overwegencle clat uit cleze uiteenzetting
blijkt dat llet midclel ten onrecbte hierop
steunt dat verweerster, noch v66r cle
eerste rechter, noch in boger beroep, het
beding zou ingeroepen hebben van de akte
van 1946, hetwelk cloor llet bestreden vonnis als de herbaling van hetzelfde in de
akte van 1886 voorkomencle beding aangestipt wordt;
pat bet miclclel ·· feitelijke grondslag

HE'l' HOF ; - Gelet op bet bestreden
vonnis, op 2 Februari 1950 in boger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen ;
Over bet eerste middel : schending van
artikelen 1134, 1135, ;1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk W etboek, en scherrding van cle rechten der verdediging,
doordat bet bestreden vonnis beslist, dat
bet erf van eiser met een erfdienstbaarheid van overgang ten bate van bet eigendom van verweerster bezwaard is, en
dienvolgens eiser . veroordeelt « om de
twee door hem aangebrachte muren die
de achteruitweg van bet huis Lange Ridderstraat, 67, zo naar de pomp als naar
laatstgenoemde straat versperren, weg te
nemen ll om reden dat eisers rechtsvoorganger in een beding der akte van toewijzing van 18 December 1946 erkend heeft,
« dat llet recllt van doorgang over zijn
eigendom bestaan lleeft; dat deze bescllikking (lienvolgens een titel van erkenning
van de erfdienstbaarlleid uitmaakt naar de
zin van artikel 695 van llet Burgerlijk
Wetboek 11, dan wanneer noch v66r de
eerste rechter, noch in aanleg van boger
beroep, verweerster zich op dit beding der

~ver bet tweecle middel : schencling van
artlkel 97 van cle Gronclwet, cloordat bet
bestreden vonnis beslist dat eisers erf met
een erfclienstbaarheid van overgang ten
gunste van llet eigendom van verweerster
bezwaarcl is, en bijgevolg eiser veroordeelt « om de door hem aangebraehte
muren die de acllteruitweg van bet huis
Lange Ridderstraat, 67, zo naar de Pomp
als naar laatstgenoemde straat versperren,

(1) Verbr., 6 Juli 1950 (An·. Jlerbr,, 1950,
blz. 707; Bull. en PASIC., 1950, I, 808),

(2) Verbr., 18 Februari 1949 (Arr.
1949, biz. 131).

m1st;

Fe 1·br,,
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weg te nemen )), om reden· dat de verkoper, rechtsvoorganger van eiser, met in de
akte van toewijzing van 18 December 1946
te bedingen, << dat alle hogervermelde bepalingen (overgenomen uit een verkoopakte van 25 Juni 188()) van kracht blijven
voor zoveel dezelfde nog zouden bestaan >>,
« hij noodzakelijkerwijze de door deze bepalingen voorziene rechten bedoeld heeft >>,
waaruit het bestreden vonnis afieidt dat
die verkoper het bestaan der kwestielize
ei'fdienstbaarheid bekende, al toegevende,
anderzijds, « dat er wel rlient vastgesteld
dat deze bepaliilgen ('t is te zeggen de
bepalingen der verkoopakte van 25 Juni
1886, in de akte van toewijzing van
18 December 1946 hernomen) geen enkel
recllt met volledige zekerheid aan verweerster verschaffen >>, doordat bijgevolg,
het bestreden vonnis achtereenvolgens
beweert : 1° dat de bedingen van de
verkoopakte van 25 Juni 1886, hernomen
in de akte van toewijzing van 18 December 1946, geen enkel recht aan verc
weerster verschaffen en 2° dat eisers
rechtsvoorganger, met in de akte van
18 December 1946 te verklaren, dat deze
bedingen « van kracht blijven, voor zoveel dezelfde nog zouden bestaan >>, ten
bate van het erf van verweerster, het bestaan erkend heeft van een recht van erfdienstbaarheid, well;:, naar zijn bekentenis, gezegde bedingen niet verleenden,
doordat, dienvolgens, de beslissing van
de rechter over de grond op tegenstrijdige motieven, gelijkstaande met een gemis aan beweegredenen, gesteund is :
Overwegende dat het bestreden vonnis
er op wijst dat de notarHlle akte van
18 December 1946 melding maakt van bepalingen van een akte verleden v66r notaris Batkin op 25 .Juni 1886, de verkoop
vaststellende van het huis gelegen in de
Lange Ridderstraat, nr 67 (thans eigendom van verweerster), welke bepalingen
luiden als volgt : « Voor wat betreft de
toegang tot de pomp welke zich op de
opene koer van de eigendom van de
H. Flamant (alstoen eigenaar van nr 71)
bevindt, en het recht van deze pomp gebruik te maken, alsmede het recht om
naar de Ridderstraat langs de gang van
het huis van de H. Flamant uit te wegen,
verklaren de verkopers aan de koper, voor
zoveel dit in hunne macht is, hem die
rechten te verlenen, maar zonder waarborg >>;
Overwegende dat het vonnis, na vastgesteld te hebben dat deze bepalingen aan
verweerster geen enkel recht met volledige zekerheid toekennen aanstipt dat zij
in de akte van 18 December 1946 onmiddellijk gevolgd worden door de volgende bewoordingen : « Alle hogervermelde bepalingen blijven van kracht voor zoveel dezelve nog zonden bestaan >> ;

Overwegende dat het vonnis, de draagwijdte van die bedingen van de· akte van
1946 ontledend alsmede het voornemen van
de verkopers, rechtsvoorgangers van aaillegger, nasporend, er op wijst dat dezen
door in gezegde bedingen toe te stemmen,
noodzakelijk de er bij voorziene rechten
hebben bedoeld en erkend hebben dat het
recht van doorgang over hun eigendom
(nr 71) bestaan heeft en dat deze bepaling een titel van er kenning van de erfdienstbaarheid uitmaakt naar de zin van
artikel 695 van het Burgerlijk Wetboek;
Ovei·wegende dat uit deze uiteenzetting
blijkt dat, om te verklaren dat verweerster in de akte van 1886 geen zekere titel
van het door haar opgeeiste recht vindt,
het bestreden vonnis enkel en alleen op de
vermeldingen van deze akte steunt, terwijl hetzelfde vonnis, juist door te steunen op dezelfde alde beschouwcl in verband met het beding dat in de akte van
verkoop van 1946 ·onmiddellijk na de herhaling van cle tekst van de akte van 1886
is opgenomen alsmecle op het voornemen
cler verkopers afgeleid uit een interpretatie van het geheel van die bedingen, beslist dat het beding volgend op de herhaling van het heeling van de akte van
1886 een titel van erkenning van de erfdienstbaarheid uitmaakt;
Dat er nit volgt dat de motieven van
het vonnis niet met de bij het middel beweerde tegenstrijdigheid behept zijn en
het middel dienvolgens feitelijke grondslag mist ;
Over het derde middel : schending van
artikelen 695, 1134, 1135, 1162, 1319, 1320
en 1354 van het Burgerlijk Wetboek, en
97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis beslist, dat eisers erf met een
erfdienstbaarheid van overgang ten gunste van het erf van verweerster bezwaard
is en, dienvolgens, eiser veroordeelt « om
de door hem aangebrachte mm·en die
de achteruitweg van het huis Lange Ridderstraat, 67, zo naar de pomp als naar
laatstgenoemde straat versperren weg te
nemen >>, om reden : 1 o « dat de akte van
toewijzing van 18 December 1946 die de
titel van eigendomsoverdracht tussen eiser
en zijn rechtsvoorganger · uitmaakt zekere bepalingen bevat, - hernomen uit
een op 25 .Juni 1886 verleden verkoopakte,
inhoudende verkoop van het lmis dat
thans aan verweerster behoort - bepalingen die geen enkel recht met volledige zekerheid aan verweerster verschaffen >> ; 2° dat nochtans deze bepalirrgen in
de akte van 18 December 1946 onmiddellijk gevolgd worden door de volgende bewoordingen : « alle hogervermelde bepalingen blijven van kracht voor zoveel dezelfde nog zouden bestaan >> ; 3° « dat de
rechtsvoorganger van eiser met bedoelde
beschikking in de akte van toewijzing te
voorzien erkend heeft dat het recht van
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dom·gang over ZIJn eigemlom bestaan
heeft >>, dan wanneer door er zich toe te
beperken te verklaren dat zekere bedingen, - overgenomen nit een akte clie de
verkoop van het thans aan verweerster toebehorende goed tot voorwerp heeft en die
aan deze laatste geen enkel recht toekent,
- van kracht blijven, voor zoveel zij nog
zouden bestaan, eisers rechtsvoorganger
niet heeft kunnen erkennen dat het aan
deze laatste verkochte goed met een erfdienstbaarheicl van doorgang ten gunste
van het aan verweerster toebehorende erf
bezwaard was, doordat bijgevolg, het bestreden vonnis aan de bedingen van de
akte van toewijzing van 18 December 1946
een draagwijdte toegeschreven heeft welke
onverenigbaar is met hun bewoordingen,
zoals de recllter ten gronde ze weergeeft
en ze zelf ontleedt, cloordat het bestreden
vonnis dus het aan de akten verschuldigd
geloof geschonden heeft :
Overwegende dat, om aan te nemen clat
de rechtsvoorgangers van aanlegger erkend hebben dat de litigieuze erfdienstbaarlleid het door hen verkochte erf ten
voonlele van het erf van verweerster bezwnanle, het bestreden vonnis niet enkel
st<eunt op de bedingen van de akten van
1886 en 1946, maar ook op de overweging dat de rechtsvoorgangers van aanlegger de door deze bedingen voorziene
rechten bedoeld hebben en dat zij, door
de woorden « voor zoveel dezelve nog zouden bestaan >> te gebruiken en niet de uitdrukking « voor zoveel dezelve ooit zouden
bestaan hebben ll, erkend hebben dat het
recht van overgang op hun eigendom bestaan heeft;
Overwegende dat deze interpretatie
welke met de termen van de besproken
bedingen verenigbaar is tot de souvereine
beoorileling van de rechter over de grond
behoort en het dispositief van het bestreden vonnis reclltvaardigt;
·
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten en tot een vergoeding van 150 frank
jegens verweerster.
8 November 1951. -

1• kamer. - Vom·H. ·Bail, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Bareel. Gelijlclttidende conclusie, H. Colard advocaat-generaal. Pleiteb, HH. 'Van
Ryn en Van Leynseele.
zitter,
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BESL.AG.
BURGERLIJKE ZAKEN.
DERDE BESLAGENE. AANVRAAG AAN DE
VOORZITTER VAN DE RECHTBANK, UITSPRAAK
DOENDE IN KORTGEDING, TOT MACHTIGING OM

DE IN BESLAG GENOMEN SOMMEN EN EFFECTEN
AAN EEN SEQUESTER TE OVERHANDIGEN. VOORZITTER BESLISSENDE DAT DE EIS DOOR
ARTIKEL 554b·is VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSLEGING GERECHTVAABDIGD
IS. - GEEN BETWIS'l'ING DAT DEZE WETSBEPALING K4N TOEGEPAST WORllEN.- WETTELIJKE
BESLISSING.
Is wettelijlc met reclenen omlcleed het bevel van de vom·zUte1· van de 1·echtbank
van eerste aanle[!, nitsp1·aalc doende in
lcort[lecling, beslissende clat de eis van
de de,rde besla,[!ene, gestewncl op a1'tilcel 554bis vnn het W etboek van burge1·Ujlce 1'echtsplerring en cle nwchUg,ing tot
voo1·we1·p hebbencl om cle in besla,g oenomen gelclen en titels nan een sequ.este1·
te ove1'handigen, cloor aeze wetsbepaUng
gereohtvrwnU[Itl is, 'tpannee1· v66'1' de
voo1·zittM niet betwist wenl clctt voorrnelcl (l,rtilcel 551bis in het onclerhnvirr
f!BVal kon toeuepast 'WOnlen (1).

(RENELLE-DENIS, T. !CONTAINE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
bevelschrift. op H Se11tember 1948 gewezen door de voorzith~r nm de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, zetelende in kort geding;
Over llet enig middel : schencling van
artikelen 5547ris (art. 26 van de besluitwet
ur 300 van 3(} Maart 1936), 557, 563, 564,
567, 570, 571, 579, 656, 657 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering en
van artikel 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden bevel, bij toepassing van
artikel 5547Jis van het Wetboek van
bnrgerlijke 1'echtsvonlering, de genaamde
Willy Fontaine, derde beslagene, er toe
he·eft gemaclltigcl de sommen en effecten
welke aan twee<le verweercler toebehoorden', en welke hij onder zich hield, in
hnnden van <le sequester, die het aanstelde,
over te geven, clit bij toepassing van artikel 554b'is van het Wetboek van burgerlijke rechtsvorclering, door als enige grond
van zijn beslissing enkel te · vermelden
« dat cle eis, naar lnid van artikel 554bis
van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering gerechtvaardigd is ll, dan wanneer de derde beslagene, eerste verweercler in verbreking, de bij artikelen 571 en
volgende van het Wetboek van burgerlijke
reclltsvordering voor.ziene verklaring had
afgelegcl en het beslag onder derclen of
verzet gelclig had horen verklaren, zodat
(1) Omtrent de motivering van in burgerlijke
zaken gewezen v9nnissen en arresten, raad...
pleeg verbr., 19 September 1946 (A1·r. Verbr.,
1946, blz. 294); 21 November 1946 (ibid., 1946,
biz. 400, en nota 1); 17 Mei 1951 (A1·1·. Verbr.,
1951, blz. 533; Bull. en PASIC., 1951, I, 624).
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er enkel nog aanleiding bestond tot verSTAAT BEWERENDE DAT DE OPEISING SLECHTS
deling bij aandelen, het beslag onder derRET GEBRUIK VAN DE WAGEN BETROF. -BEden veranderd zijnde in een beslag tot tenWERING GEGROND OP ARTIKEL 256 VAN RET
uitvoerlcgging en dan wanneer artiREGLEMENT OVER DE MlLITAlRE OPEISINGEN.
kel 551bis van het Wetboek van burger- VONNIS BESLISSEND DAT DE OPEISING OP DE
lijke rechtsvordering enkel is uitgevaarEIGENDOM VAN ;!lET VOF;RTUIG BETREKKING
digd geweest ten einde te verhinderen dat
HAD, ZONDER DE BEWERING VAN DE STAAT TE
zekere personen, wdke weinig geneigd
BEANTWOORDEN. VONNIS NIET GEMOTIzijn hun schulden te betalen, de tenuitVEERD.
voerbrenging zouden dwarsbomen door
beslagleggingen in hun eigen handen te Is niet met 1·eaenen omlcleed ltet vonnis
dat 1Jeslist dat een aan de wet van
volvoeren, en geenszins ten einde de derde
l2 Mei 191!'1 ove1· de milita·ire opeisingen
beslagene, zoals ter zake, in staat te stelonde·rwo1'1Jcn opeisin{f op de eigendom
Ien zich te onttrekken aan de tennitvoervan een voertuig betrelclcing harl, zonder
brenging 'van een vonnis waarbij !let in
het doo·r de Staat in concltts·ies op(fezijn llanden ge!egde beslag geldig wordt
worpen vc1·weer te beantwoorden, naar
verklaard, <loor de beslagleggende scllnldlnirl waanJan de opeising Twaohtens artieiser te noodzaken de 11rocedure opnienw
kel .'256 van het 1·eglement over ac m'ilitegen een sequester in te leiden :
take opeisi1i.gen slechts het gebntilc va.n
Overwegende dat, volgens de vaststelhet voertu.ig kon betretten (1).
lingen van !let bestreden bevel, het gewezen werd op een dagvaarding gegrond op
(BELGISCHE STAAT, T. DERHET.)
artikel 554Ms van het Wetboek van bnrgerlijke rechtsvordering en op 2 en 5 AuARREST.
gustus 1950 betekend op verzoek van eerste verweerder, dercle beslagene;
HET HOF; - Gelet' op !let bestreden
Overwegende dat nit geen enkel regelmatig aan het Hof voorgelegd stuk blijlrt vonnis, op 19 Mei 1!l50 in lloger beroep
dat eiseres in verbreking conclusiPR l1eeft gewezen door de Rechtbank van ecrste
genomen waarbij betwist wer<l dat ter aanleg te Luik ;
Over het enig middel, schending van
zake voormeld artikel 554bis mocllt worden toege11ast; dat flerllalve het bevel artikeiPn !17 van de Grondwet, 1319 en 1320
vaststellcnfle dat de eis luidens die wets- van bet Burgerlijk Wetboek, 256 en 257
bepaling gegrond is, naar !let bij artikel 97 · van bet koninklijk besluit van 3 Mei l93!i
van de Gronrlwet vereiste met redenen is (Strwtsblrul vnn 10 September 19391 tot
uitvoering vail de wet van 12 :Mei 1927 op
omkleed;
Dat dit onderdeel van !let middel naar de militaire 011eisingen, van artikel 3 van
het besluit van de Regent van 19 Septemrecllt faalt;
Overwegende dat nocll nit het bestre- ber 1n45 betreffende_ de door weerstandsden br~velscllrift noch. nit een ander regel- groeperingen aangegane verplichtingen,
matig aan het Hof voorgelegd stuk blijkt doordat·llet bestreden vonnis beslist lleeft
dat, toen de clagvaanling van eerste ver- dat !let wegnemen van de personenauto
weerdcr werd aangezegcl een vonnis waar- van verweerder een opeising in eigendom
bij llet in zijn handen gelegde beslag gel- uitmaakte en, dienvolgens, eiser' er toe
dig werd verklaard was gcwezen en bete- heeft veroordeeld aan verweerder de som
van 2ii.OOO frank te betalen, welke de wetkend geweest ;
Dat dit onderdeel van het middel feite- telijke en billijke vergoeding van het door
hem geleden nadeel vertegenwoorcligt, ~lan
lijke grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorzie- wanneer eiser staande hield dat, bij toening ; veroordeelt eiseres tot de kosten en passing van artikelen 256 en 257 van !let
tot een vergoeding van 150 frank jegens reglement over de upeisingen, de eenheden
van !let geregeld Ieger de autovoertuigen
elk der verweerders.
in llunr opeisen, en het vonnis, door op dit
9 November 1951. - 1• kamer. ~ Voor- middel gecn antwoord te verstrekken,
niet wettelijk met redenen ·is omkleed en
zitte1·, H. Louveaux, eerste voorzitter. artikeL97 van de Grondwet heeft geschonTTerSl(t_qgeve1·, H. Bail. - Gelijlcluidende
den alsmede artikelen 1319 en 1320 van het
conclltsie, H. Raoul Hayoit de Termiconrt, eerste advocaat-generaal. - Plei- Burgerlijk Wettioek (schending van het
te1·, H. della Faille d'Huysse.
·
geloof dat aan de conclusies client ge-
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN.
MILITAIRE OPEISING VAN EEN VOERTUIG. -

(1) Omtrent artikel 256 van het door koninklijk besluit van 19 October !928 goedgekeurd
reglement en zijn vervanging door artikel 256
van het- door koninldijk besluit van 3 Mei 1939
goedgekeurd reglement, zie verbr., 12 Jannari
1950 (Bull. en PAsrc., 1950, l, 308).
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-118hecht), doordat het bestreden vonnis beslist heeft dat eiser tevergeefs laat gel_den dat de Weerstand het voertuig louter
tijdelijk heeft opgeeist en dus voor een
tijdelijk gebruik, omdat zulks er mede
gelijkstaat te beweren dat de Weerstand
nooit in eigendom kon opeisen wijl hij een
einde moest nemen dan wanneer het leger
in vredestijd voortbestaat, en omdat zulks
insgelijks er zou op neerkomen de vergoeding van het eigendom ter zake van
opeising door de Weerstand volledig af
te schaffen, dan wanneer-deze wijze van
schadeloosstelling voorzien is voor de militaire opeisingen waarmede de eerste bij
voornoemd . besluit zijn gelijkgesteld geweest, dan wanneer het vonnis dat overeenkomstig artikel 3 van het besluit van
de Regent van 19 September 1945 uitspraak doet, diende na te gaan (zoals het
had dienen te doen indien de opeising door
het leger verricht was geweest) ,- of de
opeising tot gebruik of in eigendom was
geschied en, om daaromtrent te beslissen,
artikelen 256 en 257 van het algemeen reglement cliende toe te passen, dan wanneer
eiser niet heeft staande gehouden dat de
vVeerstand nooit anders dan tot genot zou
kunnen opeisen, omdat hij in duur tot
de oorlogstijd beperkt was :
Over het eerste onderdeel :

verslaggever, H. Bareel. Gelijkluidende concl·usie, H. Raoul Hayoit de Ter~
micDurt, eerste advocaat-generaal. - Pleitm·, H. Resteau.
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1° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI-

TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN).
SCHADELIJKE HANDELING. - VERANTWOORiiELIJKHEID. - VoonwAARDEN.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. - l\IIIDDEL EEN GEBREK AAN
ANTWOORD OP DE CONCLUSIES AANVOERENDE.
PASSEND AN'l'WOORD. l\IIIDDEL DAT
GRONDSLAG MIST IN FEITE.
3° ARBEID. - BESCHERMING. - BESLUIT
VAN DE REGENT VAN 27 SEPTEMBER 1947,
ARTIKEL 574. - VERBOD BUSSEN MET BEN·
ZINE IN GARAGES NEER 'l'E LEGOICN. - DIUAGWIJDTE.
1 o Opdat een hnndeling een onvoo1·zich-

t-iglz.e-icl naa.1· de zin van artilcels ,)18
en ¥~0 ·van het St1·afwetboelc zo~t. uitmalcen en aanleicling _qeven tot verantwoonleli~lcheid Machtens a1·tikels 1382,
1383 en 1384 va1L het Bm·gerlijlc Wetboelc, moet z·ij niet vwn an1·d z·ijn zelce1·Ujlc schade te ve1·oorzaken; het volstaat
Overwegende dat bij v66r de rechter in .
rlat zij de schade veroorzaalrt heeft en
hoger beroep genomen conclusies, eiser,
rlat hnn·r dade1· gehonden was ze te voorna aangenomen te hebben tlat de wegnez·ien en de nodi_qe maat1·egelen te trefming -van de litigieuze wagen door
fen om dit gevolg te voo1"7comen (1).
een weerstandsgroepering, bij toepassing
van artikel 3 van de besluitwet van 2° Mist gmndslag in teite het m.icldel afgeleid 1tit het gebrelc aan nntwoord op
19 September 1945, behDorde te worden
de conclnsies, dan wnnneer deze in het
vergoecl gelijk ter zake van militaire
nr1·est passen.d beantwoord werden (2).
opeisingen, artikel 256 van het reglement
over de militaire opeisingen, gewijzigd 3° De bepaling van a1·tikel .574, litt. a, van
- het beslnit vwn de Regent van 'Z'I Sepbij het r.eglement goedgekeurd bij koninkte-mber 1941 het nlgemeen reglement belijk besluit van 3 Mei 1939, inriep om
vattend voo1· cle bescherming van de m·staande te houden dat de opeising enkel
beicl, cUe verbieclt ·in garages b11.ssen met
het gebruik van de wagen becloeld had ;
benzine, of waarin e1· benzine geweest
Overwegende dat het vonnis beslist dat
is, neer te leggen, beoo_qt slechts de opde opeising de eigendom van het voertuig
slag en de clmwzame atzettin_q, doch niet
bedoelcle, terwijl het echter nalaat het
het toevallig en lcm·tstondige 1Jlaatsen
door eiser ingeroepen verweermiclclel te
van een b~ts met benzine naar aanleibeantwoorden; clat het bestreden vonnis
ding van een tijdeUjlc r1ebrnilc.

derhalve artikel 97 van de Grondwet heeft
geschonden ;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat onclerhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers
van cle Rechtbank van eerste aanleg te
Luik en dat melding ervan zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder tot de
kosten; verwijst de zaak naar de Rechtbank van eerste aanleg te Hoei, zitting
houdend in hoger beroep.
9 November 1951.

~

1" kamer. -

!ltitter, H. Louveaux, eerste

Voo·r-

voor:;~itter.

-

(GROOTAERD,

'r.

DUMAREY.)

ARREST.
HE'l' HOF; ~ Gelet op het arrest van
het Hof van verbreking, dd. 9 October
1950, waarbij het door het Hof van beroep
(1) DE PAGE, bd. II, n' 941, en Omnplernent,
bd. II, biz. 228; PLANIOL en RIPERT, bd. VI,
n' 517, biz. 710.
(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,
·25 October 1951 (A7'7'. T'erbr., 1952, blz. 93;
Bull. en PASIC., 1952, 1, 101).
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-119te Gent op 3 April 1950 gewezen arrest
verbroken werd, doch enkel in zover
het aanleggers hun vordering had ontzegd en ze tot de kosten van de burgerlijke vordering verwezen had, en waarbij
vervolgens de zaak alzo beperkt naar het
Hof van beroep te Brussel verwezen werd ;
Gelet op het bestreden arrest door dit
hof gewezen op 30 Mei 1951;
Over het eerste middel : schending van
artikelen 1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 418 en 420 van het Strafwetboek en 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden arrest eisers vordering
strekkende tot herstelling van de hun door
de font van eerste verweerder veroorzaakte schade verwerpt, om reden dat het
feit een motor, binnen een garage, met
naphte te kuisen slechts een onvoorzichtigheid zou uitmaken, << moest betichte
normalerwijze voorzien, wat hier niet het
geval is, dat zich een kortsluiting of een
andere omstandigheid ging voordoen die
normalerwijze de naphte in de gegeven
omstancligheid ging doen ontvlammen JJ,
dan wann-eer de lichtste font volstond om
aanleiding te geven tot de aansprakelijkheid van verweerders, en, zoals eiser het
in zijn besluiten deed gelden, het een
font was een motor met naphte te kuisen in omstancligheden waarin deze
naphte kon ontvlammen, en dan wanneer
het niet nodig is dat het schadelijk gevolg van een feit normalerwijze zeker
zou zijn om er een sclmlclig felt van te
maken en het - als onvoorzichtigheid te
doen beschouwen, daar het inderdaad
volstaat dat dit gevolg mogelijk zou zijn :
Overwegende dat, opdat een handeling
een onvoorzichtigheid uitmake in de zin
van de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek en aanleiding geven zou tot aansprakelijkheid krachtens artikelen 1382,
1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek,
niet wordt vereist dat zij van aard weze
zekerlijk schade te veroorzaken; dat Volstaat dat de schade een mogelijk gevolg
van de gestelde handeling weze, doch dat
dit mogelijk gevolg voorzienbaar moet
zijn, zodat hij, die de schadeberokkenende handeling verricht, slechts een onvoorzichtigheid begaat wnarvoor hij aansprakelijk wordt, wanneer hij gehouden
was de schade te voorzien en het nodige
te doen om ze te vermijden;
· Overwegende dat het bestreden arrest
niet beslist dat er slechts verantwoordelijkh~id teweegbrengende onvoorzichtigheid bestaat wanneer door de gestelde
daad zekerlijk schade zal worden veroorzaakt; dat het ook niet ontkent dat loutere mogelijkheid van een schadelijk gevolg volstaat om aanleiding te geven tot
aansprakelijkheid van hem clie de daad
stelt, en dat, waar het, op grond van een
souvereine beoordeling van de bij.zondere
omstandigheden waarin het ongeval zich

heeft voorgedaan, beslist dat aanlegger
« normalerwijze niet moest voorzien dat
zich een kortsluiting of een andere omstancligheicl ging voordoen die normalerwijze in de gegeven omstancligheclen de
naphte ging doen ontvlammen Jl en daaruit afieiclt dat ten laste van aanlegger
geen onvoorzichtigheid bewezen is, het
bestreden arrest de wetsbepalingen niet
heeft geschonden die in het middel worden aangewezen ;
Over het tweede middel : schending
van de artikelen 97 van de Grondwet, 1101,
1134, 1382, 1383 en 1304 van het Burgerlijk Wetboek, 418 en 420 van het Strafwetboek : 1 o doordat het bestreden arrest de door eiser ingestelde vordering
tot schadeloosstelling verwerpt, zonder
de besluiten van eiser te beantwoorden en
namelijk zonder de in deze besluiten voorgestelde bewering te beantwoorden, - dan
wanneer eisers in hun besluiten beweerden dat het een font was een motor met
ontvlam!Jare naphte met een borstel met
ijzeren band te kuisen, terwijl de batterij aan de motor gekoppeld en aan het
laden was en zulks in een garage te
doen; 2° doordat het bestreden arrest
verweerclers van all~ aansprakelijkheid
ontlast om reden dat het « niet eens vaststaat dat er een oorzakelijkheidsverband
tussen het ontstaan van de brand en het
kuisen met naphte bestaat en derhalve ook
niet tussen deze !Jewerking en de verwondingen van de burgerlijke partij 11, dan
wanneer het niet het ontstaan van de
brand was, maar wel het verspreiden er
van dat door eiser als oorzaak van zijn
verwondingen ingeroepen was :
Overwegende dat, na, op grond van
overwegingen welke door het middel niet
worden bestreden en namelijk van de
vaststelling dat op zich zelf het reinigen
met naphte terwijl de batterij aan 't laden
was geen brand heeft kunnen doen ontstaan, te he!Jben beslist dat niet bewezen
is ge!Jleven dat het ontstaan van de brand
het gevolg van een font van betichte zou
zijn, het bestreden arrest vervolgens
heeft nagegaan of het reinigen van een
motor met ontvlambare naphte in een
garage minstens niet een onvoorzichtigheid kon zijn; dat, waar het desaangaande heeft geoordeeld dat dusdanige
handeling noch een overtreding van de
wet uitmaakt en namelijk geen inbreuk
op het besluit van de Regent van 27 September 1947 op de bescherming van de arbeid, noch een onvoorzichtigheid, vermits
aanlegger normalerwijze niet moest voorzien dat zich een kortsluiting of een andere omstandigheid ging voordoen die
normalerwijze de rwphte in de gegeven
omstandigheden ging doen ontvlammen,.
zodat er geen oorzakelijkheidsverband
tussen het kuisen met naphte en de verwondingen van de burgerlijke partij be-
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staut, het bestreden arrest een voldoend
en gepast antwoord heeft verstrekt op de
in het middel becloelde beweringen omvat
in aanleggers besluiten;
Overwegende dat het middel aldus in
feite niet opgaat;
Over het derde middel : schending van
artikelen 57-! van het besluit van de Regent dd. 27 September 1947, bevattende
het algemeen reglement voor de bescherming van de arbeid, van de wetten del.
5 JVIei 1888 en 2 Juli 1899 - 25 November
1931 (samengeordend bij koninklijll:. besluit dd. 23 December 1h3: j, van :utikelen 1382, 1383, 138-! van het Burgerlijk
Wetboek, 418 en 420 van het Strafwetboek, 67 en 9i van de Grondwet, doordat het bestreden arrest verklaart dat artikel 574 van het koninklijk besluit del.
27 September 1947 cc geenszins het tijdelijk neerzetten van een bus met naphte
noch het reinigen met naphte, zoals het
in onclerhavig geval gebeurde, verbiedt ll,
dan wanneer het in de garages verboden is : a) bussen met benzine of waarin
er benzine geweest is te plaatsen, en dat
deze slechts in een daartoe speciaal bestemu lokaal mogen opgestapeld worden)) :
Overwegende clat uit de bewoordingen
zelf en uit de samenvoeg·ing van de onclerscheiden. beschikkingen van de in het
micWel aangehaalcle wetsbepaling blijkt
dat het uitgevaardigd verbod slechts de
opslag en de enigszins duurzame afzetting
van bussen met benzine in garages becloelt
en niet de toevallige .en kortstondige neerzetting van een bus met benzine naar
aanleic1ing van een tijdelijk gebrnik; clat
het middel naar recht faalt;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten
et tot betaling ener vergoecling van 150 fr.
aan verweerders.

BUHGERLLJKE VORDERING OP TIJD INGESTELD.
- VERJARING VAN DE PUBLIEKE VORDERING.
- ZONDER UITWERKING OP DE BURGERLIJKI£
VORDERING.
3° JVIIDDELEN TOT VERBREKING. -~
STRA~'ZAKEN. MIDDEL EEN DOOR EEN JN
KRACHr VAN GEWl.JSm; GiWANE BESLISSINcl
13ESLECHTE BETWISTING OPWERPENDE. - NIETONTVANKELIJKHEID.
4° JVIIDDELEN TO'l' VERBREKING. STRAI!ZAKEN. - MinDEL EEN GEBREK AAN
AN1'WOORD OP DE CONCLUSIES AANVOERENDE. PASSEND ANTWOORD. - JV!IDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN I!EITE.
5° VERBREKING.- UITGESTHEKTHEID.- STHAPZAKEN. - VERBREKING VAN DE BESLISSING VAN VEROORDELING VAN" DE BEKLAAGDE. - NIET ONTVANKELIJKE VOORZIE"
NING VAN DE BURGERLIJK VERAN1'WOORDELI.JKE PARTIJ. - GEVOLG VAN DE VERBREKiNG 'I'EN OPZlCH'fE VAN DEZE PARTIJ.

1 o De publieke vo?·der·i.n.g voortspr·uitende
uU een ·inlJreuJc otJ de wetten en Vfwm·den:ingen op de poliUe van het ve1·1cee·r
ve1·jaa1·t na ve'l"loop van een jaar te relcenen van de dag toaa.rop het rnisd?"ijf
bedr·even werd of van de laatste binnen
deze tenn·ijn gestelde stuiUngsdaad, behalve verlenging ·van de verjaringstermijn ten gevolge van een wettelijlce oo·rzaalc ·vcm scho1·sing (1).
2° De verja1·ing van de tJubUeke vorde·rin{f b1·engt de verjaring niet mede ·van
de op ti.id ingestelde vo1·dering van de
btwrwrlijlce pMtij (2). (Wet van 30 Maart

1891, art. 1.)
3° Is niet ontvankelijlc het middel een be-

1° VER.JARING (IN STRAFZAKEN).
VE'!KEER. - TERMIJN.
2° VFJRJARING (IN STRAFZAKEN).

twisting opwerpeml die doo1· een v?·oegem ·in lcracht van gewijscle gegctne b.eslissing van cle corTectionele 1·echtbank
beslecht wm·d (3).
4° .iiHst grondslag in feite het rwiddel afgeleid uit een gebrelc aan antwoo1·d op
cle conclttsies, dan wanneer cleze in de
best?·eaen besHssing op passende wijze
bcwntwoorcl werclen (4).
5o Wanneer· de ve1'b1·elcing van cle beslissing -uwn ve1·oo·rdeling op rle voo1·ziening
van cle belcla.artde ttitgesp1·olcen wordt,
en wanneer de btwge?'lijlc verantwoorclelij lee pa:rtij zich niet vooTzien he eft
of mwegelmntig vom·z·ien heeft, wonlt
cle 7JesHssing vctn het a1v·est of van het
ronnis waarbij deze partij 7Jurgerl'ijlv
ventnt·u;oo?·delijlc verlclam·d wordt voor
de -ueroordeling van de belclaagde, zoncleT VOOTWerp (5).

(1) Verbr., 22 Juli 1950 (Bull. en PAsrc.,
1950, I, 841).
(2) Verbr., 22 Juli 1950 (Arr. YeTM., 1950,
blz. 736; Bull. en PAsrc., 1950, I, 843, en nota 3,
.biz. 844).
(3) Verbr., 20 December 1948 (Arr. Ye1•br.,
1948, biz. 644, en nota 1).
('1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer voor-

gaand arrest, alsook verbr., 12 November 1951
(Bull. en PASIC., 1952, I, 130).
(5) Verbr., 14 November 194.9 (A1·r. T'erb?".,
1950, blz. 134; Bull. en PASIC., 1950, I, 148, en
nota 2, biz. 149); 20 Juli 1951 (Arr. Ye1·br.,
1951, blz. 689; Bull. en PASIC., 1951, I, 792) ;
8 October 1951 (Ar>". Ye1·br., 1952, biz. 4.6;
Bull. e1i PAsrc., 1952, I, 49).

12 November 1951. - 2° kamer. - Vom·Z'itter, H. Wouters voorzitter. - Verslaggever, H. Vanclermersch. ~ Gelijlcl1t'idencle conclnsie, H. Roger .JansEens de
Bisthoven, advocaat-generaal. - PleUers,
HH. della Faille rl'Huysse en Van Leynseele.
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(VERBERT, T. VAN IN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 18 Mei 1951 door de Oorrectionele Rechtbank te Mechelen gewezen;
I. Wat betreft de voorziening ingesteld
door Joseph Verbert :
·
Over het eerste middel dat uitsluitend
tegen de beslissing over de publieke vordering is gericht : schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 7 van de
wet van 1 Augustus 1899 betreffende de
politie van het verkeer, 21, 22, 23, 25, 26
van de wet van 17 April 1878 die de voorafgaande titel van het Wetboek van
rechtspleging in strafzaken uitmaakt,
doordat het bestreden vonnis op 18 Mei
1951 llet beroepen vonnis zo op strafrechterlijk als op burgerlijk gebied bevestigt, na vastgesteld te hebben dat de
eerste eiser beticht was van te Aarschot op 26 Maart 1948 het artikel 96,
paragraaf 1, van het verkeersreglement
overtreden te hebben, zonder de minste reclen aan te duiden die de verjaring
zou beletten, - dan wanneer het misdrijf
verjaard en de vordering bijgevolg vervallen was :
Overwegencle dat, naar luid van het
exploot van rechtsingang, aanlegger vervolgd werd wegens inbreuk op het artikel 96, paragraaf 1, van het algemeen reglement op de politie van het vervoer en
van het verkeer, gepleegd op 26 Maart
1948;
Overwegende dat krachtens het artikel 7 van de wet van 1 Augustus 1899 en
de artikelen 21 tot 26 van de wet van
17 April 1878 bevattende de voorafgaande
titel van het W etboek van rechtspleging
in strafzaken, de openbare rechtsvordering voortspruitende uit een misdrijf
voorzien door de wet en de verordeningen
betreffende de politie op het verkeer verjaart na verloop van een jaar te rekenen
van de dug waarop het misdrijf werd begaan of van de la:itste binnen voormelde
termijn gestelde stuitingsdaad;
Overwegende dat de verjaring Iaatst,
op 23 Maart 1949, door de vordering van
het openbaar ministerie tot dagvaarding
van aanleggers v66r de correctionele rerhtbank regelmatig gestuit werd;
Overwegende dat, de verjaring zijnde
geschorst geweest gedurende de aanleg in
verbreking van 29 November 1949 tot
27 Februari 1950, de verjaring definitief
op einde .Juni 1950 is ingetreden; dat derhalve op de dag waarop het bestreden
vomiis op 18 Mei 1951 werd gewezen, de
openbare rechtsvordering door verjaring
vervallen was;
Overwegende dat het middel dienvolgens gegrond is;

Over het tweede middel dat tevens tegen de beslissing over de publieke vordering en tegen de beslissing over de burgerlijke vordering is gericht : schending
van artikelen 161 van het Wetboek van
rechtspleging in strafzaken, 1350, 1351,
1352, 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk
"\Vetboek, 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden vonuis, dat vaststelt dat
eerste eiser door het vonnis op 10 .Juli 1948
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
te Leuven << waar reeds over hetzelfde
ongeval gevonnist werd )) vrijgesproken
werd, de nieuwe vordering nochtans ontvankelijk verklaart om reden dat de
nieuwe vordering « een gans nieuw feit
ten laste van beklaagde legt )), dan wanneer de rechter bi.i wie een strafzaak aanhangig gemaakt wordt, gehouden is elk
misdrijf dat te zijner kennis komt ambtshalve te beteugelen, waaruit volgt dat de
rechter die « over hetzelfde ongeval gevonnist heeft )) en die eiser vrijsprak, deze
van elk misdrijf onschuldig heeft verklaard :
A.. In zover het middel is gericht tegen
de beslissing over de publieke vordering :
Overwegende dat, vermits de publieke
vordering door verjaring vervallen is, het
middel, waar het tegen de beslissing over
de publieke vordering gericht is, zonder voorwerp is ;
B. In zover het mid del tegen de beslissing over de burgerlijke vordering is gericht :
Overwegende dat de burgerlijke vordering regelmatig te bekwamer tijde werd
ingesteld op 29 Juli 1948 door de rechtstreekse dagvaarding welke aan aanlegger·
werd betekend vooraleer de verjaring van
de publieke vordering was ingetreden; dat
de verjaring van de publieke vordering
aldus krachtens het artikel 1 van de wet
van 30 Maart 1891 zonder invloed blijft
op de burgerlijke vordering;
Overwegende dat het in het middel bedoeld door de Oorrectionele Rechtbank te
Leuven op 10 Juli 1948 gewezen vonnis,
uitspraak doende over een vordering van
het openbaar ministerie strekkend tot
vervanging van de ten laste van aanlegger
gelegde overtreding van het artikel 36,
lid 1, van de W egcode door een telastlegging wegens inbreuk op artikel 96, lid 1,
van dezelfde Wegcode, beslist heeft dat
« de gevraagde disqualifica tie nieuwe feiten ten laste van verdachte legde en de
rechtbank in hoger beroep onbevoegd was
om van deze nieuwe feiten kennis te nemen )) ; dat deze beslissing kracht van gewijsde heeft verJn·egen ;
Overwegende dat het middel aldus een
betwisting weer ophaalt welke afdoende
door een vroeger in kracht van gewijsde
getreden vomiis werd beslecht en dat het.
derhalve niet ontvankelijk is;
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Over het dercle middel dat nitsluitend
wordt g·ericht tegen de beslissing over de
bnrgerlijke vorclering : schending van artikelen 96, 1°, 57, 1° en 2°, S1, 1°, 29, 1°
en so, 36, 4°, van het verkeersreglement,
1350, 1S51, 1S52, 1S82, 1383 en 1384 van het
Bnrgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet, doordat het bestreclen vonnis eiser
ve_roorcleelt wegens overtreding van arti.kel 9G, 1°, van het verkeersreglement hem
aansprakelijk verklaart en de gause verantwoordelijkheid van het ongeval te
zijnen laste legt, verklarende dat, alhoewel de burgerlijke partij een font « kon
begaan hebben op grond van artikelen 29,
1°, 31, 1°, of 34, 4° (S6, 4°) van {]e Wegcode ll, eiser aileen aansprakelijk is, daar
de plotse en onvoorziene uitwijking naar
links, zonder voorafgaande verwittiging,
als enige en uitsluitende oorzaak van het
ongeval client beschonwd, 1 o zoncler rekening te houden met eisers besluiten noch
ze te beantwoorden ; 2° zonder rekening te
houden met het ingeroepen vonnis dd.
10 Juli 1948, clat de burgerlijke partij wegens overtreding van artikel S1, 1 o, van
het verkeersreglement veroordeelde en
eerste eiser van de betichting van artikel 37, 1°, c, vrijsprak dan wanneer :
1° eiser in zijn besluiten deed gelden :
a) « dat hij zich niet moest er aan verwachten dat, in strijd met artikelen 31, 1 o,
29, S0 , en 36, 4°, hij ·links voorgestoken
ging worden in een bocht en bij het naderen van de aansluiting der Tiensestraat
met de Orleanstorenstraat en de Visgrachtstraat ll; b) « dat overeenkomstig
de artikelen S1, 1o, 29, 3° en S6, 4°, van de
Wegcode, Van In inderdaad nooit een
korte bocht had mogen nemen en zodoende de linker kant der baan berijclen en
nooit bij het naderen van bovengemelde
aansluiting Verberts auto had mogen voorbijsteken, zoniet in geval Verbert geen teken zon geclaan hebben ll; << dat het litigiens oorzakelijk verband slechts zon bestaan hebben indien Van In, om reden
van het niet nitsteken van Verberts auto
het recht zon gehad hebben een korte
bocht te nemen en een voorbijstekingsmanrenver te verrichten hetgeen geenszins
het geval was ll; 2° eiser, in zijn besluiten het vonnis del. 10 Juli 1948 inriep dat
de bnrgerlijke partij wegens overtrecling
op artikel 31, 1 o, van het verkeersreglement veroordeelt en eiser wegens overtreding op artikel 57, 1°, c, vrijspreekt,
waarnit volgt dat hij geenszins aansprakelijk kon zijn voor de aanrijding die geschiedde gedurende wat het vonnis omschrijft als een « plotse en onvoorziene
uitwijking naar links ll :
Over het eerste onderdeel van het middel:
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt << dat het ongeval zich heeft voor-

~

gedaan in een bocht waar het nitzicht
op de baan zeer ver reikt, op een plaats
waar geen aansluitingen van links voorhanden waren ll ; en dat het verklaart dat
indien de burgerlijke partij, weliswaar,
een font kon. begaan hebben op grond van
de artikelen 29, 1°, S1, 1 o, of 36, 4°, van
de W egcode, het niet te betwijfelen valt
dat de aanrijding had kuimen vermeden
worden door de minste verwittiging vanwege beklaagde; dat beklaagde een grove
font begaan heeft met zonder verwittiging naar links nit te wijken en nagelaten te hebben zich voldoende van de aanwezigheid van de op hem volgende weggebruikers te vergewissen en dat deze
font « als enige en nitslnitende oorzaak
van het ongeval client beschouwd ll ;
Overwegende dat door deze vaststellingen· en deze beweegreden het bestreden
vonnis een voldoend en passend antwoord
blijkt te hebben gegeven op de in het middel bedoelde opwerpingen van eisers beslniten, en het eerste onderdeel van het
derde middel in feite niet opgaat;
Over het tweede onderdeel van het middel :
Overwegende dat door het bestreden
vonnis wordt aangestipt, enerzijds dat
« de bewering volgens welke beklaagde
niet voor verplichting zon gehad hebben
zijn richtingsaanwijzer nit te steken om
reden dat de bnrgerlijke partij hem op de
plaats der aanrijding niet mocht voorbij
steken, niet afdoencle is ter zake alwaar
het niet nakomen zijner verplichtingen
door een weggebrniker de andere weggebrniker van het nakomen zijner eigen verplichtingen niet kon vrijstellen ll, en anderzijds dat << aanlegger een grove font
heeft begaan met zonder verwittiging naar
links nit te wijken; dat indien de burgerlijke partij weliswaar op grond van de
artikelen 29, 1 o, S1, 1 o, en 34, 4° van de
Wegcocle een font kon begaan hebben, het
niet te betwijfelen valt dat de aanrijding
.door cle minste verwittiging vanwege beklaagde had kunnen vermeden worden en
dat de plotse en onvoorziene uitwijking
naar links zonder voorafgaande verwittiging als enige en nitsluitende oorzaak
van het ongeval client beschouwd;
Overwegende dat, waar het bestreden
vonnis door cleze beweegredenen er op
wijst dat het ongeval geenszins kan worden toegeschreven aan de overtreding
welke door de burgerlijke partij werd bedreven en wegens welke zij door het
vonnis van 10 Juli 1948 werd veroordeeld,
en dat de enige oorzaak van het ongeval
te vinden is in de overtreding van het
artikel 96, 1 o, welke aanlegger heeft gepleegd door plots zonder voorafgaande
verwittiging naar links nit te wijken en
niet in de inbreuk op artikel 57, 1°, c, wegens welke hij werd vrijgesproken, het be-
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streden vonnis niet alleen zijn beslissing
heeft gestaafd op overwegingen die hoegenaamd met de beschikkingen van het
vonnis van 10 Juli 1948 niet strijdig zijn
maar ook nog voldoende antwoord op de
in het middel bedoelde besluiten heeft
verstrekt ·
Overwegende derhalve dat het tweede
onderdeel van het middel insgelijks in
feite niet opgaat;
II. Wat betreft de voorziening ingesteld
door Joannes Verbert, burgerlijk verantwoordelijke partij :
Overwegende dat niet blijkt dat de
door de burgerlijk verantwoordelijke partij ingestelde voorziening aan de partijen
tegenover welke zij is gericht wercl aangezegd, zoals voorgeschreven wordt door
het artikel 418 van het W etboek van strafvordering; dat deze voorziening derhalve
niet ontvankelijk is;
· Overwegende nochtans dat ten gevolge
van de verbreking van de beslissing betreffende de publieke vordering waarbij
Joseph Verbert werd veroordeeld, de beslissing waarbi.i Joannes Verbert burgerlijk verantwoordelijk werd verklaard
voor de boeten en kosten welke ten laste
van Joseph Verbert werden gelegd, voortaan zonder voorwerp is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzie-·
ning ingesteld door J oannes Verbert, en
veroordeelt deze tot de kosten van zijn
voorziening; verbreekt het bestreden vonnis doch enkel in zover het uitspraak
heeft gedaan over de publieke vordering
tegen de eerste aanlegger ; verwerpt de
voorziening ingesteld door Joseph Verbert
voor het overige; beveelt dat onderhavig
arrest zal worden overgeschreven in de
registers van de Correctionele Rechtbank
te Mechelen en dat melding er van zal
worden gemaakt op de kant der gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt
eerste aanlegger tot de helft der kosten
van zijn voorziening; laat de andere helft
van die kosten ten laste van de Staat;
zegt dat er geen aanleiding bestaat tot
verwijzing, de publieke vordering door
verjaring vervallen zijnde.
12 November 1951. - 28 kamer. - Voo1·zitte1·, H. Wouters, voorzitter. - VeTslagGelijlcluigeve·r, H. Vandermersch. dende conclusie, H. Roger Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal. - PleiteT,
H. della Faille d'Huysse.
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GING NIET VOOitTSPRUIT. GRONDSLAG MIST IN FEITE.

MIDDEL

DAT

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. MILITIEZAKEN. MIDDEL DE SCHENDING INROEPEND VAN EEN NIE'l' IN .WERKING GETREDEN WETSBEPALING. MIDDEL NIE'l' ONTVANKELIJK.

1 o 1li·ist gmndslag in feite het m·iddel tot
staving van een vooTziening in milUiezalcen vooTgelwacht en op een feUelijk
element benu;tend dat niet ~tit de stuklcen van de rechtspleging voortspntit (1).
2° Is niet ontvanlcelijk het middel (le
schending ·inmepend van een wetsbepaUng die op de datum van de beslissing
n·iet in werking was get1·eaen.
(VERLINDEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 26 Juni 1951 door de Hoge
Militieraad gewezen, en op 27 Juni 1951
aangezegd;
A. Over het middel : schending van artikel12, b, 2°, van de samengeschakelde wet
over de militie :
Overwegende dat aanlegger laat gelden
dat de Hoge Militieraad hem ten onrechte
het door hem aangevraagde uitzonderingsuitstel op grond van artikel 12, b, der
samengeschakelde wet over de militie en
de werving zou geweigerd hebben, om
reden dat hij de voorwaarden betreffende
de samenstelling van het gezin niet vervulde;
Overwegende dat artikel 12, b, 2°, vereist dat de milicien, de oudste zoon, onmisbare steun zij van zijn moeder-weduwe, . die ten minste vier kinderen te
hm·en laste heeft ;
Overwegende dat nit de procedurestukken niet blijkt dat aanleggers moederweduwe vier kinderen te haren laste
heeft;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
B. Over het middel : schending van de
wet van 15 Juni 1951 :
Overwegende dat naar luid van artikel 108 van de wet van 15 Juni 1951 deze
pas in werldng treedt op de datum welke
door de Koning wordt vastgesteld;
Dat vermits geen koninkli.ik. besluit genomen is geweest de bestreden beslissing,
de in het middel ingeroepen wetsbepalingen niet heeft kunnen schenden ;
Dat het middel niet ontvankelijk is ;
En overwegende dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. MILITIEZAKEN. MIDDEL OP EEN FEITELIJK
ELEMENT BERUSTEND DAT UIT DE RECHTSPLE-

(1) Verbr., 17 September 1951 (A,., .. J1erbr.,
1952, biz. 6; Bull. en PASIC., 1952, I, 6).

-124Om die redenen, verwerpt de voorziening.
12 November 1951. - 2e kamer. - V om·zitter·, H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, H. Bayot. - Gelijlcllticlencle conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven,

advocaat-generaal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARREST'EN. - MILITIEZAKEN. - HOGE
MILITIERAAD. - VERWERPING VAN EEN AANVRAAG OM ONBEPAALD UITSTEL. ·- BESLISSING
.GESTEUND OP DE BELANGRI.TKHEID VAN DE INKOMSTEN VAN DE OUDERS· VAN DE MILICIEN. GEEN ANTWOORD OP DE BEWERING VAN DE
MILICIEN. - 0NMOGELlJKHEID NA TE GAAN
OF DE IN A.\NMERKING GENOMEN INKOMSTEN
DEZE Zl.JN DIE KRACHTENS DE WET IN AANMERKING li-IOESTEN GENOMEN WORDEN. - BE,
SLISSING NIET ME'l' REDENEN OMKLEED.Is niet met redenen omkleed cle besliss·ing
"'·an de hoge m-ilitie·ra.ad die, wannee·r cle
milic-ien staande hield dat cle inkomsten
van zijn onde-rs, die bij het ve-rwe-rpen
van ziin aanv-raag om onbepa(tld witstel doo-r de militim·aad •in aanme1'1r-ing
we-rden gerwmen, deze niet waren waa~-
me(le Tcrachtens de wet relcening moest
'gelzm{(len wonlen, cle beslissinrJ van ae
mU-it·ieraa(l bevesti,qt om de enkele reden
d(tt cle vnlcomsten van de 01/.ders het wettelijlc maximum oversch1·ijden, het Hot
ald·ns in cle onmogelijlcheid stellend na
te gnan of zij de inlcomsten van het jnnr·
(l(tt aan (le (tanvrang vom·afging of deze
va.n een ancle·r jna1· in aanme1·king genomen heett (1). (Wet 'samengeschakeld

door koninklijk besluit van 15 Februari
1937, art. 10, a end; Grondwet, art. 97.)
(VOLCKAERT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet .op de bestreden
beslissing, op 13 .Juli 1951 do-or de Hoge
Militieraad gewezen;
Overwegende dat de voorziening ontvankelijk is ;
Over het mi<ldel van ambtswege ingeroepen : schenc1ing van artikel 97 van de
Grondwet wegens onvoldoende motivering
van de beslissing doordat llet Hof niet kan
nagaan of de hoge militieraacl bij het
verwerpen van de aanvraag om onbepaalcl
uitstel van aanlegger rekening heeft gehouclen met het inkomen van de ouders
(1) Verbr., 15 October 1951 (Arr. Ve•·b?-.,
1952, blz. 66; B-ull. en PASIC., 1952, I, 71).

geclurende het kalenderjaar, dat :ian de
datum waarop de aanvraag werd ingecliend, voorafgaat :
Overwegencle dat aanlegger in ZlJll
akte van beroep aanvoerde dat bij het
verwerpen van zijn aanvraag dd. 6 Januari 1951 tot het bekomen van een uitstel van onbepaalde duur wegens llet bestaan van vijf broeders of zusters, de militierand, in strijd met de militiewet, gestemid heeft op het inkomen van zijn
ouders gedurende het jaar 1949, dan wanneer cle inkomsten verkregen gedurende
het jaar 1950 in aanmerking moesten genomen worden ;
Overwegende dat, naar luid van artikel 10 van de wet op de militie, de werving en de clienstverplichtingen (koninklijk besluit van 15 Februari 1937 en gewijzigd bij de wetten van 20 Augustus
1947 en van 21 Augustus 1948) llet in aanmerking te nemen inkomen van de vader
en de moeder van de milicien die een aanvraag om onbepaald uitstel heeft ingedienll, op grond van het bestaan van ten
minste vijf broe-clers of zusters, datgene is
van het kalenderjaar dat aan de tlatum
waarop de aanvraag werd ingediend Yom·afgaat;
Overwegencle dat alho.ewel aanlegger in
zijn akte van beroep gewezen had op het
g~oot verschil vai1 de iukomsten van zijn
ouders voor de jaren 1949 en 1950, de hoge
militieraad, bij eenvoudJge aanneming
van de beweegreclen van de eerste rechc
ter de aanvraag van aanlegger lleeft verwo~·pen, omclat het gecumuleerd inkomen
van de ouders het door de wet gesteld
maximum overtreft; clat uit die. beweeg~
reden niet lmn worden afgeleid of de hogc
militierand de inkomsten van 1949 ofwel
degene van 1950 in aamnerking heeft genomen;
Dat de bestreden beslissing derhalve
niet wettelijk gemotiveerd is;
Om die redenen, verbreekt de bestreclen
beslissing; beveelt flat onclerhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registei·s
van de hoge militieraad en dat mel-cling
er van zal worclen gemaakt op de kant
van de vernietigcle beslissing; verwijst de
zaak nnar de hoge militieraacl anders
samengestelcl.
12 November 1951. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, II. Smetrijns. Gelijlcluidencle
conchtsie, H. Roger Janssens de Bistlloven,

advocaat-generaal.

2"

KAMER. -

12- November 1951

FRANSE TAAL-NEDERLANDSE TAAL
(GEBRUIK VAN DE).- ARREST IN DE
NEDERLANDSE TAAL GEWEZEN. - VOORZIE-

-
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NING. - MEI\IORIE IN DE FRANSE TAAL OPGESTELD. -'--- NIETIGHEID.
Is nieUg de merno1·ie in de Franse taal
op,qesteld tot sta.ving van een voo?·ziening ingesteld te!Jen een in de N ederlandse tartl .Qetoezen aPrest (1). (Wet van

Hi Juni 1935, art. 27 en 40.)

(KIMPE.)
ARREST.
HET HOlJ~ ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 Juni 1951 door !let Hof van
beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat, naar luid van artikel 27 van de wet van 15 Juni 1935 op
het gebruik van de talen in -gerechtszaken,
de rechtspleging v66r het Hof van verbl·eking wordt gevoerd in de taal waarin
de bestreden beslissing gesteld werd; dat
alhoewel die beslissing in het Nederlands
is gesteld, de memorie tot staving van de
voorziening ertegen in de Franse taal is
gesteld; dat, daar de regels voorgeschreven door de voormelde wet, volgens haar
artikel 40, moeten worden nageleefd op
straf van nietigheid en deze laatste van
ambtswege door de. rechter moet worden
uitgesproken, het Hof de memorie niet
vermag in ach t te nemen ;
Overwegende dat, voor zoveel zij gericht is tegen de beschikking van het arrest waarbij eiser van 1c1e strafvervolging
wegens de telastlegging A. werd outlast,
de voorziening bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk is ;
Overwegende dat, wat betreft de telastlegging B, het arrest werd gewezen op een
rechtspleging waarin de substanW\le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
pleegvonnen we.rden nageleefd en dat de
uitgesproken veroordelingen overeenkomstig de wet zijn;
Om die redenen, verwer1)t de voorziening en veroordeelt eiser tot de kosten.
12 November 1951. - 28 kamer. - Voo1·zitter, H. Woti.ters, voorzitter. - Verslagge?;er, H. Belpaire. - Gelijkl1tidende conclusie, H. Roger ;Janssens de Bisthoven,

advocaat-generaaL
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VONNISSEN EN ARRESTEN. - ConREcrroNELE EN POLI'l'IEZAKEN. - RECHTER
IN HOGER BEROEP, BIJ WIE DE PUBLIEKE VORDERING AANHANGIG IS GEMAAK'l'. - VERHOi>R
(1) Verbr., 15 Mei 1950 (A1'1'. T'e.>·b•·., 1950,
biz. 582; Bull. en PASIC., 1950, I, 650).
(2) Verbr ., 7 J uni 1926 (Bull. en PAsrc., 1927,

VAN HE'l' OPENBAAR MINISTERIE.
TIELE RECHTSVORM.

~

SUBSTAN-

BuUen het geval waari-n slechts de vorde•·ing van de burgerlijlce partij bij de
1·echte·r in hager beroep aanhangig is
gernaalct, is het verhoor van het openbaa·r -ministerie een S1t.bstant-iiJle 1·echtsvonn, ·waarvan de vermtlling dom· het in
cor-rectionele of in politiezalcen ,qewezen vonnis moet vastgesteld wo1·den (2).

(Wetboek van strafvordering, art. 153,
190 en 211.)

(PROCUHEUR DES KONINGS TE VI!:UHNE,
T. MISSINE.)
ARREST.
HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 26 Juli 1951 in hoger beroep
gewezen iloor de Correctionele Rechtbank
te Veurne;
Over het middel : schending van artikel 190 van het Wetboek van strafvordering, nom·dat aanlegger niet in zijn vordering gehoord is geweest :
Ovel'wegende dat noel! nit het bestreclen
vonnis noch nit· het proces-verbaal van de
zitting van de Oorrectionele Rechtbank te
Veurne van 26 .Juli 1951 blijkt dat de
procureur des Konings de zaak bondig
heeft samengevat en zijn conclusie kenbaar gemaakt heeft;
Dat llet zittingblad houclt : << het openbaar ministerie vraagt akte van het feit
dat zijn ambt in zijn vordering niet gehoonl werd tijdens de debatten n, waarvan ile rechtbank aan hetzehe akte heeft
gegeven;
Overwegende dat, buiten het ten deze
vreemde geval waarin aileen de vorclering van de burgerlijke partij bij ile rechter in hoger beroep aanhangig is, het verhoor van het openbaar ministerie, voorgeschreven bij artikel 153, 190 en 211 van
het Wetboek van strafvordering, een substantiele rechtsvorm is en dat de vervulling er van bovendien behoort vastge~
steld te worden in het vonnis hetwelk in
correctionele zaken of in zaken van politie wordt gewezen ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat onclerhavig arrest zal worden overgeschreven in de registers van de Rechtbank van eerste annleg te Veurne, en dnt melding er van zal
worden gemaakt op de kant Vfln de vernietig-cle beslissing; veroorcleelt verweerder tot de kosten; verwijst de zaak naar
de Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, zitting houdend in hoger beroep.
I, 9, 7'); 24 Januari 1927 (ibid., 1927, I, 131);
29 Mei 1933 (ibid., 1933, I, 249) ; 8 Maart 194R
(An·. Vn·br., 1948, biz. 130; Bull. en PAsrc.,
1948, I, 147, en nota 2, biz. 148).
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advocaat-generaal.
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1° GEREOHTSKOSTEN. - BURGERLIJKE
EN HANDELSZAKEN. - KOSTEN. - BEGRIP.
2° GERECHTSKOSTEN. - BURGERLIJKE
EN HANDELSZAKEN. - GERECHTSKOSTEN. BEGRIP.
3° VEJRKOOP. VRI,JWILLIGE OPENBARE
VERKOOP VAN ROEBENDE GOEDEREN. - DAAD
DIE VERRICHT WORDT DOOR DE DEURWAARDER DIE TOT DERGELIJKE VERKOOP OVERGAA'f.
- DAAD ZONDER VERBAND MET EEN RECHTERLIJKE PROCEDURE.
4° VERKOOP. VRJ,JWILLIGE OPENBARE
VERKOOP VAN ROERENDE GOEDEREN. - BEZOLDIGING VAN DE DEURWAARDER DIE TOT DERGELJ,JKE VERKOOP OVElWAAT. - BEZOLDIGING
NIET ONDER DE GERECHTSKOSTEN BEGREPEN.
5° VERKOOP. VRIJWILLIGE OPENBARE
VERKOOP VAN ROERENDE GOEDEREN. - BEZOLDIGING VAN DE. DEURWAARDER om TOT DERGELIJKE VERKOOP OVERGAAT. - TARIEF VAN
DEZE REZOLDIGINGEN. - TARlE~' DAT KRACHTENS DE WET VAN 16 JUNI 1919 DOOR DE REm;RING NIE'J' KON GEWIJZIGD WORDEN.
6° VERKOOP. VRIJWILLIGE OPENBARE
VERKOOP VAN ROERENDE GOEDEREN. - BEZOLDIGING VAN DE DEURWAARDER DIE TOT DERGELI.JKE VERKoOP OVERGAAT. - BESLUITEJll
VAN DE REGENT VAN 15 FEBRUARI EN
12 MAART 1946. - BEPALlNGEN BETREF~'ENDE DEZE BEZOLDIGING. ONWETTELIJKE
llEPALINGEN.
1° In b?tt•get·lijlce en handelszMcen· is de
ttitdt·ulclcing << lcosten ll van toepassing
op de gerechtslcosten die principieel ten
laste lcomen van de vartij die in het
ongelijlc wot·dt gesteld.
2° In b?tt·ge·rlijke en hwndelszaken, duA,dt
de uUdt··ulclcing « gerechtslcosten ll in tegenstelling met de lcosten, de kosten aan
van de rechtsplegingen wellce niet een
rechtsgeschil op tegenspraak betreffen.
3° Door tot vri,iwillige openbat·e verlvoping
van roerende goederen ove-r te gaan,
ven·ichten de deut·waardet·s geen daden
van hun ambtsbediening die met de ene
of andet·e t·echtet•lijlce pt·ocedu-re in vet·band staan.
4° De·. bezoldiging van de flem·waat·de-rs,
die op hun t?tssenlcomst in de vrijwillige openbat·e vet·lcopen van merende
goederen bett·elclcing heett, is niet ondet·
de get·echtslcosten begt·epen.
5° De wet van 16 Jltni 1919 machtigde de
rege-ring niet om bepalingen in te voet·en

tot wijziging van het tal"ief van de aan
de dmwwaarders versch·uldigde bezoldirtingen, wegens httn zwestnties bij de
vrijwWige openbctre ve·rlcopen Vftn t·oerende goederen.
6° De bepalingen vctn de besluiten van de
Regent van 1.5 Febntari en 12 Maat·t
1946 bett·effende de awn de de?wwaa-rdet·s
verschuldigde bezoldigingen wegens hmt
prestaties bij de v'l'ijwillige openba.t·e
verkopen vctn roet·ende goeaeren, z·ijn.
onwetteUjli;. (Stilzwijgende beslissing.)

(DE COEN, T. FIEVEZ.)
ARREST.
HET HOF ; -- Gelet op het bestreclen
vonnis, op 14 Juni 1950 in hoger beroep
gewezen door cle Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel;
·
Over het tweecle miclclel : schencling
van artikelen 1, 6 en 11 van het besluit
van de Regent van 15 Februari 1946 betreffencle het tarief van cle gerechtskosten
in burgerlijke en hanclelszaken en waarbij
worden vastgesteld de rechten en uitschotten van de deurwaarclers, de beclragen
toe te kennen aan de getuigen, de politieco=issarissen, cle burgemeesters en de
schepenen, alsmecle het loon van de bewaarclers van inbeslaggenomen goed, welk
artikel 11 gewijzigd werd bij artikel 1
van het besluit van de Regent van
12 Maart 1946, 1 van cle wet van 16 Juni
1919 waarbij aan (le Regering ma~htiging
wordt verleencl om aan de bepalingen betreffende de gerechtskosten in strafzak<>n.
in tmrgerlijke zaken en in nanclelszaken,
wijzigingen toe te brengen, eu 107 v,m cle
Gronclwet, doordat het bestreden vonni&
cle besluiten van 15 Februari en 12 Maart
1946 onwettelijk verklaart, in zover bij
cleze de bezolcliging worclt vastgesteld
van de cleurwaarders welke vrijwillige
veilingen van roerencle goederen. verrichten, om de reden dat de wet van 16 Juni
1!}19, krachtens welke deze besluiten werden genomen, enkel op de « gerechtskosten ll betrekking heeft, dit · wil zeggen: cle
kosten van de gerechtelijke akten of, in
elk geval. van de akten .welke « althans
onrechtstreeks verband houden met, en
min of meer voorbereidend zijn tot de
uitoefening van een pl·oceclure nopens een
rechtsgeschil ll bij uitsluiting vau de kosten van onenbare veilingen van roerencle
goederen, clan wanneer de wet van 16 Juni
1919 alle « gerechtskosten in burgerlij)i:e
zaken en handelszaken ll in de zin van
de « tariefbepalingen ll waarvan zij de
wijziging toelaat omvat, dit wil zeggen
alle gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten en uitgaven, van cle ministerH~le
en openbare am}Jtenaren, optredencle in cle
uitoefening van hun ambt
Overwegencle clat uit de parlementaire
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voorbereiding 'van de wet van 16 Juni
1.919 blijkt dat het ontwerp dier wet, zoals het aanvankelijk werd voorgesteld,
aileen op de « gerechtskosten in strafzaken >> betrekking had, maar dat, toen de
commissie van de Karner der volksvertegenwoordigers het verlangen had geuit
dat « voor het tarief van de gerechtskosten in burgerlijke zaken gelijkaardige
maatregelen zouden worden genomen als
die welke voor strafzaken werden voorgestelcl », de Regering op deze wens inging en het ontwerp clienovereenkomstig
amencleerde; dat hieruit volgt dat, in elf'
geest van de auteurs er van, door de
woorden « tarief van gerechtskosten in
burgerlijke en handelszaken » in het geamendeerd ontwerp aileen de kosten en
uitgaven in rechte werden bedoeld; dat
deze draagwijdte van de wet in de loop
van de wetgevende debatten herhaaldelijk
werd nader bepaald zonder dat enige daarYan afwijkende mening kenbaar werd
gemaakt; dat dit ontwerp het is hetwelk,
met de in dier voege door de Regering
geamendeerde tekst, de wet van 16 Juni
1919 is geworden; dat dienvolgens het wijzigen, in burgerlijke en handelszaken van
het tarief van de gerechtskosten datgene
is waartoe bij deze wet aan <le Regering
machtiging werd verleencl;
Overwegende dat, in burgerlijke en
handelszaken, de ,term << kosten » toegepast wordt op de proceskosten welke principieel ten bezware vallen van de in het
ong'elijk gestelde partij, terwijl de uitdrukking « gerechtskosten » in tegenstelling met de kosten, de kosten aanduiden
van een procedure welke niet een rechtsgeschil op tegenspraak betreft;
Overwegende dat de deurwaarders,
wanneer zij vrijwillige veilingen van onroerende goederen verrichten, geen daden
van hun ministerie uitvoeren welke met
enige gerechtelijke procedure hoegenaam<l
in verband staan;
Dat het bestreden vonnis derhalve wettelijk heeft kunnen beslissen dat aan de
Regering bij de wet van 16 .J uni 1949 geen
machtiging werd verleencl om schikkingen
te treffen tot wijziging van het tarief van
de bezoldigingen verschulcligd aan de
deurwaarders voor hun praestatien in
verband met vrijwillige veilingen van roerende goecleren ;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het eerste middel : schending van
artikelen 1, 6 en 11 van het besluit van de
Regent van 15 Februari 1946 betreffende
het tarief van gerechtskosten in burgerlijke en handelszaken en waarbij worden
vastgesteld de rechten en uitschotten voor
de deurwaarders, de bedragen toe te kennen aan de getuigen, de politiecommissarissen, de burgemeesters en de schepenen,
alsmede het loon van de bewaarders van
inbeslaggenomen goed, gezegd artikelll ge-

~

wijzig<l zijnde bij artikel 1 van het besluit
van de Regent van 12 Maart 1946, 1 van de
wet van 16 Juni 1919 waarbij aan de Hegering machtiging wordt verleend om aan
de bepalingen betreffende de gerechtskosten in strafzaken, in burgerlijke zaken en
in handelszaken, wijzigingen toe te brengen, 107 van de Grondwet, 3 en 4 van
het decreet van 17 September 1793 waarbij
aan notarissen, griffiel's en deurwaarders
machtiging wordt verleend om waarderingen en verkopingen van onroerende
goecleren te verrichten en waarbij de vacatielonen worden bepaald, in Belgie bekendgemaakt bij besluit van 21 fructidor
an IV, 1041 en 1042 van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering, 39 en 29 van
het de'Cl·eet van 16 Februari 1807 houdende
het tarief van de gerechtskosten voor het
rechtsgebied van het Hof te Parijs, 1, 2,
3 en 4 van het decreet van 16 Februari
1807 waarbij het tarief van de gerechtskosten te Parijs tot verscheidene hoven
en rechtbanken wordt uitgebreid, en de
verlaging van hetzelve voor de andere
wordt vastgesteld, eerste onderdeel, doordat het bestreden vonnis, om aanlegger
er toe te veroordelen aan verweerder de
sommen terug te betalen welke deze
overeenkomstlg het bij de besluiten van
de Regent van 15 Februari en 12 Maart
1946 bepaalde tarief had gestort, deze
besluiten onwettelijk verklaart om de
reden dat de wet van 16 .Juni 1919,
nit kracht van welke zij werden genomen, aan de Regering geen machtiging
heeft verleend om in het tarief kosten op
te nemen die, gelijk de litigieuze kosten,
reeds niet voorheen getarifeerd waren,
clan wanneer : a) de wet, waarbij de
Regering gemachtigd wordt om aan de
daarin verrnelde wetten, decreten en besluiten de wijzigingen toe te brengen
welke zij nuttig zou oordelen, daardoor
uit deze wijzigingen geenszins die heeft
uitgesloten welke bestaan in de invoeging
in het bestaande tarief van een nieuwe
bepaling betreffende voorheen niet getarifeerde kosten (schending van de bovengemelde bepalingen van de besluiten, van
15 Februari en 12 Maart 1946, van artikel 1 van de wet van 16 Juni 1919, van
artikel 107 van de Grondwet) ; b) bij de
aanneming van de .wet van 16 Juni 1919
de bezoldiging van de deurwaarders
welke een vrijwillige veiling van onroerende goecleren verrichtten getarifeerd
was, hetzij bij artikelen 3 en 4 van het
decreet van 17 September 1793, hetzij bij
artikel 39, hetzij eindelijk bij artikel 29
van het decreet-tarief van 16 Februari
1807 (schending van deze -bepalingen en
van artikelen 1, 2, 3 en 4 van het tweede
bovengemeld decreet van 16 Februari
1807) ; tweecle onderdeel, doordat het bestreden vonnis, om ·te beslissen dat de
litigieuze kosten ten dage van de aanne-

-128ming van de wet van 16 Juni 1919 niet getarifieerd waren, beslist : a) dat het decreet van 17 September 1793 door artikelen lOU en 10i2 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering opgeheven werd;
11) dat artikel 39 van het tarief van 16 Februari 1807 alleen betrekking heeft op de
verkopingen na beslaglegging; c) dat artikelen 29 en 39 van gezegd tarief, overeenkomstig de titel van boek II waarbij zij
ingedeeld zijn, slechts betrekking kunnen
hebben op de kosten v66r de lagere r-echtbanken en v66r de hoven, bij uitsluiting
dus van de litigieuze kosten welke van
ieder gerechtelijk karakter _zijn ontbloot,
dan wanneer : a) artikel 1041 van het
W etboek van burgerlijke rechtsvordering
alleen de bepalingen aangaande de burgerlijke rechtspleging opheft, en het decreet van 17 September 1793, betreffende
de vrijwillige veilingen van roerende goederen dit karakter niet heeft; dan wanneer bij artikel 1042 enkel de vervanging
van de opgeheven bepalingen door de daaraan voorafg·aancle bepaling bedoeld werd
(schending · van gezegde bepalingen) ;
11) artikel 39 van het decreet-tarief van
1807 een algemene draagwijdte heeft en
alle verkopingen bedoelt welke door
ministerie van een ~leurwaarcler plaats
vinden (schending van gezegcle bepalingl ;
c) boek II van gezegd decreet over buitengerechtelijke daden handelt en onder
meer over vrijwillige veilingen van roerende goederen, waaruit volgt dat het
vonnis, door uit de met de algemene termen van artikelen 29 en 39 van gezegd decreet bedoelde daden, de litigieuze verko- .
pingen nit te sluiten, deze bepalingen
heeft geschonden, alsmede artikelen 1, 2,
3 en 4 van het tweede bovengemelcl (lecreet van 16 Februari 1807 :
Overwegende dat, vermits de bestreden
beslissing gerechtvaardigd is door de
enige reden clat (le bezoldiging van de
deurwaarders met betrekking tot de vrijwillige veilingen van onroerende goederen,
niet tot de gerechtskosten behoort,
waarop uitsluitencl de wet van 16 Juni
1919 van toepassing is, de gecritiseerde
gronden van het vonnis overtollig zijn,
weshalve het middel niet ontvankelijk is;
Over het clerde midclel : schending van
artikel 97 van de Gronclwet, doordat het
bestreden vonnis, om te beslissen dat de
kosten vun de .vrijwillige veilingen van
roerende goederen v66r de besluiten van
de Regent van 15 Februari en 12 Maart
1946 niet getarifeerd waren en dienvolgens
niet binnen het toepassingsvelcl van de
wet van Hi Juni 1919 vielen, verklaart,
aan de ene zijde, dat het decreet van
17 September 1793 door artikel 1041 van
het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering opgeheven is geweest, wat insluit dat
gezegd (lecreet op de burgerlijke rechts-

pleging betrekking heeft, dat de vrijwillige veilingen van roerende goederen
welke het beheerst daden van burgerlijke
rechtspleging zijn, dat de kosten dier veilingen kosten van burgerlijke rechtspleging zijn, en gevolglijk << gerechtskosten ll in de ruimste zin, en, aan de andere
zijde, dat de litigieuse kosten niet het
karakter van « gerechtskosten ll hebben
en geen, zelfs onrechtstreeks verband houden met een rechtspleging nopens een gescbil, waaruit volgt dat het vonnis op
onderling onverenigbare redenen is gegrond :
Overwegende dat het middel steunt
hierop dat, in 's rechters redenering het
decreet van 17 September 1793 op vrijwillige veilingen van roerende goederen toepasselijk zou geweest zijn ;
Overwegende dat, de redenen van het
bestreden vonnis, in strijd met die stelling,
niet noodzakelijk insluiten da t voornoemd
decreet de vrijwillige verkopingen zon
bedoeld hebben;
Dat het middel dienvolgens feitelijke
grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en tot de ~·ergoeding van 150 frank jegens
verweerder.
16 November 1951. - 1" kamer. - Voorzitte·r, H. Louveaux, eerste voorzitter. Ve1'Slf£!f!fCver, H. Giroul.- GeUjlclui(lende
concl~tsie, H. Ganshof van der Meersch,
advocaat-generaal. - Ple-iters, HH. Simont en Delacroix.
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VFJRBREKING. BEVOEGDHEID. S'l'RAFZAKEN. -MACHT VAN HEl' HOF OM IN
DE R-ECHTSPLEGING NA TE GAAN OF DE PUBLIEKE
VORDERING JA DAN NEEN VER.JAARD IS.

2° VERJARING (IN STRAFZAKEN).APOSTIL VAN DE AMB'l'ENAAR VAN HET OPENBAAR MINIS'l'ERIE AAN DE GRIFFIER, DEZE
AANZOEKENDE EEN VONNIS BIJ VERSTEK TE
BETEKENEN. :NIAAKT GEEN DAAD UIT DIE DE
VERJAR.ING VAN DE PUBLlEKE VOR.DEBING
STUIT.

1o Het Hof vnn ve-rbr·ekin-rl is bevoegcl orn

in de 1·echtspleg·in{l nf£ te {lf£an of de imblielce vonlering jn (la.n neen verjftanl
is (1).
.
2° De f£postil, door (le (tmbtenctf£'1' vwn het
openbaa1· ministerie f£an cle g1·iffie·r ge1'icht en deze af£nzoe7cencle een vonnis
I

(1) Verbr., 3 April 195() (ATr. FeTbi·., 1950,
blz. 506; Bu-ll. en PAsrc., 1950, I, 548) ; 23 Occ
tober 1950 (A•·1·. T'eTbr., 1951, blz. 74; Bull. en
PASIC., 1951, I, 93).
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,. vwn 'l)eroonleUng te betel.;enen, st·uit de
. ve1·jaring niet van de pttblielce vm·derinrl' (1).
(PROCUREUH

DES KONINGS

TE DINANT,

19 November 1951. - 2• kamer. - Voorzittel·, H. Wouters;- voorzitter. - Verslaggevel·, H. Demoulin. GeUjlcluidende
CO!H)l·usie, H. (lolard, advocaat-generaal.

'1'. VERHOYE,}

ARREST.

2e

KAMER. -

19 November 1951

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 12 Juni 1951 in boger beroep VOORZIENING IN VERBREKING. gewezen door de Rechtbank van eerste
TERMI.JN. STRAFZAKEN. ARREST BEaanleg te Dinant;
SI.ISSEND DAT El~· REDEN IS OM TOT ONDEROver het middel : schending van artiZOEK VAN DE ZAAK OVER TE GAAN. VOORkel 28 van de wet van 17 April 1878, doorZIENING V66R RET EINDARREST NIET ONTVANdat het bestreclen vonnis de publieke vorKELIJK.
:dering op 25 April 1951 vervallen verklaard heeft, clan wanneer de betekening Is n'iet ontvanlcelijk v6M het eindan·est,
op 23 Maart 1951, van het vonnis bij verde voo1·ziening tegen een an·est dat, zan.stek del. 30 November 1950, gezegde vordel· ttitspmak te doen, ove1· een l'echtsdering gestuit had : .
middel van onbevoegdheid, beslist dat
er ?'eden is om tot onde1·zoek van de
Ovei·wegende clat op 16 Augustus 1950
zaalc ove1· te gaan en de conclusies van
ten laste van Willy Verhoye een procesbelclaagde verwerpt die de ve1·nieti,qing
verbaal was opgestelcl geweest uit boofcle
aanvroegen van de beschikking van
van een op 15 Augustus gepleegcl visvangstverwijz·ing, van het schrittelijlc ondm·misdrijf;
zoelc en van een deslcundig onde1·zoek.
Overwegende dat de ambtenaar van het .
(Wetb. van strafv. art. 416.)
openbaar ministerie bij de Rechtbank van
politie te Din::mt op 5 October 1950 een
requisitoir opstelcle tot dagvaarding van
(DANIEL.)
de beklaagde ;
Overwegencle clat de Recbtbank van poARR.EST.
litie te Dinant de beklaagde op 30 November 1950 bij verstek veroordeelde ;
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
Overwegende dat dit vonnis op 23 Maart arrest, op 19 Juni 1951 door het Hof van
1951 aan de beklaagde in zijn woonplaats
beroep te Brussel gewezen ;
werd betekend ;
Overwegende dat het arrest het beroeOverwegencle dat de verjaring van de pen vonnis bevestigt welk beslist dat er
openbare vorclering aldus een eerste maal groncl is om onverwijld tot het onderzoek
minder dan drie maanden na de datum van de zaak over te gaan en eisers conder inbreuk, door bet requisitoir van 5 Oc- clusies afwijst waarbi.i cleze de vernietober 1950 op gelclige wijze wercl gestuit; tiging aanvroeg van de bescbikking van
Dat zij op 30 November 1950 een tweede verwijzing en van het scbriftelijk ondermaal door de uitspraak van bet vonnis bij zoek en welke het te niet doen van een
verstek regelmatig gestuit wenl;
cleskunclig onderzoek ten doel badclen ;
Overwegende dat daarentegen geen enOverwegende dat zodanige beslissing
kele verjaringstuitende claad heeft plftats geen einclbeslissing is naar de zin van
gevonden tussen 30 November 1950 en artikel 416 van het Wetboek van straf23 Maart 1951, datum van de betekening vorclering en geen uitspraak doet over
van het vonnis bij verstek van 30 Novem- een middel van onbevoegclbeid ;
ber 1950, dit is tijclens meer dan clrie
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
maanden; clat de apostil van bet openbaar
Om die redenen, verwerpt de voorzieministerie dd. 26 Januari 1951 tot de grif- ning; veroorcleelt eiser tot de kosten.
fier, waarbij bet deze verzocbt bet vonnis
19 November 1951.- 2" kamer. - Voorte betekenen, dit karakter niet vertoont;
Overwegende bijgevolg, dat de verjaring zitteT, H. Wouters, voorzitter . ...,... Verslagverkregen was toen op 12 Juni 1951 het gevel', H. Bayot. - Gelijlclu;iclende conclttsie, H. Oolard, advocaat-generaal.
bestreclen vonnis werd uitgesproken ;
Dat het middel niet gegrond is;
. Om die reclenen, verwerpt de voorziening; laat de kosten ten laste van de
Staat.
2" KAMER. '--- 19 November 1951
(1) Verbr., 26 Juni 1943 (Arr. Verbr., 1943,
blz .. 143; Bull. en PAsiC., 1943, I, 255, en
nota 1); 11 April 1946 (Bull. en PAsrc., 1946,
1• 147, en no.tf1}.
· ·
VERBH., 1952. 9

REGELING VAN REOifTSGEBIED. GESCHIL TUSSEN EEN BESCHIKKING VAN VER~
WIJZING NAAR. DE POLITIERECHTBANK EN EEN
VONNIS :VAN DE. POLITIEREc:iiTBANK. - . VONNJS

-130' VAN ONBEVOEGDVEHKLARING HIERO:> GEGROND
DAT HEr AAN DE POLITIERECH'l'BANK ONDERWORPEN MISDRIJF SAMENHANGEND IS MET EEN
WANBEDRIJF DAT BI.J DE CORRECTIONELE
RECHTBANK
AANHANGIG
IS
GEMAAKT.
NASPORINGEN VAN RET HO~'. VONNIS VAN
ONBEVOEGDVERKLARING DAT GEGROND BLIJKT.
VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING. PERXEN.

Om het rechtsgebied te 1·egelen, wannee1·
de politierechtbank zich onbe·voerJd heett
ve·rlclruwcl om Tcennis te· nemen vcm een
door cle ?'aad7came1' naar de politierechtban7c venvezen wanbedrijf en van een
misc!Tijf da.t tot ha.re bevoegdheid be- hoort, omda.t deze misd1'ijven samenhanr,end zijn met een wanbed1'ijf dat bij
de con·ectionele ?'echtbank aanhan,qig is,
gemc~akt in eerste aanleg, gcl.at het Hot
na of cUt laatste wanbed1'ijf 1·egelmatig
bij cle con·ectionele ?'echtba.nk aanhan{tig is gemaakt, alsook of al de misckijven samenhangend bUjT.:en; ·in beve8tigentl geval, verniet-igt het de beschilcTcing van de 1·aadkamer, doch en kel voo1·
zoveel deze beschUcTC'ing de tJOlitierechteT als zi.jnde cle bevoegcle 1·echtsmacht
aanwijst en veTwijst het cle aan de 110·
Utierechter
onclerwm·pen
misclrijven
naa-1· cle co?TCctionele Techtbnn7c waaTb'ij het wan becl?'ijf aanhangig is fJCmaaTct (1). ·
(PROOUREUR DES KONINGS TE NAMEN,
T. LACROIX.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op llet verzoekscllrift tot regeling van rechtsgebied ingediend door de Procureur des Konings te
·Namen;
Overwegencle dat de raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te Namen,
bij bescllikking van 23 November 1950,
op grond van verzaclltende omstandigheden Isidore Lacroix, lmnrlelaar, op
8 .Juni 1908 geboren te Villers-le-Bouillet,
woonachtig te An-denne, rue Janson, naar
de desbevoegde rechtbank van volitie heeft
verwezen, uit hoofde van, te Sclayn, op
14 Augustus 1950, bij gebrek aan vooruitzicht of voorzorg, doch zonder het
inzicht om de persoon van een ander aan
te randen, onvrijwillig slagen of verwondingen te hebben toegebrucllt aan Frnnc•oiR
Prophete, Robertine Provoost, Alfred
Gorsen, Simone· Fraipont, Lucien Mouton,
Marthe Freson, Leon Danze, Fran!;ois
Graindorge, Eugene Delvau;x:, Delia Struvay en Josephine Rinet;
Overwegende clat de ambtenaar van het
(1) Verbr., 22 Mei 1950 (Arr. T'erbr., 1950,
:b[z; 595; Bull. en PASIC., 1950? I, 665).

openbaar ministerie bij de Rechtbank van
politie te Andenne Isidore Lacroix heeft
gedagvaard om terecht te staan zo wegens het in de beschikking van de raadkamer opgegeven feit als wegens inbreuk
op het algemeen reglenient over de politie
van het vervoer en het verkeer ;
Overwegende dat Isidore Lacroix bij
exploot van 11 April 191i1 Armand Renard,
handelaar, geboren op 3 Februari 1908 te
Heron, woonachtig te Landenne-aan-Maas,
rue de Velaine, 128, rechtstreeks heeft laten flagvaarden om v66r de Correctionele
Hechtbank te Namen te verschijnen, nit
hoofde van onvrijwilige slagen en verwonclingen aan dezelf(le personen en van
inbreuk op het algemeen reglement over
de politie van het vervoer, feiten welke
eveneens op 14 Augustus 1950 hebben
plaa ts gevonden;
Overwegende dat de Rechtbank van
politie van het kanton Andenne zich bij
vonnis van 2 .Juni 1.951 onbevoegd verklaarde, daar de nan Lacroix toegeschreven feiten en die welke aan de correctionele rechtbank werden onderworpen en
ann Armand Renard door de rechtstreekse
clagvaanling ten laste wenlen gelegd samenhangend waren, en de :r.aak in handen
lleeft gesteld van de Heer Procureur des
Konings te Namen;
Overwegende dat het vonnis van de
Rechtbank van politie te Andenne en de
:beschikking van de raaclkamer van de
Reclltbank te Namen in kracht van gewijscle zijn gegaan, en clat nit hun teg·enstrijdiglleid een negatief geschil van
rechtsmacllt is opgerezen waardoor de
loov van het gerecht belemmerd wordt;
flat · er grond bestaat tot regeling van
rechtsgebiecl;
Overwegencle dat de ten laste van lsi. ilore Lacroix ge1egde feiten bij de Rechtbank van politie te Andenne regelmatig
werden aanhangig gemaakt, en bij de Correcj:ionele Rechtbank te Namen die welke
aan Armand Renard werclen toegeschreven; dat ecllter nit de stukken der rechtspleging schijnt te blijken dat de feiten
welke het voorwerp zijn van de betichtin- .
gen ten laste gelegd zo van de ene als
van de andere beklaagde, samenhangend
zijn; dat een goede rechtsbedeling vereist dat be ide :r.aken tezelfdertijd a an dezelfcle rechter worden onderworpen ;
Om die redenen, het rechtsgebied regelende, vernietigt de beschikking van de
raadkamer van de Rechtbank van eeiste
aimleg te Namen dd. 23 November 1950,
doch enkel voor zoveel zij de rechtbank
van politie heeft aangewezen als het bevoegde gerecht om van het ten laste van
Isidore Lacroix gelegde gecontraventionaliseerd wanbedrijf kennis te nemen; beveelt dat onderhavig arrest zal wo1'den
overgeschreven in de registers van de
Rechtbank van eerste aanleg te Namen
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en dat melding er van zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beschikking ; verwijst de zaak ten laste
van Isiclore Lacroix naar de Oorrectionele Rechtbank te Namen zitting houdend,
in eerste aanleg opdat deze er uitsvraak
over zou doen tegelijkertijd als over de
uit de rechtstreekse dagvaarding van
11 April 1951 ontstane vordering, welke
bij haar ten laste van Armand Renard
regelmatig aanhangig werd gemaakt.
19 November 1951. - ze kamer. - Voorzitter, H. Wouters, voorzltter. - Verslaggeve,·, H. Demoulin. GeUjT.:luidcnfle
conclusie, H. Oolnrd, adYocant-genernnl.

Dl~JINGE~

DEN. 'lE ZLJN, DOOa EEN DERDE BEZOLDIGD ZIJN,

ALSOOK DEZE VAN DE BEHEERDEBR, COMMISSAHISSEN EN VEREFFENAARS VAN VENNOO'l'SCHAPPJCN, OP AANDELEN. · - ilELASTING AAN DE BBON
INGEHOUDEN.

6°

INKOMSTENBFJLAS'.riNGEN.
BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN.
lNHOUDING BIJ DE BRON. AARD.

INKOMSTENBELASTINGEN.

7°

BELAS'l'ING OP DE BEDHLJFSIJ\'XOMSTEN.
lNHOUDiliG Bl,J DE BRON. SCHULDENAAR
\'AN DE INm;HOUDEN BELASTING. LOUTER
'l'USSENPERSOON, DIE GEEN BELASTINGPLICHTJGE
WORDT.

JNKOMSTENBELASTINGEN.

8°

2"

KAMER. -

ilELASTING OP DE BEDRLJFSINKOMSTEN.
lKK01fSTEN DIE ZI.J TREFT IN DE ANDERE VENNOOTSCHAPP~cN OP AANDELEN DAN DE PERSONENVENNOOTSCHAPPEN
ME'l' BEPERKTE AAN·
SPRAKELI.JKHEID.

20 November 1951

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. MIDDEL WAARVAN DE BEWOORDINGEN DE BOHENDING VAN GEEN ENKELE VAN DE IN RET VERZOEKSCHRIFT
AANGEDUIDE WETSBEPALINGEN
LATEN BLI.JKEN. MIDDEL NIET ONTVANKELIJK.

go

VERVALLEN EN VEU.JARINGEN TUSSEN 10 MEl
1940 EN 31 MAART 1945 VERWORVEN. VERVALLEN EN VERJARINGEN OPGEHEVEN i'EN
VOORDELE VAN DE STAAT, VAN DE PROVINCIEN
EN VAN DE GEMEENTEN EVENALS i'EN VOORDELE
VAN DE BELGISCHE OF BUITENLANDSE NIETVIJ ANDELI.TKE BELASTINGPLICHTIGEN DIE ZICH
OP 10 J'HEI 1940 IN EEN VREEMD NIET-VIJANDELIJK LAND BEVONDEN.

10" INKOlVISTENBELASTINGEN.
0PHEFFING VAN DE VERJARINGEN EN VAN DE
VERVALLEN \'ERWORVEN TUSSEN 10 MEl 1940
EN 31 MAAUT 1945. 0PHEFFING VAN RET
VERVAL VAN HET RECHT TOT RECLAMATIE WEGENS DUBBEL GEBRUIK. VENNOOTSCHAP OP
AANDELEN DIE BLJ INHOUDING BIJ DE BRON DE
DOOR HAAR BEHI"ERDERS VERSCHULDIGDE HELASTING OP DE BEDRI.JFSINKOMSTEN BETAALD
HEEFT. AANSLAG VAN DI~ZE VENNOOTSCHAP
IN EEN BELASTING DIE HAAR PERSOONLIJK IS.
GEEN OPHETCFJNG VAN RET VERVAL VAN RET
llECHT VAN RECLAMATIE, DAAR BEIDE BELASTINGEN GEEN DlJBBEL GEBRUIK UITMAKEN.

INKOMS'.rENBELASTINGEN.

go

VERVALLEN EN VEUJARINGEN VERWORVEN TUSSEN 10 MEI 1940 EN 31 MAART 1945. VENNOOTSCHAP MET HAAR MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL IN BELGIE EN DOOR IN RECH'fE BEKWAME BELGISCHE S'l'AA'l'SBURGERS BEHEERD.
VENNOOTSCHAP DIE VAN DE OPHE~'FING VAN
DIE VERVALLEN EN VERJARINGEN NIET KAN
GENIETEN.

1 o Is niet ontvanlceUjlc tot staving ·van
een voorziening ·in zalcen van ,·echtst·reelcse belast-ingen, het m·iddel waarvan de bewoord·ingen de schending van
.Qeen enlcel V(J.'n cle in het verzoelcschdft
afm,qecltdde wetsbepalingen laten blijT.:en (1) (2). (Wet van 6 September 1895,

INKOMSTENBELASTINGEN.

4°

BELASTING OP DE BEDRJ,JFSll\'XO.I>ISTEN.
BELASTING DIE DE VERSCHILLENDE BEZOLDIGINGEN i'REF'l' VAN ALLE PERSONEN DIE, ZON·
DER DOOR EEN AANNEMINGSCONTRAC'l' . VERBONDEN 'rE ZIJN, DOOR EEN DEBDE BF.ZOLDIGD ZIJN,
ALSOOK DEZE VAN DE BEHEERDERS VAN VENNOO'l'SCHAPPEN OP AANDELEN.

INKOMS'.rENBELASTINGEN.
BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN.
BELAS'l'IliG OP DE BEZOLDIGINGEN VAN _EEN BEHETcRDEB VAN EEN VENNOOTSCHAP OP AANDELEN
DOOR DE VENNOOTSCHAP BIJ DE BRON lliGEHOUDEN. PERSOONLI.JKE BELASTING VAN DE
VENNOOTSCHAP ZELF. GEEN DUBBEL GEBRUIK.

INKOMSTENBELASTINGEN.

~

'l'UEF'l' VAN ALLE PERSONEN DIE ZON-

DEB DOOB EEN AANNEMINGSCONTRAC'l' VERBON·

zo

art. 14.)

BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN.
BELASTING DIE DE VERSCHILLENDE BEZOL-

De ver·vallen en verja1"ingen in zalcen
van rechtst'l'eekse belasUn,qen en van
prov·incie- en gemeentebelastingen bedoelcl oij artilcelen 1 en ~ van de wet

(1) Verbr., 22 Juli 1938 (AI'I'. Ve1·br., 1938,
biz. 183; Bull. en PAsrc.; 1938, I, 285, en nota 1);
16 Maart 1939 (A1'1', Yerb1·., 1939, biz. 97; Bull.
en PAsrc., 1939, I, 148) en 20 Maart 1939 (An·.
Ym·br., 1939, biz. 105).
(2) De vraag kon uit een ander oogpunt bescb,ouwd worden : het feit dat de voorziening

niet aanwijst hoe de in bet middel aangeduide
wetsbepalingen konden geschonden zijn. Het
Hof had ten andere, ook in dit geval, de voorziEming moeten verwerpen (verbr., 12 Juli 1937,
Bull. en PASIC., 1937, I, 219). De oplossing is
dezelfde in burgerlijke zaken (zie onder meer
verbr., 23 Februa1·i 1950,
Ve,-b,·., 1950,

5°

INKOMSTENBELASTINGEN.

A,.,.,

-
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van 23 Attgnstu.s 1947 en verwo1·ven. tussen 10 .!Ylei 1940 en 31 Maa1·t 1945 inbeff1'epen, z'ijn opgeheven zowel ten voo1·dele van de ·Staat, de pmvincien en de
gemeenten als ten voordele van de Belgische of bu.itenla.ndse niet-vijandeUjke
belastingplichtigen die zich op 10 Me-i
1940 ·in een vreemd ni.et vijandelijlc land
bevonden.
3o Een. naamloze vennootschap, die hacw
maatschappeUjke zetel in BelgiC heeft
en clie drie, in 1·echte belcwame, Belgische staatsbtw,qers cle macht hebben
gehad te ln3heren en te bestm·en ged·nrencle de bij a1·Ulrel 4 V!tn cle wet van
23 il.UfJUSttl.s 1947 bepaalde pe!'iode, lean
n·iet genieten van de 01Jheffing van rle
ve·rvallen en verj£w-ingen in zalcen van
1·echtstreek8e belastingen, venvo1·ven
tttssen 10 .il1ei 1940 en 31 .il1ei 1945, en
berloeld b-i.i a1·ti.lcelen 1 en 2 van gezegde
wet.
4° De belctst-ing op de be£l1'i:ifsinlcomsten
t1·eft, on!le1· me1w, de ve1·schillende bezoldig-ingen van a.lle tJerso'l!en rlie .zonrler
. door een aanne·mingscontract verbonrlen
I' te zijn door een denle bezolrliy!l zijn,
alsoolc rleze va.n de beheerders v!tn rle
:-· vennootschnptJen OJJ aandelen.
0
5. De bel!tstintJ op de berkijfsinlcomsten,
die de ve1·schillende bezolcligingen treft
van alle personen. die zonde-r door een
a.annem·ingscontmct ve1·1Jonden te z·ijn,
door een derde be.zoldigd zijn, alsoolc
.. .deze va.n de behee1·de1·s, commissaTisscn
of ve-reffena-ars van de vennootschappen
· op aandelen, is op het ogenbl-ilc zelve va.n
de betaling van rZeze inkomsten verschttldigd. (Wetten betreffende de in-

. kornstenbelastingen, sarnengeordend bij
.besluit van 3 Juni 1941, art. 25, varagraaf 1, 2°, en 32, paragraaf 3.)
6° De ·inhouding bij de 1J1·on vnn cle belasting iJp de bedrijfsinlcomsten mnnlct
slechts een w·ijze uit van voo1·lozl'ige inning, onafhctnlcelijlc vnn rZe aanslnrJ.

(Sarnengeschakelde wetten betreffende
de inkornstenbelastingen, art. 32, paragraaf 3.)
7° De inhouding bij rle bmn vnn de belasting op de berl1'ijfsinlcomsten stelt de
schnlclenaa1· van cle nfgehouclen belasting, niet in de plants, als belastingplichtige, vnn de genicter van cleze inlcomsten, claa-r deze sch·uldennar slechts
rZe. tussenpe1·soon is do01· wie de fiscus
deze vooTlopige inning verzelce1·t.
8° Voo1· de ancle1·e vennootschnppen op
aandelen dnn rZe personenverinootschapbiz. 418; Bull. en PAsrc., 1950, I, 446; 14 Juni
1951, .tl.?'?', Ye1'b1·., 1951, biz. 616; Bull. en
PAsrc., 1951, I, 714) en in strafzaken (zie onder
meer verbr., 19 Augustus en 16 September 1948,
Arr. Yerb1·., 1918, blz. 403 en 422).
Op meer algemene wijze, is niet ontvankelijk, in burgerlijke zaken, het middel dat ·

pen met beperlcte nnnspmlceUjlcheid;
wonlt de belnsting op de bed-rijfsinlcom~
sten ge1·egeld in verhouding van de al
clan niet uitgekeenle winst, met inbeg1·ip vcm de tant-iemes toegekend aan de
leden van de raclen of colleges van beheel·, nlsoolc met inbegrip, in cle mnte
nanrJecluicl in parng1·aa.f 3bis van !!1'tikel 35 van de snmen,qesclwkelde wetten,
van de ancle1·e vnste of ve1·andeTlijlce
be.zolrZigingen toeuelcenfl aan yezeurle
pe1·sonen of ann vemwten. (Wetten be-

treffende de inkornstenbelastingen, saniengeschakeld bij besluit van 31 Juli
1943, art. 35, par. 3 en 3/Jis.)
9° Er is ,qeen d·u.bbel geb1'u.i7c, het is te zc,q.oen aa.nslng van eenzelf!le belastingzJlichtige voo1· een zelfde rlienstjaar gevestigd op eenzelfrZe belastba1·e mate1'ie op
gmncl vnn een zelfcle wetteUj ke titel,
wat bet1·eft rZe /Jela.sting 01J de beclrijfsinlcomsten ve1·schul!li,qd door de beherwrlcT van een vennootschap op anndelen
en bij de bran door rle Hmnootschnp inrJehouclen en ecn persoonlijlcc belasting
vnn cle 1'ennootscha-tJ zelve (1). (Sarnen-

geschakelde wetten betreffencle de inkornstenbelustingen, art. 32, par. 3, en
35, 1mr. 3.)
10° A rt-ilcel 8 -ran rle wet van 23 A~tmtstns
19117, bepnlin g d·ie al/.e ve1·jn1'inyen en
ve1·vnllen opheft, wellce tu.ssen 10 Jlfei
1940 en 31 .il!J.anTt 1946 ve1·worven we·rclen wnt cle vordC1"ingen tot 1·eclnmnt·ie
wegens dttbbel gebntilc bet1·eft te.oen de
annsla.gen in rZe 1·echtst1·eelcse bela.stingen, is niet vnn toepassing op een 1·eClnmnt·ie betrelclcing hebbencl OlJ een pe·rsoonUjlce belastiny van een vennoot:
scha.JJ op aandelen, clie de rZoo1· han1· beheenle·rs veTsch·u.ldi[Jfle belasting op de
beclrijfsinlcomsten liij inhoucUng bij de
bmn betaald heeft, cla.a1· cleze beide bela.sti·ngen geen clubbel gebnl'ilc n#mnlcen.

(Sarnengescllakelcle wetten betreffende
cle inkomstenbelastingen, art. 32, par. 3,
en 35; wet van 23 Augustus 1947, art. 8.)
(NAAMLOZE YENNOOTSCHAP (( LE TEI"EAUTOMATE )),
'L BELGlSCHE STAAT, MINIS'J'ERIE VAN FINAN-

cri,;N,)
.ARHES'l'.

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 11 Januari 1950 door !let Hof
van beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste miclclel : schending van
artikelen 97 van de Belgische Grondwet,
slechls aan de vermelde grief vreemde wetsbepalingen als geschonden aanwijs~ (verbr.,
13 Maart 1947, A 'I'?'. Ye,·b1·., 1947, blz. 81;
8 Juui 1951 (Arr. Ye1·br., 1951, blz. 594; Bull.
en PAsrc., 1951, I, 690).
(1) Raadpl. onder meer verbr., 27 Juni 1949,
twee arresten (.tl.1'1". Yerb1·., 1949, blz. 420 en
422); 22 November 1949 (ibid., 1950, blz. 164).
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recl!tsvordering, 6 tot 12 van de wet van
6 September 1895, doordat in het be-

streden arrest geen antwoord wordt verstrekt op de bewijsvoering van aanlegster, gegrond hierop dat : c~) de . beweerde algemene vergadering van 25 Juli
1940, welke de Engelse beheerders, naar
wonlt beweerd, uit hun functies wu ontzet l!ebben en de HH. Goeders, Laesser
en Opdenbosch zou hebben benoemd, wettelijk nooit enigerwijze, zelfs niet schijnbaar l!eeft plaats gevonden, dewijl zij
niet samengeroepen werd door een daartoe bevoegde overheid, te weten, de toentertijd in functie zijnde raad van beheer,
wat niet betwistbaar was, naardien alle
belanghebbenclen zich in Engeland bevonden en· dus volstrekt in de onmogelijkheid waren zulks te doen; zij, om dezelffle reden niet wercl voorafgegaan door
een uitnocliging· van de aandeelhouders
welke, allen l!ouders van aandelen op
naam, zici1 ook op een na, de H. Opdenboscl!, in EJngeland bevonden; er enkel en
aileen op aanwezig was de H. Opclenbosch,
houder van twee aandelen op duizend;
b) deze her en alleszins dienden geacht
binnen een maand·na hun beweenle aanstelling - en dus v66r het aanbreken van
de litigieuze dienstjaren - aftredencl te
zijn, omclat zij de bij de. statuten voorziene borgtocht niet had den gestort;
c) in iedere onderstelling, en aangenomen clat de aanstelling van die heren een
werkelijke en regelmatige aanstelling is,
er clesniettemin geen groncl is om aan de
belastbare winst cler vennootschap een
gedeelte, om l!et even welke ook, van de bezolcliging van de H. Goeders toe te voegen,
aangezien zij enkel verbonden is aan zijn
hoedanigl!eid van bestuurder cler vennootscl!ap, en aan zijn werkzaamheid als beweercl beheerder volkomen vreemd is, of clat het arrest die bewijsvoering op
clubbelzinnige wijze beantwoorclt, hetgeen
met l!et · ontbreken van motivering gelijkstaat en cle mogelijkheid niet biedt te onclerscheiclen of het bestreden arrest de
bewijsvoering van aanlegster om juridisclle redenen dan wel om redenen van
feitelijke aard nfwijst, aldus elke contr6le over de wettelijkheid der beslissing
onmogelijk makend :
Overwegende dat het bestreden arrest
aanhaalt : cq dat een gcwone algemene
vergadering van rekwestrante (hier aanIegster), op 25 Juli 1940, waarvan niet is
bewezen da t zij in wettelijk opzicht niet
zou bestaan of onregelmatig zijn zou, ter
vcrvanging van de afwezende buitenlandse
beheerders, voor de duur van zes jaren
tot de functie van beheerder l!eeft geroepen, drie Belgische burgers, dam·toe juridisci! bekwaam, die van een algemene
vergadering van 15 .Juli 1946 outlasting
voor hun beheer l!ebben bekomen, wat

ieder fictief karakter in hunnen hoofde
uitsluit; b) clat, gedurende het tijdvak lopende van 25 Juli 1940 tot 15 Juli 1946,
deze personen bekleed geweest zijn met de
macht om op geldige wijze de verzoekende vennootschap te beheren en te besturen; c) dat de bezoldigingen aan de beheerders toegekend en welke het voorwerp uit!haken van de onderwer]lelijke
aanslagen, als dusdanig werdeu uitgekeerd;
Overwegende dat de rechter over de
grond door deze van clubbelzinnigheicl
vrije beweegredenen op de in het midclel
bedoelcle conclusies antwoord l!eeft verstrekt en genoegzaam de gronden zijner
beslissing heeft opgegeven ;
Dat het midclel feitelijke grondslag
mist ;
Over-het tweecle middel : schending van
artikelen 55, 57, 5S, 59, 64, 69, 73 en 74,
78 van de samengescl!akelde wetten op de
hanclelsvennootschappen, 35, derde paragraaf, van de samengeschakelde wetten op
de inkomstenbelastingen, gewijzigcl bij artilwl 1 van llet besh~it van 22 September
1941 van de secretarissen-generaal, bekrachtigd bij besluitwet van 5 Mei 1944,
doordat het bestreden arrest, in de onclerstelling dat het, weze llet ook impliciet,
genoegzaam de bewijsvoering van aanlegster lleeft beantwoordt welke was gegrond hierop dat de beweerde algemene vergadering van 25 Juli 1940 nooit
lleeft plaats gevonden, en dat de beweerde
aanstelling tot beheerders van de HH. Goeders, Laesser en Opdenbosch, dus niet
zou bestaan : a) naar het schijnt, aan
aanlegster ten onrechte ·de last opgelegd
heeft te bewijzen dat de beweercle algemene vergaclering van 25 Juli 1940 nooit
heeft plaats gevonden en dat het procesverbaal hetwelk in het StaatslJlad van
21 Augustus 1940 met enkel de handtekening van de H. Opdenboscll, beweerd beheerder versclleen, vals was, dan wanneer
nit de in het middel aangehaalde wetsbepalingen blijkt clat, vermits aileen de bC'heerclers van een naamloze vennootschap
er toe gerechtigd zijn in haar naam op
te treden en te handelen, klaarblijkend
op . hem die tegen zodanige vennootschap een namens haar door een beweerd beheerder of volmachtllcbber verrichte daad of bekendmaking wil inroepen,
de last weegt vooraf de werkelijkheid te
bewijzen van de bevoegdheden waarmede
gezegde beheerder of volmachthebber zich
bekleed verklaard l!eeft; b) de regelmatigheid van de aanstelling dier l!eren ten
onrechte heeft afgeleid uit het enig feit
dat de algemene vergaclering van 15 Juli
1946, waarvan de regelmatigheid niet
wordt betwist, hun outlasting van hun
beheer heeft verleend -:
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat cle tegen het bestreden

-134arrest voorgebrachte grief er in bestaat cligcl zijn, en clan wanneer gezegde belasdat het aan aanlegster een bewijslast tingen welke hetzelfde inkomen treff'en in
heeft opg·elegd welke wettelijk niet op hoofcle van dezelfcle persoon, weze llet ook
deze partij zou rusten ;
op verscllillende gronclen, dus een << dubOverweg·ende cla t het alzo a an de bestre- bel gebruik )) uitmaken, hetwelk, ofschoon
den beslissing verweten feit geen schen- in sommige gevallen do<Jr de wet uitcling van een uer in het micldel aangeduide drukkelijk voorgeschreven. niettemin in
wetsbepalingen uitmaakt; dat dit eerste beginsel onder de toepassing van de in
onclerdeel van het middel clerhalve niet het micldel aangeuuicle wetsbepaling valt :
ontvankelijk is;
Over het eerste onclerdeel :
Over het tweede onclerdeel :
Overwegende dat luidens artikel 4 van
Overwegende · dat het bestreclen arrest de wet van 23 Augustus 1947 worden opde regelmatigheid van de aanstelling van geheven de bij artikelen 1 en 2 becloelde
Goeclers, Laesser en Opdenbosch tot be- verjaringen en verval, voltrokken tussen
heerders van cle aanleggende vennootschap 10 Mei 1940 en inclusief 31 Maart 1945,
niet enkel nit het feit a:fleiclt dat de alge- zowel ten voordele van de Staat, de promene vergadering van 15 Juli 1946 hun vincies en de . gemeenten, als ten V<Joroutlasting voor hun beheer heeft verleend, dele van de Belgisclle of buitenlanclse
maar, in hoofdzaak, hieruit clat deze func- niet-vijandelijke belastingpliclltigen die
ties hun opgedragen werden door cle ge- op 10 Mei 1940 in een vreemd niet-vijanwone algemene vergadering van 25 Juli delijk land verbleven of zich bevonclen;
Overwegende dat het bestreclen arrest
1940, waarvan het niet-bestaan ten aanzien van de wet of de onl'egelmatigheid er op wijst dat aanlegster << haar maatschappelijke zetel te Brussel heeft en dat
niet bewezen is ;
Dat het tweede ondercleel van het mid- zij dus in Belgie gedomicilieercl is )) en
dat, g·edurende bet tijdvak lopende van
del feitelijke grondslag mist;
25 .Juli 1940 tot 15 Juli 1946 << drie BelOver het derde middel : schending van giselle in rechte bekwame staatsburgers ...
artikelen 4 en 8 van de wet van 23 Augus- de macht hebben gehacl om de verzoekende
tus 19±7, doordat het bestreden arrest : vennootschap op geldige wijze te beheren
a) staancle homlt clat aanlegster vruchteen te besturen )) ;
. loos het v<Jordeel van de bepaling varr
Overwegende bijgevolg dat, door te be----artikel 4 cler wet van 23 ·Augustus 1947 slissen dat aanlegster van het voorcleel
zou inroepen omdat zij, .haar maatschap- der voornoemde wetsbepaling niet geniet,
pelijke zetel te Brussel gevestigd zijncle, het bestreden arrest verre van deze bepaclienteng·evolge in BelgH! zou zijn ge- ling
te schenden, haar op juiste wtjze
cl<Jmicilieerd, dan wanneer deze bel}a- lleeft toegepast ;
ling, welke van toepassiug is op alle
Over het tweecle <Jnclerdeel :
Belgische of buitenlandse niet-vijandeOverwegencle dat krachtens artikel 25,
lijke « belastingplichtigen )) die op 10 Mei
1940 in een vreemd niet-vijandelijk land eerste paragraaf, 2°, van de wetten betrefverbleven of zich bevonden, klaarblij- fencle cle inkomstenbelastingen samengekelijk niet diegenen uitsluit welke toen- schakelcl bij besluit van 3 Juni 1941, de
tertijcl hun woonplaats of hun gewoon bedrijfsbelasting, onder meer, de verschilverblijf in BelgH! hadden, naanlien hun lencle bezoldigingen treft van alle persohoedanigheicl van belastingplichtige inte- nen clie zonder door een aannemingscongencleel meestal enkel nit deze <Jmstandig- tract verbonuen te zijn door een derde bezolcligd zijn alsook die van de beheerders
hei~l vo<Jrtsproot (art. 2 van de samengeschakelde wetten) ; b) staande houdt dat van de vennootscllappen op aandelen;
Dat de afhouding bij de bron van beartikel 8 van deze wet van 23 Augustus
1917 al evenmin toepasselijk zou zijn, om- wuste inkomsten voorzien bij artikel 32,
dat er geen dubbel gebruik zou bestaan, dercle 1mragraaf, van deze wetten, enkei
vermits de belastingen, welke << bij de bron een essentieel voorlopige en van clre aanafgehouden )) worden geheten, cloor aan- slag onafhankelijke inningsmoclaliteit is;
legster nit kracht van een wetsbepa- ,dat zij de sclmldenaar van de afgehouden
ling betre:ffende een door haar beweerde belasting niet als belastingpliclltige in de
beheerders persoonlijk verschuldigde be- plaats van de genieter der inkomsten
lasting werden gestort, terwi.il de liti- stelt, daar laatstgenoemde slechts de tusgieuze aanslagen wegens een 11ersoon- senpersoon is door wie de fiscus deze voorlijk op de vennootschap wegende belas- lopige inning verzekert ;
ting zouclen verschuldigd zijn, dan wanOverwegende, anderzijds, dat luidens
Iieer zowel de belastingen geheven op de de clm·de paragraaf welke in artikel35 van
bezokligingen cler bedienclen en arbeiders dezelfde wetten bi.i besluit van 22 Septemvan een handelsvennootschap als die ber 1941, artikel 1, werrl ingelast, de bewelke haar eigen beclrijfsinkomen treff'en clrijfsbelasting voor de vennootschappen
door haar nit kracht van een op haar op aandelen anllere dan de personenvenpersoonlijk rustende verplichting verschnl- nootschappen met beperkte aansprakelijk-
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dan niet uitgekeerde winst, met inbegrip
van de tantiemes toegekend aan de leden
van de raden of colleges van beheer ... alsmede, in de mate aangeduid in navolgende
paragraaf 3bis, van de andere vaste of
veranderlijke aan bewuste personen of
a an vennoten toegekende bezoldigingen;
Overwegende dat het arrest derhalve te
recht beslist dat artikel 8 van de wet van
23 Augustus 1!}47, houdende opheffing van
alle verjaringen en ver.val voltrokken tussen 10 Mei 1!}40 en 31 Maart 1945 inbegrepen, voor de vorderingen tot reclamatie
tegen de in de directe belastingen bij
dubbel gebruik geregelde aanslagen, in
onderhavig geval niet toepasselijk is, om
de reden « dat indien de rekwestrante een
eerste maal de belasting op de bezoldiging
harer beheerders heeft gestort, zulks is
geschied uit kracht van een wetsbepalihg... waarbij haar de verplichting
wordt opgelegd deze belasting voor hen
te voldoen; dat de litigieuze aanslag
verschuldigd is op grond van een belasting welke door de vennootschap persoonlijk verschulcligd is; dat het dubbel gebruik enkel bestaat ingeval van door een
zelfde belastingplichtige over een zelfde
dienstjaar verschuldige aanslagen, waarvan een zelfde belastbare materie de
grondslag uitmankt en clit om dezelfde
wettelijke reden >> ;
Wmtruit volgt dat al de onderclelen
van ]tet middel naar recht falen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.

1 o De winsten die [ledurende de vereffening van een ondernerning buiten iedere
ewploitatie verwezenlijlct werden, en uit
rneer·waarden van tegeldem.alcing zijn
ontstaan z'ijn aa.n de belasting op de be~
d?·ijfsinlcom.sten niet onderworpen (1).

(Samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, art. 25, par. 1,
en 27, par. 1.) (Stilzwijgende oplossing.)
2° In' geval van twijfel omtrent de interp,·etatie van cle redenen van een bestreden an·est, rnoeten deze 1·edenen in verbanfl rnet de telcst van het an·est gesteld
wo1·den (2) .

(PINET, T. BELGISCHE STAAT, MINISTERIE
VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, OJ) 6 Februari 1950 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over het enig micldel : schending van
de artikelen 97 en 112 nm de Grondwet,
25, eerste paragraaf, 1°, 27, eerste paragraaf, van de wetten op de inkomstenbelastingen, samengeschnkeld bij de besluiten van de secretarissen·generaal 'van
3 .Juni 1941 en 31 .T uli 1!l ~3 en 1315 en
l320 van het Burgerlijk Wetboek, doordat
llet bestreden arrest, na te hebben vastgesteld dat rekwestrant, die het beroep van
llerbergier uitoefende, zijn handelszaak
aan e<~n bierbrouwerij bij onderhandse
a lde van 19 September 1942 heeft overge·
daan, desniettemin beslist heeft dat het
verscllil tussen de prijs van tegeldemaking van de zaak en de annvankelijk er in
20 November 1!}51.- 2e kamer. -TTOOI'Zit- belegde gelden, na aftrekking van de in
ter, H. Smetrijns, rnadsheer waarnemend onderwervelijk fonds verrichte afschrijvoorzitter.- Ve·rslarwevel·, H. D:mbresse. vingeu, tenzij door de overdrager het
Gel1jlduidenlle conclus·ie, H. Gansllof
tegendeel worde bewezen, nit kracht van
van der Meerscll, advocaat-genernal. artikel 27, eerste paragruaf, van de saPleitcrs, HH . .T. de Longueville (van de mengescllakelde wetten als een belastbare
Halie bij llet Hof van beroep te Brussel) . bedrijfswinst client te worden beschouwd,
en Van Leynseele.
dan wanneer, enerzijds, bij bewust artikel 27, eerste paragraaf, enkel de
winsten voortkomend 11it daden van exploitatie belastbaar worden gesteld, terwijl de overdracht van de totaliteit der
bestanddelen van een llundelszaak welke
2" KAMER.- 20 November 1951
<loor degene wiens beroep het niet is handelszaken te verkopen wordt toegestaan,
~
INKOMSTENBELASTINGEN.
klaarblijkend slechts een vereffeningsdaad
BELASTINGEN OP DE BEDRI.H'SINKOMSTEN.
0VERDRACHT VAN EEN ONDERNEMING.' - AF- uitmaakt waaraan de bepulingen van arSTANDSPRIJS WINS'l'EN OMVA'l"l'END DIE GEDU- tikel 27, eerste varagraaf, vreem~l blijven,
RENDE DE 'iERE~'FENING VERWEZENLIJK'l' WEH- naarclien alleen die van artikel 25, eerste
DEN EN UI'l' MEERWAARDEN VAN TEGELDEMA- naragraaf, 1 o, voor toepassing in aanmer·
king komen, doch enkel in de mate
KING ZIJN ONTSTAAN. - WINSTEN NIE'l' AAN
DE DELASTING OP DE BEDRI.TFSJNKOMS1'EN ONDERWORPEN.
(1) Verbr., 1 Juni 1948 (11u. Yerbr., 1948,
blz. 303, en nota 1); 26 Juni 1951 (Arr. Verb1·.;
~o Rl<JDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. INTERPREl'A'l'JE VAN DE 1951, biz. 641; B-ull. en PASIC., 1951, I, 738).
(2) Verbr., 27 Februari 1947 (Bull. en PAsrc.,
·REWEEGR~;DENI"N. NOODZAKELI.TKIJEID ZE
MET DE TEKST VAN DE BESTREDEN RESLlSSING 1947, I, 89) ; 7 Maart 1950 (Ar1·. F erbr., 1950,
blz. 4.53; Bull. en PASIC., 1950, I, 481).
IN YEHBAND TE S'l'ELLEN.
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Vir'fl'al'ill de administratie bewijst dat cle
:verwezimlijkte meerwaarcle door bedrijfswinsten wordt opgelevercl; clan wanneer,
rander'zijds, de :door rekwestrant genomen
conciusies, waarbij volleclige ophelcleringen woi·clen verstrekt over de om·sprong
van de beweercle meerwaarcle welke werd
vastgesteld, niet of slechts ten clele door
het arrest werden beantwoord :
o'ver; het eerste onclercleel :
.. Overwegencle cl;1t uit de souvereine
vaststellingen van de rechter over de
gronct· bliikt clat aanlegg;er (( bij onclerhandst~ akte van 19 September HJ48 zijn
handelszaak aan een bierbrouwerij heeft
overgetlaan tegen de prijs van 450.000 fr.;
dat de handel zonder onderbreking wen!
voortgezet; dat de overclrager er in gebleven is tot de 15 October daaropvolgend;
... clat de overclacht alle bestandclelen van
de handelszaak, zo stoffelijke als niet
stoffelijke, omvatte )) ;
Overwegencl~ dat cleze vaststellingen
leclere zelfs gedeeltelijke vereffening van
aanleggers zaak, en gevolglijk het bestaan
van. ten · gevolge en ter oorzake van clergelijke vereffening verwezenlijkte meerwaarclen uitsluiten;
Overwegende dat het bestreclen arrest
hieruit afieiclt dat het· verschil tussen de
beleggingswaarde van de onclerwerpelijke
zaak en de overdrachtsprijs « niet anderszins kan worden uitgelegcl dan door het
bestaan . van winsten of meerwaarden
voortsprnitencl uit de beclrijvigheicl van de
belastingplichtige in de loop zijner exploitatie, welke pas naar aanleiding van de
overdracht aan het licht gekomen zijn en
alstoen nog niet waren belast geweest )) ;
Overwegencle dat het enkel wordt bestreden in zover het aanhaalt clat aanlegger << dit verschil niet anders heeft
trachten te rechtvaardigen dan door te
steunen op een belegginscijfer van
301.111 ·frank hetwelk, desnoods, slechts
in geval van vereffening zou. kunnen worden aangevoerd, zo niet bewezen; dat
zulks :lliet het geval is in onderha vig geval en clat rekwestrant (hier aanlegger)
bijgevolg in gebreke blijft het door hem
te leveren bewijs bij te brengen )) ;
Overwegende dat deze reclenen, met de
context in verband gesteld, zoals het behoort, clienen uitgelegd in deze zin dat
aartlegger in de onmogelijkheid verkeert
het uit de hierboven overgenomen vast~
stelllingen voortvloeiencl bewijs te vernietigen, door te bewijzen dat de overdrachtsprijs geheel of ten dele winsten zou vertegenwoordigen welke in de loop der vereffening buiten iedere exploitatie werdenr· verwezenlijkt, en uit meerwaarden
van tegeldemaking ontstaan zijn;
bat a:inlegger ten onrechte beweert dat
het bestteden arrest zou beslist hebben

dat, tenzij het tegendeel door de ovenlrager worcle bewezen, het verschil tussen
de prijs van tegeldemaking. van de hanclelszaak en de a:invankelijk in cleze zaak
belegcle gel den, na aftrekking van de. verrichte- afschrijvingen, als een belastbare
bedrijfswinst dient te worden beschouwd ;
Over het tweecle onclercleel :
Overwegende dat het bestreden arrest
er zich niet toe beperkt te verklaren clat
er een meerwaarcle bestaat, maar de werkelijkheicl en het belang er van bewijst,
door haar te schatten op het verschil tussen het netto-beclrag van de overdrachtsprijs en de in de overgedragen hanclelszaak belegde gelden ;
Overwegencl~ clat het uitclrukkelijk cle
conclusies verwerpt waarbij aanlegger beweerde dat de alclus bewezen meerwaarde
nit een aan de exploitatie van de overgech;agen zaak vreemde oorzaak zou
voortkomen, door. te beslissen << clat rekwestrant tevergeefs de waardevermindering va:Ih. de frank of een behagenswaarde
voor cle verkrijger inroevt; clat er inderdaad ten clage van cle overclracht ontwijfelbaar een meerwaarde, vrucht van df'
beroepsbeclrijvigheW van de belastingplichtigP, bestoncl )l ;
Dat alzo de door aanlegger v66r het Hof
van •beroep genomen conclnsies werclen
beantwoord ;
Waaruit volgt dat beide onderdelen van
het micldel feitelijke gronclslag missen ;
Om die redenen, verwerpt cle voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
1

20 November 1951.-26 kamer. -·Voorzitter, H. Smetrijns, raaclsheer waarnemencl
voorzitter. - Verslaggevet·, H. Daubresse.
Gelijlclnidencle conclnsie, H. Ganshof

van cler Meersch, aclvocaat-generaal.
Pleiter, H. Van LeynEeele.

le

KAMER.-

22 November 1951

BEWI.JS. AAN DE AKTEN VERSCHl!LDIOD
GELOOF. BUHGERLI.JKE ZAKEN. BEZWAARSCHRIFI'. BESLlSSING DIE ER EEN
MET ZIJN ~'ERMEN ONVERENIGBARE IN'l'ERPHE'l"ATIE AAN GEEFT. GEEN AAN DE AKTE UITWENDIGE ELEMENTEN VAN AARD OM TE BEWIJZEN DAT DE O:'IDERTEKENAAR AAN DE DOOR HEM
GEBRUIKTE TERMEN EEN ANDERE DAN HUN GEWONE ZIN GEGEYEN HEEFT. SCHENDING. VAN
HET AAN DE AK'l'E VERSCHULDIGDE GELODF.

FJchendt het aan een lclacht of .aan een bezwaarschrift verschuldi_qd geloot de besl-issing die e1· een interp1·etatie aan
r1eett welke met de gebruikelijke zin
1Htn hmt termen onvereni,qbaar is, zonde1· op het bestaan te wijzen van aan
de ·alcte u,itwend·i_qc elementen van aard
om te bewijzen rr])at de ondertelcenaa.r

-137aan de door hem gebntilcte termen een
(tnde·re dan hun gebntikelijlce zin heeft
willen geven (1). (Burg. Wetb.', art. 1319

en 1320.)
(VENNOOTSCHAP l\IE1' IJEPEHRTE AANSPRAKELJ,JKHEID « CARROSSEHIE JONCKHEERE ll, T. SOilRY.)
ARREST.

HET HOF; ~ Gelet op · de bestreden
beslissing, gewezen door de Werkrechtersraad van beroep te Brugge kamer voor
werklieden, op 4 September' 1%0 ;
·Over het eerste middel : schending van
artikelen 8, 1317, 1319, 1320, 1984, 1998
van llet Burgerlijk Wetboek 14 16 18
19, 20, 28 van de wet van zO S~pte~be;
1948 lloudende organisatie van het bedrijfsleven, 30 van het besluit van de Re~
g~nt cld. 13 Juli 1949 waarbij de verkiezmg van de afgevaardigclen van het personeel bij de ondernemingsraden worclt
ingericht, gewijzigd door artikel 9 van het
besluit van de Regent dd. 11 Januari 1950,
97 van de Gronclwet, cloordat llet bestreclen arrest de opgeworpen exceptie door
eiseres, <lie, om de ontvankelijkheid van
de vorclering te betwisten, het gebrek aan
re_chtsp~rsoonlijklleid van de oorspronkellJke erseressen inriep, verwerpt om reden dat << wat de klacht betreft client op·gemerkt dat de klacht van twee natuurlijke personen uitgaat, Georges Sobry
en Marcel Soete; dat het niet het Al"'emeen Christelijk Vakverbond en de Christelijke Centrale der Metaalbewerkers van
Belgie zijn die klacht indienen, doch de
twee voornoemcle personen die· secretaris~en van cleze organismen zijn, dat de
m eerste aanleg gevelcle vonnissEn in zake
Sobry en Soete tegen P. V. B. A. <<Carrosserie Jonckheere ll uitg·esproken weruen; clat ook beroepster dezelfde twee personen <lagvaardde ll, clan wanneer : 1 o de
heren Sobry en Soete, in de klacht, evena!s in het vonnis en in de beroepsakte,
slechts in hoedanigheid van secretarissen
van het A. C. V. te Roeselare en de
Christelijke Metaalbewerkers te Roeselare, d. i. qualitate qua, gehancleld llebben en geenszins in 1iersoonlijke naam ;
2° de heren Sobry en Soete in alle rechtsplegingstukken een enkel adres opgeven :
Kattenstraat, nr 69, te Roeselare, hetzij
de zetel van het A. C. V. Roeselare en
gee~szins hun eigen woonplaatsen : S~bry,
Schrerevelclstraat, 62, te Roeselare, en
Soete, Nellestraat, 136, te Henle; 3o de
!wren Sobry en Soete de op 10 Maart 1950
neergelegde klacllt slechts getekend heb(1) Verbr., 4 April 1941 (A1·r. T'e,·b,·., 1941,
biz. 72, en de conclusie van de H. procm·em·generaal L. Cornil); 3 Maart en 22 Juli 1949
(ibid., 1949, blz. 158 en 495) en 3 November
195() (An· .. T'erb1·., 1951, blz. 93; Bull. en PAsrc.,
1951, I, 112), alsook volgend arrest.

ben << N a mens het Alge.meen Cllri.stelijk
Vakverboml ll waaruit volgt tlat de door
het bestreden arrest gedane verklaring
onver:enigbaar is met de uitclrukkelijke
meldmgen van de akten, namelijk van de
geclinginleidende klacht :
Overwegencle dat aanlegster, zo v66r
lle ·werkrechtersraad van beroep te
Brugge als v66r qe W erkrechtersraad van
eerste aanleg te Roeselare de ontvankelijkheicl van de ·klacht tegen de verkiezingsverrichtingen voor de ondernemingsraacl in haar bedrijf heeft betwist omdat
zij ingerlie11d was geweest door bet<< Algemeen Christelijk Vakverbond ll en de
<< Christelijke· Centrale der Metaalbewerkers van BelgH~, aangesloten bij het Algemeen Chistelijk Vakverbond ll welke geen
rechtspersoonlijkheid bezitten';
Overwegencle dat de bestreden beslissing het micldel heeft verworpen, door te
verklaren clat de klacht door twee natuurl~jke personen : Georges Sobry, secretans van het Algemeen Christelijk Vakverbond en Marcel Soete, secretaris van de
Christelijke Centrale der Metaalbewerkers van .Be.lgte werd ingecliend; dat zij
gee~. extrmsreke bestanddelen inroept tot
bewrJS dat de ondertekenaars aan de
woorden van de klacht een andere dan
huu gPwone zin hebben will en geven;
Overwegencle dat die rechtvaarcliging
van de beslissing niet kan worden verenigcl met de bewoording der klacht waardoor de procedure ingesteld werd erl waaruit blijkt dat clezelve door Sobry en Soete
« Namens het Algemeen Christelijk Vakverbond ll ondertekend wenl en waarin
. de aangeduide woonplaats de persoonlijke
woonplaats van de genaamden Sobry en
Soete niet is, maar wel de zetel van
llet gewestelijk verboncl Roeselare van
het Algemeen Christelijk Vakverbond :
Kattenstraat, n'· 6!l, te Roeselare;
.
Dat _derllalve cle bestreden beslissing llet
geloof versclmldigd aan de gedinginlei-.
dende klacht heeft geschonden en dat het'
middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt de bestreden beslissing; beveelt dat onderhavig arrest znl worden overgeschreven in de registers van de Werkrechtersraad van beroep te Brugge en dat melding er van zal
gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerclers tot de kosten; verwijst de zaak naar
de Werkrechtersraad van beroep te Gent
kamer voor werklieden.
'
22 November 1951. - 2" kamer - Voorz-itter, H. Bail, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Yc1·slaggever, H. Smetrijns,
GeMjlcluiclende conclusie, H. Raoul'
Hayoit de Termicourt, eerste aclvocaatgeneraal.
Pleiter, H
della Faille
d'Huysse.
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fo BEWIJS.- AAN DE AK'l'EN VERSCHULDIGD
GELOOF. - BURGERLIJKE ZAKEN. - AK'l'E
VAN SCHENKING. - BESLISSING DIE DE AK'l'E
IN'l'ERPREI'EER'l'. - lN'l'ERPRE'l'A'l'IE NIE'l' ONVERENIGBAAR ME'l' DE 'l'ERMEN VAN DE AK'l'E
EN GEGROND OP AAN DE AIGE Ul'l'WENDIGE ELEMEN'l'EN. - GEEN SCHENDING VAN HE'l' AAN DE
AK'l'E VERSCHULDIGDE GELOOF.
2° SCHENKING. - SCHENKING OVER DE
HAND VO:.JR HE'l' OVERSCHO'l'. - MIDDEL HIERUI'l' AFGicLEJD DA'J' DE SCHENKER NIE'f MAG BESOHIKKEN OVER GOEDEREN DIE DE BEGIF'l'IGDE
LA'l'ER ZAL BEZI'l'TEN. - MIDDEL DA'l' NIE'l'
VOOR DE EERSTE MAAL VOOR HE'f HOF MAG
OPGEWORPEN WORDEN.
1" Schendt het aan ee·1• akte van schenking verschu.ldigde geloof niet, de beslissing die aan deze Mete een interpretatie
geett die met ha1·e termen niet onvereniybaa.r is en clie op- aan de akte ltitu•muliye elernen.ten geg·ro•nd is (1).
zo MatJ n'iet voor de ee1·ste ma.al 0061· het
H of 1J001"{Jestelcl worden, dan wannem·
eiser het v66r de 1·echter o·Pe·r cle groncl
hall lcnnnen ornoeTpen, het middel hieTnit afgele·irl rlat, in zake sehenlciny oveT
de hnnd voo1· het nveTschot, de schenlcer
slechts over de yoederen cUe hij zelf
bezit may beschilclcen, en geenszins ove1·
yoecleren !lie rle beg·iftigde late1· zal bezUten.
(NIJ~'FELS,

'l'. GELLINCK.)

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 Maart 1949 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste middel : schending van
artikelen 89'3, 894, 895, 896, 900, 931, 932,
943; 967, 971, 1021, 1101, 1130, 1134, 1317,
1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek,
van artikel 97 van de Grondwet, eerste
tak : doordat het bestreden arrest, onder
voorwendsel van het inzicht van de
schenkster na te vorsen, £< veeleer dan
zich aan de letterlijke betekenis der woorden te houden 11, de akte van schenking
interpreteert, die op 6 Mei 1920 v66r
Mr Van de Moortele, notaris te Izegem,
verleden werd, akte waardoor wljlen Mathilda Gellynck al lma r na te. Ia ten goederen, onder Jevenden aan 'lmar echtgenoot
Petrus Nijffels gaf, met be.ding rle residlto
ten voordele van haar erfgenamen, als aan
deze laatsten recht gevende « op hun aandeel in de waarden aangekocht door Pe(1) Verge!. voorgaand arrest en de nota onder dit arrest.

trus Nijffels tot wederbelegging der vervreemde goederen der nalatenschap van
Mathilda Gellynck, interpretatie die strijdig en onverenigbaar is met de bewoording van de kwestieuze akte; dan wanneer de akte van schenking van 6 Mei
1920 uitdrukkelijk beschikt dat Mathilda
Gellynck aan haar echtgenoot, die aanvaardt, schenking deed van <<'de voile
elgendom van a! haar na te laten roerende
en onroerende goederen, die haar nalatenschap zullen uitmaken, met valle ver·mogen daarover volgens goeddunken te
beschikken vanaf haar afsterven, doch
alleenlijk ten bezwarende titel, maar
onder last van, met zijn overlijden, cleze
der geschonken goederen, welke alstoen
nog zouden bestaan terug te keren
aan haar erfgenamen, welke tot haar nalatenschap hadden geroepen geweest 11, beschikking die geenszins dubbelzinnig,
maar integendeel klaar en duidelijk was
, en die, bijgevolg, geen verklaring vereiste;
tweede tak : dom·dat het bestreden arrest tot deze interpretatie overgaat zonder
elementen aan te duiden die zouden bewijzen dat de partijen de gebruikte uitdrukkingen in een andere zin dan hun gewone zin hebben gebruikt en aanneemt
dat de beschikking, waardoor de schenkster ten vom·dele van haar erfgenamen, de
resicl1to beschikte over « deze der geschonken goederen welke alstoen (d. i. na het
overlijden van de begiftigde) nDg zouden
bestaan 11 dient geinterpreteerd als begrijpencl «de waarden aangekocht 11 tot
« wederbelegging der vervreemde goederen der nalatenschap van Mathilda Gellynck l>; dan wan:neer cleze interpretatie
onverenigbaar is met de bewoordingen
van de akte, bewoordingen die uitdrukkelijk slechts de in natura bestaande goederen betreft en die, bij afwezigheid van elementen die zouden bewezen hebben dat de
partijen de gebruikte uitdrukkingen in
een andere zin dan hun gewone zin badden gebruikt, geenszins geinterpreteerd
moesten worden maar, integencleel, als
geschreven dienden toegepast en nageleefd :
Overwegende dat, in strijd met wat het
midclel beweert, de schenkingsakte van
G Mei 192D niet vermelclt dat door de begiftigde enkel de goederen welke bii !lezPs
overlijden nag in natnra zouden bestann
moeten teruggegeven worden ;
Overwegencle dat het arrest, waar het
beslist dat de partijen door de woorden
« welke alstoen nog zouclen bestann '» rl P
goecleren hebben willen bedoelen welke de
begiftigde niet zou hebben vervreemd om
in zijn breedste behoeften te voorzien,
doch zonder de goederen te Dndersche:den
welke nog in natura zmHlen beRtnnn van
die welke door wederbelegging verkregen
zouden geweest zijn, aan de schenkings-
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Overwegende ten: slotte dat het arrest
de aan de akte extrinsieke elementen,
waarop het steunt, aanduidt, namelijk :
de toestand der echtgenoten, hun vermogen, hun betrekkingen met de !eden hunncr familie;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het tweede miclclel : schending van
artikelen 893, 89-!, 895, 896, !l13, 943, 1021,
1130 van het Burgerlijk Wetboek, 97 van
de GroJl{lwet, doorclat het bestreden arrest aanneemt dat bet heeling van een
firZe·ioommis rle resill·uo waarcloor wijlen M:w Mathilda Gellynck aan haar ecbtgenoot scbenking deed van de volle eigendom van al baar na te laten goederen
onder last van met « zijn overlijden deze
der geschonken goederen, welke alstoen,
zouden bestaan ll aan baar erfgenaam terug te keren, niet alleen beschikt over de
goederen afhangend van de nalatenschap
van Mw Gellynck, die in de nalatenschap
van baar echtgenoot terug gevonden worden, maar, tengevolge van een << zakelijke
subrogatie ll, over <<de waarden aangekocllt... tot wederbeleg cler vervreemcle
goederen der nalatenscbap van Mathilda
Gellynck ll ; dan wanneer de zakelijke
subrogatie slechts bestaat en client aangenomen te worden wanneer zij uitclrukkelijk door de wet voorzien is en ontegensvrekelijk niet kan aangenomen worden
in zake scbenkingen en testamenten met
beding rle ?·esitltw aangezien de schenker
slecbts over de goecleren clie bij zelf bezit mag beschikken en geenszins over de
g·oecleren clie de begiftigde later zal bezitten, waaruit volgt dat de akte van scherrking niet kon uitgelegcl worden zoals het
bestreden arrest het doet :
Overwegende dat bet bestreclen arrest
zijn beslissing aangaande de geschonkPn
goederen, welke ten dage van het overlijrlen van de begiftigde nog zouc1en bestaan
en door de erfgenamen van de geefster
zullen geerfd worden, steunt niet alleen op
de leer van de zakelijke subrogatie maar
ook op de wil van partijen, zoals hij
blijkt uit de bewoordingen van de schenkingsakte en uit de aan die akte exti'insieke elementen welke het arrest aanduidt;
Overwegende dat, voor zoveel het middel op het stelsel der zakelijke indeplaatsstelling betrekking heeft, het een overbodige beweegreden van het bestreden
arrest bestrijdt; dat, waar het beweert
dat in zake fi.Cleicommis ae resitltw, de
schenker slechts over de goederen die hij
zelf bezit mag· beschikken en geenszins
over cle goederen die de begiftigde later
(1) Raadpl. Rep. pTat. dr. belge, v' Societe
anonyme, n' 105; verbr., 5 Januari· 1911 (Bull.

zal bezitten, het middel nieuw is ; dat immers aanlegg~rs in hun v66r het hof van
beroep genomen conchisies staande hebben
gehouden dat « de erfgenamen die, in geval van erfbeschikking voor het overschot, op dit overschot aansvraak maken,
dit niet ten titel van legataris, maar ten
titel van erfgenaam doen ll;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten
en tot een yergoecling van 150 frank jegens de verweerders.
22 November 1951. ~ 1° kamer. - Voorzitter, H. Bail, raadsbeer waarnemend
voorzitter. - Versla.rwe·ver, H. Smetrijns.
Gelijlvl·uirZentle . ooncltt.sie, H. Haotll
Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal. - Pleiters, HH, della Faille
cl'Huysse en Struye.
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NAA~{LOZE VENNOOTSCHA?. - VENNOO'l'. - BEGRIP,
2° VENNOOTSCIIAP. - NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. - 0VERNEMEH VAN EEN AANDEEL.
- 0VEllDRAGER DIE SLECHTS ElGENAAR IN
HEI' ONVERDEELDE IS VAN DIT AANDEEL. 0VERNEMEH DIE DE HOEDANIGHEID VAN VENNOOT NIET VEHWORVEN HEEFT.
3° VENNOOTSCHAP. - NAAMLOZE VENNOO'l'SCHAP. AAN'l'AL VENNO'l'EN SEDEHT

1° VENNOOTSCHAP. -

:M:EER DAN ZES MAANDl~N OP MIN DAN ZEVEN
YERM.:INDEil.D. 0N'l'BINDING 0? AANVRAAG
VAN EEN BICLANGHEBBENDE.

1 o In a?·t·ilcel 29 van ae samengeschalceltle
wetten · op de hanrlelsvennootschazJpen,
dat het ve·re'ist minirnwm aantnl vennoten, voor cle op·riohting van een nnamloze vennootschc~p bepanlt, evenals in
aTtikel 104 van dezeljtle wetten, aat een
geval van ontbintling van cle vennootschap voor·ziet, Cltt.itlt de term « vennoot ll clegene aan rlie ae ?·echten uitoejent en ae ver-b·intenissen op zich
neemt vwn een vennoot, het is te zeggen
van een weTlcelijlce vennoot (1).
2° Is geen vennoot, naa?· ae zin van a?·tilcelen 29 en 104 va.n ae samengeschalcelde wetten op ae hanclelsvennootschappen, cle oveTnemer van een aandeel van
een naamloze vennootschap, waarvan
de ove'}'(lr-ager slechts nou rnaa?' rnetleeigenaar- in het onverrleeltle is, omrZat
het aanrleel aan een onver-cleelclheitl toebehoor·t en een ve?·cleling tot h1.ertoe het
aantleel in cle lcavel van cleze mede{figeen PASIC., 1911, I, 68, en de conclusie van de
H. procureur-generaal Terlinden).

-140na.ar ·in 71 et on'!;CI'deelde niet heeft ,qeplautst (1J.
go Daur de ontb'irul'in_q van een nuamloze
vennootschap op a,anvnw.,q van ellce belan_qhebbende moet ~t'it_qestwolcen worden, wanneer zes rna.anden ve1·lopen zi,in
sedert cle da_q waamp het aantal vennoten op mi;n dan zeven ve1·mindenl is
gewonlen, mug cle 1·echter, bij wie de1·_qelij lee aanvmug aanhan_qig is gernaalvt, niet we·i,qe1·en ze in te wilU_qen
oncler voon.venclsel dut het rnogelijlc is
dat, ingevol_qe een lutere '/)Crdeling, een
zevende persoon zou. ,qeacht wonlen gedurende gezegde peTiofle aancleelhouder
te zijn ,qeweest. (Burg. Wetb., art. 883;

samengescllakelde wetten op de handelsvennoots(,'llappen, art. 104.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « ~TABLISSEMENTS
PROO'f-GOBERT >>, 'l'. PROO'l'.)
ARREST.

HET HOJP; - Gelet op llet bestreden
arrest, op 1 Februari 1950 door llet Hof
van beroep te Gent gewezen;
Over llet enig middel ; scllending van
artikelen 883, 1168, 1179, 1181, 1183, 1583
en 1584 van llet Burgerlijk Wetboek, 104
van de wetten op de llandelsvennootscllappen samengeschakeld bij koninklijk besluit van 30 November 1935, en voor zoveel
als nodig 97 der Grondwet, tloordat, na te
hebben bevonclen dat cle aan derden door
tweede verweerster toegestane aandeeloverlatingen, welke tot voorwerp hadden
aandelen die nog in onverdeeldlleid tussen
eerste verweerder en zijn drie dochters
van de nalatenscllap harer moeder afhingen en onclergeschikt waren aan de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde dat de verdeling clie aandelen
daadwerkelijk aan de overlaatster zou toekennen, aan cle twee verkrijgers slecllts de
hoedanigheid van « voorwaardelijke >> vennoten hadden verleend, het bestreden arrest beslist lleeft dat deze laatsten ontdaan waren van de lloedaniglleicl van
werkdanige vennoten, welke lloeclanigheid wettelijk voor het samenstellen ener
naamloze vennootschap vereist is, en er
heeft uit afgeleid dat eiseres, sinds de bij
de wet voorziene termijn, nog slecllts zes
aandeelhouders telcle en ontbonden cliende
verklaard; dan wanneer, wegens de verklarende uitwerking der verdeling als door
de terugwerkende kracht der voorwaarde,
de verdeling die tussen de medeerfgena(1) Omtrent de aard van het recht van de
medeeigenaar in het onverdeelde raadpleeg,
enerzijcls, DEMOLO><BE, bd. XVII, n' 264; PLANIOL, bel. III, n' 2379; SAVATIER, Conn de d1·oit
civil, bel. III, n' 703; anderzijcls, BEUDANT,
Oou1·s de d1·oit civil, bel. Vbis; blz. 381, nota 2,

men Proot moet plauts hebben er vatbaar
voor was om op de dag der overlating de
rechten van de tweede verweerster op de
overgelaten aandelen te vestigen en tevens ook de door haar gedane beschikkingsdaden in de loop van de onvercleeldlleid en de hoedanigheid van vennoten der
verkrijgers, en dat de tegen eiseres ingestelde eis tot ontbinding dus als voorbarig had moeten verworpen worden en dat,
ten minste, het hof de uitspraak tot na
de verwezenlijking der verdeling had
moeten schorsen :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het bestreden arrest blijkt : 1 o dat
llet maa~schappelijk kapitaal van aanlegster bestaande uit dertienhonderd
naamaanclelen van 1.000 frank ieder, op
29 Maart 1944, als volgt was verdeeld :
1295 aandelen belloorden aan de eclltgenoten Proot~Gobert, wijl Antoinette Proot,
Albert Ryckeman, Suzanne Proot, Fernande Proot en Solange Proot elk een aandeel bezaten; 2" dat vrouw Gentille Gobert, echtgenote Daniel Proot, op 18 Juni
1947 overleed en dat dientengevolge het
aantal vennoten van aanlegster op zes
werd verminderd; 3" dat verweerders op ·
3 September 1948 aanlegster dagvaardden
ten einde bij toepassing van artikel 104
der samengeordende wetten op de handelsvennootscllappen de ontbinding van de
>ennootschap te lwren uitspreken; 4° dat
aanlegster om die vordering te bestrijden
aanvoerde dat Fernande Proot, op
11 Maart 1948, aan ieder der genaamden
Armand Dewulf en Gerard Proot een der
aandelen had overgedragen welke haar
toebehoorden in onverdeeldheid met haar
medegerechtigden in de nalatenschap van
vrouw Gentile Gobert- meclegereclltigden
die aandeelhouders van de vennootschap
waren - en dat derhalve sedert gezegde
datum de naamloze vennootFcllap << Etablissements Proot-Gobert >> acllt vennoten
telcle;
Overwegende dat ll~t arrest aan de verkrijgers van die twee aandelen de lloedanigheid van vennoten ontkent, in de zin
welke aan dat woord in artikel104 van de
samengeordende wetten op de handelsvennnotschappen wordt gegeven, en de ontbincling van de vennootschap uitspreekt;
Overwegende, enerzijds, dat in voormelcle wetsbepaling, evenals in artikel 29
van dezelfde wetten, het woord « vennDot >> een persoon aanduiclt die de rechten uitoefent en de verbintenissen vervult
van een vennoot ;
Overwegende clat zolang de twee litien 382; PLANIOL en RIPERT, bel. IV, n' 639;
BAUDRY-LACANTINERIE, bel. IX, n' 3270; KLuYsKE>lS, E·rjenissen, n' 337, en RENAULD, «Donation de chases indivises », Rep. p1·at. dn notariat, 1949, blz. 13 en volgende.
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gietize titels niet ingevolge een verdelin"
begrepen zijn, in de ka vel van Fernand~
Proot, deze aileen de aan de eigendom van
cUe titels verbonden rechten van vermoot
niet vermag uit te oefenen; dat de overnemers Armand Dewulf en Gerard Proot
deze rechten slechts vermogen uit te oefenen met de medewerking van de medeerfgenamen van· de overdraagster, 't is
te zeggen met de medewerking van sommige vennoten; clat derhalve, zoals bij
het arrest worclt beslist, de overclrachten llet getal vennoten niet op zeven hebben gebracht;
Overwegende, anderzijds, dat naar luid
van voormeld artikel 104 de ontbinding
·van de ·vennootschap op aanvraag van
elke belanghebbende moet worden uitgesproken, wanneer zes maanden verlopen
zijn sedert het tijdstip waarop het getal
vennoten op min dan zeven verminderd
is geworden ; dat door zijn weigering a an
te nemen clat de uitspraak over de vordering had dienen te worden verdaagd,
alhoewel het mogelijk zou geweest zijn
dat, ingevolge een latere verdeling de
litigieuze aandelen in de kavel van Fernancle Proot werden begrepen, het arrest
clienvolgens geen van de in het middel
aangeduide wetsbepalingen heeft geschonden;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten
en tot een vergoeding van 150 frank jegens de verweerders
22 November 1951. - 1e kamer. - Vom·Bail, raadsheer waarnemend
voorzitter. - TTe1·s~nggevm·, H. Smetrijns.
Gelijlclwidende concl!tsie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal. - Pleiters, HH. Veldekens en
Van Leynseele.
zitter, H.
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schepenen z~}ner gemeente voor echt is
verlctaard ·(1). (Kon. besl. van 15 Fe-

bruari 1937, art. 44.)
(VAN DEN BOSSCHE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreclen
beslissingen genomen : de eerste, op
21 Maart 19{i1 door de Militieraad van de
provincie Brabant, en de tweede op
13 .Tuli 1951 door de Hoge Militiera~d;
Voor zover de voorziening is gericht
tegen de beslissing van de militieraad :
Overwegende dat de bestreden beslis~
sing voor hoger beroep vatbaar was;
Dat de voorziening dus niet ontvanke-'
lijk is;
·
Voor zover de voorziening is gericht
tegen de beslissing van cle Hoge Militieraad :
Overwegende dat, naar luid van artikel 44 van de wet op de militie, de werving en de dienstverplichtingen, samengeschakeld bij koninklijk besluit van 15 Fe~
bruari 1937, de ·handtekening van de milicien op de brief, houdende zijn voorzie"
ning in verbreking, op straf van nietigheid door een lid van het schepencollege
van zijn gemeente voor echt moet worden
ver klaard ·
Dat in 'zake aan clit voorschrift niet
werd voldaan en dat, derhalve, de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
26 November 1951. - 2e kamer. - Voo1··
zitter, II. Wouters, voorzitter. - Verslaflflever, II. Belpaire:
Gelijlcluiclencle
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
Pleiter .•

H. M. Colens (van cle Balie bij het Hof
van beroep te Brussel).

26 November 1951

1° VOORZIENING IN VERBREKING.BESLISSINGEN WAARTEGEN MEN ZICH KAN
VO~RZIEN. BESLISSING VAN DE MILITIERAAD. - VoORZIENING NIET ONTVANKELIJK.
2° VOORZIENING IN VERBREKING. VORMEN. - MILITIE. - VOORZIENING TEGEN
EEN BESLISSING VAN DE HOGE MILITIERAAD.
- HANDTEKENING VAN DE MILICIEN NIET VOOR
ECHT VERKLAARD. - VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK.
1 o De beslissing vnn een miUtiernncl lcnn
niet (loor een voorzienin 17 bestreden
worden.
2° De . voorziening vnn de milicien tegen
een door de hoge milUierand gewezen
oeslissing is niet ontvanlcelijlc, in(lien de
hancltelcenin,q vnn de eise1· niet door een
lid van het college van bu1'17emeester en
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VOORZIENING IN VERBREKING. VORMEN. - l\1ILITIE. - VooRZIENING TEGEN
EEN BESLISSING VAN DE HERZIENINGSRAAD. J:IANDTEKENING VAN DE ~HLICIEN VOOR ECHT
VERKLAARD BIJ MIDDEL VAN EEN NAAJ\ISTEMPEL. - liANDTEKENING NIET VOOR ECHT VERKLAARD.
Opclat (le voorziening vnn cle milicien tegen (le beslissinf! vnn een herzienin gsntacl ontvanlcelijlc weze, moet de hand(1) Verbr., 21 November 1949 (Bull. en
1950, I, 164}. Zie ook volgend arrest en
verbr., 26 November 1951 (ibid., 1952, I, 156).

PASlC.,
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telcening van de eiser door een lid van
het college van b~trgerneester en schepenen van de gerneente voor echt verklaard zijn; rnaalct geen echtve·rlcla1·ing
ttit de melding << Gezien voor echtverlcla1·ing. De bttrgerneester ll wellce niet
doo1· de handtelcening van fle btwgerneester, d.och door een naftmstempel gevolgd is (1).

(DEPYPERE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, gewezen op 4 September 1951
door de Herkeuringsraad van de provincie West-Vlaanderen ;
Overwegende dat, naar luid van artikel 44 van de wet op de militie, de werving en de dieilstverplichtingen (samenschakeling bij koninklijk besluit van
15 Februari 1937), de hancltekening van
de milicien, op de brief houdende zijn
voorziening in verbreking, voor echt moet
worden verklaard door een lid van het
schepencollege zijner gemeente, dit op
staffe van nietigheid;
Overwegende dat, in zake, op de bedoelde brief een stempel voorkomt meldende : << Vu pour h'\galisation de la signature de JVI. Roger Depypere apposee cidessus. lVIontigny-sur-Sambre, le 17 septembre 1951. Le bourgmestre ll en gevolgd
door een naamstempel;
Overwegende dat de legalisatie van een
handtekening de akte is waarbij de bevoegd2 overheid schriftelijk de echtheid
van die handtekening bevestigt; dat dergelijke akte maar geldt in zover zij de
handtekening draagt van . de agent van
wie zij uitgaat; dat die hamltekening
eigenhandig moet zijn om haar opi·echtheid vast te stellen in de oorspronkelijke
en persoonlijke vorm die (le agent voor
gewoonte heeft aan de melding van zijn
naam te geven;
Dat de naamstempel van de burgemeester dus niet volstaat;
Waaruit volgt dat het gebruik van een
naamstempel aan de wettelijke vereisten
niet voldoet en de voorziening van de
eiser niet ontvankelijk is ;
tOm die redenen, verwerpt de voorziening.
26 November 1951. - 2° kamer. ~ Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slagf!eve1·, H. Belpaire. - Gelijlclttidende conclus·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
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1° J\IIILITIE. - BESLISSINGEN VAN DE HERZIENINGSRAAD. - REDENEN.
2° REOHTERLIJKE lVIAOHT. - WET. GRONDWETTELIJKHEID.
0NBEVOEGDHEID
VAN DE REOHTERLIJKE MACHT.
1° D<; besUss·iugen van de

herzie-rving.~-

1·aad d·ie een miUeien mule1· een van de
catego1·£en voo1·zien b·ij artilcel 31 van
de wet op de m.Uitie ntngschilclcen moeten gegmnd zijn op het geneeskundig
onderzoek gedaan ove1·eenlcomstig a1·ti1cel 42 van zelfde wet; z·ij rnoeten geen
andere 1'edenen bevatten.
2° De hoven en 1·echtbanlcen beoordelen
de ove1·eenstemming niet van een wet
rnet fle Cfronclwet (2).

(BRUGMANS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 13 September 1!!51 door de
Herkeuringsraad van de provincie Antwerpen gewezen ;
Over het enig middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet, doorclat de
bestreclen beslissing, waarbij eisers hoger
beroep, gestaafd door attesten van dokters Van Roey en Gillis, werd afgewezen,
niet is gemotiveerd daar zij zich bepcrkt,
na vaststelling clat een geneeskundig onderzoek heeft 11laats gehad, tot de vcrklaring dat eiser c< geschikt voor de dienst
aangeduid J) is;
Overwegende dat artikel 42, litt. a, van
de wet 011 de militie, de werving en de
clienstverplichtingen (samenschakeling bij
koninklijk besluit van 15 Februari 1937)
voorscllrijft dat de milicien, die v66r de
Herkeuringsraad verschiint met gesloten
deuren wordt onderzocllt, achtereenvolgen~ door de militaire en de civiele geneeslleer, die naar luid van artikel 31 uitspraak doen; ·
'
Overwegende dat, na te hebben verklaard dat op het alclns gedaan onderzoek
gelet werd, de bestreden beslissing de verschijner onder een van de bij het voormelcl artikel 31 voorziene categories rangschikt;
Dat, dienvolgens, de beslissing op de beperkte wijze opgelegd door de hoger aangehaalde wetsbepalingen gemotiveerd is;
Dat het de rechterlijke macht niet behoort na te gaan of die wettelijke bepalingen in overeenstemming zijn met artikel 97 van de Grondwet;

eerste advocaat-generaal.
Verbr., 23 October 1922 (Bull. en PAsrc.,
1923, I, 20, en de conclusie van de H. advocaatg-eneraal baron Holvoet) ; 22 J anuari 1934
.(ibirl., 1931, I, 152, B, 1'); voorgaand arrest,
(1)

alsook verbr., 26 November 1951 (ibid., 1952,
I, 156).
(2) Verbr., 14 December 1!}50 (Arr. Yerbr.,
1!}51, blz. 196; Bull. en PASIC., 1951, I, 242, en
nota 3, biz. 243).
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Waaruit volgt dat het middel niet gegrond is:
En overwegende, voor het overige, dat
de bestreden beslissing overeenkomstig de
wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
26 November 1951 . .- 2" kamer. - lloorzitte1·, H. Wouters, voorzitter. - llerslaggevm·, H. Belpaire. - GeUjkl-uidcntle conclus·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste ·ad vocaat-generaal.
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1° MILl TIE. - WERVINGSRESERVE. - lNGESORREVEN PERSO~N DIE VOOR LANGER DAN liJ11:N
MAAND RET GRONDGEBIED VERLAAT. - VF;RPLIORTINGEN.
2o MIDDELEN 'rOT VERBREKING. 1\1ILITIE. - BIJ VERSTEK· GEWEZEN BESLISSING. - BESLISSING YATBAAR VOOR VOORZIENING. - MmmiL RIETIUl'l' AFGELEID DAT DE
AK'l'E WAARBI.J ElSER Ul'l'GENODIGD WERD OM
TJ<: VERSCill.JNJ~N SLECH~'S NA DE llESLTSSING
DOOR DEZE ONTYANGEN WERD. - l\IIIDDEL NIET
NIEUW.
go VERBREKING. - BEVOEGDREID. - MILITIE. - BESLISSING BIJ AFWEZIGREID VAN
DE MILICIEN GEWEZEN. - MILICIEN AANVOERENDE DAT DE OPROEPINGS!JRIEF VOOR DE
RECHTER OVER DE GROND SLECHTS NA DEZES
BESLISSING DOOR HEM ON'l'VANGEN WERD. BEVOEGDREID VAN RET ROF OM DIT FElT VAST
TE STELLEN EN TE llEOORDELEN.

to De in de wervin{fsreserve inueschTeven
pe·1·soon, die het grondgebied voo1· lange1· tlan een maantl ve1·laat, moet er tle
b·urgemeester en tle commantlant van het
werjburea1t kennis vnn geven; h'ij is,
bovendlen, {fehoutlen een lnsthebbeT nnn
te d1tiden, nan wien de 1JOOT tle njwezige
bestem(le en op de toepassing vnn de wet
op de m-il·itie betrelckin{f hebbende metle!lelingen rnoeten toe{feZonrlen worden.

(Kon. besl. van 15 Februari 1937, art. 3,
a, en 70, a.)
2o Is geen nie·uw rniddel, dat niet voo·r de
eerste maal voor het hof mag op{feworpen wm·den, het middel him·1tit ajgeleid, dat de best·reden beslissin{f owregelnwtig bij verstek gewezen wm·d daar
de alcte, tot uitnodig·in{f om voor de militieTechtsmacht te verschijnen, slechts
na de beslissin{f door eiser ontvangen
wm·d (1). (Stilzwijgende oplossing.)
go Wwnneer de e·iscr, tot stavin{f van een
voorziening ·tegen een bij verstelc ge-wezen bel?lissin{f van de hor1e militieTaad,
(1) en (2) Zie de nota:'s 1 en 2, ondertekend
R. H., in Bull. en PASIC., 1952, I, 158.

welke nochtans definitief en vatbaar
voor voo·rzienin{f is, 1Jewee1"t dat cle hoge
militiemnd bij zijn njwezigheid -wettelijk niet vermocht 1titspranlc doen,
omdnt de eise1" slechts na de beslissing
de akte, d·le hem voor de 1·aa.d op1"iep,
ontvanrJen heejt, heejt het hot de macht
om na te {faan of d'it feit be-wezen is en
te oonlelen of het fle nieti{fheid van cle
besliswing me!lebmn{ft (2). (Stilzwijgende

oplossing.)
(GEVILRS.)
ARREST.
HE'r HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 21 Se11tember 1951 door de
Hoge Militieraad gewezen;
Over het enig micldel : schending van
de rechten van verdediging, doordat eiser,
uie op 17 Juni 1951 naar de kolonie vertrokken is om er tot 1 Augustus daaropvolgend te verblijven, bij een ter post aangetekend schrijven van 7 Juli 1951 opgeroepen wercl, om op 18 .Juli daaropvolgen!l
v66r de Hoge Militieraad te verschijnen
ten einde onuerzoek van het door hem op
11 April 1951 tegen een beslissing van de
Militieraad ingesteld hoger beroep; dat in
zijn afwezigheid die oproeping op het
postkantoor werd neergelegd tot op
23 Juli 1951, dug waarop zij eerst door
een lasthebber krachtens een dam·toe door
hem nit de kolonie gezonden volmacht kon
worden in ontvangst genomen; dat hij aldus niet tijdig werd verwittigd om hetzij
in persoon, hetzij door micldel van een
raadsman v66r de Hoge Militieraad te
kunnen verschijnen ;
Overwegende, enerzijds, dat eiser, die
is ingeschreven in. de werfreserve bij toepassing van artikel 3, litt. a, van de wet
op de militie, de werving en de dienstverplichtingen (samenschakeling bij koninklijk besluit van 15 Februari 1937). en
die voor !anger dan een maand het grondgebied heeft verlaten, niet bewijst, ja
zelfs niet beweert, zich te hebben gedragen naar de voorschriften van artikel 70,
litt. a, van de voormelde wet, hetwelk
hem oplegt de burgemeester en de commandant van het werfbureau kennis te
geven van de datum van zijn vertrek en
van die van zijn terugkomst met opgave
van naam en adres van de lasthebber die
hij aanstelt om hem, desvoorkomend, de
hem inzake militie bestemde mededelingen over te maken ;
Overwegende, anderzijds, dat eiser weten moest dat hij, bij toepassing van artikel 24 van gezegde wet, v66r de Hoge Militieraad zou worden opgeroepen ingevolge
het door hem v66r zijn afreis ingesteld hoger beroep;
Dat de niet-aflevering bij de aanbieding
er van, overeenkomstig artikel 65 van het
koninklijk besluit van 10 September 1S36
tot samenschakeling van de postwetgeving
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in binnenlandse dlenst, van de. ter post
aangetekende oproeping, ttitsluitend is toe
te schrijven ann eiser die, vertrokken
naar de kolonie, nagela ten l1eeft een lasthebber aan te duiden om de hem bestemde
postzending·en in ontvangst te nemen;
Overwegende. dat uit het bovenstaande
volgt dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende, voor ·het overige, dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 Januari 1951 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
A. Over de voorzieningen door aanleggers op 24 Januari 1951 ingesteld :

Overwegencle dat, bij akte van 26 Januari 1951, Mr Dries, pleitbezorger ver~·
schijnende voor en namens aanleggers, een
nieuwe voorziening tegen het bestreden
arrest instelde, voorziening welke deze clie
op 24 Januari 1951 ingesteld was geweest
« vernietigd en vervangt ll ;
Overwegende clat de pleitbezorger die
de tweecle voorziening heeft ·getekend van
geen bijzondere la:~>tgeving doet blijken
om, voor aanleggers afstancl te doen van
de voorzieningen van 2! J anuari 1951;
I. Over de voorziening van Julien Duysrogge als beklaagde :
a) In zover zij de publieke , vorclering
betreft :
·
Overwegende dat de substantH:lle of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
b) In zover zij de vorderingen van de
burgerlijke partijen Florent De Graeve
en Marcel Van Geuns bedoelt :
Overwegende dat de voorziening niet
ontvankelijk is in zover zij tegen de burgerlijke partijen Florent De Graeve en
1\iarcel Van Geuns gericht is, daar het
bestreden arrest er zich toe beperkt de beschikkingen te bevestigen van het vonnis
waarvan hoger beroep, welk een provisionele vergoeding aan gezegde burgerlijke partijen toekent en welk, voor het
overige, een deskundig onderzoek beveelt;
dat de voorziening ingesteld voor de eindbeslissing, niet ontvankelijk is (Wetboek
van strafvordering, art. 416) ;
o) In zover zij de vorderingen van de
burgerlijke partijen Antwerpse Taximaatschappij en de Naamloze vennootschap
((The Ocean Accident and Guarantee Corporation Ltd ll bedoelt :
Overwegende dat aanlegg·ers tot staving
van hun voorziening geen enkel micldel
inroe])en en dat het hof er van ambtswege
geen opwerpt;
II. Over de voorzieningen van Julien
Buysrogge en Joseph Buysrogge als clagencle burgerlijke pnrtijen :
Overwegencle dat nanleggers, burgerlijke partijen; hun voorziening niet heb-.
ben betekend aan de partijen waartegeR
zij gericht is; dat de voorziening clienvolgens, niet ontvankelijk is (Wetboek van
strafvordering. art. 418) ;
B. Over de voorzieningen op 26 .Januari
1951 door aanleggers ingesteld :
Overwegencle clat, behoudens het geval
van toepassing van de wet van 8 Maart

·(1) Verbr., 9 April 1951 (Ar·r. Ye,·b,·., 1951,
blz. 443; Bull. en PAsrc., 1951, I, 524, en nota 2).
(2) Zie verbr., 24 Januari 1949 (An·. Yerbr.,
1949, blz. 64; Bull. en PASIC., 1949, I, 71, en
nota 1, biz. 72); 31 Mei 1949 (An·. Ve•·br., 1949,
biz. 364, en nota 1); 22. Juli 1949 (ibid., ·19<!9,

biz. 496); 6 Februari 1950 (Arr. Ye•·b•·., 1950,
biz. 366; Bull. en PAsrc., 1950, I, 389); 17 April
1950 (Bull. en PASIC., 1950, I, 556); 2, Juli 1951
(A?T. Ye1'/n·., 1951, blz. 650; Bull. en PAsrc.,
1951, I, 747) en 5 November 1951 (An·. Ye•·br.,
1952, blz. 110; Bull. en. PASIC., 1952, I, 119).

26 November Hl51. -.2" kamer.- Voo·rzitter, H. Wouters, voorzitter. - TTenlaggevm·, H. Belpaire. - Gelijlcluidende con-

cl~tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
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1° VOORZIElNING IN VERBREKING.AFSTAND. - STHA~'ZAKEN. - PLEITBEZORGER. - NOODZAKELIJKHEID VAN EEN niJZONDEBE VOLMACHT.
2° VOORZIENING IN VERBREKING. S'l'HAFZAKEN. - VoonzmNING NA voonzmNING NIET ONTVANKELIJK. - DHAAGWIJD'l'E
VAN DE REGEL, - UITZONDEHINGEN.

1° De afstand van een voo1·ziening, in
stratzalcen gedaan, namens eise1·, door
een pleUbe.zoryer die te dien einde niet
van een bijzondere volmacht laat blijken, is niet yeldig (1).
2° Een pa1·tij mag zich geen tweede maal
tegen een zelfcle beslissing voorzien
zelfs inclien de tweecle voo1·zien·ing intTesteld is voorclat over cle ee1·ste 7titspraak
we1·d gedaan. tenzij cle ee1·ste voo?·ziening wegens schencling van cle wet van
15 Juni 1935, betreffencle het ,qebnt.ilc
van de talen in •·echtszaken, en om cleze
1·eden alleen n·ietig zou, zijn, ofwel tenzij eism· er 1·egelmati,q atstancl va,n gedaan heeft, ot·wel einclelijk, te1izij Tzet
een a1-rest van vm·wijzing naar het asS'isenhof gelclt (2).

(BUYSROGGE, 'l'. DE GJiAEVE.)

cr

-1451948 of van regelmatige afstand, geval

rreemd aan de zaak, de voorziening ingesteld, na een eerste voorziening, door dezelfde partijen tegen hetzelfde arrest van
eeu hof van beroep, niet ontvankelijk is
(Wetb. van strafv., art. 438);
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
26 November 1951. - 2e kamer. - Voo1·zittM, H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, H. Bayot. - Gelijlcluideride conclmsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat- generaal. Pleitm·s,

HH. Van
cl'Huysse.
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26 November 1951
'l'OT

VERBREKING.

STRAFZAKEN. BURGERLIJKE VORDERING.
~1IDDEL HIEROP GEGROND DAT EEN VAN DE
HAND GEWEZEN BE'riCI!CTING EN EEN DOOR DE
RECHTER "WEERHOUDEN FOUT EENZELFDE FElT
UITMAKEN. BEWEIUNG ZONDER STEUN IN
RET YONNIS OF EEN AKTE YAN DE RECIICTSPLEGING. JVIIDDEL DA1' GHONDSLAG MIST IN
FEITE.

M·ist grondslag in fe'ite, het middel hierop
gegmnd, dat de betichting waarvan ve1·weerder werd v1·i,igesproken en de door
de 1·echter te ziinen laste weerhouden
fo~tt eenzelfde feU 7titmalcen, dan wannee?· deze bewering geen enlcel stem!
vinclt ·in cle bestreclen beslissing of in
een alcte 'l)(tn de 1·echtspleging waar'inecle het hof ·vermag 1·ekening te hou.clen.
(STUKKENS, T. EYKENS.)
ARREST.

HET -HOF ; - Gelet op het pestreden
vonnis, op 21 April 1951 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Leuven;
Nopens de tot de burgerlijke vordering
beperkte voorzieningen van Stukkens, als
beklaagde, en van (( Etablissenients Plasman ll als burgerlijk aansprakelijke partij,
en nopens de voorziening van Stukkens,
burgerlijke partij ;
Over het enig middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet en van artikel 29, 4°, van het koninklijk besluit van
1 Februari 1934, doordat het bestreden
vonuis enerzijds bevestigd heeft dat de te
laste van verweerder gelegde inbreuk op
artikel 42 van de Wegcode niet bewezen
was, en zich onbevoegd heeft verklaard
om over de burgerlijke eis van eerste eiser
uitspraak te doen, en anderzijds vastgesteld heeft dat verweerder niet van elke
font vrij te pleiten was daar hij goed
VERBR., 1952. - 10

met de gevaarlijke ligging
bekend was en hij- de aanri ~ v~n de plaats
nen vermijden door met z:i'l.dmg had kunmeer naar rechts nit te wij .Jn wagen wat
rellen eisers slechts veroorJlen, en om die
het vergoeden der drie v:.t_ eeld heeft tot
door verweerder geleden sel:{rden van de
de door het bestreden vonl:l._. ade; wanneer
font door artikel 29 4o v l.s weerhouden
lijk besluit van 1 F~br~ar~n het koninkis, wanneer dus de rechters
1934 voorzien
na op grond van dat artil~ over de grond,
van verweerder uitspraak'-~l t~n opzichte
daan op strafrechtelijk g~ t~ nebben gewaren om daarna uitspraal~bied, bevoegd
de door eerste eiser tegen
te doen over
richte burgerlijke eis; wan 'Yerweerder gestrij dig is enerzij ds verw::t::teer het tegenspreken en anderzijds hem~erder vrij te
van de verantwoordelijkl::i_ t?ch een dee]
ongeval ten laste te legge.Q_ eld van het
strijdigheid in het bestreq• welke ~egen
gevolg heeft dat zijn moth~ e~ von;ns als
het door artikel 97 van d~ eung met aan
steld vereiste voldoet.
Grondwet geOverwegende dat verwee:tkel vervolgd werd om nie der, welke envan zijn snelheid meester t vo?~·tdurend
ven (overtreding van arti~ te ZIJn geblekoninklijk besluit van 1 1:J'el _42 ':an .,het
van deze telastlegging ebi.~an 1!l,4),
werd ;
VnJgesprokeu
Overwegende dat het micl_q
.
op de bewering dat de ill.bel gegrond Is
welke verweerder alzo ver reuk wegens
cle fout welke het vonnis ~eolg~ werd en
behield om te beslissen dat
ZIJnen laste
ger maar een deel van de ;erste aanleglijkheid voor de nan Vl·r~ erantwoordekende schade behoorde t eerder berokzelfde feit uitmaakten; da~ .dragen, hetom deze voorwaarde de reel Immers enkel
lificatie van het aan verwe~~bank de quafeit had kunnen wijzigen,
der verweten
blieke vordering had kunne em op de puen zich bevoegd had kunne:n.ll veroordelen,
kennis· te nemen van de te YerklareJ?. om
stelde burgerlijke vordering~en hem mgeOverwegende echter dat d
.
noch in het bestreden vonniseze bew~rmg
noch in enig stuk van de rsteun vm.dt,
waarop het Hof acht vermo_ . echtsplegm:;
Dat het middel niet kan .; te slaan;
nomen ;
Orden aangeOm die redenen, verwer1)t
.
ning; veroordeelt aanlegget·s de voorzieten ; veroordeelt eerste aanle tot de kosboven tot een vergoeding "agger daarenjegens verweerder.
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zitte1·, H. Wouters, voorzitte~e~- ~oor
gever, H. Bayot. - Gelijlcl •.
Ve?slagclusie, H. Raoul Hayoit de 1ttclend~ con-

eerste advocaat - generaal
H. Struye.
·

TermiCourt,
Pleiter,
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VERKEER. - UlTVOERlNG VAN BEWEGlNGEN.
ACHTERUlTRlJDENDE BEWEGlNG UlTGEVOERD DW ARS OVER DE OPENBARE WEG. BEWEGlNG NAAR DE ZIN VAN AR'flKEL 57,
1°, C, VAN DE WEGCODE.
Maalct een beweging uit, naar de zin
van deze te·rm ·in artikeZ 57, Jo, c, van
de TVegcode, het felt << een achte?·uitrijdende bewerting dwa1·s ove1· de weg
!tit te voeren » (1).

(SAERENS, T. "BARON VAN DEN BRANDEN
DE REETH.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 26 Mei 1951 in hoger beroep
gewezen lloor cle Correctionele Rechtbank
te Leuven;
A. Over de voorziening van de eerste
aanlegger, beklaagde :
Over het enig midclel : schencling van
artikelen 97 van cle Grondwet en 57, 1°, c,
van het koninklijk besluit van 1 Februari
1934, houdende algemeen reglement op de
politie van het vervoer en het verkeer,
doordat het bestreden vonnis, vaststellende dat aanlegger << met zi,in autocamion
dwars over de rijweg stond >> hem niettemin veroordeelt om verzuimd te hebben
de dom·gang voor de in beweging zijnde
weggebruikers vrij te laten, toen hij
rijbewegingen uitvoercle, wat insluit dat
zijn voertuig in beweging was, clan
wanneer de motivering van het vonnis integendeel er op wijst dat gezegd voertuig
stilstond, wat de toepassing van artikel 57, 1°, c, van de Wegcode uitsluit :
Overwegende dat, indien het bestreclen
vonnis vaststelt dat de beklaagde << met
zijn camion dwars over de steenweg te
laten staan >> een font heeft begaan en
<< dat cloor beklaagde niet ontkend worclt,
dat hij op het ogenblik van het ongeval
met zijn autocamion, dwars over de rijweg stond l> deze vaststellingen geenszins
uitsluiten dat aanlegger terzelfdertijd een
rijbeweging uitvoerde;
Dat, overigens het vonnis, het oorzakelijk verband nagaand tnssen de font van
beklaagde en de door de burgerlijke partij
ondergane schade, aanstipt dat cleze sellade door de door beklaagde uitgevoerde
<< achternitrijdende beweging dwars over
de steenweg veroorzaakt werd l> ;
(1) Nopens de zin van het woord « bewegingen » in artikel 57, 1', c, van de Wegcode,
raadpl. verbr., 24 April 1950 (Arr. Verbr.,
1950, blz. 5214; Bull. en PASIC., 1950, I, 579);
12 Maart, 23 April en 21 Mei 1951 (Arr. T'erbr.,
1951, blz. 396, 497 en 540; Bull. en PASlc., 1951,
I, 4..()9, 586 en 630).

Dat het middel in feite niet opgaat;
In zover de voorziening de beslissing
bedoelt:
1° Over de publieke vordering :
Overwegende dat de substantHHe of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
2° Over. de burgerlijke vordering :
Overwegende dat aanlegger tot staving
van zijn voorziening geen enkel mlddel
inroept en dat het hof er van ·ambtswege
geen opwerpt ;
B. Over de voorziening van aanlegster,
bnrgerlijk verantwoordelijke partij :
Overwegende dat aanlegster haar voorziening niet heeft betekend aan de partijen waartegen zij gericht is ;
Dat de voorziening clus niet ontvankelijk is (Wetb. van strafv., art. 418);
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de
kosten.
26 November 1951. - 2• kamer. - Vom·zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ve·rslaggever, H. Bayot. - GeUjkluiclende conclusie, H. Raoul Hayoit de 'l'ermicourt,
eerste aclvocaat - generaal.
Plei.te1·,

H. Pinget (van de Balie bij het Hof van
beroep te Brussel).
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VOORZIENING IN VERBREKING. TERMIJN. - STRAFZAKEN. - ARREST VAN
RET HOF VAN BEROEP BESLlSSENDE DAT DE
FElTEN VAN DE VERVOLGlNG NlET DEZELFDE
ZIJN ALS VROEGER GEVONNlSTE FElTEN. ·AR-REST DAT DOOR GEEN ONMlDDf~LLIJKE
VOORZIENlN{I KAN GE1'ROFFEN WORDEN.
I

l.~

-

niet vatbc~ar voo1· omniddelli{ke voorziening het a1·7·est van een hot va.n
beroep dat er zich toe bepe1'7ct te beslissen, dat de feiten van cle ve·rvolging
niet dezelfde zijn als vraeger uevonniste
feiten en da.t bijgevolg de publieke vordering ont,;a.nkelijlc is (2). (Wetboek

van strafvorclering, art. 416.)
(PFLOUG.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 Juli 1951 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
(2) Raadpl. verbr., 22 Juli 1950 (Ar!', T'erbr.,
1950, blz. 735; Bull. en PASIC., 1950, I, 843) en
18 December 1950 (Arr. T'erb1·., 1951, blz. 211;
Bull. en PASlC.,' 1951, I, 257).
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01'er de ontvankelijkheid van tle voorziening :
Overwegende dat aanleggers, vervolgd
wegens omkoping van ambtenaren, v66r
de Oorrectionele Rechtbank te Brugge
deden gelden dat de te hunnen laste gelegcle feiten welke bij beschikking van
de raaclkamer del. 26 Mei 1950 v66r het
rechtsprekencle rechtscollege werclen gebracht, clezelfcle waren als deze welke
aanleiding haclclen gegeven tot een beschikking van verwijzing van hetzelfde
rechtscollege van onclerzoek dd. 20 December 19±7 en tot een vonnis cler Oorrectionele Rechtbank te Brugge del. 21 April
1948, thans door hoger beroep bestreclen,
en om die reclen tot de onbevoegclheicl van
de correctionele rechtbank besloten;
Overweg·encle clat het bestreden arrest,
het beroepen vonnis bevestigende, beslist
clat de feiten welke het voorwerp van de
beschikking van de raadkamer del. 26 Mei
1950 uitmaken niet clezelfcle ziin als cleze
welke te voren bij beschikking van verwijzing van 20 December 1947 aan de
Oorrectionele Rechtbank te Brugge werclen onclerworpen:
Dat het dienvolgens de publieke vorclering ontvankelijk verklaart en de zaak
voor onclerzoek over de groncl naar de
eerste rechter verwijst;
Overwegencle clat de door aanleggers ingeroepen exceptie, welke ook de omschrijving weze die clezen er aan gaven, de ontvankelijkheid van de publieke
vorclering betreft; dat het bestreclen arrest over geen geschil no pens de bevoegdheicl uitspraak doet;
Dat een voorziening v·66r de eindbeslissing tegen dergelijk arrest ingesteld niet
ontvankelijk is (Wetb. van strafv., artikel 4161;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
·
26 November 1951. - 2" kamer. - l'oorzitter, H. Wouters, voorzitter. - Yerslaggever, H. Bayot. - GeUjlcluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de 'L'ermicourt,

eerste advocaat-generaal.
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VEHDEDIG ING VAN DE MAATSOI-IAPPI.T. - TER BESCHIKKINGSTELLING VAN DE
REGERING VAN DE HERHALINGS- EN GEWOONTEMISDADIGERS. GEVAL WAA~IN DE MAATREGEL DOOR DE WET NIET IS VOORGESCHREVEN.
VERPLICHTING VOOR DE BECHTER DE BEOENEN NAUWKEURIG UITEEN TE ZETTEN VAN DE
REVOLEN MAATBEGEL.

De beslissing die de ter beschilclcingstellin.Q van de regering van een vemor-

deelde beveelt, in een geval waarin de
maat1'egel door de wet niet is vom·geschreven, mag e1· zich niet toe beperlcen
het bestaan vast te stellen van cle wetteUjlce voo1·waa1·den die ze toelaten · zij
moet bovendien op nauwlceu1'ige en 'concrete wijze de bijzondere 1·edenen aanduiden, waarom de ?'echter van het hem
doO'I· de wet toegelcend 1·echt meent te
moeten gebruilc malcen (1). (Wet van

9 April 1930, art 25 en 26.)
(VELTMAN.)
ARREST.

HE'I' HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 September 1951 door· het I-Iof
van beroep te Brussel gewezen;
Over het middel van ambtswege : scherrding van artikel 26 van de wet van 9 April
1930, cloorclat het bestreclen arrest de ter
beschikkingstelling van de regering van
aanlegger geclurende tien jaar bevestigt
zonder op nauwkeurige. en concrete wijze
de bijzonclere redenen aan te cluiclen
waarom het geoorcleeld heeft het aan de
rechter door de wet toegekend recht te
moeten uitoefenen ;
Overwegende clat het bestreclen arrest
de toepassing van de door artikel 2!i van
de wet van 9 April 1930 voorziene maatregel hierop steuut dat aanlegger zich in
staat van wettelijke herhaling bevinclt,
vermits hi.i bij arrest van 28 December
1946 tot vier jaar gevangenisstraf veroorcleeld is geweest, alsook hierop dat het
dossier betreffencle deze veroorcleling bij
het dossier van de rechtspleging is gevoegd;
Overwegende dat naar luid van gezegd
artikel 26 wanneer, zoals in de zaak, de
ter beschikkingstelling van de regering
door de wet niet voorgeschreven is, de beweegredenen van de beslissing moeten omschreven worden;
Overwegende dat, om zich naar deze
beschikking te geclragen, de rechter over
de grond er zich niet toe mag beperken
het bestaan van de wettelijke voorwaarden
aan te stippen, maar op nauwkeurige en
concrete wijze de bijzondere redenen moet
aanwijzen waarom hij meent het recht
te moeten gebruiken welk de wet hem
toekent en namelijk het gevaar dat de invrijheidstelling van veroordeelcle voor de
samenleving en voor hem zelf bi.i het verstrijken van de uitgesproken straf zou 011leveren ·
W aar~it volgt dat het dispositief van
het arrest omtrent cUt punt niet wettelijk
gerechtvaardigd is en clat het de in het
midclel bedoelde wetsbepaling schendt;
(1) Verbr., 9 Januari 1950 (A1·r. Verb1·., 1950·,
blz. 277; Bull. en PAsrc., 1950, I, 295).
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Overwegende dat de ter beschikkingstelling van de regering met de uitgesproken straf een ondeelbaar geheel uitmaakt ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal
worclen overgeschreven in de registers
van het Hof van beroep te Brussel en clat
melding er van zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing;
laat de kosten ten laste van de Staat;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Gent.

Is niet on.tvankelijlc het middel dat de·
schend·ing van een wet ·in'I'Oept zonder te
bepalen wellc artilcel deze1· wet geschonden wenl (3).
4° Is niet ontvanlceUjk het mitldel dat de
schencling ·vn1·oept van een wetsbepaUng,
zonder aan te wijzen wcta1"in deze
schending bestctat (4).

26 November 1951.- 2" kamer. - Voo1·zitte1·, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Bayot. - Gelijklttidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 November 1949 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel : schending van
artikelen 1101, 1134, 1315, 1317, 1319, 1320,
1341, 1349, 1353, van het BLrrgerlijk Wethoek, 97 van de Grondwet, eerste onderdee! : doordat het bestreden arrest het
verweermiddel van de hand wijst clat tegen de vorclering wercl aangevoerd door
de aanleggers die, de authentieke akte
van verkoop inroepende welke op 21 September 1943 v66r notaris Delille te Doornik verleden werd, betwistten dat verweerders ontvankelijk waren om tegen
cle inhoud van deze akte door getuigen te
bewijzen dat de prijs van cle verkoop vier
millioen frank was geweest in plaats van
twee millioen tweehonderd duizend frank
in de akte vermeld, en deze beslissing
rechtvaardigt door de bewering dat het
bewijs van de verdichting in cle akte door
getuigen is toegelaten, clan wanneer alleen
derden toegelaten kunnen worden om door
aile rechtsmiddelen het verdicht karakter
van de tegen hen ingeroepen akte te bewijzen en dat, tussen partijen, de verdichting een overeenkomst is welke, krachtens
artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek,
slechts schriftelijk kan bewezen worden
wanneer de waarcle van de akte meer dan
<lrie cluizend frank bedraagt :
Over de aangevoerde groncl van nietontvankeliikheid : hieruit afgeleid dat de
aanleggers nooit bij conclusies hadden beweerd dat het bewijs door getuigen niet
mogelijk was omdat de rechtsvoorganger
van de verweerders niet een derde was,
doch een der partijen in de litigieuze akte
en dat het middel dienvolgens nieuw is :
Overwegende dat door bij conclusies te
beweren dat de rechtsvoorganger van de
verweerders cc in het huidig geschil slerhts

eerste aclvocaat-generaal.
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1° BEWIJS. AUTHENTIEKE AK'l'E. VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED. - GEVEINSDHEID VAN DE PRIJS. - 0NTDUIKING VAN
EEN FISCALE WET. - GEVETNSDHEID DOOR EIJ:N
VAN DE PARTIJEN INGEROEPEN. - BEWIJSMIDDI':L.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING. MinDEL DE SCHENDING VAN EEN RECH'l'SSPREUK
INROEPENDE.
0NTVANKELIJKHEID.
VOORWAARDEN.
S0 MIDDELEN TOT VERBRFJKING.
BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL DE SCHENDING VAN EEN WET INROEPENDE, ZONDER HET
GESCHONDEN ARTIKEL AAN 'l'E DUIDEN.
NIET-ON'l'VANKELIJKHEID.
4° MIDDELEN TOT VERBREKING.
BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL DE BOHENDING VAN EEN WETSBEPALING INROEPENDE,
ZONDER TE BEPALEN WAARIN DEZE SCHENDING
BES'l'AAT. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
1° De .r1eveinsdheicl van een pr-ijs in een
authentieke akte van verkoop van een
onroerend goed, welke uednan ·is om de
fiscale wet te ontduUcen, mau zelfs tussen part-ijen door alle mi!ltlelen van
recht bewezen wortlen (1).
2° De schending van een 1'echtssp1"ettlc
lean slechts aanleiding geven tot verbrek·ing, indien zij de schencUng uUmaalct 1'an een wettelcst d·ie ze bekrachtigt (2).

(1) Zie verbr., 14 Mei 1903 (Bnll. en PAsrc.,
1903, I, 216, en nota 2); verbr. Fr., 16 November 1910 (Sirey, 1911, 1, 142); 14 Februari 1925
(ibirl., 1926, 1, 24(}) ; 21 Maart 1938 (D. H.,
1938, 1, 257) ; AuBRY en RAu, bd.- XII, biz. 376;
BAUDRY-LAC'ANTINERIE, 3' dr., bd. XV, n' 2636,
biz. 319; PLANIOL en RIPER'£, bd. VI, n' 341;
DE PAGE, bd. II, n' 629, en Complement, bd. II,
biz. 143; verge!. verbr., 14 Mei 1926 (Bnll. en

(ECH'l'GENO'l'EN VANDEPOPELIERE,
T. DELNES'l'E EN CONSOR'l'EN.)
ARREST.

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

PASIC., 1926, I, 373) en 27 Februari 1936 (ibid.,
1936, I, 169).
(2) Verbr., 13 April 1889 (Bull. en PASIC.,
1889, I, 179).
(3) Verbr., 2 November 1922 (Bull. en PAsrc.,
19)!3, I, 38).
(4) Verbr., 23 Februari 1950 (A1'1·. Verbr.,
1950, biz. 418; Bull. en PASIC., 1950, I, 446) en
20 November 1951 (A1T. Verbr., 1952, biz. 131;
B1t-ll. en PAsrc., 1952, I, 145, met de nota's 1
en 2, biz. 146).

-149een lonter privaat belang nastreeft en dat
er dus geen aanleiding toe bestaat van
gezegde regels in zake be;wijs af te wijken ,, de aanleggers aan de verweerders
het 1:echt betwistten om de verdichting
tussen partijen te bewijzen;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid
niet kan aangenomen worden;
Over het middel :
Overwegende dat artikel 1341 van het
Burgerlijk Wetboek niet toepasselijk is
op het bewijsmiddel aangewend om een
ontduiking van een fiscale bepaling te bewijzen, bepaling waarvan de aard van
openbare orde niet betwist was ;
Dat het bewijs door elk rechtsmiddel
hoegenaamd in dit geval door om het
even welke belanghebbende mag aangeboden en ingebracht worden; dat het bestreden arrest in feite het bestaan in hoofde
van de rechtsvoorganger van de verweerders vasto:telt van een belang om dit bewijs te leveren;
:bat het eerste onderdeel van het middel niet kan aangenomen worden;
Tweede onderdeel : doordat het bestreden arrest beslist dat het bewijs door getuigen tegen en boven de inhoud van een
akte ontvankelijk is, welke ook de waarde er van weze, wanneer het er toe strekt
het bewijs te leveren van een verdichting
ten einde de wet te ontduiken dan wanneer clit be>vijs in clit geval tussen de partijten zelfs niet ontvankelijk is; dat het
bewijs, in alle geval, slechts ontvankelijk
zou knnnen zijn indien het ging over de
ontduiking van een bepaling van openbare
orde ; dat het eindelijk alleen zon mogen
ingeroepen woi·den door diegene ten voordele van wie de wet heeft beschikt, voorwaarden waarvan het bestreden arrest de
vterwezenlijking niet vaststelt;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid afgeleid hieruit dat, daar aanleggers de aard van openbare orde der fiscale
wet niet hebben betwist noch dat de ontduiking alleen kan ingeroepen worden
door diegene ten voordele van wie de wet
beschikt heeft, het mid del nieuw is;
Overwegende dat aanleggers bij conclusies, verre van de aard van openbare
orde der bedoelde fiscale wet te betwisten,
verklaarden « dat cle wet van openbare
onle haar toepassing had gekregen " ;
Dat dit onderdeel van het middel nienw
en dienvolgens niet ontvankelijk is ;
Overwegencle clat nit het geheel der conclusies van de aanleggers blijkt dat deze
staande hielden dat het bewijs van de verdichting uitsluitend aan het beheer voorbehouden was;
·
Waaruit volgt clat dit deel van de grond
van niet-ontvankelijkheicl in feite niet opgaat;
Over het middel : voor zoveel het
staande houdt dat de ontduiking ener

beschikking van openbare orde slechts
mag ingeroepen worden door hem ten
voonlele van wie de wet beschikt lweft :
Overwegende dat iedere belanghebbende, ontvankelijk zijnde om door om
het even welke rechtsmiddel de fiscale ontduiking te bewijzen, en het bestreden arrest 011 het bestaan wijzende van een belang, in hoofde van de verweerders, dit
deel van het tweede onderdeel van het
middel naar recht faalt;
Over het tweede middel : schending van
artikelen 97 van cle Gronclwet, 1101, 1134,
1317, 1319, 1320, 1341 van het Burgerlijk
Wetboek 61, 77, 78, 141, 142, 462, 470 van
het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering doordat het bestreden arrest beslist
dat 'het de verweerders toegelaten is tegen of boven de inhoud van cle tegengestelde akte, welke ook de waarde er van
weze, door getuigen te bewijzen, wanneer
clit bewi:is ertoe strekt een verdichting te
bewijzen welke gepleegd. werd ten einde
de wet te ontcluiken en d1t zonder de conclusies van de aanleggers tP bpantwoorclen
noch zonder on dPze Pnig antwoord te
verstrekkPn, dan wanneer annlPggprs
bij in hogPr bProPp genomen conclnsies
tot bestrijding van de motieven van de
eerste rechter (wPlke het Hof eenvoudig
overneemt) declen gel den : « dat dergelijke
afwijking van de regels in zake bewijs
enkel gerechtvaardigcl is wanneer de eerbied voor de wet van openbare orde client
verzekerd : dat in ondPrhavig geval,
zelfs in de onderstelling dat pr prijsbewimpeling zou bestaan hebben, de wet van
openbare orde door de verklaring en de
door geintimeerde gedane betaling haar
toe1mssing heeft gekregen Jl dat gei"ntimeerde in het huidig geschil slechts een
louter privaat belang wil bekomen en clat
er dus in zake van gezegde regels in zake
bewijs niet client afgeweken; clat men bovemlien, twee so01·ten gevallen moet onclerscheiden : ten eerste dit waarin : de
verdichte akte een contract verbergt waarvan de ocirzaak of het voorwerp ongeoorloofd is; in dit geval is het niet de verclichting die ongeoorloofd is, cloch hetgeen
verborgen is geweest: het werkelijke negotium; ten tweecle het geval waarin, zoals
bij voorbeeld wanneer een verdichting van
prijs in een aan registratie onderworpen
akte verborgen is, - in zich zelf ni.et ongeoorloofd is, maar wei de verdichting;
dat er in het eerste geval, van dP regc>ls
in zak~ bewijs client afgeweken, zoals hiervoor gezegd, omdat de openbare orde er
belang bij heeft dat een contract, dat in
werkelijkheid onzedelijk is, zijn uitwerking niet zou krijgen; dat er in het tweede geval, niet client afgeweken van gezegde
regels betreffende het bewijs; dat inderdaad niet dient afgeweken van deze regels
ten v~ordele van het beheer vermits dit altijcl de werkelijke prijs door alle rechts-

-150middelen zal kunnen bewijzen en znlks,
zowel krachtens de bijzondere bepalingen
van de fiscale wet, als krachtens het. feit
dat het beheer in de akte niet is tussengekomen; dat bovendien van deze regels ni.et
client afgeweken ten voordele van een der
partijen vermits, bij onderstelling, in die
tweede soort gevallen, onclanks de ongeoorloofde verdichting, de tussen partijen
tot stand gekomen negotium - verkoop
tegen een gestelde prijs - niets onzede1ijks vertoont >> :
Overwegende dat, bi.i aanneming van de
beweegredenen van het beroepen vonnis,
het bestreden arrest, wat het beding aangaat van de beweerde verdichting van de
werkelijke verkoopprijs, er op wijst dat,
<< de weduwe Delneste (rechtsvoorgangster
van de verweerders) als tussenkomende
partij wel is waar onderworpen is aan de
regels welke clit artikel oplegt, doch vermits het er bier om gaat een verdichting
te bewijzen waarvan het bestaan wordt
betwist, het principe van het vereiste van
een geschrift of van een begin van
schriftelijk bewijs uitzondering lijdt wanneer de verdichting gepleegd zou geweest zijn ten einde de wet te ontcluiken ...
dat in onderhavig geval, de aangevoerde
verdichting van prijs zonder twijfel het
karakter van een wetsontduiking zou hebben >>;
Overwegende dat het bestreden arrest
alzo op passende wijze de conclusies heeft
beantwoord door te beslissen dat het bewijs van de ontduiking van de fiscale bepalingen (beAchikkingen waarvan cle nard
van openbare orde niet was betwistl een
uitzonclering op de regel van artikel 1341
van het Bur2;erlijk Wetboek uitmaakte en
het bewijs door alle rechtsmidtlelen, zelfs
door de tussenkomende partijen, mocht
ingebracht worden;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het derfle middel : schending van
artikelen 6. 1101. 1128, 1131, 11il3, 1134 van
het Burgerliil.l: Wetboek, van het adagium
nemo c·redUm· t~trp'itudinen~ suam nllegrms; van de wet van 18 October 1945 be-

treffende de fiscale amnestie, van artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest het verweermi<ldel van
de aanleggers verwerpt die staande hielclen dat de rechtSS]}l'euken nemo cre1litu·r
ttt'J'1Jit1tdinem sttnm allegnns en 'in pari
causn t'ltrpoitttdinis cessat 1·epetito zich tegen de vordering van de verweerclers en
de aanneming van het bewijs tegen de
akte verzetten, door deze verwerping te
rechtvaardigen door de verklaring dat
de wet van 18 October 1945 precies tot doel
heeft de bekentenis van de schuldige uit
te lokken en dat zij haar uitwerking niet
zou hebben << inclien de gevolgen van de
bekende en bij toepassing der wet uitgevaagde fout moesten gedragen worden
door hem alleen die ze nageleefd heeft

terwijl zij diegene die er zich aan onttrokken heeft ongedeerd zou laten )), dan
wanneer het doel van de wet, zoals het
arrest het zegt, zeker is de bekentenis
van de schuldige uit te lokken doch met
de gevolgen voor hem dat de door hem ·
ontdoken rechten vereff'end worden met
als voordeel, outlasting van de fiscale
geldboeten, accressen, enz ... , en dat die
wet geenszins .tot doel heeft hem die zijn
ontduiking bekent, toe te laten, ten eigen
voordele, cle gevolgen daarvan te doen
dragen door een derde, die de aangifte
niet heeft geclaan en aldus van het voordeel en van cle last van de wet van 18 October 1945 afgezien heeft :
Overwegende dat de schending van een
rechtsspreuk enkel kan aanleiding geven
tot verbreking indien zij de schending
uitmaald van een wettekst welke die
spreuk bekrachtigt ;
Overwegencle dat het middel de bepalingen van de wet van 18 October 19~5, waarvan de schending wordt ingeroepen, niet
aanduiclt: clat het nalaat te bepalen hoe
de andere aangeduide wetsbepalingen zouden geschonden geweest zijn;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
Om llie redenen, verwcrvt de voorziening; veroordeelt de aanlegger tot de
kosten en tot een vergoeding van 150 frank
jegens de verweerders.
29 November HJ51. -· 1" kamer. - T'oorzitte·r, H. Louveaux, eerste voorzitte1'. TTerslnr;geqJer, H. Bail. - Gelijlcl1tiilende
conclu.sie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
Pleitm·s,
HH. della Faille d'Huysse en Struye.
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29 November 1951

VERANTWOORDELIJKHEID (BUI'l'EN
OVEREENKOMS'l' ONTSTAAN).
GEBRUIK VOOR HE'!' VERKEER OP EEN NORMAAL

AANGELEGDE

07ENBA RE

VVEG

VAN

EEN

'l'RAMWAGEN ME'l' EEN ONVOLDJENDE VERWI,JDERING VAN DE GROND. FOUT.

M nalct een tout 1t'it het gebruilc van een
t1·amwagen, waa1·van de verwijdering
van cle gmnd onvoldoende is voo1· het
ve1"7ceer 011 een normaal vlalclce openbare weg, 1·e1cening gehouden met de
in lle st1·ee1c gebntilcelijlce wijze van
aanleg van de openbare wegen.
(S'l'AD LUIK, T. NAAMLOZE VENNODTSCHAP
TRAMWAYS UNIFillS DE LIEGE ET EXTENSIONS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 22 Februari 1950 in eerste en
laatste aanleg door de Rechtbank van
eerste aanleg te Luik gewez~n ;
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Over beide middelen te zamen :
Het eerste : schending van artikelen 50
van het decreet van 14 December J789 betreffende de oprichting van de municipaliteiten, 1 en 3, in7.onderheid 3, 1 o, van
titel XI van het decreet van 16-24 Augustus 1790 over de rechterlijke organisatie,
90 en inzonderheid 90, 6° en 12°, 131 en
inzonderbeid 131, 19°, van de gemeentewet van 30 Maart 1836, bernrukt kracbtens koninklijk besluit van 27 November 1891 en samengeschakeld met de onderscheidene wijzigende wetten, 1382, 1383
en 138! van het Bnrgerlijk Wetboek, 92,
93 en 108 van de Grondwet, doordat, om
het door aanlegster gedane aanbod van
bewijs te verwerpen hetwelk er toe
strekte te bewijzen enerzijds dat het
voertuig waarmede het ongeval is geschied, op abnormaal afgesleten loopvlakken reed en dns met een verwijdering van
de grond welke ten opzichte van de normale staat der bestratingen ontoereikend
was geworden, en anderzijds, dat de bestrating op de plaats van het ongeval in
een normale staat was hersteld geweest,
nit welke feiten aanlegster afleidde dat het
ongeval - althans gedeeltelijk - aan
bet toedoen van verweerster zelf te wijten
was en dat baar verantwoordelijkheid die van de stad Luik, aanlegster - in dezelfde mate bniten de zaak viel, bet bestreden vonnis voor recht zegt dat de door
verweerster eventneel· begane font door
een tramwagen te Iaten rijden waarvan
de loopvlakken abnormaal afgesleten waren ter zake niet dienend is en niet van
aard om de eventnele aansprakelijkheid
van de stad Luik te verminderen, om de
reden « dat er geen wet, geen reglement,
noch in zake enige overeenkomst bestaat ))
waarbi.i verweerster er toe verplicht zon
worden zorg er voor te dragen dat « de
tramwagens of om het even welke organen er van zicb op een genoegzame hoogte
boven de grond zonden bevinden opdat
het voertnig zonder risico voor een botsing op een min of meer nitstekende straatsteen zou kunnen rijden ll en « clat een
weggebruiker, of ·bij een vennootschap
voor gemeenscbappelijk vervoer of wel
een particnlier zij, bet recbt heeft om tot
het verkeer een voertnig te gebrniken betwelk min of meer van cle grond verwijdercl is ... )), beslissing welke voor de weggebruiker bet onvoorwaardelijk recht insluit een voertuig in het verkeer te
brengen betwelk slecbts door de kleinst
mogelijke verwijdering van de grond gescheiden is, en de hiermede samengaande
verplichting voor cle verantwoorc1elijke
overheid een bestrating aan te leggen en
in staat te honden welke niet de minste
oneffenheid vertoont en volstrekt vlak
ligt, dan wanneer, indien, naar luid van
de in onc1erbavig midc1el aangednide wetsbepalingen, de gemeenteoverheden er toe
ver]Jlicbt zijn de verkeerswegen aan te

~

leggen en te onderbouden welke bij de wet,
te bnnnen laste worden gesteld, zij souverein oordelen op welke wijze de aanleg dier wegen client te geschieden en souverein beslissen hoe een weg behoort te
worden tot stand gebracht en onderhouden:
Ret tweede : schending van artikel 97
van de Grondwet, doordat, om te beslissen dat de font of in elk geval de onvoorzichtigheid welke door aanlegster aan verweerster werd toegeschreven niet ter zake
dienend is en niet van aard om de eventnele verantwoordelijkheid van aanlegster
te verminderen het bestreden vonnis,
hierop steunt dat << de weggebrniker het
recht heeft om in het verkeer een voertnig te gebrniken hetwelk min of meer
van de grond verwijderd is, door er op te
betronwen dat de openbare wegen normaal vlak liggen, de in het land of in de
streek gebrnikelijke wijze van aanleg er
van inachtgenomen « en dat dienvolgens,
ook al had de aanleggende vennootschap
een technische font begaan door een motorwagen in dienst te stellen waarvan de
loopvlakken abnormaal afgesleten waren,
deze font in clit geval niet ter zake dienend zou zijn en bijgevolg niet van aard
om de stad Luik van haar verantwoorde,
lijkheid te ontlasten, noch zelfs om een
verdeling van de verantwoordelijkheid ten
gevolge te hebben ll, dan wanneer nit de
eerste dier gronden blijkt dat het recht
hetwelk de weggebrniker heeft op een
vlakke bestrating, ingeperkt wordt door
de bevoegdheid van het gemeentebestnur
om beslissingen te treffen nopens de algemene vereisten met betrekking tot het
aanleggen en het onderhoud der bestratingen, terwijl de tweede grond, evenals
het dispositief voor de weggebruiker het
recht insluit een voertuig te gebruiken
welk wegens zijn bouw enkel geschikt zou
zijn om op een volstrekt effen liggende
weg te rijden, waaruit volgt dat er tussen
de eerste grond enerzijds en de tweede
grond en het dispositief anderzijds tegenstrijrligheid bestaat, en doordat deswege
het vonnis niet naar het vereiste der wet
met redenen is omkleed, vermits het
slechts op tegenstrijdige beschouwingen
is gestaafd welke het Hof van verbreking
niet in de mogelijkheid stellen met zekerheid de redenering van de rechters over
de grond na te gaan en dm·halve zijn toezicht uit te voeren :
Overwegende dat uit de rechtspJeging·
bli.ikt dat, metecu het beginsel harer verantwoordelijkheid afstrijdend, de ~tad'
Luik enerzijds staancle hield dat verweersters bewering volgens welke het ongeval
aan het niet onderhouden van de openbare
weg te wijten was, tegengesproken werd
door het feit dat de andere trams normaal
hadden kunneu doorrijden, en, anderzijds
verklaarde dat het ongeval te wijten was.

-152aan de gebrekkige staat van de tramwagen ·waarmede het ongeval is geschied en
welke, tPn gevolge van de afslijting van
de loopvlakken der wielen, door een abnormaal geringe afstand van de grond
gescheiclen was ;
Overwegende clat het bestreden vonnis (leze eis afwijst om de reclenen clat het
reglement aangaande de clikte van de loopvlakken der wielen niet in werking werd
gesteld om « de tramwagens of om het
even welke organen er van ll op een zekere
hoogte boven de grond te houden, en « clat
er geen wet, geen reglement noch in zake
enige overeenkomst in clit opzicht bestaat,
en dat een weggebruiker ... het recht heeft
om te rijden met een voertuig hetwelk
min of meer van de grond verwijderd is,
door er op te betrouwen dat de openbare
wegen normaal effen liggen, de in het
land of in de streek gebruikelijke wijze
van aanleg er van inachtgenomen ll ;
Dat het vonnis enkel om deze redenen
beslist dat er geen groncl voorhanden is
om het deskundig onderzoek te gelasten;
Overwegende aan de ene zijde dat het
ontbreken van een wets-, een reglements-,
of een bij overeenkomst vastgelegde bepaling tot vaststelling van de verwijdering
welke het voertuig van de grond dient te
scheiclen, niet noodzakelijk de ten laste
van verweerster gelegde aquiliaanse fout
uitsluit waar zij een tramwagen in dienst
heeft gesteld welks onvoldoende verwijdering van de grond de oorzaak van het ongeval is geweest; dat aan de andere zijde
het feit dat de weggebruikers het recht
hebben er op te betrouwen dat de openbare wegen normaal vlak ziin, de in het
land of in de streek gebruikelijke wijze
van aanleg dier wegen inachtgenomen,
voornoemde weggebruikers niet ontshutt
van de verplich ting een elementaire voorzichtigheid in acht te nemen door er ono
der meer zorg voor te dragen dat ook de
verwijtlering tussen hun voertuig en de
grond << normaal ll zij, om over een << normaul ll vlak liggende openbare weg te rijden;
Overwegende eindelijk dat, in zoverre
het ontbreken van gronden door de- voorziening wordt aangevoerd, er redenen bestaan om er op te wijzen dat de rechter,
om het deskundig onderzoek te weigeren,
het feit niet in aanmerking neemt dat de
verlangde onderzoeksmaatregeL mede ten
doel had te bepalen in welke mate de
straatsteen moest uitsteken om met het
beschadigde deel van de litigieuze tram in
aanraking te komen, dit wil zeggen de
objectieve gegevens te verschaffen welke
(1) Verbr., 13 Augustus 1855 (Bttll. en PAsrc.,
1855, I, 373) ; 7 Mei 1861 (ibirl., 1861, I, 268) ;
12 December 1867 (ibirl., 1868, I, 113) ; 9 December 1929 (ibid., 1930, I, 45) ; 13 J anuari 1947

het mogelijk zouden maken het al dan
niet abnormaal karakter van de openbare weg te beoordelen ;
Waaruit volgt dat het bestreden vonnis
de in de middelen aangehaalde wetbepalingen geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
vonnis, doch enkel in zoverre het door
aanlegster a::mgevraagde deskundig onderzoek geweigerd werd; beveelt dat onderhavig arrest zal worden overgeschreven
in de registers van de Rechtbank van
eerste aanleg te Luik en dat melding er
van zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietig·de beslissing ; veroOl·deelt verweerster tot de kosten; verwijst de alzo beperkte zaak naar de
Rechtbank van eerste aanleg te Luik.
29 November 1951. - ]'e kamer. - Voorzitter, H. Louveaux, eerste voorzitter. Veslaggever, H. Giroul. - Gelijlcluidende
conclns·ie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
PleUe·rs,
HH. Simont en Van Ryn.
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3 December 1951

VERBREKING. - BEVOEGDHEID. - VERJlEC
TERING DOOR RET l-Im· VAN EEN MATERIELE
VERGISSING IN EEN VAN ZIJN ARRESTEN.
Het Hof, 01J vonlering van zijn procu1·eu1·.qenemal, ve'rbete1·t een materii!le -vergissing wannnede een van zijn arresten is
behept (1).

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET ROF YAN VER·
llHEKING, IN ZAKE GODEFROID EN CONSORTEN.)
ARREST.
HE'J' HOF; - Gelet op de vordering
van (}e Heer -P:rocureur-generaal bij het
Hof van verbrPking, luidend als volgt :
<< Tot de tweede kamer van het Hof van
verbreking :
De onaergetekende procureur-generaal
heeft de eer te vertogen dat het Hof, op
een verzoek om regeling van rechtsgebied
ingediend (}oor de procureur-generaal bij
het Hof van beroep te Luilc in zake
Gaston Godefroid, Germain Van Huffel,
Omer Beaupere en Simone Benis, de 9 Juli
1951 een arrest heeft gewezen waarbij een
beschikking van de raadkamer van . de
Rechtbank van eerste, aanleg te Dinant
(ibirl., 1947, I, 15) ; 7 Mei 1875 (B . .!., 1875,
689); SciiEYVEN, n" 203bis en 306.
Ret arrest van 9 J uli 1951 waarvan de verbetering bevolen wordt, werd op zijn datum
gepubliceerd (A?'r. Verb?·., 1951, blz. 675; Bttll.
en PAsrc., 1951, I, 778).

