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-- 557vrijwaring aan de rechtbank onderworpen
geschillen ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; zegt dat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Verviers en dat melding er van zal gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt tweede verweerder tot de kosten; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van eerste aanleg te
Luik, in hoger beroep uitspraak doende.
29 Mei 1952. - 1• kamer. - Voorzitter,
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Sohier. Gelijkl!tidende
conalttsie, H. Colard, advocaat-generaal.
- Pleiters, HH. della Faille d'Huysse en
Simont.
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ARBEIDSONGEVALLEN.
SAMENGESCHAKELDE WET'l'EN VAN 28 SEPTEMBER 1931.
- WERKGEVER DIE GEWOONLIJK EEN OF
MEER WERKLIEDEN GEDURENDE TWEE MAANDEN PER JAAR 'l'E WERK STELT. - BETEKENIS VAN DE TERMEN « GEWOONLIJK TE WERK
STELLEN )),
In a1·tilcel 1, alinea 2, van de wetten betrefjende de vergoedirig der sahade
voortsprttitende uU de a1·beidsongevallen. sam.engeordend door koninklijkbesittit van 28 September 1931, hebben
de woo1·den « gewoonlijk te werk stellen >> deze betelcenis dat de over een
jaa-r verspreide arbeidsdagen tot toepassing van die wetten, sleahts worden samengeteld wanneer zij onderling door
dezelfd,e bedrijvigheid van de werkgevm· met elkaar verbonden zijn (1).

(VADERLANDSE BELGISOHE VERZEKERINGSMAATSOHAPPIJ, 1'. GOUBERT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 22 Maart 1950 door de Rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde
gewezen;
Over het middel : schending van artikel 1, meer bepaaldelijk alinea's 1 en 2,
zoals deze laatste gewijzigd werd door artikel 1 van de wet van 18 Juni 1930, en
van de artikelen 2, 3 en 9 van de wetten
betreffende de arbeidsongevallen, zoals
(1) Raadpl. de verklaringen van Minister
Heyman en van de HH. Van Dievoet en Pon. celet in de Kamer der volksvertegenv;oordigers
(Parlem. Handel., 1929-1930, biz. 272, 278 en
279).

zij door koninklijk besluit van 28 September 1931 samengeordend werden, doordat het bestreden vonnis, alhoewel het
vaststelt dat het niet bewezen was dat de
werkgever Deschepper, gedurende het
jaar waarin het ongeval zich voordeed,
waarvan verweerder het slachtoffer is geweest, een arbeider gedurende minstens
twee maanden te werk stelde, nochtans
de wetgeving op de arbeidsongevallen toepasselijk heeft verklaard onder voorwendsel dat hij, sinds vele jaren, ten
minste een werkman gedurende gans net
fruitseizoen aan het werk stelt, dan wanneer de door de wet gestelde voorwaarden noodzakelijk moeten bestaan gedurende het burgerlijk jaar waarin het ongeval zich heeft voorgedaan :
Overwegende dat het vonnis, hoewel het
vaststelt dat niet bewezen is dat Pierre
De Schepper, in 1947, jaar van het ongeval, een werkman gedurende twee maanden aan het werk heeft gesteld, de wetten samengeordend door koninklijk besluit van 28 September 1931 toepasselijk
verklaart omdat, enerzijds, artikel 1, alinea 2, van die wetten de werkgever bedoelt die « gewoonlijk » een werkman gedurende ten minste twee maanden per
jaar aan het werk stelt en, anderzijds,
omdat aanlegger gedurende verschillende
vorige jaren een werkman gedurende
het fruitseizoen aan het werk stelde (vier
tot vijf maanden) ;
Maar overwegende dat de woorden << gewoonlijk te werk stelt » in voormeld artikel 1, alinea 2, de betekenis niet hebben
van « heeft te werlf gesteld gedurende de
vorige jaren »; dat dergelijke interpretatie niet strookt met de tekst van de · wet
en de ondernemingen, die niet sinds
verschillende jaren bestaan, aan de toepassing van de wet onttrekt ;
Overwegende dat, in artikel 2, paragraaf II, van de wet van 24 December
1903, de woorden « waarin gewoonlijk
vijf (of drie) arbeiders werkzaam zijn »
deze betekenis hadden dat, opdat de wet
van toepassing weze, het niet vereist was
dat vijf (of drie) werklieden werkelijk
op iedere werkdag aan 't werk waren,
maar dat dit de normale toestand moest
zijn;
Overwegende dat, daar artikel 1, alinea 2, van de op 28 September 1931 samengeordende wetten, de toepassing van
de wet niet doet afhangen van het getal
aan het werk gestelde werklieden, de
woorden « gewoonlijk te werk stelt » in
die wetten dezelfde betekenis niet kunnen hebben;
Dat de wetgever in werkelijkheid,
hoewel hij een amendement niet heeft
aangenomen, hetwelk de toepassing van
de wet hieraan onderwierp dat ten minI ste een werkman gedurende zestig achter-
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PUNT INHOUDT. - VONNIS DAT GEEN GEZAG
eenvolgende dagen zou worden te · werk
VAN GEWI.TSDE liEEFT.
gesteld, niettemin heeft willen bepalen,
- en zijn wil heeft geuit door de woorden « gewoonlijk te werk stelt ll - dat al 1 o De overeenlcomst tot het verh~tren van
mate1·ieel, bij weten van de partijen bede werkdagen in de loop van een jaar
stemd tot het uitvoeren van militaire
slechts samengeteld konden worden, inwerken voor de vijand, heeft een ongedien zij door dezelfde bedrijvigheid van
oo'l'loofd voo1·werp waa1·op geen. V01'dede werkgever met elkaar verbonden waring lean worden gestettnd (1). (Burg.
ren, en niet indien zekere van die werkWetb., art. 6, 1131 en 1133.)
dagen slechts aan een verschillende en
Iouter toevallige arbeid gebezigd waren; 2° De ewceptie van het gewijsde veronde·rstelt onder meer dat de gevorderde
Waaruit volgt dat door op de enige
zaak dezeltde weze als degene door een
grond der beschouwingen welke het verV01"ige beslissing toegestaan of afgewemeldt te beslissen, dat de onderneming
zen. (Burg. Wetb., art. 1351.)
van Pierre DeSchepper, in 1947 onder toepassing valt va:n alinea 2 van artikel 1 3° Een tttssenvonnis, dat geen enlcele definitieve besliss·ing omtrent een betwist
van de door koninklijk besluit van 28 Sepp~tnt inhmtdt, heeft geen gezag van
tember 1931 samengeordende wetten, het
gew·ijsde naar de betelcenis van die terbestreden vonnis die wetsbepaling heeft
men in de artikelen 1350 en .l351 van
geschonden ;
het BuorgerUjlc Wetboelc (2).
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis belialve voor zoveel het over
de ontvankelijkheid van het hoger beroep (HOOGHE, T. DIENS'l' VAN HET SEKWES'l'ER, BEHEERDER DER GOEDEREN VAN VANDEVELDE EN
en over de wraking van de getuigen uitPROVOST.)
spraak doet; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden in de reARREST.
gisters van de Rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarcle en dat melding er van
RET HOF; - Gelet op het bestreden
zal gemaakt worden op de kant van de arrest, op 25 Maart 1950 door het Hof van
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver- beroep te Gent gewezen;
oordeelt aanlegster tot de kosten; verOver het eerste micldel : schending van
wijst de zaak aldus beperkt naar de de artikelen 97 van de Grondwet, 1131,
.Rechtbank van eerste aanleg te Gent, in 1133 van het Burgerlijk Wetboek, doordat
hoger beroep uitspraak doende.
na vastgesteld te hebben : 1° dat Provost en Vandevelde, in hoedariigheid van
5 Juni 1952. - 1• kamer. - VoorzUter
aannemers, op het vliegveld te Moorsele
en vm·slaggever, H. Bail, raadsheer waar- voor rekening van de bezetter werken
nemend voorzitter. - Gelijlcl~tidende con- uitgevoerd hebben en daartoe Decauclusie, H. Raoul Ha:yoit de Termicourt,
villesporen en bijhorigheden, welke aan
eerste advocaat-generaal.
Pleiters,
aanlegster in verbreking, toen in staat
HR. Van Leynseele en Veldekens.
van faillissement, toebehoorden, gebruikt
hebben; 2° dat de door Provost en
Vandevelde ondernomen werken onder
toepassing van artikel 115 van het
Strafwetboek vielen; 3° dat de curator
van het faillissement van aanlegster de
l e KAMER. - 5 Juni 1952
bestemming kende van het materieel dat
hij aan de aannemers in huur gaf, het be1° OVEREENKOMST. -· VERHURING VAN streden arrest de eisen van aanlegster
MATERIEEL. - MATERIEEL BESTEMO TOT HET onontvankelijk verklaart, behalve daar
UITVOEREN VAN MlLITAIRE WERKEN VOOR DE waar zij tot betaling strekten van de
- Vl.TAND. - 0NGEOORLOOFD VOORWERP.
som van 27.552,20 frank, waartoe Van2° GEWIJSDE. - BURGERLI.TKE ZAKEN.
develde door het vonnis dd. 19 Juni
VERONDERSTELT DAT DE GEVORDERDE ZAA'K DE- 1943 definitief veroordeeld werd, en doorZELFDE WEZE.
dat het bestreden arrest, om zijn beslis3° GEWI.JSDE. - BuRGERLl.TKE ZAKEN. sing te rechtvaardigen, beslist heeft dat
TUSSENVONNIS. - DAT GEEN ENKELE DEFI- het feit, dat het de beroepene niet is doch
NITIEVE BESLISSING OMTRENT EEN BETWIST haar curator die de verhuring van hetmaterieel heeft to egesta an, .niets verandert
(1) Raadpl. verbr., 1 F.ebruari 1951 (Arr.
Ferb1·., 1951, biz. 303; B~tll. en PAsrc., 1951; I,
359) ; Rev. c1·it. ju1·. belge, nota onderaan een
arrest door het Hof van beroep te Gent op
16 Mei 1947 uitgesproken, blz. 193; Rev. trim.
droit civil, 1949, biz. 91, n' 30.

(2) Verbr. Fr., 28 Mei 1948 (Bull. arrets COU1'
de cassation de France, ch. civ., 1948, blz. 572).
Over het begrip definitieve beslissing, raadpl.
verbr., 30 Januari 1947 (Arr. Ferbr., 1947,
biz. 22; Bull. en PAsrc., 1947, I, 29, en nota 1).
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aan de toepassing van artikel 1131 van
het Burgerlijk Wetboek; dat het ongeoorloofd karakter van de verbintenis de
toegang tot de rechtbank verbiedt, zonder
acht te slaan op de persoonlijkheid van
de contractanten of op hun hoedanigheid,
dan wanneer de door artikel 1131 van het
Burgerlijk Wetboek bepaalde nietigheid
niet kon toegepast worden op deze van de
partijen die het door haar contractant
vervolgd ongeoorloofd of onzeclelijk doel
niet gekencl heeft en zich aan de verwezenlijking van dit doel niet medeplichtig
heeft gemaakt, in onderhavig geval aanlegster, die zelfs het bestaan van de tussen haar curator en de aannemers gesloten overeenkomst niet heeft gekend : ·
Overwegende dat aanlegster, steunende
op een overeenkomst gesloten door de
curator van haar faillissement met de
aannemers Provost en Vandevelde, de terugga ve van het bij gezegde overeenkomst
verhuurcl Decauvillematerieel, alsmede
betaling van schadevergoeding en huur- gelden gevorderd heeft; dat het verhuurd
materieel, met voorkennis van de curator,
bestemd was tot uitvoering van werken op
het vliegplein te Moorsele voor rekening
van de bezetter en werkelijk tot dat doeleinde is aangewend geweest; dat daaruit
volgt dat de overeenkomst ten aanzien
van beide contracterende partijen een ongeoorloofd voorwerp had en dat, vermits
--aanlegster geen aan die overeenkomst
vreemd zijnde recht heeft ingeroepen en
haar vorderingen alleen op de contractuele aansprakelijkheid heeft gegrond, het
bestreden arrest te recht de niet definitief beslechte vorcleringen onontvankelijk
heeft verklaard;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel : schencling van
de artikelen 97 van de Grondwet, 1319,
1320, 1350 en 1351 van het Burgerlijk Wet-·
boek, cloordat het bestreden arrest, met
de vordering van aanlegster onontvankelijk te verklaren, het geloof heeft geschonden dat aan het vonnis van 19 Juni
1943 · dient gehecht, waarbij Vandevelde
tot betaling van de som van 23.552,20 fr.
veroordeeld werd, alsmede het geloof
dat dient gehecht aan de vonnissen van
de Rechtbank van koophandel te Kortrijk dd. 25 Juli 1942, waarbij een onderzoek bewolen wordt, en del. 19 September
1942, waarbij een .verhoor over feiten en
vraagpunten bevolen wordt :
Overwegende dat het vonnis van 19 Juni
1943 niet geoordeelcl heeft over een middel afgeleid uit het ongeoorloofd karakter
van de overeenkomst waarop de vordering
is gesteund ; ·
Overwegende dat, opdat het gezag van
het gewijsde kunne ingeroepen worden,
onder meer, is vereist, dat de gevor-

derde zaak dezelfde weze als degene- welke
bij een vorige beslissing werd toegestaan
of afgewezen; dat het vonnis van 19 Juni
1943 Vandevelde enkel definitief heeft veroordeeld tot de betaling van een som van
27.552,20 frank wegens huurprijs van
kwestieus materieel gedurende een zeker
tijdperk; dat die beslissing tussen aanlegster en Vandevelde geen gezag van gewijsde bezat omtrent de overige punten
van de eis ; dat derhalve het hof van beroep, over die punten beslissend, de vordering vermocht af -te wijzen wegens de
ongeoorloofde oorzaak van de overeenkomst waarop zij was gesteund ;
Overwegende, anderzijds, dat het door
de artikelen 1350 en 1351 van het Burgerlijk Wetboek bedoeld gezag van het gewijsde, enkel aan vonnissen die een definitieve beslissing inhouden en niet aan
louter tussenvonnissen is gehecht; dat
de vonnissen der Rechtbank van koophandel te Kortrljk van 25 Juli 1942 en
19 September 1942 geen uitspraak doen
over een betwisting betreffende de ontvankelijkheicl van de vordering, maar het
eerste, aanlegster slechts tot het bewijs
van bepaalde .feiten toelaat en het tweede
een verhoor op feiten en vraagpunten beveelt; clat dienvolgens die beslissingen
tussen aanlegster en Provost geen kracht
van gewijsde bezitten wat de ontvankelijkheid van de eis aangaat;
Dat het middel niet gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de kosten
en ·tot een vergoeding van 150 frank jegens de verweerder.
5 Juni 1952. - 16 kamer. - Voorzitter,
H. Bail, raadsheer waarnemend voorzitter. - Versla_qgever, H. Smetrijns. -'Gelijkl·ttidende concl·ttsie, H. Raoul Hayoit
de 'l'ermicourt, eerste advocaat-generaal.
- Pleiters, HH. Resteau en della Faille
d'Huysse.
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1° VOORZIENING IN VERBREKING.
- PERSONEN DIE GERECHTIGD ZIJN OM ZICH TE
VOORZIEN. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE
PAR;'l'IJ AANLEGSTER.
VODRZIENING GERICH1'
TEGEN DE BESLISSING OVER DE PUBLIEKE VORDERING. BURGERLIJKE PARTIJ NIET VEROORDEELD TOT DE KOSTEN VAN DIE \'ORDERING.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. S'l'RAFZAKEN. MIDDEL OAT EEN GEBREK
AAN ANTWOORD OP DE CONCLUSIES AANVOER'l'.
PASSEND ANTWOORD. MIDDEL OAT
GRONDSLAG IN FEITE MIS'l'.

3° MIDDELEN TO'l' VERBREKING. STRAFZAKEN. -

MIDDEL OAT VERONDERSTELT

-560UAT HET ARRES'f ZEKERE WETSBEPALINGEN
HEEFT TOEGEPAST. .ARREST DAT DIE BEPALINGEN NIE'l' TOEPAS'l'. MIDDEL DAT GROND·
SLAG IN FEITE MIST.

1° Is niet ontvanlcelijlc, de voorziening tegen de beslissing over (le p~tblielce vordering gericht door een burgerlijlce
partij die niet tot de lcosten van die
voTdering werd verooTdeeld (1).
2° Mist g1·ondslag in teite, het middel afgeleid uit het gebrelc aan antwoord op
de conclusies. wanneer deze in het a-rrest een pass-end antwoord hebben ontvangen (2).
3° Mist grondslag in teite, het middel dat
veronderstelt dat het bestreden aTTest
zelcere wetsbepalingen heeft toegepast,
wanneer het arrest eT van geen toepassing maalcte (3) .
(TROOH, T. PEETERS.)
ARREST.

· HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 November 1951 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
In zover de voorziening gericht is tegen
de over de publieke vordering gewezen
beslissing :
Overwegende dat, vermits ten laste van
aanleggers als burgerlijke partijen geen
veroordeling tot de kosten va:n de publieke
vordering werd uitgesproken, de voorziening niet ontvankelijk is;
In zover de voorziening gericht is tegen
de over de vordering van de burgerlijke
partijen gewezen beslissing :
Over het enig middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 419 van
het Strafwetboek, 42, 85 en 87 van het
koninklijk besluit van 1 Februari 1934,
doordat aanleggers op de terechtzitting
van het Hof van beroep te Brussel van
7 November 1951 regelmatige conclusies
hebben ingediend waarbij zij er naar
streefden de gehele verantwoordelijkheid
voor het ongeval ten laste van verweerder Peeters te doen leggen, om reden
<< dat,
ook al werd aangenomen dat
het rijwiel van het slachtoffer niet
van eigen verlichting zou zijn voorzien
geweest, die omstandigheid diende beschouwd als zonder oorzakelijk verband
met het ongeval, daar de openbare
verlichting het mogelijk maakte op een
afstand van meer dan 100 meter gemakkelijk de hindernissen te zien clie
zich op de rijweg bevonden >>, het bestreden arrest verweerder heeft vrijgesproken
(1) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
21 April 1952 (An·. Yerb1·., 1952, biz. 447; Bull.
en PAsrc., 1952, I, 515).
·
(2) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,

om reden « dat twijfel blijft bestaan omtrent het punt of verdachte zich v66r een
onvoorzienbare hindernis bevond, dan wel
of hij, rekening houdend met de openbare
verlichting en de positie van het slachtoffer, hetzelve tijdig had kunnen en moe'
ten ontwaren en bijgevolg vermijden »,
zonder na te gaan of in « de andere versies
van de feiten welke met de vaststellingen
van de politie en van de deskundigen konden stroken », het niet verlichte rijwiel
van het slachtoffer of het slachtoffer zelf
voor verweerder toch geen zichtbare en
voorzienbare hindernis uitmaakten, aldus
verzuimend de conclusies van aanleggers
te beantwoorden volgens welke de zich
op de steenweg bevindende hindernissen
op een afstand van meer dan 100 meter
zichtbaar waren, terwijl het ontbreken
van verlichting op het rijwiel van het
slachtoffer als zijnde zonder oorzakelijk
verband met het ongeval client beschouwd,
en het Hof van verbreking niet in st:rat
stellend na te gaan of de termen « onvoorzienbare hindernis » niet gebezigd
werden in een zin welke onverenigbaar
is met de tekst van artikel 42 van het
koninklijk besluit van 1 Februari 1934 en
met de interpretatie welke daaraan behoort te worden gegeven volgens het arrest van dit Hof van 14 Maart 1938, naar
hetwelk « de weggebruiker die op wettelijke wijze de rijweg volgt ... geen onvoorziene hindernis kan uitmaken » :
Overwegende dat aanleggers de reclJter
over de grond verwijten de regelmatig
door hen op de terechtzitting van 7 November 1951 genomen conclusies niet te
hebben beantwoord, waarbij zij er naar
streefden de gehele verantwoordelijkheid
voor het ongeval ten laste van verweerder te doen leggen, om reden « dat, ook
al werd aangenomen dat het door het
slachtoffer bestuurde rijwiel niet van
eigen verlichting zou zijn voorzien geweest, die omstandigheid als zonder oorzakelijk verband met het ongeval diende
beschouwd, daar de openbare verlichting het mogelijk maakte op een afstand van meer dan 100 meter gemakkelijk de hindernissen te zien die zich op
de rijweg bevonden » ;
Overwegende dat het bestreden arrest, na te hebben vastgesteld dat het rijwiel van het slachtoffer niet verlicht
was, erop wijst dat geen enkele getuige
een aanwijzing verschaft heeft over de
positie van het slachtoffer op het ogenblik van het ongeval, noch over de om21 April1952 (Ar:r. Yerbr., 1952, biz. 445; Bull.
en PAsrc., 1952, I, 514).
·
(3) Verbr., 19 Augustus 1948 (Bull. en PASIC.,
194'8, I, 472; 9 Juli 1951 (Bull. en PAsrc., 1951,
I, 768).
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standigheden waarin bet ten gronde werd
geslingerd; dat, indien ten aanzien van de
aan de autowagens en aan het rijwiel
vastgestelde schade het besluit van de gerechtelijke deskundige geweest is dat de
auto van Peeters bet niet verlichte rijwiel
aan de achterkant heeft aangereden, het
niet genoegzaam is bewezen dat een andere
versie van de feiten niet zou kunnen stro'ken met de vaststellingen van de politie
en van de deskundigen; dat aldus twijfel · blijft bestaan omtrent het punt of
verdachte zich v66r een onvoorzienbare
hindernis heeft b,evonden dan wel of, rekening houdencl met de openbare verlichting en de positie van bet slachtoffer, verdachte het tijdig had kunnen en moeten
ontwaren en bijgevolg vermijden;
Overwegende. dat het arrest, door aldus
zijn beslissing met redenen te omkleden,
te kennen geeft dat de techter over de
grond zich geen overtuiging heeft kunnen
vormen ten aanzien van bet punt of de
openba1.·e verlichting aan de bij het reglement gestelde vereisten beantwoordcle en
ten aanzien van de positie van bet slachtoffer, wanneer bet door de auto van verweerder werd aangereden, welke door
geen enkele getuige nader werd aangeduid;
Dat bet hof van beroep uit die vaststellingen afieidt dat een twijfel blijft bestaan aangaande de vraag of Peeters zicb
v66r een onvoorzienbare hindernis heeft
bevonden clan wel of de door het slachtoffer ingenomen positie hem in staat stelde bet tijdig te ontwaren en bijgevolg te
vermijden;
Dat bet bestreden arrest, door zich aldus nit te drukken, de conclusies op passende wijze heeft beantwoord ;
Overwegende, anderzijds dat, naardien
verdachte niet vervolgd wordt nit hoofde
van inbreuken op artikelen 42, 85 en 87
van het koninklijk besluit van 1 Februari
1934, de rechter over de grond die wetsbepalingen niet heeft kunnen schendim ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten
en tot een vergoeding van 150 frank jegens verweerder.
9 Juni 1952. - 2• kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slaggever,
H. Demoulin. - Gelijlcluidende conclttsie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advoca ta -generaal.

LEGGING. MEER DAN TIEN DAGEN NA DE VOORZIENING. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
2° VERBREKING. - BEVOEGDHEID VAN RET
HOF. - STRAFZAKEN. - FEITELIJKE BESCHOUWINGEN. - 0NBEVOEGDHEID.
1° Is niet ontvanlcelijk, de memorie door
de ve1·dachte, aanlegger in verbreking,
neergelegd ter grijfie van de rechtbanlc
die de bestJ·eden beslissing heett gewezen, na het verstrijken van de termijn
van tien dagen volgend op de verklaring tot verbrelcin.a (1). (Wetboek van

strafvordering, art.· 422.)
2o Het Hot kan geen lcennis nemen van
de tegen de bestreden beslissing aangevoerde beschouwin,qen (2).

(SAMBRE.)
ARHEST.
RET HOF; - Gelet op bet bestreden
arrest, op 24 Januari 1952 door bet Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat aanlegger op 15 Februari 1952 ter griffie van bet Hof van
beroep te Brussel een door hem zelf ondertekend verzoekschrift heeft ingediend ;
dat, vermits bet niet werd ingediend ter
griffie van bet hof dat de bestreden beslissing heeft gewezen, binnen de tien dagen volgende op die van de verklaring
tot verbreking, bet verzoekschrift niet
ontvankelijk is (artikel 422 van het Wetboek van strafvordering) ;
Overwegende dat in een tweede memorie, door aanlegger ondertekend en ter
griffie van bet Hof op 5 Mei 1952 ingediend, alleen feitelijke beschouwingen
worden ingeroepen welke buiten bet toezicht van het Hof vallen ;
overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

run:

9 Juni 1952. - 2• kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slaggever,
H . .Anciaux Henry de Faveaux. - Gelijklttidende conclusie, H. Roger Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal.
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1° VOORZIENING IN VERBREKING.

- STRAFZAKEN. - VOORZIENING DOOR DE
VERDACH1'E. - MEMORIE' l\'EERGELEGD TER
GRIFFIE VAN DE RECH'l'BANK DIE DE BESTREDEN BESLISSING HEEFT GEWEZEN. - NEERVERBR., 1952. - 36

VoNNIS VAN VEROORDELING DA'l' VOOR DE BEPALING DER STRAF RE-

(1) Verbr., 21 April 1952 (zie hoger biz. 453;
Bull. en PASIC., 1952, I, 523).
(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,
8 October 1951 (zie hoger blz. 49; Bull. en
PASIC., 1952, I, 52),
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KENING HIELD :I<IET HERHALING. - BE:>TAND,DELEN VAN DE HERHALING NIET OMSCHREVEN
IN RET VONNIS, NOCH BLIJKEND UIT DE
RECHTSPLEGING. - 0NWETTELIJKE BESLISSING.
2° VOORZIENING IN VERBREKING.
- AFSTAND. - Sl'RAFZAKEN. _, AFSTAND
VAN EEN NIET-ONTVANKELIJKE VOORZIENING. AFS'l'AND GELD'!' NIET ALS BERUSTING.
3° VERBREKING. DRAAGWIJDTE. STRAFZAKEN. - VOORZIENING DOOR DE VERDACHTE. - VERBREKING VAN DE OVER DE
PUBLIEKE VORDERING GEWEZEN BESLISSING.
- BRENGT VERBREKING MEDE VAN DE OVER
DE VORDERING DER BURGERLIJKE PARTIJ GEWEZEN NIET-DE~'INITIEVE BESLISSING, NIETTEGENSTAANDE DE DOOR DE VERDACHTE GEDANE
AFSTAND VAN DE VOORZIENING 'rEGEN DIE BESLISSING.
1° Is niet wettelijlc, het vonn·is van veroordeling dat, om de zwaarte van de
straf te bepalen, 1·elcening ho~tdt met de
staat van herhaling van de verdaohte,
zonder cle bestanddelen dezer herhaling
nader de omsohrijven, ·wanneer deze ttit
de reohtsple,qing niet blijlcen, wijl het
enige bij de bttndel gevoegde nittrelcsel
dat als grondslag voo1· de herhaling had
knnnen dienen, geen melding d1·aagt dat
dit vonnis in kraoht van gewijsde is
getreden (1).
2° De atstand van een uiet-ontvankelijke
voorziening orndat zij v66r de eindbeslissing tegen een voorbereidende of
onderzoelcs beslissing gerioht werd, mag
niet als een bentsting in de eindbeslissing worden besohouwd (2).
3° De verbreking, op voorziening van de
verdachte, van de over de p~tblieke vordering gewezen beslissing van vel·oordeling, brengt verb1·eking mrede van de
over de vo1·de1'ing der b~wgerlijlce partij
niet-definitief gewezen beslissing, zelfs
wanneer de verdaohte afstand van zijn
voorzien,ing tegen die beslissing heett
gedaan.

(MAHEUX, T. QUAIRIAUX.)
ARRES'l'.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 14 December 1951 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi;
(1) Verbr., 15 Januari 1934 (Bull. en PAsrc.,
1934, I, 138, en de nota 2). Zie ook verbr.,
30 Januari 1940 (Arr. Ye1'b1·., 1940, blz. 12;
Bull. en PAsrc., 1940, I, 27) en 20 Februari
1951 (Bull. en PASIC., 1951, I, 421). Betreffende
de , bevoegdheid van het Hof door onderzoek
der rechtspleging, toezieht te houden over het
bestaan der bestanddelen van de herhaling,

I. In zover de voorziening gericht is
tegen de over de publieke vordering gewezen beslissing :
Over het middel van ambtswege : schencling van de artikelen 97 van de Grandwet, 2, alinea 3, 1°, van de wet van 1 Augustus 1899, doordat het bestreden vonnis ten laste van aanlegger straffen heeft
uitgesproken uit hoofcle van inbreuken op
de artikelen 57, 1 o, en 31, 2°, van het koninklijk besluit van 1 Februari 1934, verklarende rekening te houden met de wettelijke herhaling waarvan het verzuimt
de bestancldelen naclei· te omschrijven :
Overwegencle dat aanlegger, bij vonnis van de Rechtbank van Politie te
Charleroi cld. 12 .Juli 1951, tot een enkele
straf van, 60 frank geldboete, verhoogd
met 90 decimes of tot een vervangende
gevangenisstraf van acht dagen werd veroordeeld nit hoofde van inbreuken op de
bepaling~n van de artikelen 418 en 420
van het Strafwetboek en 57, 1°, littera A,
van de Wegcode, « rekening houclend met
de herhaling ll ;
Overwegencle clat het bestreden vonnis,
na de telastlegging van onvrijwillige slagen en verwondingen verjaarcl te hebben
verklaard, het beroepen vonnis in al zijn
bepalingen bevestigd heeft, behalve in zover het geen uitspraak heeft gedaan over
de ten laste van aanlegger gelegcle betichting van inbreuk op artikel 31, 2°, van de
Wegcode; dat het hem uit hoofde van
laatstvermelde inbreuk tot een geldboete
van 30 frank, verhoogd met 90 decimes of
tot een vervangende gevangenisstraf van
acht dagen, heeft veroordeeld « rekening
houdend met de herhaling ll ;
Overwegende dat zich in de bundel een
uittreksel bevindt nit een vonnis van de
Politierechtbank te Charleroi, dd. 29 December 1949 houdende veroordeling van
aanlegger wegens een inbreuk op de Wegcocle, maar dat dit uittreksel, waarnaar
trouwens het bestreden vonnis niet verwijst, geen melcling draagt dat de erin
vermelde beslissing in kracht van gewijsde getreclen is; dat dus geen rekening ermecle kan worden gehouclen ;
Overwegende dat de straffen welke aan
aanlegger door het bestreden vonnis werden opgelegd, het door artikel 2, alinea 1,
van de wet van 1 Augustus 1899 voor een

zie verbr., 28 December 1908 (Bull. en PAsrc.,
1909, I, 63) en 18 April 1910 (ibid., 1910, I, 189).
(2) Zie verbr., 18 Mei 1933 (Bull. en PAsrc.,
1933, I, 234) en de conclusie van de heer Procureur - Genera a! P. Leclercq, voornamelijk
biz. 242 ,en 243; nota onderaan verbr., 29 October 1945 (ibid., 1945, I, 259).
(3) Zie verbr., 5 Mei 1952 (zie hager blz. 477;
Bull. en PAsrc., 1952, I, 548).
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eerste inbreuk voorzien wettelijk maximum ongetwijfeld niet te boven gaan;
Overwegende echter dat het bestreden
vonnis, door de door de eerste rechter
uitgesproken straf te bevestigen en door
op zijn beurt een straf uit te spreken,
rekening houdend, in beide gevallen, met
de herhaling, klaarblijkelijk- ter bepaling
van de zwaarte der uitgesproken straffen,
de staat van herhaling in aanmerking
heeft genomen;
Overwegende derhalve dat het bestreden vonnis door ten laste van aanlegger
de staat van herhaling te laten gelden
zonder de bestanddelen ervan nader te
omschrijven, zijn beslissing niet wettelijk
gerechtvaardigd heeft, en de in het middel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de over de vordering der burgerlijke partijen gewezen beslissing :
Oyerwegende dat die beslissing welke
zich er toe beperkt provisionele schadeloosstelling toe te kennen en een deskundigenonderzoek te gelasten, geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van
het Wetboek van strafvordering;
Overwegende dat aanlegger, bij een
door hem op 21 Februari 1~52 ondertekende verklaring, van zijn voorziening afstand heeft gedaan; dat die verklaring
kraChtens een bijzondere volmacht door
M•r Demeur, advokaat bij het Hof van
verbreking ter griffie van het Hof werd
nedergelegd ;
Overwegende dat de afstand van de
tegen dergelijke beslissing gerichte voorziening, niet als berusting erin kan worden aangezien ;
Overwegende bijgevolg dat de verbreking van de over de publieke vordering
gewezen beslissing de verbreking moet ten
gevolge hebben van de over de vordering
der burgerlijke partijen gewezen beslissing;
Om die redenen, zonder acht te slaan op
de door aanlegger voorgestelde middelen;
verbreekt het bestreden vonnis ; beveelt
dat onderhavig arrest zal worden overgeschreven in de registers van de Rechtbank
van eerste aanleg te Charleroi en dat melding er van zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing; laat
de kosten ten laste van de, Staat; verwijst de zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Bergen, uitspraak doende
in hoger beroep.
9 .Juni 1952. - 2• kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever,
H. Anciaux Henry de Faveaux. - Gelijkluidende conclttsie, H. Roger .Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal.
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1° VEJRKEIDR. -BERM. -'BEPALING.
2° VEJRKEER. - 0PENBARE WEG BESTAANDE
UIT EEN GEBETONNEERDE STROOK, EN EEN GEPLAVEIDE STROOK DIE HAAR VERBREEDT.
RET GEHEEL VORMT DE RIJWEG.
1° In het algemeen reulement betreffende
het vervoer en het verlceer, betekenen
de woorden cc berm ll en cc niet verhoogde
berm ll een gedeelte van cle openbare
weg, die lanus de t·ijweg loopt, maar die
niet voorzien is van een hard wegdek,
noch speciaal voor het voertuigenverkeer is ingericht (1). (Kon. besl. van
1 Februari 1954, art. 3, 2° en 3°, 22, 1,
4° en 2, 25 en 32.)
2° W anneer een open bare weg bestaat ttit
een gebetonneet·de strook en een geplaveide stt·ook die haaT verbreedt, vormt
dU geheel de t·ijweg (2).
(OGER EN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
LA ZURICH, T. LETTANI.)
ARREST.
HEJT HOF; - Gelet op de arresten, op
9 October 1951 en 5 November 1951 gewezen door het Hof van beroep te Luik;
Over de voorzieningen, in zoverre zij
tegen het arrest van 9 October 1951 gericht zijn :
. Overwegende dat geen enkel bijzonder
middel wordt ingeroepen en dat het Hof
er ambtshalve geen opwerpt ;
Over de voorzieningen in zoverre zij
tegen het arrest van 5 November 1951 gericht zijn :
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek; 418 en 419 van het Strafwetboek, 3, 3°, 12, 22, 24, 25, 58, 1°, 59, 62
van het koninklijk besluit van 1 Februari
1934 houdende reglement betreffende over
het vervoer en het verkeer, gewijzigd bij
koninklijk besluit van 17 .Januari 1936 en
bij de Regentsbesluiten van 18 October
1946 en 16 October 1947, doordat het bestreden arrest van 5 November 1951, aannemend dat de geplaveide strook tussim
de greppel en de gebetonneerde weg aangewend de bij artikel 24 van het algemeen
reglement over het vervoer en het verkeer bedoelde berm uitmaakte, ten onrechte aanneemt dat zij e.nkel voor de in
deze wetsbepaling vermelde weggebruikers
voorbehouden is, dan wanneer het vaststelt dat deze strook met de betonnen
weg gelijk lag, zodat zij, verre van enkel
(1) en (2) LES NovELLEs, Code de la route,
n" 1207 en 183.

-564voor deze weggebruikers te zijn bestemd,
integendeel door hen mocht worden gebruikt, zodat het derhalve verkeerd beslist dat het voertuig van beklaagde op
bewuste geplaveide strook niet mocht
blijven stilstaan vermits hij er toe gerechtigd was het te laten staan op de
gebetonneerde rijweg, die speciaal voor
het verkeer der voertuigen ingericht
was, zijn beslissing grondend op het
feit dat artikel 25 het « uitwijken ll
van een voertuig slechts voor een noodzakelijk korte tijdsruimte zou toestaan,
zonder rekening te houden met het
door artikel 58 voorgeschrevene, luidens
welk artikel ieder stilstaand voertuig uerwijze moet geplaats zijn dat het zo weinig mogelijk het verkeer hindert, zodat de
bestuurder die zijn voertuig verlaat, zoals beklaagde het heeft gedaan, en die,
voor het stilstaan, de keuze heeft tussen
de voor het verkeer van de voertuigen
voorbehouden rijweg en de niet-verhoogde berm die slechts gebeurlijk ter beschikking van de in artikel 24 vermelde
weggebruikers wordt gesteld, dit voertuig,
om het verkeer zo weinig mogelijk te hinderen, noodzakelijk op de niet-,;erhoogde
berm behoort te plaatsen :
Overwegende dat het middel het bestreden arrest verwijt te hebben aangenomen, enerzijds, dat de tussen de gebetonneerde weg en de greppel aangewende
geplaveide strook een niet-verhoogde berm
uitmaakt, in de zin van artikel 24 van
het algemeen 'reglement over de politie
van het vervoer en het verkeer, hetwelk
enkel voor de in deze wetsbepaling vermelde weggebruikers bestemd is, en, anderzijds, dat, vermits dit deel van de weg
enkel voor bepaalde weggebruikers is bestemd, het stilstaan en het stationneren
van de voertuigen erop verboden is luidens artikel 62, 1 o ;
'
Overwegende dat, waar de Wegcode
de uitdrukkingen « bermen ll en « nietverhoogde bermen ll niet bepaalt, aan het
woord cc berm ll zijn gebruikelijke betekenis dient te worden gegeven, namelijk
deze van· cc een tussen de rijweg en de
gracht gelegen ruimte ll ;
Overwegende dat, daar in deze opvatting de berm geen integrerend deel van de
rijweg uitmaakt en deze, volgens artikel3,
2°, van het algemeen reglement, bestaat
uit d~ cc gedeelten van de openbare weg,
voorz1en van een hard wegdek en speciaal
ingericht voor het voertuigenverkeei· ll
hieruit volgt dat de berm een gedeelte va~
de openbare weg is dat niet van een hard
wegdek is voorzien en niet speciaal voor
het voertuigenverkeer ingericht is;
Overwegende aldus, zoals het arrest er
ter zake op wijst, dat, indien de openbare
weg, buiten een gebetonneerde strook een
geplaveide strook die haar verbreedt' ver-

toont, dit in zijn geheel de rijweg uitmaakt;
Overwegende dat artikel 22, 2°, aangevuld bij besluit van de Regent van 18 October 1946, artikelen 25 en 32 van het reglement bijdragen tot · het aantonen dat
de zin van het woord berm, naar het inzicht van c:i_e wetgever, wel deze is die
uit de hiervoren ontwikkelde beschouwingen blijkt;
Overwegende dat daaruit volgt dat de
geplaveide strook, die, zoals de rechter
over de grond vaststelt, tussen het gebetonneercle gecleelte en de greppel aangewend is, een integrerend cleel uitmaakt
van de rijweg en dat het bestreden arrest
dus ten onrechte en met schencling van de
in het midclel aangeduide wetsbepalingen
deze als een niet-verhoogde berm heeft
beschouwd;
Overwegende dat het mid del gegrond is ;
Om die reclenen, verwerpt de voorzieningen in zoverre zij tegen het arrest van
9 October 1951 zijn gericht, en recht
doende over de tegen het arrest van
5 November 1951 gerichte voorzieningen,
verbreekt de bestreclen beslissing in zover zij over de vordering der burgerlijke
partijen uitspraak doet en deze tot de
kosten der publieke vordering veroordeelt; beveelt clat onderhavig arrest zal
worden 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 aanlegsters tot de kosten van
haar voorziening tegen het arrest van
9 October 1951 en tot een vergoeding van
150 frank jegens verweerder; veroordeelt
verweerder tot de kosten in verband met
de tegen het arrest van 5 November 1951
gerichte voorzieningen; verwijst de zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.
9 Juni 1952. - 2° kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever,
H. Demoulin. - Gelijlcluidende conchtsie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van Leynseele en Struye.
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VERKEER. - BESTUURDER VAN EEN VOERTUIG DIE ZIJN RICHTING WIL WIJZIGEN. TEKEN AAN DE ANDERE WEGGEBRUIKERS TE
GEVEN. - VERPLIOHTEND NIETTEGENSTAANDE
DE VER.KEERSVOORRANG VAN DE BESTUURDER.
De omstandigheid dat de bestuttrder van
een voertttig, die zijn richting wU wijzigen, verlceersvoorrang geniet, ontslaat hem niet van de verplichting tJ,eze
rijbewegingen aan de andere weggebrui-

I

~

-565kers lcenbaar te maken (1). (Kon. besl.,
van 1 Februari 1934, art. 96, 1°.)

(PIRET T. HOSSEPIED.)
ARREST.
HE'J' HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 20 November 1951 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de over de publieke vordering gewezen beslissing :
Overwegende dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;

uitsloot; dat het bestreden vonnis in feite,
en derhalve souverein, het oorzakelijk
verband tussen de door aanlegger begane
inbreuken en het ongeval vaststelt, en ·aldus de verdeling van de verantwoordelijkheid, welke het verricht, rechtvaardigt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
9 Juni 1952. - 2• kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, voc:Jrzitter. - Verslaggever,
H. Anciaux Henry de Faveaux. - Gelijlvltt-idende conclttsie, H. Roger Janssens
de Bisthoven, advocaat-ge:peraal.
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II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de over de burgerlijke vordering ge- DOUANEN EN ACCIJNZEN. - BEZIT,
wezen _beslissing :
ZONDER BESCHEIDEN, IN DE TOLKRING VAN
EEN MOTORRIJWIEL VAN VREEMDE HERKOMST.
Over het enig middel : schending van
- FElT NIET VALLEND ONDER TOEPASSING VAN
artikel 36, 4°, van het koninklijk besluit
ARTIKEL 95 DER WET VAN 6 APRIL 1843. van 1 Februari 1934, gewijzigd bij artiKAN SLECHTS EEN INBREUK OP ARTIKEL 177
kel 5 van het besluit van de Regent van
DER ALGEMENE WET UITMAKEN WANNEER ER
18 October 1946, doordat het bestreden
EEN MAGAZIJN OF OPSLAGPLAATS VAN GOEDEvonnis de vier vijfden van de verantBEN BESTAAT.
woordelijkheid voor het ongeval op aanlegger heeft gelegd, dan wanneer het verH
et
teit van zonder geldige bescheiden,
bod om op een splitsing, een aansluiting
in de tollcring, een motorrijwiel van
of ~ een kruising voorbij te steken, welk
vreemde herlcomst in bezit te hebfeit door verweerder werd begaan, een
ben, valt niet onder toepassing van artiabsolute regel is die moet nageleefd worlcel 25 van de wet van 6 April 1843 op
den, zelfs indien de weggebruiker, die
de bete11geling van sluikinvoer, die belinks wil afslaan, de wijziging van richtrekking heett op het ve1·voer van goeting l!iet heeft kenbaar gemaakt :
deren; het is slechts Bt1·afbaar, ingeOverwegende dat het bestreden vonnis,
volge de bepalingen van artilvel 177 der
na erop te hebben gewezen dat Hossepied,
algemene wet van 26 ilttgustus 1822,
hier verweerder, definitief veroordeeld
wanee1· er een maoazijn of opslagplaats
was geweest uit hoofde van inbreuk op
voor goederen bestaat (2).
artikel 36, 4°, van het algemeen reglement
op het vervoer en het verkeer, en na de (BELGISCHE STAAT, MINISTERIE VAN FINANCIEN,
inbreuken op artikelen 31, 2°, en 96, 1 o,
T. GRIGNARD.)
van hetzelfde reglement ten laste van aanlegger bewezen te hebben verklaard, heeft
ARREST.
Iaten gelden « dat hij die verkeersvoorrang geniet daarvan enkel gebruik. mag
HET HOF; - Gelet op het bestreden
maken met inachtneming van wat hem
de voorzichtigheid gebiedt; dat het teken 'arrest, op 21 Februari 1952 door het Hof
voorzien door artikel 96, 1°, een voor- van beroep te Luik gewezen ;
Over het enig middel : schending van
zichtigheidsmaatregel is, voorgeschreven
ongeacht de rechten en verplichtingen de artikelen 97 van de Grondwet, 4, 37,
welke voor de weggebruikers uit hun .on- 329 van de algemene wet van 26 Augusderscheiden stand wettelijk voortvloeien; tus 1822, 19, 22, 25 van de wet van 6 April
1843, doordat verweerder door het bestreOverwegende dat de op de burgerlijke den arrest van de vervolging ontslagen
partij gelegde verantwoordelijkheid niet werd om reden dat niets toelaat te
noodzakelijkerwijze .iedere verantwoorde- besluiten dat de· betichte zelf het litilijkheid van aanlegger in de aanrijdi:ilg
(1) Verbr., 31 Maart 1941 (Arr. Verb1·., 194J,
biz. 68; Bull. en P ASIC., 1941, I, 107).
(2) Zie verbr., 2 October 1933 en 30 April

1934 (Bull. en PAsrc., 1934, I, 7 en 258) ; 16 Februari en 21 Juni 1937 (ibid., 1937, I, 58 en
194); 13 November 1950 (Arr. Verb1·., 195t, 113;
Bull. en PASIC., 1951, I, 147).
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gieuze motorrijwiel ingevoerd heeft, dan
wanneer verweerder, zonder op het douanekantoor voor het kwijten der rechten
en het inontvangstnemen van de overeenstemmende bescheiden aangifte te doen,
in de tolkring een motorrijwiel van buitenlandse herkomst in zijn bezit gehad
heeft, welk bezit met sluikinvoer is gelijkgesteld :
Overwegende dat bij de rechter over
· de grond door de inleidende dagvaarding
ten laste van verweerder een betichting
aanhangig werd gemaakt van te Eupen,
op 10 November 1947 een in het procesverbaal van G Juli 1950 beschreven motorrijwiel, dat hij van een onbekende militair had gekocht in het bezit te hebben
gehad, zonder echter bij het invoeren in
Belgie de vereiste aangifte te hebben gedaan van het kwijten der rechten en het
overleggen der vereiste invoervergunning;
Overwegende dat het middel, naar zijn
uiteenzetting, in hoofdzaak steunt op de
schencling van artikel 25 van de wet van
G April 1843 waarbij met smokkel wordt
gelijkgesteld het vervoeren, van goederen
binnen de tolkrilig zonder enig geldig bescheid, alsmede het vervoeren van alle
goederen ten aanzien waarvan enigzins
kan worden bewezen dat zij aan de voor
!let invoeren vereiste aangifte werden onttrol!;ken;
Overwegende dat !let middel uit deze
wetbepaling tracht af te leiden dat, vermits de betichte zonder geldig bescheid
een motorrijwiel van buitenlandse herkomst in de tolkring in zijn bezit heeft gehad, dit bezit met sluikinvoer client te
worden gelijkgesteld ;
Overwegende dat het middel steunt op
een verwarring tussen het vervoeren, binnen de tolkring, van goederen zonder de
vereiste bescheiden, en het in bezit hebben van zodanige goederen binnen de tolkring;
Overwegende dat luidens artikel 177 van
de algemene wet van 2G Augustus 1822
dit bezit slechts strafbaar•is wanneer binnen de tolkring een magazijn of een opslagplaats van goederen opgericht werd;
Overwegende dat de vervolging niet op
dit feit was gegrond en dat bovendien in
het middel geen schending van voormeld
artikel 177 wordt aangevoerd;
Dat het mlddel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
9 .Juni 1952. - 2" kamer. - Voorz'itter,
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever,
H. Anciaux Henry de Faveaux. - Gelijlclltidende conclltsie, H. Roger Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal.

2•

KAMER. -

9 Juni 1952

RECHTEN DER VERDEJDIGING IN
STRAFZAKEN. - HEROPENING DER DEBATTEN BEVOLEN IN AFWEZIGHEID VAN DE VERDACHTE. - BESLISSING HEM NIET BETEKEND.
BESCHEIIJEN NIET OP TEGENSPRAAK
DOOR DE Bl[RGERLIJRE PARTIJ BIJ DE DEBATTEN GEVOEGD. - VEROORDELINGSVONNIS. SGHE!IDING, DER RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
Schendt de 1·echten der verdediging, de
rechter over de grand, die in afwezigheid van de venlachte, de heropening
der debatten heeft bevolen, en die zonder dat de beslissing aan deze laatste
werd betelcend, een veroordeling uitspreelct, dan wanneer de ve1·dachte niet
vrijwillig is verschenen en niet werd opge·roepen ter terechtzitting tijdens dewellce door de burgerlij Tee partij gebntik werd gemaalct van nimtwe bij de
de batten gevoegde. bescheiden · (1).

(DRIESMANS EN LEVEAUX, T. CASSART.)
ARRES1'.
HET HOF; - Gelet op het arrest van
dit Hof van 19 December 1949 waarbij
de beslissing gewezen op 15 Juli 1949 door
het Hof van beroep te Brussel werd verbroken, in zover het uitspraak had gedaan over de burgerlijke vordering van
aanlegger Jean Cassart tegen .Joseph
Driesmans en Mathieu Leveaux, en waarbij de aldus beperkte zaak naar het Hof
van beroep te Luik werd verwezen;
Gelet op het bestreden arrest, op 26 Januari 1952 door het op verwijzing kennisnemend Hof van beroep gewezen, hetwelk, recht doende binnen de bij het arrest van dit Hof bepaalde grenzen, op
tegenspraak ten aanzien van Driesmans
en bij verstek ten aanzien van Leveaux,
het beroepen vonnis bevestigt en de verdachten hoofdelijk veroordeelt om aan de
burgerlijke partij als schadevergoeding
180.000 frank te betalen met de gerechtelijke interesten en de kosten en daarenboven tot de kosten van de aanleg in hoger beroep;
I. Aangaande de voorziening van Driesmans:
Overwegende dat geen middel wordt
ingeroepen en dat het Hof er ambtshalve
over de op de vordering der burgerlijke
partij gewezen beslissing geen opwerpt ;
II. Aangaande de voorziening van Leveaux, in zoverre zij gericht is tegen de
(1) Verbr., 3 Januari 1949 (Arr. Yerb., 1949,
blz. 6; Bull. en PAsrc., 1949, I, 6).

-567der kosten; verwijst de zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.

over de vordering van de burgerlijke partij Oassart gewezen beslissing ;
Over het enig middel : schending van
de rechten der verdediging, doordat het
Hof van beroep, na door arrest van 20 December 1951 bij verstek ten aanzien van
Leveaux, de heropening van de debatten
te hebben bevolen, verdachte opnieuw had
moeten doen dagvaarden om hem te verwittigen van de nieuwe datum waarop de
voortzetting van de debatten vastgesteld
was:
Overwegende dat uit de rechtspleging
blijkt dat, ter terechtzitting van 20 December 1951, waar de zaak in beraad gehouden werd, het Hof van beroep een arrest heeft gewezen dat luidde als volgt :
« Overwegende dat na de sluiting van de
debatten, de raadsman van verdachte
Driesmans aan het Hof een nota heeft gericht en de raadsman van de burgerlijke
partij twee attesten heeft overgemaakt;
-- ll O.verwegende dat het aangewezen is
de her'opening van de debatten te bevelen
ten einde de partijen in staat te stellen
deze bescheiden toe te lichten; om die
redenen, beveelt de heropening van de debatten, bepaalt de dien einde de terechtzitting van 23 Januari 1952 ll;
Overwegende dat uit de rechtspleging
niet blijkt dat dit arrest werd uitgesproken in aanwezigheid van aanlegger of van
een persoon die bevoegd was om hem te
vertegenwoordigen, noch dat het aan aanlegger betekend werd, noch dat hij is verschenen of behoorlijk werd opgeroepen ter
terechtzitting .van 23 Januari 1952, in .de
loop van dewelke de debatten werden gesloten;
Overwegende dat door uitspraak te
doen zonder dat aanlegger werd opgeroepen om ter gezegde openbare terechtzitting te verschijnen en er gebeurlijk zijn
middelen betreffende de overgelegde
nieuwe stukken- voor te dragen, het arrest de rechten der verdediging en de
artikelen 153 en 17G van het Wetboek van
Strafvordering geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt de bestreden
beslissing in zoverre zij over de vordering
van de burgerlijke partij Oassart tegen
Leveaux uitspraak heeft gedaan; beveelt dat onderhavig arrest zal worden
overgeschreven in de registers van het
Hof van beroep te Luik en dat melding
er van zal gemaakt worden op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
verwerpt de voorziening van Driesmans ;
veroordeelt de burgerlijke partij Oassart
en aanlegger Driesmans elk tot de helft

HE'.r HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 2 Mei 1951 uitgesproken door
de Raadkamer van de Rechtbank van
eerste aanleg te Brussei ;
Gelet op de bestreden arresten, op
23 November 1951 en op 9 Februari 1952
gewezen door het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middei : schending van
het enig artikel paragraaf XV, 'van de
wet van 25 October 1919, gewijzigd bij
artikel 1 van de wet van 22 Juli 1927, en

(1} Verge!. verbr., 5 April 1938 (Arr. Ve1'b1·.,
1938, biz. 78; Bull. en PASIC., 193S, I, 127).
(2) Verbr., 30 Maart 1950 (Arr. Verbr., 1950,

biz. 498; Bull. en PAsiC., 1950, I, 537; 8 .Tuni
1951 (A1·r. Ji e1·b1·., 195l, biz. 594; Bull. en PAsiC.,
1951, I, 690); 26 Mei 1952 (zie boger, blz. 545;
Bull. en PAsic., i952, I, 625).

9 Juni 1952. - 2e kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever,
H. Demoulin. - Gelijlclttidende conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaa t-generaal.
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REOHTSPLEGING (IN S'.rRAFZAKEN). - RAADKAMER . .,- REGELING DER
RECH'l'SPLEGING. - BERICHT OVEREENKOMSTIG DE WET AAN DE VERDACHTE GEZONDEN,
- BERICHT AAN DE VERDAOH'l'E NIE'r TER
HAND GESTELD WEGENS EEN AAN RET TOEDOEN
VAN DE GRIFFIER VREEMDE OORZAAK. - GEEN
NIETIGHEID.
2° VERBREKING. BEVOEGDHEID.
STRAFZAKEN. - MATERIELE MISSING IN DE
BESTREDEN BESLISSING. - VERMOGEN TOT
VERBETERING.

1°

1° Wannee~ de grijfier, door bij tijdig aan
het adres van de verdachte verzonden
aangetelcend schrijven, deze bericht
heett geaeven van de terechtzitting
waaro1J cle Raadlcamer over de regeling
der rechtspleging ttitspraalc zou doen,
spntit er ,qeen nietigheid voort ttit het
teit dat het bericht aan de verdachte
niet ter hand werd gesteld, weaens een
aan het toedoen van de g1·ijfie1· m'eemde
oorzaalc (1). (Wet van 25 October 1919,

enig artikei, par. XV, gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 22 Juli 1927.)
2° Het Hot heett, ter beoordeling van een
voorz·iening het vermoaen een materiele
missing van de bestreden beslissing te
he1·stellen, wannee1· de veraissing lclaarblijlcend ttit de reohtspleging voortlcomt (2).

(MASSON. T. VAN HOESTENBERGHE.)
ARREST.

568
van de rechten der verdediging, doordat
aanlegger bij de bestreden beschikking
uit hoofde van een wanbedrijf naar de
correctionele rechtbank werd verwezen,
dan wanneer hij niet regelmatig gedagvaard werd om v66r de raadkamer te verschijnen, en .doordat de bestreden arresten, ingevolge de nietigheid der beschikking, de rechtsmacht van wijzen onbevoegd hadden dienen te verklaren :
Overwegende dat uit de stukken der
rechtspleging blijkt dat de griffier op
20 April 1951 bij ter post aangetekende
en aan de woonplaats van de verdachte
toegestuurde brief aan aanlegger bericht
heeft gegeven dat ter terechtzitting van
de raadkamer van 2 Mei 1951 uitspraak
over de regeling der rechtspleging zou
worden gedaan; dat dit bericht door de
post niet aan aanlegger werd ter hand gesteld doch aan de afzender teruggestuurd
met de vermelding « onbekend ll, ondertekend door de postbeambte;
Overwegende dat alle formaliteiten
voorgeschreven bij de in het middel aangeduide wetsbepaling werden nagekomen;
dat geen nietigheid kan spruiten uit het
feit dat, door een aan het toedoen van
de griffier vreemde oorzaak, het aan verdachte toegezonden bericht cleze niet heeft
bereikt;
Dat het eerste onderdeel van het middel naar recht faalt;
Overwegende dat uit het op het eerste
onderdeel van het middel verstrekte antwoord, volgt dat het tweede onderdeel
er van zonder voorwerp is geworden;
Over het tweede middel, afgeleid hieruit dat beide de bestreden arresten naar
een beschikking van de raadkamer van
18 April 1951 verwijzen, clan wanneer
deze beschikking niet bestaat en derhalve
nietigheid de arresten aankleeft :
Overwegencle dat het bestreden arrest
van 9 Februari 1952, over de grond uitspraak doende, zonder gewag te maken
van de beschikking van verwijzing, het
vonnis van de correctionele rechtbank
heeft bevestigcl waarin naar de beschikking van 2 Mei 1951 werd verwezen;
Dat het middel feitelijke grondslag mist
wat het arrest van 9 Februari 1952 aangaat;
Overwegende dat het arrest van 23 November 1951, waarbij over een tussengeschil betreffende de regelmatigheid van
de kennisneming door de rechtsmacht
van wijzen definitief beslist werd, de beschikking bedoelde, waaraan het als datum 18 April 1951 heeft toegeschreven;
(1)Vergel. verbr., 10 Juli 1950 (A1'1'. Verbr.,
1950, biz. 719; Bull. en PAsrc., 1950, I, 823) en
de aldaar onder nota 1 geciteerde arresten; de
rechtspraak in deze arresten gevolgd, kan ter

Overwegende dat, blijkens de stukken
der rechtspleging, het de vordering van
de procureur des Konings is die op
18 April 1951 is gedagtekend;
Overwegencle dat aldus vaststaat dat de
verwijzing van het arrest van 23 November 1951 naar een beschikking van
18 April 1951 een materiele vergissing
uitmaakt die aan aanlegger geen nadeel
heeft kunnen berokkenen; dat het middel
niet kan worden aangenomen ;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
ln zoverre de voorziening gericht is tegen de over de vordering der burgerlijke
partij gewezen beslissing :
Overwegende dat geen bijzonder middel
wordt ingeroepen en dat het Hof er
ambtshalve geen opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
9 Juni 1952. - 26 kamer. - Voorzitter,
H. Wouters. voorzitter. - Verslaggevm·,
H. Anciaux Henry de Faveaux. - GelijlcMtidende conclttsie, H. Roger Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal.
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VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST ONTSTAAN).
STAATSAGENT, SLACHTOFFER VAN EEN MISDRIJF. VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING UIT HOOFDE VAN WEDDEDEIWING TIJDENS
DE WERKONBEKWAAJ\oiHEJD. ARREST DAT
AAN RET SLAOHTOFFER RET VERSOHIL TOEKEN'l' TUSSEN DE VOLLE WEDDE EN DE HEM ALS
VERMINDERDE WEDDE BETAALDE BEDRAGEN.
VVETTELIJKE BESLISSING.

lVanneer het slachtoffer van een inb1·ettk,
schadevergoeding tot herstel van het
onde1·gane stoffelijke nadeel vonlet·t ttit
hoofde van de1·ving zijnm· wedde als
staatsagent tijdens de dttur zijner
we1·konbelcwaamheid, is het arrest wettelijk gerechtvaardigd dat, vaststellend
dat het slachtoffer gedurende dU tijdperk eerst de 1Jolle wedde en daarna
de drie vierden zijner wedde heeft ontvangen, hem ten titel van schadever,qoeding een bedrag toekent, overeenstemmend met het verschil tussen zijn
valle wedde en de bedragen die hun
werkeUjk we1·den betaald (1) .
zake niet worden toegepast, daar de schade
waarvan aanlegger het herstel vorderde, valgens de termen zijner conclnsies en volgens
niet betwiste vaststelling van het arrest, in de
derving van zijn beroepsinkomen bestond.

569(GODICHAL, '1'. OLIMAR EN WISCOUR.)
ARREST.

HET HOF; - · Gelet op het bestreden
arrest, op 31 October 1951 door het Hof
van beroep te Luik gewezen, hetwelk bij
wijziging van het beroepen vonnis, de aan
de burgerlijke partij toegekende schadevergoeding wegens weddederving van
332.800 frank tot 44.800 frank vermindert,
dit vonnis voor het overige bevestigt en
over de kosten in hoger beroep jegens de
openbare partij en de kosten in hager beroep ten opzichte van de burgerlijke partij uitspraak doet;
Over de twee samengevoegde middelen :
schending van de m·tikelen 1101, 1134,
1165, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet, .doordat,
eerste middel, het bestreden arrest, na als
pdncipe vooropgezet te hebben dat « het
stoffelijk nadeel dat kan voortvloeien uit
de invaliditeit welke het slachtoffer
(huidige aanlegger in verbreking) ten gevolge van het ongeval ondergaat, gegrond
is op... het geheel of gedeeltelijk verlies
aan inkomsten van zijn beroepswerkzaamheid JJ en na souverein vastgesteld te hebben dat « door het ongeval, de burgerlijke
partij de aan haar werkgever verschuldigde diensten, gedurende zes en twintig
maanden niet heeft kunnen leveren JJ,
niettemin geweigerd heeft de vordering
van aanlegger in te willigen er toe
strekkende, als schadevergoeding tot
herstel van het stoffelijk nadeel voortvloeiend uit zijn werkonbekwaamheid,
- een vergoeding gelijk aan zes en twintig maanden wedde, dit is een som
van 332.800 frank, te bekomen om reden
dat tijdens zijn invaliditeit, aanlegger
itularis van zijn functH~n was gebleven
en deswege verder de wedde had ontvangen die daaraan verbonden was, in de
mate bepaald door het statuut van het
Rijkspersoneel en overeenkomstig artikel 17 van het koninklijk besluit van
30 Maart 1939 betreffende de terbeschikkingstelling; dat hij aldus zijn voile wedde had ontvangen gedurende een jaar en
drie vierden er van gedurende veertien
maanden; dat dam·uit volgt dat de burgerlijke partij, ten opzichte van de beroepsinkomsten, gedurende de .eerste periode van haar invaliditeit in een identische toestand bleef geplaatst als gedurende die welke het ongeval voorafging,
en dat tijdens de volgende periode, het inkomen met een vierde verminderd werd ;
dat dienvolgens, het door Godichal volgens
dit standpunt ondergane nadeel tot dat
vierde was beperkt gebleven, dit is tot
de som van 44.800 frank JJ ; dan wanneer
het arrest aldus aan de betaling der door
de burgerlijke partij van haar werkge-

ver gedurende haar invaliditeit ontvangen bezoldigingen, een eigen juridische
oorzaak toekent, te weten de overeenkomst of het statuut dat aanlegger
aan de Belgische Staat verbindt, en
dan wanneer door het in aanmerking nemen van deze oorzaak, die volkomen onderscheiden is van de op verweerder
rustende verplichting de door zijn schuld
ontstane schade te herstellen, gezegde
betaling niet in mindering mocht gebracht worden bij het berekenen van
de « vergoeding JJ gevorderd door aanlegger van de verrichter van de schadelijke
daad, zonder dat afbreuk werd gedaan
aan het recht van het slachtoffer, ten
laste van de aansprakelijke derde de gehele vergoeding te bekomen van het stoffelijk I).adeel spruitende uit zjjn volledige
werkonbekwaamheid gedurende zes en
twintig maand, doordat het bestreden arrest, door willekeurig het door de fout
van verweerders ontstaan nadeel te verminderen met het bedrag der sommen
welke aan aanlegger door zijn werkgever bij toepassing van zijn statuut verschuldigd bleven, afgezien van om het
even welke fout van een derde in de
oorzaken van zijn invaliditeit, zowel het
recht van het slachtoffer op schadevergoeding gekrenkt heeft als de ermede verbandhoudende verplichting _ van de verrichter van de schadelijke daad de gevolgen van zijn font volkomen te herstellen,
en derhalve de in het middel aangeduide
wetsbepalingen heeft geschonden : doordat, tweede middel, het bestreden arrest,
ofschoon het aanneemt dat << de twee betalingen JJ namelijk, enerzijds, de wedden
welke tijdens de duur zijner invaliditeit
aanlegger van zijn werkgever heeft ontvangen, en anderzijds, de schadevergoeding welke aanlegger van de verantwoordelijke verrichter zijner werkonbekwaamheid heeft gevorderd, « in onderscheiden gebieden vallen en eigen regelen
volgen JJ, desondanks de « cumulatie JJ van
een en ander geweigerd heeft om reden dat
de honoraria der vrije beroepen, de winsten uit handelsnijverheid- of landbouwondernemingen, de lonen, dezelfde kenmerken vertonen en er toch, naar een vaste
rechtspraak, rekening mede client te worden gehouden wanneer zij geheel of ten
dele ontvangen worden; ... dat, wanneer het
slachtoffer van een ongeval een vrij beroep
uitoefent, een nijverheids-, handels- of
landbouwbedrijf uitbaat, een ambt, een
bediening, een mandaat uitoefent of een
loontrekkende is, het in de burgerlijke
sector, het vaste regel is dat de hoven
en rechtbanken het nadeel bepalen, rekening houdend met de weerslag van de
invaliditeit op de beroepsinkomsten en
het -tot het verschil tussen de inkomste:u
v66r en na het ongeval beperken ;... dat

-570niets een afwijking van deze regel rechtvaardigt wanneer het slachtoffer door de
Staat wordt bezoldigd, een loontrekkende
is, een ambtenaar of een lid van de rechterlijke orde ll, dan wanneer, indien het
stoffelijk nadeel voortvloeiend uit de invaliditeit van een slachtoffer dat een vrij
beroep uitoefent, een handel clrijft, een
loonstrekkende is in de burgerlijke sector, enz ... << het verschil tussen zijn inkomsten v66r en na het ongeval ll beloopt,
zulks het gevolg is van het eigen kenmerk
van die beroepen, werkzaamheclen of bedieningen slechts een inkomen te verzekeren naar mate een onmiddellijke arbeid
wordt geleverd, zodat uit het bestaan van
inkomsten « na het ongeval ll en de vergelijking er van met de inkomsten « v66r het
ongeval ll noodzakelijk de begrootheid
van de door het slachtoffer ondergane
werkonbekwaamheid en, bijgevolg de omvang der hierdoor geleden schade aan het
licht treedt; maar dat zulks niet het geval is, wanneer, zoals ter zake en zoals
uit de vaststellingen van het bestreclen arrest blijkt, voor het slachtoffer uit zijn
statuut van Staatsbeambte het recht is
gesproten verder zijn wedde of daaraan
gelijke sommen te ontvangen, niettegenstaande het niet verrichten van zijn werkleveringen, ongeacht de oorzaak der nietverrichting, dan wanneer dienvolgens de
rechters over de groncl in het verder genieten van de inkomsten krachtens een
juriclische oorzaak, die volkomen onders~heiden is van de bij de wet op de vernchter van een schadelijke daad gelegde
verplichting aan het slachtoffer aile nadelige gevolgen van zijn fout te vergoeden
geen reden mochten vinden om te beslui~
ten tot het ontbreken van elke schade tot
een zodanig bedrag als nodig was, en om
verweerder in verbreking derhalve te ontheffen van de verplichting, het door aanlegger in verbreking ten gevolge van zijn
invaliditeit ondergane nadeel integraal
te herstellen dan wanneer het bestreden
arrest, door aldus om niet passende en
bijgevolg ongenoegzame redenen in deze
zin uitspraak te doen, de in het middel
aangeduide wetsbepalingen heeft geschonden:
Overwegende dat de voorziening de bes~r~den beslissing enkel verwijt, bij wijZigmg van het vorinis van de Correctionele Rechtbank te Aarlen, de vergoeding
welke aan aanlegger tot herstel van de
hem door de door eerste verweerder begane inbreuken berokkende stoffelijke
schade werd toegekend v:m 332.800 frank
op 44.800 frank te hebben verlaagd;
Overwegende dat uit de v66r de eerste
rechter genomen conclusies blijkt dat de
som van 332.800 frank vertegenwoordigend
zes en twintig maanden aan 12.800 frank
door aanlegger wegens weddederving werd

gevorderd, zoals eveneens door het vonnis van 2 .Juli 1949 aangehaald wordt;
Overwegende eindelijk dat het bestreden arrest vaststelt dat « alleen de be·
dragen der vergoedingen wegens stoffelijke schade voortvloeiende uit inkomstenderving en wegens zedelijke schade in
betwisting blijven ll;
Overwegende dat, waar hij de gegevens
onderzocht, waardoor de gegrondheid van
de eis wordt gerechtvaardigd, de rechter
over de grond erop wijst dat, « indien de
burgerlijke partij ter oorzake van het ongeval gedurende zes en twintig maanden
de diensten niet heeft kunnen· presteren
welke zij aan haar werkgever verschuldigd was, zij evenwel titularis is gebleven
van haar functies en deswege verder de
daaraan verbonden wedde heeft ontvangen, in de mate bepaald bij het statuut
van liet Rijkspersoneel en overeenkomstig artikel 17 van cle besluitwet van
30 Maart 1939, betreffende de terbeschikkingstelling; dat zij aldus gedurende Mn
jaar haar voile wedde heeft ontvangen
en de drie vim·den er van gedurende veertien maanden; dat daaruit volgt dat de
burgerlijke partij, ten opzichte van de
l)eroepsinkomsten, gedurende het eerste
tijdperk van haar invaliditeit in een identische toestand bleef geplaatst als die
welke het ongeval voorafging en dat in het
volgende tijdperk het inkomen met een
vierde verminderd werd; dat derhalve
het te dien aanzien door Godichal ondergane nadeel tot dat vim·de is beperkt gebleven, clit is tot de som van 44.800 fr. ll;
Overwegende dat aanlegger, schending
van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek inroepend, beweert dat het bestreden arrest ten onrechte heeft beslist « dat
het door hem geleden verlies beperkt zou
zijn tot het verschil tussen zijn · voile
wedde en de feitelijk ontvangen bedragen
aan wedden, terwijl hij in werkelijkheid
de vergelding van zijn vroegere prestaties
heeft ontvangen maar niet werd bezoldigd
voor die welke hij wegens zijn werkonbekwaamheid niet in staat is geweest te
verrichten ll;
Overwegende dat de bewering volgens
welke de door de Staat aan aanlegger
gedurende zijn werkonbekwaamheid uitc
gekeerde inkomsten de vergelding zouden
zijn van vroeger geleverde prestaties en
niet het bedrag van de wedde welke hem
voor het tijdperk van werkonbekwaamheid was verschuldigd, onverenigbaar is
mE't de vaststellingen van het arrest
waarop hiervoren in verband daarmede
werd gewezen;
Dat de middelen niet klinnen aangenomen worden;
Om die redenen; verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten
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en tot een vergoeding van 150 frank jegens verweerders die gemeenschappelijk
hun verweer gevoerd hebben.

9 Juni 1952. - 2e kamer. - Voot·zitter,
H. Wouters, voorzitter. Verslaggever,
H. Demoulin. Gelijlcluidende conclltsie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal. Pleiters, HH. Van Ryn
en della Faille d'Huysse.
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1°

INKOMSTENBELASTINGEN. BIJioNDERE BELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD
VERWEZENLIJKTE UITZONDERLIJKE WINSTEN.
PROVISIE
TOT
INS'l'ANDHOUDING
DER
STOCKS. BEREKENINGSWIJZE VOOR DE
VERMINDERING VAN DE BELASTINGSGRONDSLAG.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN. BIJZOJIDERE BELASTING OP DE IN OOHLOGS'l'IJD
VER WEZENLIJKTE UI'l'ZONDERLIJKE WINS TEN.
PROVISIE
TOT
INSTANDHOUDING
DER
STOCKS. GEEN VOORBEHOUD BE'"REFFENDE
DE HERKOMST DER VOOR DEZE PROVISIE AANGEWENDE FONDSEN.
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INKOMSTENBELASTINGEN. BIJzoNDERE BELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD
VERWEZENLIJKTE UITZONDERLIJKE WINSTEN.
.. PROVISIE
TOT
INSTANDHOUDING
DEn
STOCKS.
0MSTANDIGHEID
WAAHIN DE
VRIJSTELLING NIET GELDT. GEVOLGEN VAN
DE ONGELDIGHEID DER VRIJSTELLING.

4°

BELASTING. OPENBARE OHDE. BEPALINGEN BETREFFENDE HET VESTIGEN EN HET
INNEN VAN BELASTING. BEPALINGEN VAN
OPENBARE ORDE.

5°

lVIIDDELEN TOT VERBREKING. MIDDEL AFGELEID UIT DE SOHENDING ENER
BEPALING BETR.EFFENDE HET VESTIGEN OF HET
INNEN. VAN DE BELASTING. MIDDEL OAT VOOR
DE EERSTE MAAL VOOR HET HOF MAG WORDEN INGEROEPEN.

6°

INKOMSTENBELASTINGEN. BEDRIJFSBELASTING. BELASTING OP DE TANTIEMES EN ANDERE BEZOLDIGINGEN DER BEHEERDERS, COMMISSARISSEN EN AANDEELHOUDERS ENEH NAAMLOZE VENNOOTSOHAP. AFHOUDING BIJ DE BRON. BELASTING DIE
NOOHTANS DE BEHEERDERS, OOMMISSAHISSEN
EN AANDEELHOUDERS, EN NIET DE VENNOOTSCHAP TREFT.

7°

INKOMSTENBELASTINGEN. MoBILIENBELASTING. BELASTING DIE DE UITGEKEERDE INKOMSTEN ENER NAAMLOZE VENNOOTSOHAP TREFT.

8°

INKOMSTENBELASTINGEN. BIJZONDERE BELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD
VERWEZENLIJKTE UITZONDERLIJKE WINSTEN.
- TERUGBETALING OF A~"l'REKKING VAN ANDERE BELASTINGEN, WEGENS DUBBELE AANSLAG
·DER
ZELFDE
INKOMSTEN
LASTENS
EEN-

ZELFDE BELASTINGSPLIOHTIGE. TERUGBE·
TALING OF AFTREKKING ALLEEN VAN DE BELAS'l'INGEN AANGEDUID IN ARTIKEL 1 VAN HET
REGENTSBESLUIT VAN 12 DECEMBER 1949,
ALSMEDE IN DE ARTIKELEN 1 EN 1bis VAN HET
REGENTSBESLUIT VAN 26 APRIL 1946, GEWIJZIGD BIJ BESLUIT VAN DE ltEGENT VAN 12 DECEMBER 1949.

1° In het door artilcel 6 van de ·wet van·
16 October 1945 ingevoenlte stelsel, wordt
de m·ovisie ter vergemalckelijlcing van
de latere instandhonding van de v66r
de oorlog bestaande stoclcs, tot wellr;
bedrag de belastingsgrondslag der bijzonde1·e belasting op de in oorlogstijd
verwezenlij lvte nitzondeTlijlce w·insten,
wordt verminderd, nitsluitend vastgesteld door ve1·gelij lcing der waat·den
van de g·rondstofjen bestaande ofwe! bij de laatste opgestelde inventaris
v66r de 10 Mei 1940, ofwel in de ande1·e
voonvaa1·den voo1·zien bij littera a, paragraaf 1 van artikel 6 van de wet van
16 October 191,5, met de algehele waarde
der in dezelfde inventaris opgenomen
grondstofjen. Nochtans moet deze waarde door toepassing van de coefficient
1,60 aangepast worden op het gedeelte
der gronclstofjen dat bij het eincle der
belastbare pe1"iocle werd aangelegd.
(Wet van 16 October 1945, art. 6.)
2° Aangezien cle wetgevet· geen voorbe-

houcl heett gemaakt wat cle herlcomst
der gelclen bet,·eft die tot cle vorming
cler provisie tot instandholtding van de
stocks werclen aangewend, mag deze
provisie niet worclen beperlct tot het
beclrag der tijclens de belastbare pe,·iocle aangelegde reserves. (Wet van

16 October 1945, art. 6.)
go De vrijste!Ung der p·rovisie tot instandholtcling der stocks, ter vaststelling van
de belastbare grondslag voor de bijzondere belasting op de in oorlogstijd verwezenlijlcte u·itzonclerlijlce winsten, geldt
· niet meer wanneer deze p1·ovisie niet ten
laatste op 31 December 1947 haar bestemming heett gekregen, in het geval zij het vom·werp van andere voorltitnemingen of van een ltitlcering is geweest, alsoolr; in geval van afstand der
onderneming of overlijclen van cle belastingsplichtige, met als enig gevolg
dat cle bijzonclere belastin_q op de voorlopige vrijgestelcle uitzonclerlijlce winst
worclt geheven alsof geen 11rovisie tot
instanclhoucling van cle stocks had bestaan. (Wet van 16 October 1945, artikel 6, par. g,)
4° De bepalingen bekefjencle het vestigen
en het innen cler belastingen, zijn van
open bare orde (1).

(1) Zie verbr., 5 October 1948 (A,.,-. Yerb>·.,
1948, 475; Bull. en PAsic., 1948, I, 547) 27 Sep-
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HOF; - Gelet op het bestreden
op 31 Mei 1950 door het Hof van
te Brussel gewezen ;
het enig middel : schending van

de artikelen 97 en 112 van de Grondwet,
6 van de wet van 16 October 1945 tot invoering van een extra-belasting op de in
oorlogstijd behaalde uitzonderlijke inkomsten, winsten en baten, 13, paragrafen 2 en 3, van dezelfde w:et, gewijzigd
bij artikel 4 van de wet van 30 Mei 1949,
en van het besluit van de Regent van
12 December 1949, genomen ter uitvoering
van artikel 13 van de wet van 16 October
1949, gewijzigd als hierboven is vermeld,
eerste onderdeel : doordat het bestreden
arrest beslist dat de door verweerster aan
de van de extra-belasting vrijgestelde
provisie ter instandhouding van de
stocks bestede bedragen v66r 1 April
1939 aangelegde reserves mogen begrijpen, en dat bedoelde provisie bijgevolg
1.210.427,40 frank dient te belopen, dan
wanneer deze provisie beperkt moet worden tot de sam van 541.791,18 frank, welke
het bedrag vertegenwoordigt van de door
verweerster gedurende de belastbare periode aangelegde reserves, dit is van
1 April 1939 tot 31 Maart 1944; tweede onderdeel : doordat het bestreden arrest beslist dat de door de beheerders boven de
bij de bran gestorte sommen gekweten belastingen, uit hoofde van het deel hunner
bezoldigingen dat met de in hoofde der
vennootschap onder de extra-belasting vallende belastbare winst samengevoegd
werd, alsmede de aanvullende personele
belasting welke op de tijdens de onder
voormelde extra-belasting vallende periode uitgekeerde dividenden wordt geheven
van de extra-belasting dienen te worden
afgetrokken bij toepassing van artikel 13,
paragrafen 2 en 3, van de wet van 16 October 1945, welk artikel werd gewijzigd bij
artikel 4 van de wet van 30 Mei 1949,
dan wanneer de bovengemelde wetsbepalingen, alsmede het besluit van de Regent
van 12 December 1949, genomen ter uitvoering van artikel 4 van de wet van
30 Mei 1949, deze aftrekkingen uitsluiten:
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, in het bij artikel 6
van de wet van 16 October 1945 ingevoerde stelsel, de provisie tot instandhouding
van de stocks, uitsluitend wordt berekend
door vergelijking van de beide, respectievelijk sub littera a en su.b littera b van
paragraaf 1 bepaalde waarden ;
Overwegende dat de wetgever geen
voorbehoud heeft gemaakt wat de herkomst betreft van de gelden welke tot de
vorming van bedoelde provisie worden

tember 1949 (An·. Verb?-., 1950, biz. 32; Bull.
en PASIC., 1950, I, 35).
(1) Zie voorgaande nota.
(2) De afhouding bij de bron van de bedrijfsbelasting is slechts een wijze van inning die,

~ssentieel voorlopig onafhankelijk van de aanslag en zonder invloed op het belastingsstelstel is (verbr., 12 October 1937, Bull. en PAsrc.,
1937, I, 278 en de nota 4; 20 November 1951,
supr<b, biz. 131; Bull. en PASIC., 1952, I, 145).

5° H et middel afgeleid uit de schending
van een bepaling bet·reffende het vestigen of het innen van de belasting, mag
voor de ee1·ste maal voor het Hot worden ·ingeroepen (1).
6° In een naamloze vennootschap, zijn de
belastingsplichtigen der bedrijfsbelasting der nationale crisisbelasting en der
aanvullende personele belasting, al zijn
deze belastingen reeds al dan niet bij
de b1·on afgehouden, de beheerders, de
commissarissen en de aandeelhouders
der gezegde vennootschap, dit voor wat
betreft de tanUemes en andere bezoldig·ingen d·ie hen worden toegekend en
niet de vennootschap zelf (2).
7° De begunstigden van de uitgelceerde
inkomsten zijn belastlngsplichtig van
de mobilienbelastingen en de aanmtllende personele belasting die de uitgekeerde inlcomsten van een naamloze
vennootschap treffen, zelfs wanneer
deze belasting bij de bran werd afgehou.den.
8° H et blijkt uit artilcel 1 van het besl1tit
van de Regent van 12 December 1949,
alsmede uit de artikelen 1 en 1bis van
het besl1tit van de Regent van 26 April
1946, zoals het gewijzigd en aangevuld
werd door het besl1tit van de Regent
van 12 December 1949, dat enkel de
in deze betJalingen aangedttide belastingen, eventueel tentgbetaalbaar of aftrekbaar zijn van de bijzondere belasting op de in oodogstijd verwezenlijkte
uitzonderlijlce winsten. De andere belastingen, zoals de door de beheerde1·s,
commissarissen en aandeelhouders op
h1tn bezoldigingen rechtstreelcs geloweten belastingen en de aanvullende personele belasting in verband met de op
de 1titge7ceerde inlcomsten geheven mobilienbelasting blijven uitgesloten van
de tm·ugbetaling ot van de attrekloing
voorzien bij artilcel 13, paragraaf 2 en
3, van de wet van 16 October 1945, wegens dubbele aanslag der zelfde inlcomsten lastens eenzelfde belastingsplichtige.
(BELGISCHE STAAT, MINISTERTE VAN FINANCIEN,
. 'r. DE NAAMLOZE YENNOO'l'SCHAP (( PAPETERIE
EDMOND WILLEMS ll.)
ARREST.

HET
arrest,
beroep
Over
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-573aangewend; dat deze uus onder meer niet
mag worden beperkt, zoals aanlegger beweert, tot het bedrag der tijdens de belastbare periode aangelegde reserves ;
Overwegende dat dergelijke beperking
des te minder denkbaar is daar naar lnid
van voormeld artikel 6, paragraaf 1, littera a, bij gebrek aan inve:ritaris van
de grondstoffen, producten en goederen die
het voorwerp van het bedrijf uitmaken,
de belastingplichtige door alle rechtsmiddelen, vermoedens inbegrepen, de samenstelling bepalen kan van de op 9 Mei
1940 in zijn bezit zijnde zaken van dezelfde aard ;
Dat aldus het voordeel dezer wetsbepaling wordt uitgebreid tot de personen die
geen regelmatige boekhouding voeren en
bijgevolg geen deel hunner activa tot reserves aanwenden;
Overwegencle dat aanlegger te vergeefs
aanvoert dat paragraaf 3 van bovenvermeld artikel 6 voor de verschillende hypothesen welke hij voorziet, bepaalt dat
cc de extra-belasting onmiddellijk op het
integraal bedrag van de provisie wordt
geheven >>, om daaruit af te leiden dat
aileen aan bewuste belasting onderworpen bedragen, voor deze provisie mogen
worden aangewend;
Dat deze bepaling in werkelijkheid tot
draagwijdte heeft dat, in de voorziene
hy11oth~sen,
de krachtens paragraaf 1
verleende vrijstelling niet meer geldt, met
het enig gevolg dat de extra-belasting
op de voorlopig vrijgestelcle uitzonderlijke winst wordt geheven, alsof geen
provisie tot instandhouding van de stocks
had bestaan ;
Over het tweede onderdeel :
Over de grond van niet-ontvankelijkheid :
Overwegende dat verweerster inroept
dat aanlegger, ten aanzien van het in
het tweede onderdeel van het middel behandelde geschilspunt, aileen concludeert
dat het hof van beroep verklaart cc dat
de ontheffingen welke aan de aanleggende
vennootschap (hier verweerster) toekomen ingevolge het besluit van de Regent
van 12 December 1949, genomen ter uitvoering van artikel 13, paragraaf 3, van
de wet van 16 October 1945, gewijzigd bij
artikel 4 van de wet van 30 Mei 1949, haar
ambtshalve zullen worden toegestaan, dit
binnen de bij voormeld besluit gestelde
perken »; dat zij beweert dat aanlegger
geen grieven heeft te doen gelden en dat
het tweede onderdeel van het middel bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk is
aangezien de aangehaalde doeleinde~
door het bestreden arrest werden toegekend;
Overwegende dat het arrest in werkelijkheid, overeenloomstig de beweringen

van verweerster, door interpretatie van
de bepalingen van het besluit van de Regent van 12 December 1949, beslist c< dat
de ten laste van verweerster op het kohier
gebrachte extra-belasting client te worden
herzien mits inachtneming ... dat de bij de
bron afgehouden of door haar beheerders
of commissarissen gekweten belastingen
nit hoofde van het deel hunner bezol~
diging dat met de belastbare winst der
vennootschap werd samengevoegd, met
het oog op de berekening van haar op het
kohier te brengen extra-belasting, van gezegde belasting dienen te worden afgetrokken, bij toepassing van artikel 13,
paragrafen 2 en 3, van de wet van 16 October 1945, gewijzigd bij artikel 4 van de
wet van 30 Mei 1949, in aanmerking genamen dat zulks eveneens geldt voor de mobiW!nbelasting die op de gedurende de
belastbare periode uitgekeerde dividenden
wordt geheven, alsmede voor de daarmede. verband houdende aanvullende per- ·
sonele belasting » ;
Overwegende derhalve dat de bestreden
beslissing, zonder op aanleggers bovenaangehaalde conclusies in te gaan, integencleel de doeleinden van deze van verweerster heeft toegewezen ;
Overwegende, anderzijds, dat vermits
de bepalingen betreffende het vestigen en
het innen van belastingen van openbare
orde zijn, het middel waarbij een schending er van wordt ingeroeperr, vo0 r de
eerste maal v66r het Hof van verbreking
mag worden opgeworpen;
Waaruit volgt dat de grond van nietontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Ten gronde:
Overwegende dat het vroegere artikel 13
van de wet van 16 October 1945 bij paragrafen 2 en 3 bepaalde :
cc De cedulaire belastingen, de nationale
crisisbelasting, de aanV'llllende personele
belasting, alsmede de krachtens de wet
van 10 J anuari 1940 geheven bijzondere ·
belasting, die betaald en definitief aan
de Schatkist vervallen ZlJn, worden
eventueel terugbetaald of afgetrokken
van de krachtens deze wet gevestigde extra-belasting, in een mate in verhouding
met de inkomsten die tevens door laatstbedoelde belasting en door de andere
reeds betaalde belastingen getroffen zijn ;
» Een koninklijk besluit zal de modaliteiten bepalen volgens welke het bedrag
zal worden vastgesteld van de belastingen
die krachtens paragraaf 2 zullen dienen
terugbetaald of van de extra-belasting afgetrokken wegens dubbelen aanslag van
dezelfde inkomsten ten laste van een en
dezelfden belastingplichtige » ;
» Overwegende dat het besluit van de
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paragraaf 1 de eventueel terugbetaalbare
of aftrekbare belastingen bepaalt « voor
zover het om een zelfde belastingplichtige
gaat »;
·
Overwegende dat onder het beheer dezer bepalingen in de eventueel terugbetaalbare of aftrekbare belastingen niet zouden begrepen zijn geweest, onder meer :
1 o de bedrijfsbelasting, de nationale crisisbelasting en de aanvullende personele
belasting welke worden geheven DP de
tantH~mes en andere bezoldigingen welke,
gedurende· de periode vallende onder de
bij de wet van 16 October 1945 ingevoerde
e:x;tra-~elasting, aan de beheerders, commissanssen en aandeelhouders van de
ver:werende naamloze vennootsehap uitgekeerd werden, om het even of zij bij de
bron zouden afgehouden zijn geweest,
of door deze personen rechtstreeks gekweten; 2° de mobilienbelasting welke de
door verwerende naamloze vennootschap
g12durende dezelfde periode uitgekeerde
inkomsten treft en van deze inkomsten
wordt afgehouden krachtens artikel 20
der samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, alsmede de daarmede verband houdende aanvullende personele belasting ;
Overwegende immers dat, daar de belastingplichtigen langs de ene kant de beheerders, commissarissen en aandeelhouders, en aan de andere kant de begunstigden van de uitgekeerde inkomsten zijn
deze belastingen, hoewel bij de bron t;tfge:
houden, ten laste van andere belastingplichtigen dan de verwerende ... vennoo.t~.
schap geheven worden;
Overwegende dat in artikel 4 van de
wet van 30 Mei 1949 de woorden « ten laste van een en dezelfde belastingplichtige »,
waarmede de paragraaf 3 van artikel 13
van de wet van 16 October 1945 eindigde,
werden weggelaten;
Overwegende dat het besluit van de Regent van 12 December 1949, artikel 1, a,
door het weglaten van de woorden « in
zover het om een dezelfde belastingplichtige gaat ll, artikel 1 van het besluit van
de Regent van 26 April 1946 in overeenstemming heeft gebracht met de in die
zin gewijzigde wetsbepaling;
Dat het bovendien bij artikel 2 in het
besluit van de Regent van 26 April 1946
een artikel 1 bis invoegt welks paragraaf
1 luidt als volgt :
<< Wat betreft de naamloze vennootschappen... behelzen de eventueel terugbetaalbare of aftrekbare belastingen eveneens
en in de voorwaarden bedoeld in paragrafen 2 en 3 van artikel 1 :
JJ 1 o de mobilienbelasting in verb and
met de aan de aandelen of delen toegekende ihkornsten, na toepassing van artl-

kel 52 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, zoals het tijdens de
belastbare periode van kracht was;
ll 2° de bedrijfsbelasting, de nationale
crisisbelasting en de aanvullende personele belasting door deze vennootschappen
of ondernemingen na inhouding aan de
bron gestort op de bezoldigingen toegekend
aan de beheerders, commissarissen of vereffenaars ... Jl ;
Overwegende dat het bijwoord « eveneens Jl in dit artikel 1bis moet worden geinterpreteerd als een verwijzing naar artikel 1 van het besluit van 26 April 1946
en noodzakelijkerwijze tot draagwijdte
heeft dat bij de in Iaatstgenoemd artikel
vroeger aangeduide belastingen deze worden gevoegd welke het nieuwe artikel 1bis
vermeld t ;
Overwegende derhalve dat uit deze bepalingen van voormelde beide besluiten van de Regent volgt dat ellkel· de belastingen welke erin zijn aangeduid eventueel terugbetaalbaar of aftrekbaar zijn
en dat de andere belastingen, zoals de
door de beheerders, commissarissen en
aandeelhouders op hun bezoldiging rechtstreeks gekweten belastingen, en de aanvullende personele belasting in verband
met de op de uitgekeerde inkomsten geheven mobilHlnbelasting, zoals vroeger
van de toepassing van dergelijke maatregel zijn uitgesloten ;
Overwegende dat derhalve het bestreden arrest met schending van de -in
het middel aangeduide wetsbepalingen,
door artikel 1bis van zijn tekstverband
af te zonderen en het verkeerd te interpreteren, beslist « dat artikel 2 van het
besluit van 12 December 1949, door vast
te stellen dat de aftrekbare of terugbetaalbare inkomsten eveneens de bij de
bron afgehouden inkomsten begrijpen, bij
zijn bewoordingen zelf elke interpretatie
uitsluit die er toe zou strekken de terugbetaalbare of aftrekbare inkomsten tot
de bij de bron afgehouden belastingen aileen te beperken Jl;
om· die redenen, verbreekt het bestreden arrest 1° in zoverre het zegt dat de
lastens verweerster op het kohier gebrachte. extra-belasting dient te worden
herzien, in acht nemende dat de belastingen die bij de bron werden afgehouden
of door haar beheerders of commissarissen werden gekweten uit hoofde van het
deel hunner bezoldiging dat met de be~
lastbare winst van de vennootschap samengevoegd werd, met het oog op de berekening van haar op het kohier te brengen
extra-belasting, van gezegde belasting dienen te worden afgetrokken, bij toepassing van artikel 13, paragrafen 2 en 3,
van de wet van 16 October 1945 gewijzigd bij artikel 4 van de wet van' 30 Mei
1949, in aanmerking genomen dat zulks
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HET HOF; - Gelet op de bestreden
arresten, op 12 Juni 1950 en 9 Juli 1951

door het Hof van beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 97 en 112 van de Grondwet,
61, paragraaf 3, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van 31 Juli 1943, doordat
het eerste der bestreden arresten, ofschoon het erkent dat naar luid van artikel 61, paragraaf 3, van voormelde wet~
ten, de termijn tot indiening van het bezwaarschrift onder meer van af de datum
van het aanslagbiljet ingaat, elders beweert dat, het tot aanslagbiljet dienend
bescheid geen eigen datum heeft en
enkel de datum van zijn verzending
vermeldt, dat men dus niet kan staande
houden dat de datum van het aanslagbiljet deze is van de verzending er
van, veeleer dan deze waarop de belastingplichtige het ontvangt, en, dat enkel
deze ontvangstdatum in aanmerking client
te worden genomen, dan wanneer de datum van het bij artikel 61, paragraaf 3,
der samengeschakelde wetten bedoelde
aanslagbiljet aileen de op dit aanslagbiljet vermelde datum zijn kan, dit is,
ter zake, de datum van de verzending van
dit bescheid, en geenszins de ontvangstdatum van bewust biljet;
Overwegende dat volgens artikel 61,
paragraaf 3, alinea 2, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van 31 Juli 1943,
de bezwaarschriften, op straffe van verval, uiterlijk op 31 Maart van het tweede
dienstjaar moeten ingediend worden, zonder dut de termijn nochtans minder dan
zes maanden van af de datum van het
aanslagbiljet of van de kennisgeving van
de aanslag bedragen mag ;
Overwegende dat alzo, luidens deze heldere en nauwkeurige tekst, die geen verklaring vergt, de bedoelde termijn ingaat
vanaf de op het aanslagbiljet of op de
kennisgeving· van de aanslag vermelde
datum, en niet vanaf de datum waarop
de belastingplichtige zulk bescheid ontvan"t ·
O~e{·wegende dat het bestreden arrest
van 12 Juni 1950 vaststelt dat het aanslagbiljet op 22 Juni 1946 aan verweerder
werd toegezonden ;
OverwegeJ:\de dat het bezwaarschrift
dat verweerder op 10 Maart 1947 tegen de
te zijnen laste gedane aanslagen in de
bedrijfsbelasting, in de nationale crisisbelasting en in de aanvullende personele
belasting voor het dienstjaar 1945 heeft
ingediend dus door verval is getroffen;
Overwegende dat het arrest van 12 Juni
1950, door te beslissen dat het bezwaarschrift ontvankellijk is, en het arrest

(1) Verbr., 29 Mei 1951 (A,.,·. Verb1·., 1951,
570; Bull. en PAsrc., 1951, I, 661) en 22 April

1952 (zie hoger, biz. 455; Bull. en PAsrc., 1952,
I, 526).

eveneens geldt voor de mobilienbelasting
die op de gedurende de belustbare periode uitgekeerde dividenden werd geheven alsmede voor de daarmede verband
hdudende aanvullende personele belasting;
2" in zovetre het de litigieuze aanslagen
vernietigt in de mate dat zij op hogere
grondslagen berekend werden dan die
welke hierboven zijn opgegeven; 3° in
zoverre heb over de kosten uitspraak
doet; verwerpt de voorziening voor het
overige; beveelt dat onderhavig arrest
:?;al overgeschreven worden in de registers
van het Hof van beroep -te Brussel en dat
melding er van zal gemaakt worden op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt elke der partijen
tot de helft der kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Luik.
10 Juni 1952. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Smetrijns, ra.adsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Daubresse.
Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof
Van der Meersch, advocaat-generaal. Pleiters, HH. Van Leynseele en de Lon-

gueville (deze laatste van de balie bij
het Hof van beroep te Brussel).

2e

KAMER. -

10 Juni 1952

1° INKOMSTENBELASTINGEN.

RE-

CLAMATIE. TERMIJN IN ACHT TE NETEN LAATS'l'E
MEN OP STHAF VAN VERVAL. OP 31 MAART VAN HET TWEEDE DIENSTJ AAR.,
EN NIET MINDER DAN ZES MAANDEN VANAF DE
DATUM VAN RET AANSLAGBILJET.

2° WETTEN EN BESLUITEN. KLARING. HELDEHE TEKS'l'. GEEN VERKLARING VERGT.

VER-

TEKS'l' DIE

1° Het bezwaaTschrift geTicht tegen het
bedrag van de aanslag, moet, op st1·at
van veTval, ten laatste op 31 Maa1·t van
het tweede dienstjaa1· woTden tngediend,
zondeT dat nochtans deze teTmijn
minde1· mag bedragen dan zes maanden, te i·ekenen vanaf de clat1tm van het
aanslagbiljet of van de. lcennis,qeving
van de aanslag (1).
2° Wannee1· de telcst van de wet helde·r
en nauwlceurig is, vergt deze geeri enlcele ver lclat·ing.
(BELGISCHE STAAT, MINISTERIE VAN FINANCIEN,
T. LEFEBVRE.)
ARREST.

-576van 9 Juli 1951, door aan te nemen dat
het verhaal gegrond is, de in het middel
aangeduide wetsbepalingen hebben geschonden;
Om die i·edenen, verbreekt de bestreden
arresten; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers van het Hof van beroep te Brussel
en dat melding er van gemaakt worden
op de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder tot de kosten van
de aanleg in verbreking; verwijst de zaak
naar het Hof van beroep te Luik.
10 .Juni 1952. - 2° kamer. - Voorzitte1", H. Smetrijns, dienstdoende voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Demoulin. Gelijkl7tid(mde conclusie, H. Ganshof van
der Meersch, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
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1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
RECHTSTBEEKSE BELASTINGEN. MIDDEL GEGHOND OP EEN S1'UK, WAARVAN NIET BEWEZEN WORDT DAT RET AAN DE RECHTER
OVER DE GROND WERD OVERGELEGD. NIET
ONTVANKELIJK MIDDEL.

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. MIDDEL
GERICHT TEGEN EEN OVERTOLLIGE BEWEEGREDEN, NIET-ONTV ANKELIJK MIDDEL.
.~tuk, waarvan niet bewezen wordt dat het aan de
rechter over de grand werd overgelegd,
is iiiet ontvankelijk (1).
2° Is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk het middel gericht tegen een overtollige bewee{lreden van de bestreden
beslissing (2).

1 o H et middel gegrond op een

(DE
NAAMLOZE
VENNOO'l'SCHAP
« BANQUE DE
L'UNION DES INDUSTRIES ll, T. DE BELGISCHE
S'l'AA'l', MINISTERIE VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 November 1951 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel : schending van
artikel 61, paragraaf 8, alinea 2, van de
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van de
Secretaris-generaal van het Ministerie van
(1) Verbr., 24 Februari 1938 (Bull. en PASIC.,
1938, I, 68); 11 Dec.ember 1944 (Ar~·. Ve~·br.,
1945, biz. 57; Bull. en PASIC., 1945, I, 63);
7 Maart 1950 (Arr. Verbr., 1950, 453; Bull. en
PAsrc., 1950, I, 481).

Financien van 81 Juli 1943, doordat het
bestreden arrest voor recht heeft gezegd
dat de reclamatie tegen een bij de
bron afgehouden en op 24 Juni 1946 aan
de Schatkist gestorte mobilienbelasting,
dat werd ingediend binnen de termijn
van zes maanden te rekenen vanaf 6 October 1948, op welke datum aanlegster
een bericht van wijziging betreffende de
bedoelde belasting heeft ontvangen, te
laat werd ingediend, dan wanneer luidens artikel 61, paragraa~ 3, van bovengemelde samengeschakelde wetten, op geldige wijze reclamatie kan worden ingediencl binnen de zes maanden van af de
datuill van de inning der belastingen
op een andere wijze dan per kohier, dan
wanneer de term << inning ll de daad der
administratie beduidt welke erin bestaat
de belasting te ontvangen die als regelm!J.tige betaling wordt aanvaard en voor bet
door de administratie aangenomen bedrag, en dan wanneer in onclerhavig geval bovengemeld bericbt van wijziging
van 6 October 1948 de daad van inning
uitmaakt in de bierboven omscbreven
zin :
Overwegende dat luidens het bestreden
arrest «de verzoekende vennootschap te
vergeefs de datum der inning zou willen
doen verscbuiven tot op bet ogenblik
waarop bet aangegeven en betaalde bedrag door de administratie werd aangenomen en namelijk, ter zake, tot op 6 October 1948, op welke datum zij beweert
een bericht van wijziging betreffende de
litigieuze belasting te hebben ontvangen;
dat, zelfs ingeval dit bericht van wijziging werd overgemaakt (bet stuk bevindt
zich immers noch in origineel noch in afschrift in de bunclel der administratie),
dit bescheid slechts een betekenis en een
gevolg kan hebben, namelijk de openbaring door de administratie van haar recht
om een aangifte binnen de bij de wet te
dien einde gestelde termijnen te verbeteren, maar geenszins de termijnen wijzigt die aan de belastingplichtige tot indiening van een bezwaarschrift zijn toegekend ll;
Overwegende dat hieruit volgt, enerzijds, dat het bericht van wijziging van
6 October 1948 niet aan de rechter over
de grond werd onderworpen, en, anderzijds, dat het middel alleen tegen overtollige beweegredenen opkomt, vermits de
verwerping van de daarin aangehaalde
beweringen wettelijk · gerechtvaardigd is
door het ontbreken van enig bewijs van
het bestaan van bedoeld bericht, waar(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer voor
de rechtstreekse belastingen, verbr., 29 April
1952, zie hoger, biz. 469; Bttll. en PAsrc., 1952,
I, 540).
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plaats wijst;
Waaruit volgt dat het middel niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
10 Juni 1952. - ze kamer. - Voorzitter,
H. Smetrijns, raadsheer - dienstdoende
voorzitter.- TTerslaggever, H. Daubresse.
Gelijlcluidende oonolusie, H. Ganshof
van der Meersch, advocaat-generaal. Pleiters, HH. J. Wilmart (der Balie van
het Hof van beroep te Brussel) en Van
Leynseele.

l"
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HUUR VAN DIENSTEJN. - ARBEIDERS
VAN HE'f BOUWBEDRIJF. - BESLISSING VAN
HE'f PARI'fAIR COMI'fE VAN 9 NOVEMBER 1950.
- BINDEND GEMAAK'f VANAF 1 JANUARI 1951.
- KOPPELING DER LONEN AAN HE'l' INDEXCIJFER. - BEPALING DER ALDUS GEKOPPELDE
LONEN.
De beslissing door het nationaal paritair
oomite van het bouwbedrijf genomen op
9 Novembe-r 1950 en bindend gemaakt
door het koninklijlc besluit van 1 Febntari 1951, lcoppelt aan het indewoijfer
niet alleen de lonen van de versohilr
lende a1·be·iders uit het bouwbedrijf die
zij in te-ite van httn werlcgever voor
1 J anua1·i 1951 ontvingen, maar eveneons het loon dat op deze datttm door
het dan in voege' zijnde barema was
vastgesteld.

(CLEMENT, 'f. DUBOIS.)
ARREST.
HEJT HOF ; - Gelet op de bestreden
uitspraak, op 28 Juni 1951 in laatste aanleg gewezen door het arbeidsgerecht te
Hoei, kamer voor werklieden;
Over het tweede middel .: schending van
artikelen 12 en 13 van de besluitwet van
IJ Juni 1945 tot vaststelling van het statuut
der par-itaire comite's, genomen ter uitvoering van artikel 1 van de wet van
20 Maart 1945 waarbij voor een beperkten
duur aan de Koning buitengewone machten worden toegekend, besluitwet gehand·
llaafd bij artikel 26, 2°, van de wet van
1 Juni 1949 waarbij sommige wettelijke
bepalingen niettegenstaande het terugbrengen van het leger op vredesvoet gellandllaafd worden, 1 van het besluit van
de Regent van 5 Mei 1950 waarbij de beslissing van het nationaal paritair comite
van het bouwbedrijf van 2:1 April 1950
betreffende de vaststelling der lonen der
VERBR., 1952. -
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arbeiders van het bouwbedrijf, bindend
gemaakt wordt en 1 van het koninklijk
besluit van 1 Fehruari 1951 waarbij de
beslissing van het nationaal paritair
comite van het bouwbedrijf van 9 November 1950, de loonschaal aan het indexcijfer der kleinhandelaarsprijzen te koppelen, bindend gemaakt wordt, laatstgenoemde twee besluiten genomen krachtens
artikel 12 van voormelde besluitwet van
9 Juni 1945, en, voor zooveel als nodig,
van artikel 1134 van het Burgerlijk Wethoek en van de bepalingen van voornoemde beslissingen van het nationaal paritair comite van het bouwbedrijf dd.
2:1 April en 9 November 1950; doordat
de bestreden uitspraak, om aan'legger te
veroordelen aan verweerder de door hem
gevorderde som te betalen, de door aanlegger regelmatig genomen conclusies
heeft verworpen, om reden dat « deze
som onbetwistbaar verschuldigd is krachtens het koninklijk besluit van 1 Februari 1951 waarbij de beslissing van het
nationaal paritair comite van het bouwbedrijf {ld. 9 November :1950 b[ndend
wordt gemaakt ll, en dat «de beslissing
van het paritair comite geen onderscheid
maakt en de verhoging van 4 t. h. voor
om het even welk loon geldt ll, welke
beweegredenen insluiten dat het paritair comite door zijn beslissing van 9 November 1950 al'le lonen van het bouwbedrijf op geldige wijze aan de prijzenindex gekoppeld heeft met inbegrip van
deze die in feite buiten de in de beslissing van het paritair comite van 27 April
1950 bepaalde grenzen vallen, eerste onderdeel, dan wanneer de beslissing van
het paritair comite van 9 November 1950
enkel betrekking heeft op de loonschaal
vastgesteld door beslissing van voornoemd
comite van 27 April 1950, waaruit volgt
dat de bestreden uitspraak aan bedoelde
beslissing van 9 November 1950 een grotere draagwijdte lleeft gegeven welke zij
niet heeft en daardoor artikel 1 van het
koninklijk besluit van 1 Februari 1951,
waarbij zij bindend werd gemaakt, alsmede de wetsbepalingen krachtens dewelke
. dit koninklijk besluit is genomen, geschonden heeft; tweede onderdeel, dan
wanneer, luidens artikel13 van de besluitwet van 9 Juni 1945 tot vaststelling van
het statuut der paritaire comite's, de bijzondere overeenkomsten, die in strijd zijn
met de, krachtens artikel 12 van bewuste
besluitwet, bindend gemaakte beslissingen
dier comite's, als nietig en niet bestaande
worden beschouwd, met het gevolg dat
het paritair comite dat enkel wettelijk
die lonen aan de prijzenindex koppelen
kan welke begrepen waren binnen de
grenzen vastgesteld bij de beslissing van
dit comite van 27 April 1950, die bij het
besluit van de Regent van 5 Mei 1950
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bi'ndend werd. gernaakt, waaruit volgt dat 1 Januari 1951 het loon waarop de ardoor te beslissen clat de verhoging van beiders in het bouwbedrijf recht hebben
4 t. h. · op « om het even welke >> lonen riiet enkel het loon is, vastgesteld in de
van toepassing is en door derwijze stil- bij besluit van de Regent van 5 Mei 1950
zwijgend cle geldigheid aan te nemen van bindend gemaakte loonschaal, vermeermet de beslissing van het paritair comite derd met de verhoging, namelijk van 4 t. h.
van 27 April 1950 strijdige loonovereen- voor het in aanmerking genomen tijdperk,
komsten, de bestreden uitspraak het ge- voorgeschreven door de beslissing van het
heel van de in het middel aangeduide nationaal paritair comite van 9 Novembepalingen geschonden heeft :
ber 1950 en door het koninklijk besluit
, _ Overwegende dat uit de aan het Hof van 1 Februari 1951, maar het loon,
onderworpen stukken blijkt dat aanleg- hoe hoog het ook weze, dat de arbeider
ger, gedagvaard tot betaling van de som van zijn werkgever v66r 1 Januari 1951
van 313,96 frank, zijnde de volgens ver- ontving, vermeerderd met voormelde verweerder sedert 1 Januari 1951 verschul- hoging, deze uitspraak de in het middel
digde loonsverhoging van 4 t. h., betwist vermelde artikelen 1 van het koninklijk
heeft tot •deze verhoging verplicht te besluit van 1 Februari en 12 van de bezijn, om reden dat het aan verweerder, sluitwet van 9 .Juni 1945, geschonden
gedurende het kwestieuze tijdsverloop heeft;
Om die redenen, verbreekt de bestreuitbetaalde loon, het uurloon te boven
ging voorgeschreven door de bij beslissing den uitspraak; beveelt dat onderhavig
van het nationaal paritair comite van het arrest zal worden overgeschreven in de
bouwbedrijf van 27 April 1950 vastgestel- registers van het arbeidsrecht te Hoei en
de loonschaal, verhoogd overeenkomstig dat meljling er van zal gemaakt worden
de beslissing van 9 November 1950 van op de k~nt van de vernietigde uitspraak;
veroordeelt aanlegger tot cle kosten; verliet zelfde comite.
wijst de zaak naar het arbeidsgerecht te
Overwegende dat bij besluit van de Re- Luik,
kamer voor werklieden.
gent van 5 Mei 1950, genomen ten verzoeke van het nationaal paritair comite
12 Juni 1952. - 1° kamer. - Voo1·zitvan het bouwbedrijf, het gezamenlijk con- te1",, H. Louveaux, eerste voorzitter. tract dat op 27 April 1950 tussen de werk- Ve1·slaggeve1·, H. Fettweis. - Gelijlcluigevers- . en werknemersafgevaardigden in
dende conclu&ie, H. Raoul Hayoit de
voormeld comite tot stand is gekomen Termicourt, eerste advocaat-generaal.
bindend werd gemaakt waarbij voor ge- Pleite1·, H. Simont.
heel het bouwbedrijf een schaal van mini.ma- en. maximalone:ti, per categoric arc
beiders en per indeling der gemeenten
wordt opgemaakt;
l" KAMER. - 12 Juni 1952
Overwegende dat bij koninklijk besluit
van 1 Februari 1951, genomen ten verzoeke van voormeld nationaal paritair co- BELASTING OP HET KAPITAAL.
WE1' VAN 17 OCTOBER 1945. - NIET TOEPASmite van het bouwbedrijf, de beslissing
SELIJK OP DE HANDELSVENNOOTSCHAPPEN NAAR
Van bewust comite van 9 November 1950,
KOLONIAAL RECHT.
die de loonschaal van het bouwbedrijf aan
I
het indexcijfer der kleinhandelsprijzen De belasting op het lcapitaal ingevoerd
koppelt, vanaf 1 Januari 1951 bindend
door de wet van 17 October 1945 en
werd gemaakt;
meer bepaald door artilcel 7 van deze
Overwegende dat de tekst van deze
wet, is niet toepasselijlc op de deposibeslissing, die als bijlage bij het besluit
to's, in BelgUi, van geldsommen toebewaarbij zij bindend wordt gemaakt is
horende aan een handelsvennootschap
opgenomen, uitdrukkelijk luidt dat zij
opgericht naar het regime der lcoloniale
de loonschaal aan het indexcijfer der
wetgeving. (Wet van 21 Augustus 1921,
kleinhandelsprijzen ll;oppelt; dat zij nader
art. 2.) (1).
bepaalt dat de conventionele loonschaal
van 27 April 1950, bindend gemaakt bij (BELGISCHE S'l'AAT, 'l'. KONGOLESE VENNOOTSCHAP
besluit van de Regent van 5 Mei 1950,
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « RE« wordt aangezien als zijnde vastgesteld
CHERCHES MINIERES DU SUD DU KATANGA >>.)
op grond van het indexcijfer 370 » en dat
« de lonen dezer loonschaal, als grondloARREST.
nen beschouwd worden » ;
Overwegende dat uit deze beschouwinHET HOF; - Gelet op het bestreden
gen blijkt dat, door te beslissen dat vanaf vonnis, op 1 Februari 1950 door de vrede(1) Zie cle conclusie van cle H. eerste advocaat-generaal Hayoit de Termicourt, gepubli-

ceerd v66r het arrest in Bull. en
I, 660.

PASIC.,
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-579rechter van het tweede kanton te Brussel heven zijn van de toepassing van de fis~
cale bepalingen waarbij een belasting
gewezen;
Over het eerste middel : schending van wordt ingevoerd afhankelijk gesteld van
artikel 2 van de wet van 21 Augustus een der voorwaarden dat de belasting1921 betreffende de algemene begroting plichtige een natuurlijk persoon zij, of
der ontvangsten en uitgaven van Belgisch een vennootschap, dat hij Belg zij of een
Congo voor het dienstjaar 1!}21, en van vreemde nationaliteit hebbe, of nog dat
de artikelen 1, 2, 7 van de wet van hij in Belgie .woont of er een inrichting
17 October 1_945 tot invoering van een heeft, ofwel dat hij in het buitenland
belasting op het kapitaal, doordat het woont of aldaar zijn inrichting heeft;
bestreden vonnis voor recht zegt dat verDat de belasting welke bij artikel 10
weerster, als Congolese vennootschap met onder meer op de Belgische en vreemde
beperkte aansprakelijkheid, bij toepllls- effecten wordt ingevoerd, afhankelijk
sing van de eerstgenoemde wetsbepaling, is gesteld van de voorwaarde dat de
niet valt onder de bij de wet van 17 Oc" eigenaar der titels rijksinwoner of Beltober 1945 ingevoerde belasting op het ka- gisch rechtspersoon is;
pitaal, en de Staat er toe veroordeelt
Dat de belasting welke bij de artikehaar d.e belasting terug te betalen welke len 3 en 4 op de waarde der in Belgie
op grondslag van het bedrag vermeld in gelegen onroerende goederen wordt ingeeen bij de Postcheckdienst geopende reke- voerd, en de belasting welke bij toepasning werd gei:nd, dan wanneer artikel 2 sing van artikel 7 bij afhouding onder
van de wet van 21 Augustus 1921, volgens meer op de deposito's in specien bij de
hetwelk de handelsvennootschappen, op- Postcheck- en girodienst wordt geind,
gericht onder het stelsel der in de kolo- noch de onroerende goederen, noch de
nie vigerende wetgeving, uitsluitend aan deposito's treffen welke toebehoren hetde koloniale wetten zijn onderworpen, zij aan Belgische vennootschappen, opgezelfs zo zij in Belgie hun voornaamste richt onder vorm van naamloze vennootbeheerszetel hebben, enkel tot doel heeft schap of van commanditaire vennootte vermijden dat bedoelde vennootschap- schap op aandelen, hetzij aan bepaalde
pen om reden dat zij in Belgie een be- vennootschappen bij wijze van eenvouhee{·szetel hebben, aan hetzelfde belasting- dige geldschieting (art. 6) ;
stelsel zouden onderworpen worden als
Overwegende weliswaar dat deze vende vennootschappen wier maatschappelijke nootschappen daarentegen er toe gehouzetel in Belgie is gevestigd, en geen be- den zijn nieuwe aandelen in te stellen en
trekking heeft op de belasting op het ka- ze aan de Staat toe te kennen (artikel 6) ;
pitaal welke krachtens artikel 7 van de dat nit deze verplichting echter volgt
wet van 17 October 1945 op de Belgische ·dat de belasting door de wet niet wordt
activa in geld wordt geheven, zonder on- ingevoerd afgezien van de aard en de naderscheid naar gelang van de juridische tionaliteit van de persoon die de eigeaard enerzijds, de woonplaats of de zetel naar der goederen is ;
·
anderzijds, van de eigenaars dier activa :
Overwegende ten slotte dat de memorie
Overwegende dat artikel 2 van de wet van toelichting van het wetsonderwerp,
van 21 Augustus 1921 het volgende be- dat de wet van 17 October 1945 is
paalt : « de handelsvennootschappen 11, geworden, er aan herinnert dat de venzoals verweerster, « hetzij in Belgie, het- nootschappen naar koloniaal recht uitzij in Congo onder het stelsel der wetge- sluitend door de koloniale wetgeving worving in voege in de kolonie ingericht, den beheerst ;
Dat nit deze beschouwingen voortvloeit
zijn uitsluitend aan de koloniale wetten
onderworpen, zelfs zo zij in Belgie hun dat het middel naar recht faalt;
voornaamste beheerszetel hebben ... 11 ;
Over het tweede middel : schending van
Overwegende dat deze beschikking tot de artikelen 1, 7, 10 van de wet van
draagwijdte heeft, dat de handelsven- 17 October 1945, tot invoering van een
nootschappen naar koloniaal recht ten belasting op het kapitaal, doordat het
aanzien van de toepassing van de Bel- bestreden vonnis beslist dat de goederen
gische fiscale wetten niet worden be- welke de vennootschap in Belgie bezit niet
schouwd als Belgische vennootschappen, als het eventueel voorwerp van een benoch als buitenlandse vennootschappen, lastbare grondslag kunnen beschouwd
en aangemerkt worden als geen inrichtlng worden, vermits zij reeds aangeslagen
hebbende in Belgie, zelfs indien aldaar werden in de belastingen geheven op de
hun voornaamste beheerszetel is geves- aandelen der aandeelhouders, dan wantigd;
neer, volgens de wet van 17 October 1945,
Dat de voorziening hieruit te recht af- en inzonderheid volgens de aangeduide
leidt dat deze vennootschappen naar kolo- artikelen, voor de onder het stelsel der in
niaal recht, ofschoon als zodanig uit- de kolonie vigerende wetten opgerichte
sluitend aan de wetgeving der kolonie vennootschappen, niet het bezit van de
onderworpen, evenwel in Belglli niet ont- vennootschap maar enkel het bezit van
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de aandeelhouders de enige belastbare
grondslag uitmaakt en dan wanneer het
trouwens geenszins is bewezen dat alle
aandelen van verweerster aan de belasting op het kapitaal onderworpen werden
of zouden kunnen worden onderworpen;
Overwegende dat, vermits het dispositief van het vonnis gerechtvaardigd is,
bij toepassing van artikel 2 van de wet
van 21 .Augustus 1921, zoals blijkt uit het
op het eerste middel verstrekte antwoord,
het tweede middel, dat slechts tegen
een overtollige reden opkomt bij gebrek
aan belang niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en tot een vergoeding van honderd vijftig franken jegens verweerster.
12 Juni 1952. - 1• kamer. - Voonzitter, H. Louveaux, eerste-voorzitter. Ve1·slagg,eve1·, H. Bail. - Gelijkl~ti.dende
concl1lsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Van Leynseele en .Ansiaux.
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1o WET. -

INTERPRETATIE. - NIET BEPAALDE TERM. -· GEBRUIKELI.JKE ZIN.
2° MILIT.AIRE PENSIOENEN. - VERHOGING TEN GUNSTE VAN BEPAALDE OORLOGSINVALIDEN. -WET VAN 21 .JULI 1930 EN KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 NovEMBER 1()30.
- HERZIENING VAN EEN BESLISSING WAA RBIJ
EEN YERHOGING VAN PENSIOEN WERD VERLEEND. - GESOHIL AAN DE BIJZONDERE OOMMISSIE VOORGELEGD. - BESLISSING VAN DEZE
OOMMISSIE OVER HET BES'fAAN VAN DE TOT
HET VERLENEN DER YERHOGING VEREISTE
VOORWAARDEN. - SOUVEREINE BESLISSING.

1o Wanneer de wet een ter·m aanwendt
zonde1· deze te bepalen, client deze term
in zijn gebrnilcelijlce betekenis verstaan te worden (1).
De bijzondeTe comm-iss·ie ·ingesteld floor
aTtikel 5 van het Tconinklijk besluit van
1'2 NovembeT 1930 tot toepassing van het
eeTste a1·tikel van de wet van '21 Juli
1930 op sommige milita·ire pensioenen,
voor dewellce een vordeTing tot her·ziening van de beslissin_q waaTbij de door
deze wet bepaalde verhoging van pen-

zo

(1) Verbr., 12 Februari 19',1,0 (Arr. Yer·br.,
1940, blz. 17; Bull. en PASIC., 1940, I, 48) ;
8 Juni 1950 (Arr. Yerobr., 1950, 621; Bull. en
PASic., 1950, I, 702, en de nota 2).
(2) Zie de conclusie van de H. procureurgeneraal P. Leclercq v66r verbr., 25 October
193~ (Bull. en PASic., 1935, I, 37, 1' kol.); conclusre van de H. procnreur-generaal Gesche

s·ioen wegens oMlogsinvaliditeit werd
aanhangig gemaalct, beoordeelt op souvereine wijze of de vereiste voorwaarden tot het verlenen van de verhoging
veTmtld wer·den (2).

(JADOUL, T. BEHEER VAN FINANOiiiN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 December 1950 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste mdddel : schending van
de artikelen 92 en 97 van de Grondwet,
1109, 1110 van het Burgerlijk Wetboek en
van artikel 8 van de wet van 10 .Augustus
1!t48 betreffende de militaire pensioenen,
doordat het bestreden arrest eerst verklaart dat de wetgever het woord << vergissing ll (voorkomende in artikel 8. van
de wet van 10 .Augustus 1!}48) heeft gebezigd in de gebruikelijke en gewone
zin van << zich op enige wijze vergissen ll,
en vervolgens verklaart dat de vergissing
vervat in de op 16 J anuari 1933 genomen
beslissing, waarbij de verhoging werd toegestaan, erin heeft bestaan een feit als
bewezen te beschouwen dat de herzieningscommissie op 17 December 1948
niet bewezen heeft geacht en doordat het
ten slotte verklaart dat deze beslissing
van herziening en intrekking van de verhoging wettelijk is, dan wanneer de_ wetgever het in voormeld artikel 8 voorkomende woord « vergissing ll gebezigd
heeft in cle jurid!ische en technische zin
van gebrek in de toestemming in hoofde
van de opmaker der beslissing en onder
meer van materH~le dwaling, dan wanneer geen enkel gebrek in de toestenm1ing
in hoofde van de opmaker van de eerste beslissing (16 Januari 1933) wordt aangevoerd, dan wanneer het eenvoudig feit
van een beoordelingsverschil tussen de
opmaker van de eerste beslissing (16 Januari 1!}33) en de opmakers van de beslissing van herziening (17 December 1948)
niet bewijst dat een gebrek in de toestemming tot de eerste beslissing heeft geleid,
noch zelfs dat zij verkeerd werd genomen,
dan wanneer de beslissing van herziening
(17 December 1948) buiten de twee op beperkende wijze bij voormeld artikel 8 omschreven gevallen werd genomen, dan
wanneer het bestreden arrest derhalve
deze beslissing van herziening diende onv66r verbr., 1 Mei 1941 (Arr. T' erb1·., 1941,
biz. 110; Bull. en PASIC., 1941, I, 169). Verge!.
verbr., 7 April 1949 (A1·r. Yerbro., 1949, 246;
Bull. en PAsrc., 1949, I, 280) en 15 Febtnari
1951 (An·. J1 e1·b•·., 1951, biz. 246; Bull. en
PAsrc., 1951, I, 387) ; bij deze twee arresten
.worden andere wetsbeschikkingen toegepast.
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wettelijk te verklaren en vast te stellen
dat in hoofde van aanlegger diens recht
op de verhoging gehandhaafd bleef :
Overwegende dat aan aanlegger, die
wegens een gedurende de oorlog 1914-1918
opgelopen invaliditeit een militair pensioen genoot, bij beslissing van de directeur van de administratie der militaire
pensioenen, de dato 16 Januari 1933, genomen ter uitvoering van de wet van
21 Juli 1930, het recht werd verleend op
een penstoensverhoging van 50 pro cent;
dat de << bijzondere commissie >> ingesteld
bij koninklijk besluit van 12 November
1930 bij toepassing van het eerste artikel
der wet van 21 Juli 1930, op 17 December
1948 uitspraak doende over het verzoek
van de Staat die krachtens artikel 8
van de wet van 10 .Augustus 1948 de herziening van deze beslissing vervolgde, besliste dat er grond was om aan aanlegger
voormelde pensioensverhoging te weigeren;
Dat aanlegger bij de rechtbank van
eerste aanleg de betwisting aanhangig
had gemaakt welke de administratie nopens het verlenen van deze pensioensverhoging had opgeworpen;
Overwegende dat over deze betwisting
door het bestreden arrest uitspraak werd
gedaan;
Overwegende dat bewust arrest vaststelt, zonder in dit opzicht door aanlegger
te worden bestreden, 1° dat het door
de Staat ingediende verzoek om herziening en de beslissing van de bijzondere
commissie waarbij op 17 December 1948
over dit verzoek uitspraak werd gedaan,
uitsluitend op vergissing steunen; 2o dat
de bij de verlening van de pensioensverhoging begane vergissing enkel hierin
heeft bestaan als uitgemaakt te beschouwen dat het bewezen was dat de kwalen
wegens dewelke aan aanlegger een pensioen werd toegekend veroorzaakt werd
door de dienst welke hij tussen 1 Augustus 1914 en 30 September 1919 heeft vervuld in een eenheid die daadwerkelijk
aan de krijgsverrichtingen heeft deelgenomen;
Overwegende dat artikel 8 van de wet
van 10 .Augustus 1948 de herziening toelaat van elke beslissing welke betrekking
heeft op een aanvraag van een 'invaliditeitspensioen voor de om·log 1914-1918, of
op een verhoging van dit pensioen, onder
meer wanneer de eerste beslissing onjuist wordt bevonden;
Overwegende dat het middel ten onrechte het arrest verwijt gesteund te
hebben op een onjuiste interpretatie
van het woord « vergissing » om daaruit
af te leiden dat de besliss,ing van de bijzondere commissie wettelijk is en om aan
-de rechterlijke macht het onderzoeken
van de grond der zaak te ontzeggen;

Overwegende dat, vermits het woord
« vergissing )} in de bestreden wettekst

niet is bepaald, het daarin in zijn gebruikelijke zin dient te worden opgevat;
Overwegende dat uit de parlementaire
voorbereiding van de wet van 10 Augustus
1948 en onder meer nit de memorie van
toelichting er van blijkt dat het artikel 8
tot voorwerp heeft te voorzien in de onmogelijkheid waarin de administratie zich,
ter oorzake van de te enge bij de vroegere wetgeving gestelde voorwaarden,
bevond om de herziening te vervolgen van
door de administratie der militaire pensioenen bij toepassing van de wet van
21 Juli 1930 inderhaast genomen beslissingen;
Overwegende dat uit deze beschouwingen volgt dat het iniddel naar recht faalt;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 92 en 97 van de Grondwet,
7, 9, 60, 64, 67 van de wetten op de militaire pensioenen, samengeorclend bij koninklijk besluit van 11 .Augustus 1923,
1 en 4 van de wet van 21 Juli 1930 betreffende de verhoging met 50 t. h., 2, 3,
4, 5 en 6 van het koninklijk besluit van
12 November 1930 betreffende dezelfcle verhoging, 8 van de wet van 10 Augustus 1948 op de militaire pensioenen,
doordat het bestreden arrest verklaart
dat de beslissing van herziening souverein is, dat zij aan Jadoul zijn burgerlijk recht op de verhoging definitief ontneemt, en dat de rechterlijke
macht niet bevoegd is om ua te gaan
of Jadoul al dan niet op de verhoging recht heeft, dan wanneer uit deze
bepalingen blijkt clat het pensioeri. en de
verhoging een burgelijk recht zijn; dan
wanneer dit recht uit de wet voortkomt,
dan wanneer een administratieve beslissing van weigering of intrekking van
een pensioen de invalide niet van zijn
burgerlijk recht berooft, dan wanneer
dergelijke beslissing de rechtbanken niet
bindt en voor deze slechts bij wijze
van inlichting geldt, dan wanneer in. geval van betwisting de rechtbanken bevoegd zijn om alle en elke van de betwiste
punten te beslechten en het arrest had
dienen na te gaan of de Staat thans het
bewijs leverde van een vergissing begaan
door de opmaker van de beslissing tot
verlening van de verhoging (16 J anuari
1933) en, ingeval de Staat daarin niet
zou slagen, het recht op verhoging in
hoofde van de invalide te erkennen :
Overwegende dat bij artikel 1, littera 0, van de wet van 21 Juli 1930, tot
verhoging van sommige militaire invaliditeitspensioenen, aan de Koning wordt
opgedragen de administratieve overheid
aan te duiden « bevoegd om te getuigen
of aan de in paragraaf a gestelde voorwnm:den voldaan werd )} en de samenstel-
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ling en werking te regelen der « inrichtingen die, namelijk in geval van twijfel
of betwisting, aileen oordeelensbevoegd
zullen zijn >> ;
Ov:erwegende dau artikel 4 van het
koninklijk besluit van 12 November 1930
tot toepassing van het eerste artikel van
voornoemde wet, luidt dat het aan een
door de Minister van landsverdediging afgevaardigde ambtenaar behoort op eigen verantwoordelijkheid, bewijs er van
af te leveren dat uit de elementen van
het dossier blijkt dat aan de gestelde vereisten voldaan werd en het volgende bepaalt : « Dit bewijs, waaruit het recht
blijkt, moet van het... model... zijn » ;
Overwegende dat artikel 5 van hetzelfde beslud.t luidt als volgt : « in geval
van twijfel bij de onder voorgaand artikel bedoelde afge¥aardigde overheid, of
van betwisting vanwege een oorlogsinvalide wien bedoelde overheid het vereiste bewijs niet heeft afgeleverd, wordt
het geschil voorgelegd aan een << bijzondere commissie tot toepassing van de
wet van 21 Juli 1930 die zonder beroep
uitspraak doet » ;
Overwegende anderzijds dat ari;ikel 8
van de wet van 10 Augustus 1948, in
geval , van vergissing of wanneer rechtvaardigende bescheiden worden voorgebracht, de herziening toelaat van c< elke
besli:ssing » welke betrekking heeft op
een pensioensverhoging gesteund op de
bepallngen van de II<> en de III<> titel
va!J. de samengeordende wetten op de
m:ilitaire pensioenen (oorlog ,1914-1918),
en de co=issie of de overheid die de
te herziene beslissing hebben uitgesproken met de bevoegdheid daartoe bekleedt;
Overweg·ende dat nit het verband tussen vorenaangehaalde teksten blijkt dat
de b1jzondere commissie bij haar be~:-~lis
sing van 17 December 1948 souvereln
uitspraak heeft gedaan over de betwisting welke voor haar aanhangig gemaakt
werd door het verzoek van de Staat om
herziening en dat het dienvolgens aan
de rechterlijke macht niet meer behoort
van dit geschil kennis te nemen;
Dat het middel naar recht faalt.
Om die redenen, verwerpt de voorziend.ng ; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en tot een vergoeding van 150 frank
jegens verweerder.
12 Juni 1952. - 1 6 kamer. - Voorzitter, H. Louveaux, eerste voorzitfer. Verslaggever, H. Bareel. - Gelijkluidende concl~tsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advo~aat-generaal. Pleiters,

HH. della Farlle d'Huysse en Van Leynseele.
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SOUVEREINEJ BEOORDELING DOOR
DE REOH'l'ER OVER DE GROND. BURGERLIJKE ZAKEN. DRAAGWIJDTE DER
AKTEN VAN DE RECHTSVORDERING. GEMOTIVEERDE IN'l'ERPRETATIE DIE TEVENS NIET
MET DE TERMEN DER AKTEN ONvERENIGilAAR
IS.

De rechter over de grond beoordeelt op
souvereine wijze de draagwijdte van het
gedinginleidena exploot en van de concl~tsies, wanneer de gemotiveerde interpretatie die hij e·r aan geett met de
termen van die akten niet onverenig1Jaa1· is (1).
(BELGISCHE STAAT, MINISTERIE VAN
ECONOMISCHE ZAKEN, T. CRISMER.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 Januari 1951 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
Over het enig middel : schending van
de artikelen 1134, 1135, 1319, 1320, 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, 61 en inzonderheid 61, 3°, 77 en 78 (deze beide artikelen
gewijzigd bij artikel 5 van het koninklijk besluit nr 300 van 30 Maart 1936), 79,
80, 81bis (artikel 6 van het koninklijk besluit nr 300 van 30 Maart 1936), 141 (gewijzigd bij artikel 1 van het koninklijk
besluit nr 224 van 24 December 1935), 453,
457, 464, 470 (gewijzigd bij artikel 22 van
het koninklijk besluit nr 300 van 30 Maart
1936), 472, 473 (gewijzigd bij artikel 13
van de wet van 15 Maart 1932) van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering,
69 van het keizerlijk decreet van 30 Maart
1808 houclende reglement voor de politie
en de tucht in de hoven en rechtbanken,
17 en 21 van de wet van 25 Maart 1876
inhoudende den 1•te titel van het voorafgaande boek des W etboeks van burgerlijke rechtspleging, 97 van de Grondwet,
doordat, op de conclusies door verweerder
in eerste aanleg en op de door hem in
hoger beroep v66r het arrest van 16 November 1949 genomen hoofdconclusies,
waarbij hij verzocht dat aanlegger veroordeeld worde tot het betalen van een
schadevergoeding van 3.001.970 fr. die ten
belope van 1.342.400 frank de schade vertegenwoordigde welke verweerder beweerde in zijn veestapelkapitaal te hebben geleden, en ten belope van 1.330.000 fr.
de schade die hij aanvoerde wegens het
verliezen van de exploitatie, het bestre-(1) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,.
15 December 1950 (Bull. en PASIC., 1951, I, 246) ;.
8 November 1951 (ibid., 1952, I, 123).
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waarbij deze het gerechtelijk contract
.en artikel 464 van het W etboek van burgerlijke rechtsvordering inriep, deze heeft
yeroordeeld tot het betalen van hogere
door verweerder na een deskundig onder?lOek gevorderde vergoedingen, hetzij
tot het betalen van 1.600.500 frank wegens
_het teloorgaan van de veestapel en van
2.561.925 fra:qk wegens het verlies van
de exploitatie, onder het voorwendsel dat
verweerder zich in het gedinginleidend
·exploot had voorbehouden de eis tot schadevergoeding te verhogen; dat bij de akte
:van boger beroep geheel het rechtsgeding,
met inbegrip van voormeld voorbehoud,
bij het Hof aanhangig gemaakt was geweest; dat de conclusies in eerste aanleg
bet gerechtelijk contract niet onherroepelijk vastgelegd hebben en dat het althans
nodig ware geweest dat aanlegger in zijn
conclusies de grenzen van bedoeld contract had afgebakend, maar dat hij enkel
i< tot niet-gegrondheid en afwijzing JJ heeft
geconcludeerd en dat de partijen niet akkoord · kwamen · om het maximum van de
Hchuld vast te stellen waarvan het principe werd betwist; dat verweerder voorbehoud kon maken tot met het sluiten van
de debatten en dat het gerechtelijk contract betrekking had op voormeld voorbehoud hetwelk op de gehele eis sloeg ;
dat aan het hof was opgedragen de gause
schade te bepalen waai·omtrent de eerste
t·echter nagelateri had uitspraak te doen;
·dat artikel· 464 van ·bet Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering geen toepassing kon vinden, vermits het litigieuze nadeel niet sedert het vonnis was geledeil
geweest; dat de litigieuze verhoging geen
nieuwe eis was en alleen « de ontwikkeling JJ uitmaakte van de oorspronkelijke
vordering ; 1 o dan wanneer, daar verweerder het cijfer zijner aanspraken v66r
de eerste rechter en in zijn eerste conclusies in boger beroep had vastgesteld
en daar aanlegger deze aanspraken zowel
in zijn conclusies in eerste aanleg als in
·zijn eerste conclusies in boger beroep
had betwist, het gerechtelijk contract in
dit opzicht tussen partijen definitief was
vastgelegd, waaruit volgt dat de rechters
over de grond de uitwerkingen hebben
geschonden van het door deze conclusies
voorge-steld gerechtelijk contract (scherrding van de artikelen 1134, 1135 van het
Bm'gerlijk Wetboek, 61, 77, 78, 79, 80,
S1bis, 141, 470 van het WetbOek van burgerlijke rechstvordering, 69 van het decreet van 30 Maart 1808, 21 van de wet
van 25 'Maart 1876), evenals van het geloof dat aan deze conclusies is verschulc
digd (schending van artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek);
2°' dan wanneer de partij Welke er zicb
bij bepaalt v66r de eerste rechter voor-

beho..td te maken, aan deze geen eis onderwerpt die vatbaar is om daarna aan de
rechter in hoger beroep te worden onderworpen, en dan wanneer deze van bet geschil kennis behoort te nemen zoals
daarover door de eerste recbter uitspraak
werd gedaan, zonder dat hij kennis vermoge te nemen van nieuwe eisen, andere
dan die bedoeld bij artikel 464 van het
Wetboek van burgerlijke recbtsvordering;
onder meer van een eis tot een bogere
scbadevergoeding dan die welke v66r de
eerste recbter werd aangevraagd en wegens een v66r bet vonnis waartegen beroep
geleden nadeel (scbending van de artikelen 61, 453, 457., 464 van bet Wetboek
van burgerlijke rechtsvordering, en ·voor
zoveel als nodig, 471, 473, van betzelfde
·wetboek, 17 en 21' van de wet van
25 Maart 1876, 97 van de Grondwet) :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat de grieven welke in
dit onderdeel van het middel tegen het
bestreden arrest worden ingebracht gesteund zijn op het verwijt dat bet arrest,
met schending van de termen van het dagvaardingsexploot en van de conclusies genomen door verweerder v66r de eerste
rechter en in boger beroep berhaald v66r
het tussenarrest van 16 November 1949,
deze akten geinterpreteerd · beeft in deze
zin dat daarin het voorwerp van de eis
niet onherroepelijk tot een bepaalde som
was beperkt geweest ;
· Overwegende dat uit bovengemelde
stukken der rechtspleging blijkt dat de
oorspronkelijke eis tot voorwerp had,- onder alle voorbehoud omtrent de raming
van het nadeel, de vergoeding van de onderscheiden · schaden welke verweerder
wegens de foutieve handelingen der agenten van aanlegger had geleden, welke
schaden zowel uit het slachten van het
litigieuze vee als uit de gedwongen stopzetting van de exploitatie voortsproten;
Overwegende dat aanlegger in de conclusies waarvan de scbending wordt aangevoerd, zich ertoe beperkte sommige schat.tingen van deskundigen voor te brengen;
dat, indien hij tot het toekennen van een
aldus bepaalde som concludeerde, zulks
onder alle voorbehoud en zonder nadelige
.erkentenis gescbiedde ; dat hij subsidiair verzocht om aanstelling van een deskundige ten einde de integrale omvang
'Van de schade vast te stellen;
Dat daaruit volgt dat, door te verklaren
·dat de litigieuze akten het gerechtelijk
·contract niet onberroepelijk hebben · vastcgelegd en afgebakend door bet tot de be.taling van een bepaalde som te beperken,
bet bestreden arrest geen interpretatie
van deze akten heeft gegeven die met hun
termen onverenigbaar is;
Dat dienvolgens deze met- redenen omklede interpretatie· souverein is;
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Overwegende dat dit onderdeel van het
middel hierop berust dat het voorwerp
van de eis v66r de eerste rechter onherroepelijk tot een bepaalde som zou beperkt geweest zijn;
Overwegende dat uit het antwoord op
het eerste onderdeel van het middel blijkt
dat deze stelling niet kan worden aangenomen;
Waaruit volgt dat geen van beide onderdelen van het middel kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en tot de vergoeding van 150 frank jegens
verweerder.
12 Juni 1952. - 1e lmmer. - Voorzitter,
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Verslaggevm·, H. Giroul. Gelijklttidende
conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal.
Pleiters,
· HH. Simont en della Faille d'Huysse.
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1° VOORZIEJNING IN VEJRBREJKING.
KIESZAKEN. GEMEENTEVERKIEZINGEN.
-_ STUKKEN W AAROP HE'l' HOF ACHT VERMAG TE SLAAN.

2° MIDDEJLEJN TOT VEJRBREJKING. KIESZAKEN. GEMEENTEVERlUEZINGEN. MIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT RET BES'fREDEN ARREST NIET BEPAAL'l' OF RET OVER EEN
AANVRAAG 'l'OT INSCRRIJVING OP DE DEFINITIEVE
LIJST OF OVER EEN VERRAAL TEGEN EEN
SCRRAPPING VAN DE VOORLOPIGE LIJST UITSPREEKT. NIET-ONTVANKELIJKHEID BIJ
GEBREK AAN BELANG.

3° MIDDEJLEJN TOT VEJRBREJKING. KIESZAKEN. GEMEENTEvERKIEZINGEN. MIDDEL AFGELElD UIT EEN ONDUIDELIJKREID
DIE RET ARREST NIET INROUD'l'. MIST _
GRONDSLAG IN FEITE.

1° Bij het beoo1·delen van de voorziening ingesteld tegen het arrest van het
hot van beroep waarb-ij de schrapping
van aanlegger van de voorlopige lijsten
de~- ge-meentekiezers behmtden wordt,
ver-mag het hot slechts acht te slaan op
de stuklcen die ter grijjie van het hot
van bemep tot staving van zijn verzoek
tot vm·brelcing overgelegd werden (1).

(Koninklijk besluit tot samenordening
van de gemeentekieswet van 4 Augustus
1932, artikel 6; koninklijk besluit van
12 Augustus 1928, Kieswetboek, artikel 72.)
(1) Zie verbr., 9 Juli 1951 (Arr. Verbr., 1951,
673; Bull. en PAsrc., 1951, I, 776).

2° Is bij gebrek aan belang niet ontvan:
kelijk, het -middel hieruit atgeleid dat
niet lean worden nagegaan of het arrest
van het hot van beroep besliste over
een anvraa,q tot inschrijving op de de~
finitieve lijst der ge-meentekiezers of
over een verhaal tegen de sch!·apping
van de voorlopioe lijst, daar de voorziening in verbreking in beide oevallen
-mogelijlc is. (Koninklijk besluit tot sa-

menordening van de gemeentekieswet
van 4 Augustus 1952, art. 6; koninklijk
besluit van 12 Augustus 1928, Kieswetboek, artt. 29, 46, al. 2, en 71.)
3° Mist grondslag in teite, het rniddel afgeleid ttit een ondttideUjkheid die het
aTrest niet inhoudt.
(FLAMANT.)
ARHEST.

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 Maart 1952 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste, derde en vierde middel
samen : het eerste, schending van de artikelen 470 en 142 van het Wetboek van
burgerlijke rechtspleging, doordat het bestreden arrest als hoofding draagt : « in
zake Roger Flamant tegen de arrondissementscommissaris van Brugge-Oostende >>,
dan wanneer de arrondissementscommissaris van Brugge-Oostende geen partij ter
zaak was en alleen als overheid is opgetreden om aan het bevoegd college van burgemeester en schepenen dat de beslissing
van schrapping heeft getroffen, de vereiste administratieve onderrichtingen te
geven : het derde, schending van de artikelen 1317, 1318, 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het hof van beroep geen acht heeft gegeven op regelmatig opgestelde en voorgebrachte uittre}rsels
uit de bevolkingsregisters der gemeenten
Damm.e en Brugge, daar waar, zoals in
het vierde middel wordt betoogd, deze authentieke of onderhandse akten op de oplossing van de gestelde rechtsvraag een
doorslaande invloed moesten hebben : het
vierde, schending van de artikelen 6 van
de wet vlm 15 April 1920, 2, 3, 4 en 5 van
de wet van 11 Augustus 1928, 1 van het
koninklijk besluit van 12 Augustus 1928,
13, 14, 17 en 22 van het Kieswetboek, doordaJ het bestreden arrest geen acht heeft
gegeven op de voorgebrachte meldingen
der bevolkingsregisters, dan wanneer artikel17 deze als het enig bewijs beschouwt
dat door de aanvrager van een inschrijving op de kiezerslijsten kan worden voorgebracht :
Overwegende dat het onderzoek naar de
gegrondheid van aanleggers grieven onderstelt, wat betreft het eerste middel, dat
het hof kennis zou hebben van het
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van het Kieswetboek (koninklijk besluit
van 12 Augustus 1928), aan de hoofdgriffier van het hof van beroep door toedoen
van de arrondissementscommissaris werd
gezonden, en aan het hof werd onderworpen, alsmede, - wat betreft het derde en
het vierde middel, - van de uittreksels
uit de bevolkingsregisters die bij dat dossier werden gevoegd of waarvan voormeld hof de overlegging heeft toegelaten
of bevolen;
Overwegende dat, tot staving van zijn
voorziening, aanlegger geen voor eensluidend verklaarde afschriften van de aan
het hof van beroep onderworpen stukken
heeft overgelegd;
Overwegende dat het Hof van verbreking enkel de wettelijk neergelegde stukken in acht vermag te nemen, dit is degene die begrepen zijn in het dossier dat,
in. uitvoering van artikel 72 van zelfde
Wetboek, door de griffier van het hof van
beroep aan de hoofdgriffier van het Hof
van verbreking werd overgemaakt;
Dat van dit laatste dossier geen deel
uitmaakt het aan het hof van beroep onderworpen dossier, daarin begrepen de
aan gezegd hof overgelegde uittreksels uit
de bevolkingsregisters;
Dat, luidens artikel 6 van de Gemeentekieswet (koninklijk besluit van 4 Augustus 1932) , voormelde artikelen 57 en 72 op
de lijsten der gemeenteraadskiezers van
toepassing zijn ;
Waaruit volgt dat de middelen niet
kunnen aangenomen worden;
Over het tweede middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest niet gemotiveerd is derwijze dat het Hof van verbreking zijn
wettelijke controle kan uitoefenen, de bewoordingen van het arrest niet mogelijk
makend te oordelen of het verhaal v66r
het hof van beroep in eerste of tweede
graad werd ingesteld, noch, in het laatste
geval, tegen welke beslissing het was ingesteld' noch welke de inhoud van deze
beslissing was :
Overwegende dat het van belang ontbloot is dat niet kan worden onderscheiden of het hof van beroep uitspraak heeft
gedaan op een « in eerste of tweede
graad >> ingesteld verhaal, daar zowel in
het geval voorzien bij artikel 29 als in
datgene voorzien bij artikel 46, alinea 2,
van het Kieswetboek, het arrest in de bij
artikel 71 van zelfde W etboek bepaalde
voorwaarden door middel van een voorziening in vei·breking kan bestreden worden; dat voormelde artikelen van het
Kieswetboek op de lijsten der gemeenteraadskiezers van toepassing zijn (Gemeentekieswet, art. 6) ;
Dat, in strijd met hetgeen wordt voorgehouden, het hof niet van ambtswege de

wettelijkheid mag nagaan van al hetgeen
de voorziening is voorafgegaan;
Dat het eerste onderdeel van het middel niet ontvankelijk is ;
Overwegende dat het arrest aanlegger
aanduidt als zijnde (( eiser tot inschrijving op de Iijst der gemeenteraadskiezers
van Damme >> :
Dat -derhalve de beroepen beslissing
noodzakelijk een beslissing is, genomen
door het college van burgemeester en
schepenen van de gemeente Damme,
waarbij de naam van aanlegger uit voormelde lijst werd weggelaten of geschrapt;
Dat het tweede onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
16 .Juni 1952. - 2° kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever,
H. Belpaire. - Gelijkl~tidende conclusie,
H. Colard, advocaat-generaal.
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1° GENEESKUNDE.
0NWETTIGE BEOEFENING. - WE'f VAN 27 MAART 1853.
DRAAGWIJDTE.
2° GENEESKUNDE. - RADIESTHESIST.
0NDERZOEK VAN PERSONEN TEN EINDE DE
KWALEN TE BEPALEN WAARAAN ZIJ LIJDEN. AANRADEN, VOORSCHRTJVEN OF AFLEVEREN VAN
GENEESMIDDELEN OF VAN HEEL'KUNDIGE PRODUCTEN. - 0NWETTIGE BEOEFENING VAN DE GENEESKUNDE,
1 o De wet van '%I Maart 1853, tot verlelaring van artilcel 18 van de wet van
12 Maart 1818, beperkt de onwettige beoefening van de geneeskunde niet ·tot
de door haar aangehaalde gevallen (1).

2° Het onderzoek, door een ra.diesthesist,
van personen ten einde de Tewalen te bepalen waaraan zij lijden, gevolgd door
het aanmden; het voorschrijven of het
afieveren van geneesmiddelen of van
heelkundige prod~tcten, maakt de onwettige beoefening uit van een tak van
de genees1Mtnde. (Wet van 12 Maart 1818,

art. 18, verklaard door de wet van
27 Maart 1853 en aangevuld door de wet
van 18 Juli 1946.)
(BRAEM.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 Februari 1952 door het Hof
van beroep te Gent gewezen;
(1) Verbr., 1'8 Mei 1931 (Bull. en

I, 169).

PASIC.,

1931,

·Over het eerste mid del : schending van
de artikelen 2 van het Strafwetboek en
9 van de Grondwet, doordat het bestreden
arrest waar het het opzoeken van lichamelijke kwalen, bij wijze of door uitdrukking van de bevindingen van een radiesthesist, met een geneeskundige diagnose
gelijkstelt, een · extensieve interpretatie
heeft gegeven aan of een analogische toepassing heeft gemaakt van de wetten van
12 Maart 1818 en 27 Maart 1853, dan wanneer door de termen beoefening van
de geneeskunde ll, die wetten slechts de
beoefening bedoelen van de daden welke
tot die kunst behoren en dat de wijze of
de uitdrukking van de bevindingen van
een radiesthesist buiten de praktijk van
de geneeskunde vallen ;
En over het tweede middel : schending
van artikel 18 van de wet van 12 Maart
1818, van het enig artikel van de verklarende wet van 27 Maart 1853 en van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest de telastlegging bewezen
heeft verklaard niettegenstaande de onstentenis van elk persoonlif: contact, dit
is door aanraking of door lichamelijk onderzoek, tussen de tot uitoefening van geneeskundig onbevoegde persoon en de zieke, dan wanneer dergelijk persoonlijk contact door « onderzoek of bezoek van de
zieke ll een element van het misdrijf uitmaakt, en dat, in zake, dit element. ontbreekt zowel in de teleradiesthetische onderzoeken met pendel op voork;:;ging van
een foto, handtekening, enz ... , en buiten
de aanwezigheid van de zieke, als in cle
radiesthetische onderzoeken in aan,wezigheid van de zieke doch zonder dat tot
zijn ondervraging of lichamelijk onderzoek werd overgegaan :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat, in verschillende gevalli::m,
eiser rechtstreeks met de zieken in contact is geweest; dat hij, inderdaad, bekent in hun aanwezigheid overgegaan te
zijn tot het onderzoek van personen ten
einde de kwalen te bepalen waaraan zij
lijden en dat het onderzoek van lichamelijke kwalen, dat men zulks noeme diagnose van een geneesheer of uitdrukking
van de bevindingen van een radiesthesist,
alsmede het daaropvolg·end aanraden,
voorschrijven of afleveren van geneesmiddelen of van heelkundige producten, de
onwettige uitoefening van een tak van
de geneeskunde uitmaakt;
Overwegende clat het arrest terecht aanneemt dat de verklarende v. et van
23 Maart 1853 geenszins het onwettig beoefenen van de geneeskunde beperkt tot
de door haar textueel aangehaalde gevallen, dit is het stellen van een diagnose,
het voorschrijven van geneesmiddelen en
het aanduiden van hun gebruikswijze;
Dat, alleszins, wat betreft de door de

rechter over de grond bedoelde gevallen,
het arrest, op grond van de ingeroepen
omstandigheden, zonder extensieve of analogische toepassing van de strafwet, souverein heeft kunnen vaststellen, dat
eiser onwettig een tak van de Eeneeskuncle gewoonlijk heeft -uitgeoefend; dat geen
van de iniddelen kan worden aangenomen ;
En overwegende, ·voor het overige, dat
de substantH~le of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de veroordeling overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser tot de kosten.
16 Juni 1952. - 2° kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever,
H. Belpaire. - Gelijlclltidende conclusie,
H. Colard, advocaat-generaal.
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-
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VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. VERSTEKVONNIS IN POLITIEZAKEN.
BETEKENING OP VERZOEK VAN RET OPENSAAR MINISTERIE. ~ BE'l'EKENING GEDAAN
OP EEN KOPIJ VAN DE MINUU'l'. REGELMATIGE BETEKENING ZELFS ZO ZIJ GEDAAN WERD
BUI'l'EN RET KANTON WAAR DE ZE'l'EL IS VAN
DE RECRTBANK DIE DE BESLISSING GEWEZEN
REEFT OF DA'l' DE DEURWAARDER ZE NIET ZELF
OVERGESCHBEVEN HEEFT.

Is regelmatig, de op verzoelc 'L'an het openbaar ministerie, gedane
betelcening
van een vet·stelcvonnis in politiezalcen,
op een lcopij van de minuut; het he eft
geen belang dat deze betelcening gedaan
werd bititen het lcanton waar de zetel is
van de 1·echtbanlc die de beslissing gewe:<:en heeft of dat de de·urwaarder ze
niet zelf overgeschreven heeft. (Tarief

in strafzaken, koninklijk besluit van
28 December 1950, art. 126.)
(DE VISSCHER, T. TlllBAU'l'.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 17 Januari 1952 door de Correctionele Rechtbank te Brussel gewezen;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beschikking van het bestreden
vonnis waarbij uitspraak wordt gedaan
over eisers hoger beroep tegen een vonnis
van de politierechtbank dd. 7 December
1951, hetwelk zijn verzet tegen een verstekvonnis van 2 Juli 1951 afwijst :
A. Ten aanzien van de publieke vordering:
Over het middel : schending van de arti-

-

587 "----

kelen 97 van de Grondwet, 151 en 187 van
het Wetboek van strafvordering, 142, 146
en 443, alinea 3 van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging, alsmede 120 van
het koninklijk besluit van 1 September
1920 houdende algemeen reglement betreffende de gerechtskosten in strafzaken,
doordat, om de beroepen beslissing te bevestigen, waarbij eisers verzet tege~. een
verstekvonnis van 2 Juli 1951 als ZIJnde
te laat gedaan onontvankelijk werd verklaard, het bestreden vonnis, ten einde de
termijn van verzet als verstreken te aanzien ten onrechte heeft aangenomen dat
het 'verstekvonnis regelmatig op de minuut aan eiser werd betekend, overeenkomstig de laatste alinea van artikel 120
van voormeld reglement, dan wanneer
vaststaat dat noch de minuut van dit verstekvonnis, noch een regelmatige uitgifte
er van voor de betekening hebben gediend,
doch uitsluitend een ongetekend afschrift,
zijnde de uoorslag terzelfdertijd als de minuut van dat vonnis getijpt, zodat alinea 2 van voormeld artikel 120, hetwelk
voorschrijft dat de deurwaarder zelf de
minuut zal overschrijven, niet werd in
acht genomen, en dan wanneer, bij gebrek
aan regelmatige betekening van het verstekvonnis, overeenkomstig het voormeld
artikel 120, de betekening er van aileen
volgens de regelen van de burgerlijke
rechtspleging geldig kon geschieden, dit is
op een regelmatige uitgifte, behelzende
onder meer het formulier van tenuitvoerlegging:
Overwegende dat nit de memorie niet
kan worden afgeleid waarin het bestreden
vonnis artikel 97 van de Grondwet zou
geschonden hebben;
Overwegende dat dit vonnis, evenals
bet middel, gesteund is op artikel 120 van
het koninklijk besluit van 1 September
1920; maar dat die bepaling werd opgeheven door artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 December i950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten
in strafzaken, hetwelk, volgens artikel 4
van dit besluit, op 1 Januari 1951 in werking is getreden, onder voorbehoud van
het in artikel 3 bepaalde ;
Dat echter artikel 126 van het nieuw reglement slechts de herhaling is van artikel 120 van het opgeheven reglement;
Overwegende dat de laatste alinea van
voormeld artikel 126 in de meest algemene
bewoordingen aan het openbaar ministerie toelaat in alle gevallen tot de betekening van een vonnis op de minuut te
doen overgaan, afgezien bijgevolg van het
geval voorzien bij de eerste alinea, waarin
het het gepast acht geen uitgifte te vorderen;
Overwegende dat zo, volgens alinea 2
van zelfde artikel, het aan de deurwaarders is « toegelaten » de vonnissen ter

griffie af te schrijven, de verplichting
daartoe zelf over te gaan hun niet wordt
opgelegd;
Overwegende dat, door zich zelf, de betekening van een vonnis op de minuut het
aanwenden uitsluit van het voor de uitgifte vereist formulier van tenuitvoerlegging;
Waaruit volgt dat het bestreden vonnis
voormeld artikel 126 niet heeft geschonden;
En overwegende, voor het overige, dat
de substantiEHe of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
B. Ten aanzien van de burgerlijke vordering :
Overwegende dat eiser geen middel
voorstelt en dat het Hof er ambtswege
geen opwerpt ;
II. In zover de voorziening is gericht
tegen een beweerde beschikking van het
bestreden vonnis waarbij uitspraak zou
zijn gedaan over eisers hoger beroep tegen
het verstekvonnis van 2 Juli 1951 :
Overwegende dat blijkt uit het onderling verband tussen de motieven en het
dispositief van het bestreden vonnis dat
het aileen uitspraak heeft gedaan over
het hoger beroep tegen het vonnis van
7 December 1951 waarbij eisers verzet
tegen een vonnis van 2 Juli 1951 onontvankelijk werd verklaard;
Dat, waar het aldus geen uitspraak
heeft gedaan over het hoger beroep ingesteld tegen het verstekvonnis van 2 Juli
1951, de voorziening aan het bestreden
vonnis een beschikking toeschrijft welke
het iliet inhoudt ;
Dat zij, derhalve, geen voorwerp heeft;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt ·eiser tot de kosten.
16 Juni 1952. - 2• kamer. - Voontitter,
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggeve1·,
H. Belpaire. - Gelijkluidende conclusie,
H. Colard, advocaat-generaal.
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HERZIENING. -

VEROORDELING WEGENS
HULPVERSCHAFFIN!I AAN DE VIJAND. ~ AAN·
VRAAG HIEROP GESTEUND DAT DE FElTEN DOOR
DWANG WERDEN OPGELEGD. AANVRAGER DIE
GEEN OMSTANDIGHEID ~NROEPT DIE HIJ TEN
TIJDE VAN ZIJN GEDING NIET IN STAAT WAS
TE REWIJZEN.- AANVRAAG ONONTVANKELIJK.

Is niet ontvanlcelijlc
ziening van een
hulpverlening aan
op is gesteund dat

de aanvraag tot herveroordeling wegens
de vijand welke hierde feiten door dwang

-588werden opuelegd, clan wanneer de aanvra(leT geen enlcele omstandigheid inroept d'ie h'ij ten tijde van zijn gedinu
niet in staat was te bewijzen (1). (Wet-

boek van strafvordering, art. 44S, S0 .)
(VAN ESPEN,

1'.

BEHEEH VAN FINANOIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift, ondertekend door M•r Struye, advocaat bij het Hof van verbreking, waarbij Martin Van Espen de herziening aanvraagt van een op 19 November 1945 door
de Krijgsraad te Leuven gewezen en in
kracht van gewijsde gegaan vonnis dat
hem tot een gevangenisstraf van drie
jaar veroordeeld heeft, alsmede tot betaling, bij toepassing van artikel 12Stm· van
het Strafwetboek, aan de Schatkist van
een som van 1.706.957 fr. 8S, hem !evenslang vervallen heeft verklaard van de
bij artikel 12Sse::vies van het Strafwetboek vermelde rechten, en hem wegens
inbreuk op artikel 115 van het Strafwetboek verwezen heeft tot het uitkeren aan
de Staat, burgerlijke partij, van een schadevergoeding groot 600.000 frank, omdat
hij, tussen 10 Mei 1940 en 1 Januari 194S,
schilderwerken voor de vijandelijke diensten heeft uitgevoerd, die namelijk bestemd waren om loodsen op luchtvaartterreinen onzichtbaar te maken;
Gelet op het met redenen omkleed gunstig advies van drie advocaten bij het
Hof van beroep te Brussel, met tien jaar
inschrijving op de lijst;
Gelet op de aanmaning om tussen te komen, op 19 Februari 1952 aan de burgerlijke partij betekend, waaraan geen gevolg werd gegeven;
Overwegende dat de aanvraag tot herziening steunt op artikel 44S, so van het
Wetboek van strafvordering, gewijzigd
bij de wet van 18 Juni 1894, en namelijk
aanvoert dat, « na het vonnis, zekere getuigen feiten hebben bekend gemaakt en
verklaringen hebben afgelegd, waaruit
blijkt dat vertoger door de Duitsers opgeeist werd om schilderwerken nit te
voeren en dat het het Gemeentebestuur
der stad Leuven zelf was, welk hem
daartoe aangeduid had >> ;
Overwegende dat aanvrager uit deze beschouwingen atleidt dat hij onschuldig is
aan de feiten waarop zijn veroordeling
werd gegrond, daar hij gedwongen werd
ze te plegen ;
Overwegende dat de dwang, onder de(1) Zie verbr., 13 Mei 1946 (Ar1·. Verbr.,
1946, biz. 79; Bull. en PASIC., 1946, I, 189) ;
22 Juli 1949 (Arr. Verbr., 1949, biz. 483; Bull.
en PAsrc., 1949, I, 443).

welke eiser beweert te hebben gehandeld,
zoals hij wordt aangevoerd, geen nieuw
feit uitmaakt gekend sedert de veroordeling;
Dat eiser geen omstandigheid inroept
die hem in de onmogelijkheid zou hebben
gesteld deze dwang ten tijde van het gecling te bewijzen;
Dat de aanvraag tot herziening dus niet
ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt het verzoekschrift; veroordeelt de aanvrager tot de
kosten.
16 .Tuni 1952. - 2• kamer. - Voo1·zittm·,
H. Wouters, voorzitter. - Verslauuever,
H. De Ben·aques. - Gelijlcluidende conclttsie, H. Oolard, advocaat-generaal. Pleiter, H. Struye.
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VERKEJER. - VEROORDELING UIT HOOFDE
VAN INilREUK OP ARTIKEL 57, 1° b, VAN DE
WEGCODE. - VERDACHTE DIE DE NOODZAKELIJKHEID INROEPT DE OPENBARE WEG IN TE
RIJDEN, OM ER ZICH VAN TE VERZEKEREN DAT
GEEN ANDERE WEGGEBRUIKER IN AAN'l'OCH'l' IS.
- V AS'l'STELLING DAT DE VERDACHTE ANDERE
VOORZORGSMAATUEGELEN HAD DIENEN TE NEMEN EN DEZE NlET GENOMEN HEEFT. - WET'I'ELIJKE V,EROORDELING.
Indien het noodzalcelijlc 'is dat een weugebntilce1·, wanneer hij een aan de openc
ba,re weu uelegen eiuendom uitrijdt,
zich op deze we,q moet begeven om er
Z'ich van te ve,rzelceren dat hij de tveu
van de in beweg,ing zijnde weuuebruilcers wiet zal atsnijden, sluit deze omstand,igheid de· 'inbrettlc op artilcel 57, to,
b, van de Weucode niet uit, zodra er
vastgesteld wordt dat verdachte andere
voorzorusmctat,·egelen had lcttnnen nemen en deze niet genomen heeft.

(KILLENS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 8 Februari 1952 in hoger beroep gewezen door de Oorrectionele Rechtbank te Brussel ;
Over het enig middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet, 57, 1°, b, van
het koninklijk besluit van 1 Februari
1934 betreffende de verkeerspolitie, doordat het bestreden vonnis beslist heeft dat
eiser artikel 57, 1° b, van voormeld koninklijk besluit overtreden had door, bij
het ,uitrijden van een aan de openbare
weg gelegen eigenclom, deze openbare weg
gedeeltelijk opgereden te hebben zonder
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zich te vergewissen of geen ander weggebruiker aankwam, dan wanneer deze manumvre noodzakelijk was en precies tot
doel had aanlegger over de gebeurlijke
aantocht van een andere weggebruiker in
te lichten :
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat eiser ~< het in aantocht zijnde voertuig
van De Vloo zou ontwaard hebben, indien hij onmiddellijk v66r het buitenrijden, de openbare weg met de vereiste
zorg had verkend of zelfs desnoods door
een ander persoon had laten nagaan » ;
Dat, gelet op die feitelijke omstandigheden, het bestreden vonnis souverein
heeft geoordeeld dat het oprijden van de
openbare weg geenszins noodzakelijk was
om de aankomende weggebruikers te ontwaren en dus als een overtreding van artikel 57, 1 o, b, van de W egcode diende beschouwd;
Dat het middel dus niet gegrond'is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening·; verwijst aanlegger in de kosten.
16 Juni 1952. - 2" kamer. - Voonzitte·r,
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever,
li. De Bersaques. - Gelijkl·uidende conclusie, H. Oolard, advocaat-generaal.
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LANDBOUW
(BESOHERMING VAN
DE). - VERSPREIDING VAN- DE LANSBLADKEVER. - JlilAATREGELEN OM Dl'l' TE VERHINDEREN. - BESLUI'l' VAN DE REGEN'f VAN
6 J\IIEI 1946. - lNBREUKEN.
BEVOEGDHEID VAN DE POLITIERECHTER.
De inbre1tken op het besMtit van de Regent van 6 Mei 1946, betreffende de te
nemen maatregelen ten e·inde de verspreiding van de lansbladlcever te verhi1tderen, behoren tot de bevoegdheid
van de politierechtbanlc (1). (Landelijk

Wetboek, art. 12, al. 2; Wetboek -van
strafvordering, art. 138, 1°.)
(PROCUREUR-GENERAAL TE LUIK,

'1'.

JANSSEN.)

ARREST.
HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 Januari 1952 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over het enig middel : schending van
artikel179 van het Wetboek van strafvordering, lloordat voormeld arrest beslist
heeft dat de correctionele rechtbank niet
bevoegd was om kennis te nemen van een
(1) Verbr., 7 April 1952 (zie hoger, blz. 436;
Bull. ep PASIC., 1952, I, 504).

feit dat beteugeld wordt- met straffen
welke zeven dagen gevangenisstraf en
25 frank boete te boven gaan, dan wanneer
dit feit het voorwerp van vervolgingen
uitgemaakt had op grond van het besluit
van de Regent dd. 6 Mei 1946 genomen in
uitvoering van de wet van 30 December
1882, artikel 1, dat, wat de beteugeling
betreft, verwijst naar artikelen 5, 6 en 7
Yan de wet van 30 December 1882 welke
correctionele straffen voorzien, dan wanneer voormeld besluit niet in uitvoering van het Landelijk Wetboek maar wel
in uitvoering van de wet van 30 December
1882 genomen werd, met het gevolg dat de
feiten waarvan dit besluit de beteugeling
verzekert onder de bevoegdheid van de
boetstraffelijke rechtbank vallen :
Overwegende dat, naar luid van artikel 138, 1 o, van het W etboek van strafvordering, de vrederechter kennis neemt van
de door het Landelijk W etboek voorziene
wanbeclrijven, dit is van deze die omschreven zijn, hetzij in dit Wetboek zelf,
hetzij in cle krachtens de door dit Wetboek 1·erleemle machti'll genomen besluiten of reglemeiiten ;
Overwegende dat artikel 12, alinea 2,
van gezegd Wetboek, gewijzigd door artikel1 van de wet van 27 Juni 1912 bepaalt :
« De maatregelen clie tot doel hebben het
inbrengen en verspreiden in het land te
voorkomen van insecten of andere dieren,
ulsook van cryptogamen of andere voor
de teelten schadelijke gewassen, worden
insgelijks bij koninklijke besluiten vastgesteld, in uitvoering van artikelen 1, 3,
5 en 7 der wet van 30 December 1882 op
de gezondheidsvoli tie der h uisdieren » ;
Overwegende dat die bepaling, enerzijds
wat betreft de voor de teelten schadelijke
insecten, de inhoud van alinea 2 van artikel 1 van de wet van 30 December 1882
overneemt, en unclerzijds, deze tot andere
dieren dan insecten uitbreidt, zo tot cryptogamen of andere voor de teelten schadelijke gewassen, en bovemlien tot het inbrengen in het land van die insecten, dieren, cryptogamen en gewassen;
Overwegende dat de wetgever zich had
kunnen beperken alinea 2 v_an artikel 1
der wet van 30 December 1882 te volledigen; doch dat, door er de voorkeur aan te
gegeven in het Landelijk W etboek zowel
de inhoud van gezegde alinea als de er
aan gegeven uitbreiding in te lassen, hij
lle wil heeft t<c' kennen gegeven geheel de
stof in clit Wetboek te omvatten, onder
het enkel voorbehoud van de toepassing,
bij voorkomend geval, van de fiscale wetten betreffende de invoer van verboden
goederen;
Overwegende, dienvolgens, dat de wanbedrijven, voorzien bij een koninklijk besluit of reglement, genomen krachtens de
aldus bij a-.:tikel 12, alinea :!, van het Lan-
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delijk Wetboek verleende machten, zoals
·de wanbedrijven voorzien bij het besluit
van de Regent, dd. 6 Mei 1946 betreffende
de maatregelen te nemen om de verspreiding van de coloradokever te vermijden,
voortaan allen tot de bevoegdheid van
·de vrederechter behoren, zelfs dan wanneer alinea 2 van artikel 1 van de wet
van 30 December 1882 - als wettelijke
grondslag van het besluit of van het reglement zou hebben volstaan;
Overwegende dat het bestreden arrest
·dienvolgens terecht de beslissing van de
rechtbank van eerste aanleg te Tongeren
bekrachtigd heeft waarbij die rechtbank
zich onbevoegd verklaarde om kennis te
nemen van dit wanbedrijf;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; laat de kosten ten laste van de
Staat.

16 Juni 1952. - 2• kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever,
H. Bayot. Gelijlcl~tidende conoZusie,
H. Colard, advocaat-generaal.
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1° MIDDEI,EN. TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. - MIDDEL SLAANDE OP EEN ARREST WAAR'l'EGEN GEEN VOORZlENING WERD
INGEB'l'ELD. - NlET ONTVANRELIJ'K.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT OM REDEN ZIJNER ONNAUWKEURlGHElD NlET KAN WORDEN
ONDERZOOHT, - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
3° MIDDELEN TO'.r VERBREKING. STRAFZAKEN. MIDDEL VREEMD AAN DE
OPENBARE ORDE, EN NlE'l' VOOR DE REOHTER
OVER DE GROND lNGEROEPEN. - NlE'l' ONTVANKELlJKHEID.
4° GEWIJSDE. - 00RREOTIONELE RECHTBANK. - HE'l' GEWJ.JSDE BETREFT ALLEEN DE
FElTEN, DIE RET VOORWERP VAN DE VERVOL{llNG ZIJN. - LA'£ER GEPLEEGDE FElTEN VAN
DEZELFDE AARD. - GEEN GEWIJSDE.
:5o BINDENDE BEOORDELING VAN
DE RECHTER OVER DE GROND. STRAFZAKEN. - VERZOEK TOT VOEGlNG VAN
STUKKEN BlJ DE BUNDEL.
6° MIDDELEN TOT VERBREKING. -SrRAFZAKEN. - l\i[IDDEL DAT RET ONTBRF.KEN
(1) Verbr., 7 Februari 1949 (Arr .. Ve1·br.,
1949, biz. 98; Bull. en PAsrc., 1949, I, 109).
(2) Verbr., 9 Juni 1952 (Bull. en PASIC.,
1952, I, 641).
(3) Verbr., 28 November 1949 (Arr. Yerbr.,
1950, blz. 171; B1tll. en PASIC., 1950, I, 188).
(4) Verbr., 5 Januari 1948 (A1-r. Verbr., 1948,
biz. 2; Bull. en PAsrc., 1948, I, 2).

VAN AN'l'WOORD OP EEN NO'l'A INROEPT. - GEEN
BEWIJS VAN DE NEERLEGGlNG ENER NOTA. MIDDEL DA'l' IN FEl'£E NlET OPGAAT.
7° VERDREKING. - BEVOEGDHEID VAN HE'!'
HOF. S'l'RAFZAKEN. - FElTEL!JKE BESOHOUWlNGEN. - 0NirEVOEGDHEID.
1° Het middel slaande op een arrest waartegen geen voo1·ziening we1·d gericht, is
niet ontvanlcelijlc (1).
2° Het hot houdt geen relcening met een
middel dat wegens zijn onna~twkeurig
heid het onderzoelc onmogelijlc maalct (2).
3° Een middel, v1·eemd aan de openbare
orde, en dat niet voor de rechter over
de grand werd ingeroepen is niet ontvanlcelijlc (3).
4° De lcracht van gewijsde van een correctioneel vonnis betrett alleen de feiten d·ie het voorwerp van de vervolging
uitmalcen; zij heett geen betrelclcing op
later gepleegde feiten oolc al waren deze
van dezelfde aard als de eerste (4).
5° De rechter over de grana· oordeelt souverein of gronden aanwezig zijn om
aan een verzoelc tot voeging van stulclcen bij de b~tndel gevolg te geven (5).
6° Het middel, afgeleid uit het gebrelc
aan antwoord op een nedergelegde nota,
gaat niet op in teite, wanneer ~tit geen
enlcel st1tli der rechtspleging blijlct dat
een nota door de verdachte werd neergelegd (6).
7° H et hot heett niet te lcennen over feitelijlce beschouwingen ingeroepen tegen de bestreden beslissing (7).
(BONNEVALLE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 Februari 1952 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het eerste middel, gericht tegen
het op 13 Februari 1951 uitgesproken arrest van het Hof van beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij aanlegger naar de Correctionele Rechtbank te Gent werd verwezen :
Overwegende dat de voorziening niet
tegen · hager bedoeld arrest van 13 Februari 1951 gericht is;
Over het tweede middel, schend:ing van
artikel 164 van de wet van 18 Juni 1869,
doordat er in de zittingsbladen van de
zittingen van het Hof van beroep te Gent,
(5) Zie verbr., 15 Mei en 26 Juni 1950 (Arr.
Verb1·., 1950, 575 en 653; Bull. en PAsrc., 1950,
I, 643 en 751) .
.
(6) Zie verbr., 9 Januari 1950 (A1-r. Verbr.,
1950, blz. 274; Bull. en PASIC., 1950, I, 293).
(7) Verbr., 9 Juni 1952 (zie hager, blz. 561;
Bull. en PASIC., 1952, I, 642).

-591derde kamer, waarop gepleit werd, de
behandeling met gesloten deuren werd bevolen en uitspraak werd gedaan, bepaalde zinnen, woorden of delen ervan geschrapt werden, zonder handtekening
noch korttekening van de voorzitter en
de griffier :
Overwegende dat het middel geen bepaalde vermeldingen van bedoelde processen-verbaal aanduidt, waarvan de doorhaling door de voorzitter en de griffier
moest worden genaamtekend of gekortteJrend;
Waaruit volgt dat bet middel, bij gebrek aan nauwkeurigheid, niet ontvankelijk is;
Over het derde middel, schending van
de artikelen 386bis en 71 van het Strafwetboek, doordat het bestreden arrest
aanlegger uit hoofde van de betichting B
veroordeelt, dan wanneer de door .deze
telastlegging bedoelde panelen en aanplakbrieven welke in andere gemeenten
op de openbare weg of er langs werden
tentoongesteld, geen aanleiding hebben
gegeven tot vervolging door het Parket,
waaruit volgt dat het misdadig opzet in
hoofde van aanlegger ter zake ontbreekt :
Overwegende dat het middel voor de
rechter over de grond niet ingeroepen
werd; dat het vreemd aan de open bare
orde, nieuw en dus niet ontvankelijk is;
Over het vierde middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, schending
van het gewijsde en van de rechten der
verdediging, doordat bet bestreden· arrest : eerste onderdeel, onvoldoend de
conclusies beantwoordt, waarbij aanlegger voorhield dat de door de telastlegging B bedoelde beelden en filmen reeds
vroeger het voorwerp waren geweest van
een op 13 Februari 1950 door bet Hof van
beroep te Brussel gewezen vonnis van
vrijspraak; tweede onderdeel, de kracht
van gewijsde van het voormeld arrest miskent; derde onderdeel, de vraag van aanlegger, strekkende tot de samenvoeging
der procedure die verband .houdt met het
arrest van 13 Februari 1950, niet heeft ingewilligd :
Over de eerste twee onderdelen :
Overwegende dat het arrest de in bet
middel ingeroepen conclusies volledig en
wettelijk beantwoordt, waar het vaststelt
dat bet arrest van 13 Februari 1950 betrekking heeft op in November 1948 gepleegde feiten, terwijl de thans behandelde telastlegging B . feiten bedoelt die
respectievelijk in November en December
1949 en in Januari 1950 gepleeg1 werden;
Over het derde onderdeel :
. Overwegende dat het arrest de vraag
tot samenvoeging der procedure v66r het
Hof van beroep te Brussel afwijst om

reden dat «die bundel met de tbans vervolg(ie misdrijven niets gemeens' heeft .en
overigens de thans behandelde bilndel op
zichzelf volledig is ll ;
..
Overwegende dat de rechter over de
grond souverein oordeelt of de stukken
waarvan de voeging bij de bundel wordt
aangevraagd voor de openbaring van de
waarheid dienend zijn;
·
Overwegende dat geen der onderdelen
van het middel kan aangenomen worden ;
Over het vijfde middel, schending der
rechten van de verdediging, doordat het
arrest de door aanlegger v66r bet hof
van beroep neergelegde verdedigingsnota
niet bespreekt :
Overwegende, dat uit geen stuk der
procedure blijkt dat aanlegger een verdedigingsnota aan het hof van beroep zou
hebben overgelegd;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Overwegende voor het overige, dat aanlegger allerlei omstandigheden van zuivm·
feitelijke aard uiteenzet, die aim het toezicht van het hof ontsnappen;
En overwegende dat de substantH:\le of
op straf van nietigheid ·· voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ·
Om die redenen, verwerpt de voo~zie~
ning ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
16 Juni Hl52. - ze kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever,
H. Bareel. .:_ Gelijlcluidende oonolusie,.
H. Colard, ·advocaat-generaal.
·
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GEMEENTETAXES. - BELAS'l'ING OP DE
BALKONS, LOGGIA'S EN UI'l'SPRINGENDE VERDIEPINGEN, GEHEVEN DOOR EEN VERORDENlNG
VAN lYE STAD ANTWERPEN. - BELASTING VER•
SOHULDIGD WEGENS HET BES1'AAN VAN DE
UI'l'SPRONG, EN ONAFHANKELIJK VAN DE OMSTANDIGHEDEN DIE TOT HAAR BESTAAN AANLEI~
DING HE!lBEN GEGEVEN.
.
De belasUng ingevoe1·d·door de artilcelen 3;
4 en 6 van de vero1·dening det· stad Antwe1·pen; bet1·ettende de ballcons, loggia's
en uitspringende verdiepingen, is niet
versohttZdigd ter gelegenheid van de opriohting van een gebouw dat over de
openba1·e weg helt, maar wegens het
bestaan zelf van de door een bal.
leon, een loggia of een verdieping ge,
vonnde uitsp1·ong, onafhanlcelijk van de
oorzalcen die tot de ttitsprong aanleiding
hebben gegeven, om het even of deze
moet worden toegesohreven aan de opriohting -uan een gebottw dat over de
bestaande openbare weg helt of aan de
verbreding van de openbare weg onder
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een ballcon, loggia of uitspri!"gende vet·dieping.
(STAD AN'l'WERPEN, T. DEMAERE.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden beslissing gewezen door de bestendige deputatie van de Provincieraad van Antwerpen, op 2 Februari 1951 ;
Over het enig middel : schending van
de artikelen 3, 4 en 6 van de verordening
der Stad Antwerpen, houdende invoering
van een belasting op balkons, loggia's en
op gebouwen met uitspringende verdiepingen over de openbare :weg, alsook van de
artikelen 107 en 97 van de Grondwet, doordat de bestreden beslissing aanneemt dat
de klager geen taks verschuldigd is op de
uitspringende gedeelten van zijn gebouw,
om reden dat de inneming van het erf van
verweerder zonder vergoeding werd gedaan om de voetpaden te verbreden, en
dat er dan ook geen sprake kan zijn van
het oprichten van een gebouw dat over
het gemeentelijk domein helt, of ook
niet van uitspringende verdiepingen van
meer dan 25 centimeters op de openbare
weg, dan wanneer de belasting verschuldigd is wanneer een balkon, een loggia of
een verdieping meer dan 25 centimeters
over de openbare weg nitspringt, en dit zolang het balkon, de loggia of de nitspringende gevel bestaat, zonder dat het taksreglement enig onderscheid maakt volgens
de oorzaak van deze nitsprong : oprichten
van gebouwen die over- de openbare weg
hellen of inneming met of zonder vergoeding door de gemeente van gronden, onder
gedeelten van de gebouwen die dien ten
gevolge uitspringend geworden zijn :
Overwegende dat de verordening goedgekenrd en bekrachtigd bij beraadslagingen van de gemeenteraad der stad
Antwerpen op 22 Maart en 25 Mei 1948 een
belasting berekend bij lopende meter invoert op alle balkons en loggia's en een
belasting berekend per vierkante meter
op alle verdiepingen welke meer dan
25 centimeters over de rooilijn op de
openbare weg nitspringen, met uitzondering aileen van die welke zich binnen de
non aed·ificandi strook bevinden;
Overwegemle dat nit de bepalingen van
de artikelen 3, 5 en 6 van deze verordening blijkt dat de ingevoerde belasting,
welke jaarlijks en zolang de nitspringende
balkon, loggia of verdieping bestaat, door
de eigenaar van het belast goed verschuldigd is, niet wordt geheven naar aanleidiilg van de overbonwing van de openbare
weg, doch gevestigd wordt op het bestaan
zelf van de nitspringende balkon, loggia
of verdieping, afgezien van de omstandigheid welke aanleiding tot het uitspringen

~

heeft gegeven, en overschillig of deze is
te wijten aan de overbonwing van een
vroeger bestaande openbare weg, of ontstaan is nit een later onder het balkon, de
loggia of cle verdieping nitgevoerde verbreding van de openbare weg;
Overwegende derhalve dat, waar de bestreden beslissing verweerders bezwaar
tegen zijn aanslag in de belasting heeft
aangenomen om reden dat de nitsprong
van verweerders balkon of loggia op de
openbare weg niet het gevolg is van enige
overbonwing van het gemeentelijk domein,
doch wel van het verbreden der voetpaden
langs beide zijden van zijn eigendom door
inneming, zonder vergoeding, van een gedeelte van verweerders erf, zij het vestigen der belasting afhankelijk heeft gemaakt van een door de verordening niet
voorziene voorwaarde, en de bepalingen
heeft geschonden die in het middel worden
aangewezen ;
Om die redenen, verbreekt de bestreden beslissing; beveelt dat onderhavig arrest zal worden overgeschreven in de registers van de bestendige depntatie van de
Provincieraad van Antwerpen en dat melding er van zal gemaakt worden op de
kant der vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten van de
aanleg in verbreking ; verwijst de zaak
naar de bestendige deputatie van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen.
17 Juni 1952. - 2° kamer. - Vo01·zitter
H. Sinetrijns, raadsheer, waarnemend
voorzitter. - Vet·slaggever, H. Van der
Mersch. Gelijlcluidende
concmsie,
H. Ganshof van der Meersch, advocaatgeneraal. - Pleiter, H. Van Ryn.
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1° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI'J'EN OVEREENKOMST ONTSTAAN).
GEMEENTE. POLITIEAGENT DIE EEN
WERKWEIGERAAR OPSPOORT, DOODSLAG
PLEGEND BIJ GEBRE.K AAN KOELBLOEDIGHEID.
0PDRACHT GEGEVEN DOOR DE GEMEENTELIJKE OVERHEID, DIE DEZE ZELF VAN EEN
(( FELDGENDARM ll HAD GEKREGEN. VERANTWOORDELIJKHEID DER GEMEENTE.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN.- BunGERLIJKE ZAKEN. GEEN VERPLICHTING DE
IN CONCLUSIES ONTWIKKELDE ARGUMENTEN TE
BEANTWOORDEN.

3° lVIIDDELEN TOT VERBREKING. BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL TEGEN EEN
OYERBODIGE BEWEEGREDEN GERICHT. NIET
ONTYANKELIJK MIDDEL.

4° MIDDELEN TOT VERBREKING. BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL DAT RET
NIE'l' BEAN'l'WOORDEN DER CONCLUSIES IN-
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RET Ht>F; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 November 1950 door het Hof
van heroep te Brussel gewezen;
Over bet eerste middel : schending van
de artikelen 75, 78, 84 (6 a), 86, 87, 90 tot
100, 123, 125 en 127 van de Gemeentewet,
en van de artikelen 1382, 1383 en 1384 van
het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest, na vastgesteld te hebben
dat de gemeente geen uitdrukkelijk bevel
tot de feiten gegeven had, dat noch de
politieagent noch de politiecommissaris in
de uitoefening van hun normale bediening
waren toen het slachtoffer opgespoord en
aangehouden werd, en dat de door (( de
Feldgendarm ll gegeven opdracht niet tot
de normale bevoegdheid van de gemeente
behoorde, en zonder vast te stellen _dat
de betrokken gemeentelijke organen door
ieder redelijk en voorzichtig mens aangezien moesten worden als handelend binnen de perken van hun wettelijke bevoegdheid, beslist heeft dat de g~
meente verantwoordelijk was voor de
daad gesteld door politieagent Van Elst,
om reden dat de cc Feldgendarm ll zijn
opdracht aan de politieagent of aan de

politiecommissaris had gegeven in hun
hoedanigheid van vertegenwoordigers der
gemeentelijke overheden, dan wanneer
bet orgaan van een openbare macht deze
slechts vertegenwoordigt en hare verantwoordelijkheid slechts in het gedrang
brengt op grond van de artikelen 1382 of
1383 van het Burgerlijk Wetboek indien
het binnen de perken van zijn wettelijke
bevoegdheid handelt of indien het door
ieder redelijk en voorzichtig mens aangezien moet worden als handelend binnen
gezegde perken :
Overwegende dat uit bet geheel van de
vaststellingen van het bestreden arrest
blijkt dat de politieagent Van Elst, bij
zijn opsporing en zijn paging tot aanhouding van de werkweigeraar Frans Bertels, enkel uitvoerder is geweest van een
door een cc Feldgendarm ll aan de gemeentelijke overheid en geenszins aan de politiecommissaris of aan gezegde polttieagent gegeven opdracht; dat daaruit
volgt dat wanneer Van Elst, bij gebrek
aan koelbloedigheid in de ujtvoering van
de hem door de gemeentelijke overheid gegeven opdracht }j~rans Bertels heeft doodgeschoten, hij in de uitoefening van zijn
bediening gehandeld heeft; dat, zoals het
bestreden arrest het te recht doet opmerken, deze omstandigheid volstaat om de
verantwoordelijkheid der gemeente mede
te brengen ;
·
Dat het !lliddel niet gegrond is;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 75, 78,
84 (6a), 86, 87, 90 tot 100, 123, 125 en 127
van de Gemeentewet, 71, 113 (uitgelegd
door de besluitwet van 17 December _1942,
art. 1) en 115 (gewijzigd door de besluitwet van 25 Mei 1945, art. 1) van het Strafwetboek, doordat het bestreden arrest, de
beweegredenen van de eerste rechter
overnemend, beslist heeft dat eiseres verantwoordelijk was voor de daad van politieagent Van Elst, handelend op bevel
van de politiecommissaris om reden dat
de vrijspraak van gezegde politiecommissaris door bet Krijgshof wegens opsporen
en aanhouden van werkweigeraars zou bewijzen dat deze laatste geen onrechtmatige daad stelde en dat het bevel dat hij
aan agent Van Elst gegeven heeft, rekening gehouden met de oorlogsomstandigbeden, binnen de perken van zijn bevoegdbeid lag en recbtstreeks met zijn wettelijke opdracht verband bield, zonder te
antwoorden op de besluiten waarin eiseres

(1) Zie verbr., 29 Mei 1947 (Arr. Yerbr.,
194.7, 170; Bull. en PAsrc., 1947, I, 216, en de
nota 1).
(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verb:r:.,
16 October 1951 (zie hoger, biz. 73; Bull. en
PASIC., 1952, I, 77).

(3) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,
29 April en 10 Jnni 1952 (zie hoger, biz. 469 en
blz. 576; Bull. en PAsiC., 1952, I, 540 en 657).
(4) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,
29 Januari 1951 (Arr. Verbr., 1951, biz. 295;
Bull. en PAsrc., 1951, I, 350).

ROEPT. PASSEND ANTWOORD. DA'I' E'EITELIJKE GRONDSLAG MIST.

MIDDEL

1o De politieagent die een we1·lcweigeraa1·
opspoort en t1·acht aan te hattden,
en door geb1'elc aan lcoelbloedigheid,
doodslag pleegt, handelt in de uitoetening zijner bediening en brengt de vernntwoordelijlcheid der gemeenten mede,
wnnneer vaststaat dat de gemeenteHjlce overheid hem_ tot opsporing en
aanhattding opdracht gaf, na deze zeZt
van een cc Feldgenda1·m ll ontvangen te
hebben (1).
2° De rechte·r is niet verplicht de in concMtsies ontwilclcelde argumenten te beantwoo1·den (2).
3o Het middel gericht tegen een overbodige beweegreden van de bestreden beslissing, is bij gebrelc aan belang, niet
ontvanlcelijlc (3).
4° Het middel dat het niet beantwoorden
der conclusies inroept, dan wanneer
deze in de bestreden beslissing een passefi<d antwoord hebben gelcregen, mist
feitelijlce grondslag (4).
'1'.

( GEMEENTE NYLEN,
VERHEYEN EN CONSOORTEN.)
ARREST.

YERBR.,

1952. -
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-594liet gelden dat de vrijspraak van de politiecommissaris verleend door het Krijgsgerecht, in het raam van de huidige betwisting enkel kan beduiden dat bedoelde
commissaris niet te kwader trouw heeft
gehandeld, dan wanneer het opsporen en
aanhouden van werkweigeraars onder toepassing valt van de artikelen 113 en 115
van het Strafwetboek uitgelegd en gewijzigd zoals hierboven aangeduid, dan wanneer dergelijke daad derhalve onmogelijk
een rechtmatige daad kan zijn die binnen de perken van de bevoegdheid van
om het even welke gemeentelijke overheid zou liggen, dan wanneer trouwens
de vrijspraak van de politiecommissaris
wegens gezegde feiten geenszins bewijst
dat die feiten rechtmatig waren, daar die
vrijspraak door toepassing van artikel 71
van het Strafwetboek uitgelegd kan worden ; dan wanneei: ten slotte het niet
beantwoor.den van de besluiten van eiseres, een niet naleving uitmaakt van de
door artikel 97 van de Grondwet verplichte motivering :
Overwegende, enerzijds, dat wanneer
het bestreden arrest, bij overneming der
beweegredenen van de eerste rechter, een
bewijs vindt in de vrijspraak van de politiecornmissaris Braeckmans door het
Krijgshof, het een overbodige beweegreden. doet gelden; dat, anderzijds, de in
het middel opgenomen condusies een eenvoudig argument ontwikkelden waarop de
rechter over de grond niet verplicht was
antwoord te verstrekken; dat geen van
de onderdelen van het mid del kan ·worden
aangenomen;
Over het. derde mid del : schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest eiseres verantwoordelijk
heeft ·verklaard voor de daad van de. politieagent Van Elst, zonder te antwoorden
op het .door eiseres in haar besluiten
v66r het hof van beroep ingeroepen middel
waarbij zij liet gelden dat er diende uitgemaakt of de politieagent Van Elst wel
regelmatig in dienst van de gemeente was
geweest, vermits hij tijdens de bezetting
tijdelijk werd aangesteld en na. de be.vrijding nooit door de regelmatige overheid werd benoemd, dan wanneer · dit :i:Liet
beantwoorden een gebrek uitmaakt van
de door artikel 97 van de Grondwet verplichte motivering :
Overwegende dat het bestreden arrest,
antwoordende op de in het middel aangehaalde conclusies, vaststelt dat de politieagent Van Elst, « wel degelijk in
dienst van de gemeente was, al was hij
door haar maar tijdelijk gedurende de
bezetting aangesteld '' ;
Dat het middel derhalve feitelijke
grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de kosten

en tot een vergoeding van 150 frank jegens verweerders.
19 Juni 1952. - 1° kamer. - Voorzitter,
H. Bail, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Smetrijns. Gelijklttidende oonolttsie, H. Oolard, advocaat~generaal. Pleiter, H. Struye.
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HUUR

VAN DIENSTEN. DIENSTVERHURINGSCONTRACT AAN DE WET VAN 7 AUGUSTUS 1922 NIET ONDERWORPEN. BEDING
DA'f EEN VASTE VERGOEDING VASTSTELT VOOR
GEVAL VAN VERBREKING ZONDER VOOROPZEG
OF ME'l' EEN VOOROPZEG DIE MINDER DAN DE
OVEREENOEKOMENE BEDRAAG1'. GEOORLOOFD BEDING.

Het beding van een niet aan de wet van
7 Au.g·ustus 1922 onderworpen dienstverhttringsoontract, waarbij de partij die
de o·vereenlcomst heett opgezegd zonder
vooTopzeg of met een vooropzeg die
minder dun de overeengekomene bedraagt, aan de andere partij een vaste
vergoeding verschuldigd is, is geoorloofd, (1). (Burg. Wetb., art. 1134.)
(GRANDS MAGASINS « AU BON MARCilE ll,
T. CLAESSENS EN BOMBEKE.)
ARREST.

HET HO.B'; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 6 Juli 1949 door de Rechtbank
van koophandel te Antwerpen gewezen;
Over het enig middel : schending van
artikelen 6, 1107, 1108, 1131, 1133, 1134,
1135, 1226, 1227 en 1229 van het Burgerlijk Wetboek; 12, 14, 15, 17 en 29 van de
wet van 7 Augustus 1922 betreffende het
bediendencontract, gezegd artikel 29 gewijzigd bij besluitwet van 28 Februari
1947, en van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden VDnnis geweigerd
heeft, in. onderhavig geval, het contractueel beding toe te passen waarbij partijen
overeenkwamen dat, in geval het tussen
partijen gesloten bediendencontract zonder vooropzeg of met onvoldoende vooropzeg verbroken wordt, de partij die het
contract verbroken heeft aan de andere
een vergoeding verschuldigd is van
20.000 frank « ten forfaitaire titel en niet
verminderbaar overeengekomen "• en aanlegster veroordeeld heeft om aan verweerster, die op 11 September 1948 zonder
vooropzeg werd doorgezonden, een vergoeding te betalen gelijk aan zes maand wed(1) Zie verbr., 3 Februari 1950 (Arr. Verb1·.;
1950, biz. 355; Bull. en PASIC.; 1950, I, 380).
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beding aan aanlegster, die de overeenkomst verbreekt zonder anderzijds de contractuele vooropzeg van zes maanden te
eerbiedigen, « het immoreel voordeel... van
een premie van 20.000 frank zou doen verkrijgen Jl, dat de overeenkomsten te goeder trouw moeten uitgelegd worden en dat
de contractuele bedingen « welke in strijd
zouden zijn met de openbare orde, de goede zeden of een gebiedende wet ''• als niet
bestaande moeten beschouwd worden, dan
wanneer nochtans het bestreden vonnis
niet betwist dat de overeenkomst der partijen niet aan de wet van 7 Augustus 1922
betreffende het bediendencontract onderworpen was, omstandigheid door de aanlegster uitdrukkelijk ingeroepen, en het
dus geoorloofd betwiste beding zijn uitwerking moest hebben, en doordat het
bestreden vonnis, door er anders om de
hierboven aangeduide redenen over te beslissen, bijgevolg de wettelijke aangegane
overeenkomst welke als wet tussen partijen geldt heeft geschonden en, althans
niet wettelijk zijn weigering het betwist
contractueel bedrag toe te passen heeft
gemotiveerd :
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt, zonder over dit punt gecritiseerd
te worden, dat aileen het bijvoegsel van
1 Augustus 1946 ter oplossing van het geschil in aanmerking dient genomen;
Overwegende dat door dit regelmatig
overgelegd bijvoegsel van de overeenkomst
de verbreking, door de ene of de andere
partij, van het dienstverhuringscontract
van een vooropzegsvoorwaarde van zes
maanden afhankelijk is gesteld, maar
aan aanlegster, in geval van zware fout,
het recht van wegzending zonder vooropzeg noch vergoeding wordt voorbehoudenO~erwegende dat in dit bijvoegsel bovendien wordt bepaald dat « in geval vari
verbreking van onderhavig contract zonder vooropzeg of mits een vooropzeg van
zes maanden, de partij welke het contract
verbreekt aan de andere partij een overeengekomen vaste en niet voor vermindering vatbare vergoeding van 20.000 fr.
schuldig is '' ;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
om te beslissen dat het bewuste beding
als nietig dient te worden aangezien, zich
steunt op het feit dat hierdoor aan aanlegster « het immorele voordeel... van een
premie van 20.000 frank voor contractbrenk wordt toegestaan '';
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat de vergoeding die het als aan verweerster verschuldigd beschouwt, moet worden
berekend op grondslag van de lonen en

vergoedingen waarvan het totaal bedrag
over zes maanden 38.537 fr. 50 beloopt,
alzo stilzwijgend feitelijk vaststellend dat
de tussen partijen overeengekomen bezoldiging hoger was dan 72.000 frank
's jaars;
Dat daaruit volgt dat in onderhavig geval de wetgeving over het dienstverhuringscontract niet. toepasselijk is ;
Overwegende dat het beding van verbreking zonder vooropzeg van een dienstverhuringscontract, zoals dit waarover het
geschil gaat, op zich zelf niet .ongeoorloofd is;
Dat a to1·tio1·i het beding niet ongeoorloofd is waarbij de partijen de vergoeding
bepalen welke, op een vast en niet voor
vermindering vatbaar bedrag overeengekomen, aan de andere partij verschuldigd
is in geval van contractbreuk zonder vooropzeg of mits een vooropzeg waarvan de
termijn korter zou zijn dan de overeengekomen termijn;
Overwegende derhalve dat het bestreden
vonnis, door toepassing van het betwist
beding van het bijvoegsel van de overeenkomst te weigeren om reden dat hierdoor
aan aanlegster een immoreel voordeel. zou
toegekend worden, artikel 1134 van het
Burgerlijk W etboek geschonden heeft luidens hetwelk de wettelijk gesloten overeenkomsten als wet gelden voor degenen
die ze hebben aangegaan eil niet kunnen
herroepen worden dan met wederzijdse
toestemming of om de door de wet bepaalde oorzaken ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers
van de Rechtbank van koophandel te Antwerpen en dat melding er van zal . gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster
tot de kosten van de aanleg in verbreking; verwijst de zaak naar de Rechtbank
van koophandel te Leuven.
19 Juni 1952. - 1• kamer. - Voorzitter
H. Bail, raadsheer waarnemend voorzit~
ter. - Verslaggever, H. Bareel. - GeUj1clttidende oonolusie, H. Colard, advocaatgeneraal.- Pleiter, H. Delacroix.
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VERMOEDEN VAN GIFT VASTGESTELD
ARTIKEL 918 VAN RET BURGERLIJK
HOEK. VERMOEDEN TENIET GEDAAN
DE TOESTEMMING TOT DE. VERVREEMDING
VEN DOOR DE ANDERE ERFGERECHTIGDE
RECHTE LINIE.
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Het vermoeden dat de verkoop onder
vuorbeho7t.d van vntohtgebruik aan een
der erfgereohtigden in de reohte Ume
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door de toestemming tot de vervreemding gegeven door de ande·re erfgerechUgde in de 1·echte UJn. H et is zonder
belana dat de verkoopp1·i.is werd ·v(tst,qesteld als betaalba.wr niet aan de verlcoper, ma(t1', na het overUjden van
deze laatste, ct(tn de andere erfgerechtigden ·in de rechte linie (1). (Burger-

nadeling (schending van de artikelen 843,
887, 920, 922 en 1079 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat nit de vaststellingen
van het bestreden arrest blijkt dat de
kwestieuze akte van vervreemding van
30 September 1921 (verkoop aan een erfgerechtigde in de rechte lijn en met voorbehoud van het vruchtgebruik) vermeldt
lijk Wetb., art. 918.)
dat de echtgenoten Geelen-Haelen eveneens erfgerechtigden in de rechte lijn
(ECH'l'GENO'l'EN GEELEN-HAELEN,
(hier aanleggers), verklaarden deze over'!'. CONSO:JR'l'EN GU'l'SCHOVEN.)
eenkomst aan te nemen en goed te keuren·
ARREST.
O~erwegende dat het arrest uit deze
feitelijke gegevens wettelijk heeft kl~n
HET HOF; - Gelet op het bestreden nen afieiden dat de litigieuze verkoop met
arrest, op 5 Mei 1950 door het Hof van viel onder de in het eerste gedeelte van
beroep te Luik gewezen;
artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek
Over het middel : schending van de ar- omschreven vermoedens van gift, maar
tikelen 6, 843, 887, 918, 920, 922, 1079 en · dat bewuste gift ingevolge van de door
1130 van het Burgerlijk Wetboek, 97 van aanleggers gegeven toestemming, een verde Grondwet, doordat, na vastgesteld te vreemding ten bezwarencle titel is welke
hebben dat krachtens de op 30 September door het laatste gedeelte van voornoemd
1921 tussen de weduwe Haeken·Segers en artikel is toegelaten en niet onderworpen
haar twee dochters gesloten overeenkomst, is aan inkorting of inbreng, noch aan
het litigieus onroerend goed onder voorbe- vernietiging wegens benacleling voor meer
houd van vruchtgebruik verkocht werd dan een vienle in de verdeling;
door de moeder aan haar dochter Marie
Overwegende dat de omstandigheid dat
met last voor deze laatste binnen de drie de verkoopprijs niet aan de verkoopster,
maanden na het overlijden van .de ver- maar aan : aanleggers binnen de drie
koopster aan haar zuster Elise de som van maanden na het overlijden betaalbaar
25.000 frank te betalen, dat deze som was het karakter van vervreemding ten
in 1921 de totale waarde vertegenwoor- bez~arende titel van eerstgenoemde niet
digde van de naakte eigendom van wijzigt;
het onroerend goed, dat in werkelijkheid
Dat het middel niet kan aangenomen
de moeder en haar twee dochters akkoord worden·
waren dat het goed zou toeg~wezen worOm die redenen, verwerpt de voorzieden aan Marie, die bij de moeder inwoon- ning;
veroordeelt aanleggers tot de kost~n
de, terwijl aan Elise een vergoeding in en
een vergoeding van 150 frank Jebaargeld zou uitgekeerd worden en dat genstotverweerders.
deze verrichting, door de toestemming van
de aanleggers tot de vervreemding, het
19 Juni 1952. - 1 6 kamer. - Voorzitter
voordeel had, het verkochte goed onher- en verslaygever, H. Bail, raadsheer dienstroepelijk nit de erfenis te sluiten, het doende voorzitter. - Gelijlcl·uidende conbestreden arrest beslist dat de litigieuze clu.s·ie, H. Colard, advocaat-generaal. overeenkomst geldig overeenkomstig arti- Ple-iters, HH. Simont en Van Leynseele.
kel 918 van het Burgerlijk Wetboek werd
aangegaan; dan wanneer deze verrichting een erfopvolgingsbeding uitmaakt die
niet valt binnen de voorzieningen van ar1" KAMER. - 19 Juni 1952
tikel 918 van het Burgerlijk Wetboek
(schending va:iJ. deze bepaling en van de
artikelen 6 en 1130 van het Burgerlijk 1° SCHENKINGEN EN. TEST.AMEN·
TEN.- VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN
Wetboek) en dan wanneer, moest men deze
AAN EEN ERFOPVOLGER IN RECH'l'E LINIE. aanzien als een boedelverdeling door
BEDONGEN PRIJS LAGER DAN DE WERKELIJKE
bloedverwanten in de opgaande lijn of
WAARDE. - VERSCHIL. - 0NRECH'l'S'l'REEKeen gift, dan zou ze toch onderworpen
SE GIFT. - GELDSOM AAN INBRENG ONDERHE·
zijn aan de organieke regelen van de inVIG.
breng of van de vermindering wegens aantasting van het wettelijk voorbehouden 20 ERFENISSEN. - VERJ.l:OOP VAN ONROERENDE . GOEDEREN AAN EEN ERFOPVOLGER IN
gedeelte of van de vernietiging wegens be·
RECH1'E LINIE. - BEDONGEN PRIJS LAGER.DAN
DE WERKELIJKE WAARDE. ·- GEDEELTE VAN
(1) Zie verbr., 20 Januari 1950 (Arr. Verbr.,
DE PRIJS NA HE'l' OVERLIJDEN VAN DE VERJ.l:O1950, biz. 310; Bull. en PASIC., 1950, I, 331, en
PERS BETAALBAAR. - GEEN VERDRAG OVER
de nota's). Raadpleeg ook het volgende arrest.
EEN '!'OEKOMS'l'IGE ERFENIS.
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3°

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN.- VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN
Al).N EEN ERFOPVOLGER IN RECHTE LIJN.- BEDONGEN PRIJS LAGER DAN DE WERKELIJRE
WAARDE.- VERSCHIL IN TE BRENGEN ALS ONRECHTSTREEKSE GIFT. - BEDRAG VAN Dl'l'
VERSCHIL VASTGES'l'ELD ZONDER DAT '1'01' RET
BEPALEN VAN DE BEDONGEN PRIJS REKENING
WERD GEHOUDEN MEl' EEN VOORBEHOUD VAN
VRUCHTGEBRUIK NOCH MET EEN AAN DE KOPER OPGELEGDE LIJFRENTE. - VoORZIENING
DOOR DE ANDERE ERFOPVOLGEBS IN RECH1'E
LIJN. - MIDDEL HIERUIT AFG'ELEID DAT DE
INBRENG NIET OVEREENKOMSTIG AR1'IKEL 918
VAN HE'l' BURGERLIJK. WE'l'BOEK GEREGELD
WERD, ALHOEWEL ZIJ IN DE YERKOOP ·NIE'l'
TOES1'EMDEN. MIDDEL BIJ GEBREK AAN
BELANG NIE'l' ONTVANKELIJK.

1° Wannee·r een verlcoop van onroerende
goede1·en aan een erfopvolger in 1·eahte
lijn noah -mits een spotp1·ijs gedaan
werd noah -met de bedoeling het voo1·beJwuden gedeelte van de' medege1·eahtigden van de leaper in de nalatensahap van de verlcopers aan te tasten,
is zij een reahtsgeldige verkoop, nlhoewel de werlcelijlce waa1·de van het goecl
hager ·is clnn de bedongen prijs; de
geldsom, die het versalril uitmaalct t~ts
sen de tverlcelijlce waarde en de bedongen pTijs, is als onreahtstreelcse gift
aan inbreng onde1·hevig (1).
2° Maalct geen vercZ1·ag 11it over een toelr;omstige e1·tenis, de verleoop vnn onmerende goedeTen nan een erfopvolger ·in
reahte Ujn, voo1· een prijs lage1· clan rle
werlcelijlce wan·rde en met berling rlat
een gedeelte van deze prijs na het overlijden van rle verlcopers znl betaalbaar
zijri (2). (Burg. Wetb., art. 1130.)
3° 1Vannee1· een verlcoop van onroerenrle
goederen ann een erfopvolger in 1·eahte
lijn werrl toegestctnn tegen een lartere
pTijs dan rle we1·lcelijlce wnn·rrle en het
bedrag va-n rle geldsom die het ve1·sahil
tussen de we1·lcelijlr;e wna·rde en de bedongen prijs ~titmaalct, wellce som als
on1·eahtst1·eekse g·ift dient te worrlen ingebraaht, vastgesteld wercl zonder dat
tot het bepalen van de beclongen
p1·ijs 1·e1cenin.IJ wm·a geho·nclen met de
omstanrligheid rZat cle ve1"7cope·rs ziah
het reaht haclclen voorbehou.den httn
lev en lnnrt een rtedeelte van· cle verlcoahte plnntsen te bewonen en clat de
leaper ziah er toe hnrl verbonden hen te
onderhouflen, zijn fle anflere erfrtm·eahtigclen, bij yeb1·e1c ann belnnrt, niet ontvankelijlc een midclel hieruit at te leiden dat cle inb1·eng n·iet ove1.·eenkomstig a1·tikel 918 vnn het Burgedijk Wet(1) Zie DE PAGE, bd. VIII, 1' d., n" 6, 9 en
510, en 2' d., n' 1408.
(2) Raadpl. het.voorgaand arrest en de nota.

boek werd geregelcl, alhoewel zij met cle
verl.;oop niet ·instemden.

'1'.

(VAN AUDENAERDE EN CONSOORTEN,
VAN AFDENAERDE EN YANDENBROUCKE.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest door het Hof van beroep te Gent,
op 5 Mei 1950 gewezen ;
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 858 en
859, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926,
927, 928, 929 en 930 van het Burgerlijk
W etboek, doordat het bestreden arrest,
na vastgesteld te hebben : 1 o dat Casimir
Van Audenaerde samen met zijn echtgenote aan een van hun erfgerechtigden,
hun zoon Gerard, een onroerend goed
tegen. de prijs van 1.250.000 frank heeft
verkocht, prijs op dewelke 450.000 frank
onmiddellijk zouden betaald geweest zijn
terwijl het saldo bij middel van twee stortingen van 400.000 fr. na het overlijden
van elkeen der verkopers zou worden betaalcl ; 2° clat een deskunclig onderzoek uitwijst dat het vervreemcl goed een waarde
van 2.343.000 frank had, wat buiten de betalingstermijnen en cle wijstelling van interesten een voorcleel van 1.093.000 fr. insluit, en zonder vast te stellen dat in cle
nalatenschap onroerencle goecleren van clez.e.lfcle. aarcl, dezelfde waarde en deugdeliJkheid voorhanden zouclen zijn, waaruit
voor de andere mecleerfgenamen ongeveer
gelijke kavels zouclen kunnen worden samengestelcl, beslist heeft clat, claar het
voorcleel voortvloeiencle. uit de geringheid
van cle prijs niet met vrijstelling van inbreng wercl geclaan, de verkoop niet met
de becloeling, het voorbehouclen gedeelte
aan te tasten, geclaan wercl, bij bevestiging van het vonnis beslist heeft dat cle
zogezegcle verkoop niet nietig was en dat
verweerders, hetgeen het voorwerp van cle
onrechtstreekse schenking heeft uitgemaakt in de nalatenscbap der verkopers
moesten inbrengen, clan wanneer ieder cler
op het~ voorbehouclen gecleelte recht hebbend~ erfgenamen recht bad op zijn aandeel m natura in cle goederen welke door
hun rechtsvoorganger op ongeoorloofde
wijze ,geschonclen werclen, llan wanneer althans het bestreden arrest aan het Hof
niet toelaa t te oorclelen of er in cle nalatenschap voldoencle onroerencle goederen
voorhanllen waren om aan ieder cler op
het voorbehouclen gedeelte rechthebbende
erfgenamen hun aancleel van onroerende
goecleren toe te kennen :
Overwegende clat het nit cle vaststellingen van het bestreclen arrest blijkt clat
cle betwiste verkoop van cle hofstecle een
rechtzinnige verkoop is, welke niet tegen
een spotprijs werd toegestaan noch met

- - - - ----
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van de medegerechtigden van de koper in
de nalatenschappen van de verkopers aan
te tasten en dat, indien de akte van verkoop dd. 2 April 1943 een onrechtstreekse
schenking van het verschil tussen de
werkelijke waarde der verkochte goederen en de bedongen verkoopprijs inhoudt,
de werkelijke inzichten van de verkopers
en de koper zijn bewezen door het feit dat
de schenking zonder vrijstelling van inbreng is gedaan geworden ;
Overwegende dat, in die omstandigheden, het Hof van beroep te recht de geldigheid van de verkoop heeft aangenomen
en beslist dat Gerard Van Audenaerde in
de nalatenschap van zijn vader enkel de
helft van- het bedrag der onrechtstreekse
schenking in geldspecH:\n in te brengen
heeft; dat immers de regelen aangaande
het voorbehonden gedeelte niet toepasselijk zijn op de akten onder bezwarende
titel en dat hoewel de verkoop tegen een
voordelige prijs een schenking inhoudt,
de akte een verkoop blijft, zodat de koper
niet tot inbreng van een gedeelte der gekochte goederen kan verplicht zijn, maar
in het voorkomend geval, aileen een som
geld moet inbrengen gelijk aan het verschil tussen de werkelijke waarde van de
verkochte goederen en de overeengekomen verkoopprijs ;
Overwegende dat daaruit volgt dat het
Hof van beroep niet verplicht was- na te
gaan of in de nalatenschap van vader Van
Audenaerde onroerende goederen voorhanclen zijn van dezelfde aard, -dezelfde
waarde en deugdelijkheid als degenen
van de aan eerste verweerder overgedragen goederen, waaruit voor de andere
med~erfgenamen ongeveer gelijke kavels
knnnen samengesteld worden;
Dat het middel niet gegrond is ;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 1317,
1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest beslist heeft
dat de door de echtgenoten Casimir Van
Audenaerde aan hun zoon Gerard gedane
schenking geen onroerend goed doch
slechts een geldsom tot voorwerp had, dan
wanneer nit het arrest, dat de termen
zelf van de akte van notaris Fraeys dd.
2 April 1943 weergeeft, blijkt dat de akte
verkoop houdt van de goederen welke de
hoeve samenstellen mits een globale som
van 1.250.000 frank, deze prijs gewis Pen
gedeelte van de waarde der hoeve verbergende, doch dat het niettemin zeker is dat
de schenking op het onroerend goed draagt
en dat het het onroerend goed is, ondeelbaar voorwerp van de schenking-verkoop,
dat in natura moet worden ingebracht :
Overwegende dat de bestreden beslissing
vaststelt dat de akte van verkoop van
2 April 1943 een onrechtstreeks voordeel

aan de koper verschaft; dat zij, zonder
het geloof te schenden verschuldigd aan
de akte van verkoop, zoals die door haar
wordt samengevat, met het oog op de door
eerste verweerder te verrichten inbreng,
heeft mogen beslissen « dat de onrechtstreekse schenking niet een onroerend
goed tot voorwerp heeft, maar wel een
voordeel besta:inde in het verschil tussen
de bedongen koopprijs en de werkelijke
verkoopwaarde >> ;
Dat het middel niet kan aangenomeri
worden;
Over het derde middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 791, 1389,
1130, 1131, 1133, 1317, 1319 en 1320 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest beslist heeft dat de akte waarbij Casimir Van Audenaerde samen met
zijn vrouw aan een van hun op het voorbehouden gedeelte recht hebbende erfgenamen hun hoeve verkocht hebben mits de
prijs van 1.250.000 fr., som waarop onmiddellijk 450.000 frank zouden betaald geweest zijn en waarvan het saldo bij middel van stortingen van 400.000 frank na
het overlijden van ieder der verkopers_ betaald zou zijn, zonder beding van interesten, geen verdrag over een toekomstige
erfenis uitmaakt, dan wanneer het bestreden arrest zelf vaststelt dat de akte
tot doel had een onroerend goed buiten
de boedel van de echtgenoten Van Audenaerde te doen uitgaan, tegen een prijs
die nauwelijks de helft der waarde van
het onroerend goed bereikte, door de twee
derden van deze spotprijs op de nalatenschap van de echtgenoten Van Audenaerde
aan te rekenen en door zelf voor vijf jaar
de inbreng van de aan de nalat(mschap
verschuldigde schuld uit te stellen, daarenboven het geloof miskennend dat aan de
conclusies client gehecht :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat de betwiste verkoop
actuele rechten aan eerste verweerder
heeft overgedragen en geen rechten welke
hij in de nalatenschappen der verkopers
moest vinden ; dat _de omstandigheid dat
een deel van de verkoopprijs betaalbaar
werd gesteld voor de helft binnen de vijf
jaar- na het overlijden van vader Van
Audenaerde en voor de wederhelft binnen de vijf jaar na het overlijden van
moecler Van Audenaerde niet voor gevolg
heeft dat partijen over een goed afhangende van de nalatenschappen cler verkopers beschikt hebben; dat derhalve het bestreden arrest te recht heeft beslist dat
de verkoop -geen beding betreffende een
toekomstige erfenis uitmaakt ;
Over het tweede onclerdeel :
Overwegende clat aanleggers de besluiten niet aanduiden waarvan het bestreden
arrest het geloof zoi_l hebben geschonclen;
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Dat dienvolgens het eerste onderdeel
van het middel ongegrond en het tweede
onderdeel, niet ontvankelijk is;
Over het vierde middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 918, 829,
844, 949 en 1130 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest, na
vastgesteld te hebben dat de akte van
2 April 1943 verkoop van de hoeve houdt
mits zekere bepaalde voorwaarden, namelijk het recht voor de schenkers-verkopers
gedurende hun leven een g~deelte der verkochte lokalen te bewonen en de verbintenis voor de overnemer de overdragers te
onderhouden, geweigerd heeft toepassiJ;~g ~
~van artikel 918 van het Burgerlijk WeF'
boek te maken, dan wanneer de akte een
voorbehoud van het vruchtgebruik van
een gecleelte der afgestane goederen en
een beding van in natura betaalbare lijfrente bevat, alhoewel geen enkele cler erfgerechtigden in de rechte lijn, zijncle de
eisers in verbreking-, in de vervreemding
heeft toegestemcl :
Overwegende dat het bestreden arrest
het beclrag van de aan eerste · verweerder
opgelegcle inbreng heeft bepaald alsof de
verkoop, buiten de betalirig van een prijs
van 1.250.000 frank,· geen verplichtingen
van woonstverschaffing en onderhoud ten
laste van de koper voorzag en de waarde
van die· bijkomende verbintenissen, in de
mate waarin zij ten opzichte van Casimir
Van Audenaercle werden uitgevoercl, niet
op het beschikbaar gecleelte van clezes nalatenschap aangerekend heeft; dat het
midclel geen belang voor aanleggers oplevert en derhalve niet ontvankelijk is;
Over het vijfde micldel : schending van
de artikelen 97 van de Gronclwet, 1349;
1350 en 1351 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest beslist heeft
dat door het vonnis der Rechtbank te
Brugge del. 11 Februari 1946 clefinitief gevonnist werd dat Gerard Van Audenaerde
de som van 128.950 frank op de prijs van
de stoffering betaald heeft, clan wanneer
het vonnis zich er bij bepaalt deskundigen
aan te duiden ermede belast de waarde
der vervreemcle voorwerpen te onclerzoeken, zoncler vooraf te vonnissen over de
kwestie te weten of de zogezegcle betaling
van 128.950 frank al dan niet werkelijk
geclaan werd :
Overwegencle dat de door het bestreden
arrest gegeven interpretatie niet onverenigbaar is met de bewoording van het
vonnis cld. 11 Februari 1946; dat het middel niet kan worden aangenomen ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kos(1) Verbr., 23 Juni 1952 (Bull. en PASIC.,
1952, I, 683).
(2) Verbr., 10 December 1925 (Bull. en PAsiC.,

ten van de aanleg in verbreking en tot
een vergoeding van 150 frank jegens de
verweerders.
19 Juni 1952. - 18 kamer. - Voorzitter,
H. Bail, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Smetrijns. Gelijklttidende conclusie, H. Colard, advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Resteau
en VanRyn.
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1° VOORZIEJNING IN VERBREKING.
'- VORM. '--- MILITIEZAKEN. - VooRZIENING NA 28 MAART 1952. - GEEN VERMELDING VAN DE GESCHONDEN WE'l'TELIJKE BEPALING. - VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK.
2° VOORZIENING IN VERBREKIN(} ..
- MILITIEZAKEN. ~ VOORZIENING NA VERWERPING VAN EEN EERSTE VOORZIENING ONONTVANKELIJK. - DRAAGWIJDTE VAN DEZE
HEGEL.
1° .De voorziening ingesteld na 28 Maart.
1952 tegen een beslissing van de herkeudngsmad is niet ontvankelijk zo zij,
namelijk, niet. d.e wettelijke bepaling
vermeldt waarvan de schending wordt
ingeroepen (1). (Wet van 19 Juni 1951,

art. 52.)
2° In militiezaken mag een pMtij zich
niet een tweede maar tegen dezelfde beslissing voorzien> zelfs zo de tweede~
vooniening inyesteld werd v66r dat
ot,er de eerste werd beslist, behoudens
indien de eerste voorzienin_q nieti.q
is weyens schending van de wet van
15 Jttni 1935 en alleen om deze reden,
of dat aanlegyer regelmatig er van had
afgezien (2).

(DUPUIS.)
1\RREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 11 April 1952 door de Herkeuringsraad van de provincie Henegouwen gewezen, waarbij aanlegger geschikt
tot de dienst verklaarcl wordt;
I. Over de voorziening van 11 April
1952 :
Overwegende dat luiclens artikel 52, paragrafen 1 en 4, van de dienstplichtwet
van 15 Juni 1951, de voorziening tegen een
beslissing van de herkeuringsraad, op
straffe van nietigheid, benevens de uiteen1926, I, 111) ; 2 Juli 1951 (Arr. Verb1·., 1951,
blz. 650; Bull. en PASIC., 1951, I, 747) en 26 November 1951 (Arr. Ve1·br., 1952, blz. 144; Bull.
en PAsrc., 1952, I, 161).
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zetting der midclelen, de vermelding van
de wetsbepaling moet bevatten waarvan
de schending ingeroepen wordt;
Overwegende dat de voorziening zodanige vermelding niet bevat;
II. Over de voorziening van 25 April
1952:
Overwegende dat, krachtens de artikelen 39 van titel IV van het reglement van
28 Juni 1738 en 438 van het Wetboek
van strafvordering, de verwerping van
de eerste :voorziening de niet-ontvankelijkheid ten gevolge heeft van de op
25 April 1952 tegen dezelfde beslissing ingestelde voorziening; dat, behoudens de
wet van 8 Maart 1948, deze regel van openbare orde toepasselijk is .welke ook de redenen zijn die tot verwerping van de eerste voorziening aanleiding gegeven hebben, en hoewel over beide voorzieningen
bij hetzelfcl.e arrest uitspraak wordt gedaan;
Om die reclenen, verwerpt de voorzieningen.
23 Juni 1952. - 2• kamer. - Voorzittm·,
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever,
H. Anciaux Henry de Faveaux. - Gelijlcl1tidende concl·usie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, eerste advocaat-generaal.

2• KAMER. ~ 23 Juni 1952
VOORZIENING IN VERBREKING.
1\lliLlTIEZAKEN. - VOORZIENING DOOR DE
VADER VAN DE MILICIEN IN DIENS NAAM INGESl'ELD. - GEEN BIJZONDERE VOLMACHT. NIEl'-ONTVANKELIJKHEID.

Dat de voorziening dus niet ontvankelijk is;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening.
23 .Juni 1952. - 2• kamer. - Voorzitter,
H. Wouters. - Ve1·slaggever, H. Anciaux
Henry de Faveaux. - Gelijlcluidende concl1tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.

2• KAMER. -

23 Juni 1952

VERKEER. - l\'IIDDEL AANVOERENDE DAT
HEl' VONNIS AAN EEN OPENBARE WEG RET
KARAK'l'ER VAN HOO~'DWEG NIET ERKENDE.
VONNIS WAARBIJ DIT KARAKTER AAN DE
OPENBARE WEG NIET ONTKEND WORDT.
MIDDEL DAT FEITELIJ.KE GRONDSLAG MIST.
Mist urondslag in feite, het middel aanvoel·end .dat het vonnis ann een openbare weg het Tcarakter van hoofdweg
niet erlcende, dan wanneer het vonnis
dit karakter ann de openbare weu niet
ontlcende, doch vaststelt dat de nanlegger zijn voe1·tu.ig met een gevaarlijke
snelheid bestuurde en bij het naderen
vnn een lcntispunt niet de rechterzijde
·van de rijweg volgde. (Wegcode, art. 41

en 29, 4°.)
(ROCQuE, T. BARRET.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 17 Januari 1952 in hoger beroep
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
Is niet ontvankelijlc, de voorzienin,q tete Charleroi;
gen een beslissing van de herlceurin,qsraad namens de milicien door dezes vaI. Over de voorziening van Robert Bocder ingesteld, indien deze' niet blijken
que, beklaagde :
laat van een claartoe ueueven bijzondm·e
In zoverre de voorziening gericht is
volmacht (1). (Wet van 15 Juni 1951,
tegen de over de publieke vordering geweart. 52.)
zen beslissing :
Over het enig middel : schending van
(CREPIN.)
artikel 54 van de Wegcode, doordat het
bestreden vonnis aan de hoofdweg de
ARREST.
voorrang niet heeft toegekend die hij ten
HET HOF; - Gelet op de bestreden · opzichte van een trouwens niet verder
beslissing, op 10 April 1952 door de Her- dan de aansluiting lopende secundaire
keuringsraad van de provincie Henegou- weg geniet, en te dezen aanzien niet met
redenen is omkleed :
wen gewezen;
Overwegende dat het vonnis aan de door
Overwegende dat de voorziening ondertekend werd door Paul Orepin, vader van eerste aanlegger gevolgde openbare . weg
de milicien, Willy Orepin; dat de onderte- het karakter van hoofdweg niet ontkent
kenaar van de voorziening niet laat blij- ten opzichte van de door eerste verweerken van een volmacht om zich namens der gevolgde weg ;
Willy Orepin te voorzien;
Dat het de uitgesproken veroordeling
op de artikelen 41 en 29, 4°, van de Wegcode grondt ;
(1) Verbr., 18 Juni 1951 (Arr. Verbr., 1951,
Dat het middel feitelijke grondslag
blz. 620; Bull. en PAsrc., 1951, I, 717).
mist;
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Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt elk der aanleggers tot
de helft der kosten.
23 Juni 1952. - 2• kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever,
H. Bareel. - Gelijkluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Ausselet en de Rijcke (heiden van de Balie
te Charleroi).

2•

KAMER. -

23 Juni 1952

1° DOUANEN EN ACCIJNZEN.- OvERMACH'r. -

GEEN INBREUK.

2o BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE RECH'.rER OVER DE GROND. STRAFZAKEN. DWANG DIE EEN STRAFBARE
INBREUK UITSLUI'l'. FEITELIJKE VASTSTELLING. SOUVEREINE VASTSTELLING.

3° DOUANEN EN ACCIJNZEN. -

IN-

BREUK. 0VERMACHT. SLUIT NIET
NOODZAKELIJK DE VEHOORDELING UIT TO'l'
HET BETALEN DER ONTDOKEN RECIITEN NOCH
TO'l' HET VERBEURDVEHKLAREN DER KOOP-,
WAREN.

1 o Zelfs in zake inb1·eu,ken op de wetten
betreffende douanen en accijnzen sluiten overmacht en dwang de schuld
!tit- (1).
2° De rechter over de grand stelt in jeite
op souvereine wijze he_t bestaan vast
van een dwang die een strajbare inbre!tk uitsl,uit (2).
3° De vnststelUng dat de verdachte van
een inbre!tk op de wetten betreffende
de douanen en acoijnzen geen strctfbctre
inb1'eulc pleegde, omdat hij zioh in een
geval vctn oveTmnoht bevond, sluM niet
nood<1akelijk de veroordeling 'Uit tot het
betnlen der ontdoken Teohten (3) nook
tot het ve·rbeuTdve·rklaren vnn de lcoopwaTen (4).
(BEHEER DER DOUANEN EN ACCIJNZEN,
T. MIESSEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 Februari 1952 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
(1) Verbr., 22 Maart 1948 (Ar1·. Vm·br., 1948,
biz. 169; Bull. en PASIC., 1948, I, 190); 28 Februari en 25 April 1949 (Arr. Verbr., 1949,
biz. 152 en 265; Bull. en PAsrc., 1949, I, 166
en 300). Zie, wat de onweerstaanbare dwaling
betreft, verbr., 17 J anuari 1949 (Arr. Verb1·.,
1949, biz. 29; Bull. en PASIC., 1949, I, 32).
(2) Verbr., 10 Juli 1944 (Bull. en PAsrc.,
1944, I, 435). Wanneer de rechter, daarentegen,
de dwang afleidt uit bepaalde feitelijke eleinen-

Over het eerste middel : schending van
de artikelen 19, 22 en 25 van de wet van
6 April 1843 en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest, na vastgesteld
te hebben dat de verdachte (hier verweerder), zonder het daartoe vereist
bescheid, binnen de douanekring goederen
in zijn bezit heeft gehad, verweerder van '
de aldus luidende telastlegging vrijspreekt, om de reden dat hij de vereiste
aangifte willende doen, zulks niet heeft
kunnen verwezenlijken, dan wanneer de
wetten welke de beteugeling in zaken van
douanen en accijnzen inrichten, de !outer materiele schending van hun voorschriften strafbaar stellen, afgezien van
het voornemen van de overtreder :
Overwegende dat zowel ter zake van inbreuken op de wetten betreffende de douanen en accijnzen, als in alle andere strafzaken hoegenaamd niemand kan worden
veroordeeld wegens een feit dat hem in
genen dele mag worden toegerekend;
Overwegende dat het bestreden arrest
feitelijk, en dienvolgens souverein, vaststelt dat verweerder niet de nodige tijd
heeft gehad om v66r de aankomst van de
beambten der overheid de aangifte der
goederen te doen, en zich onder dwang of
in een geval van overmacht heeft bevonclen;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweecle micldel : schending' van
de artikelen 19, 22 en 25 van de wet van
6 April 1843 en 97 van de Grondwet, doordat het hof van beroep verweerder althans niet tot het betalen van de outdoken rechten heeft veroordeeld en de goederen welke hij onder zich had niet verbeurcl heeft verklaard;
Overwegende clat de omstandigheid dat
verweercler door overmacht in de onmogelijkheid is geweest om te bekwamer tijd
de litigieuze waren aan te geven niet
volstaat om de afwijzing van de eis tot
betaling van de rechten op de goederen
welke hij onder zich had, noch de afwijzing van de eis tot verbeurdverklaring
van bewuste, goederen te rechtvaardigen;
Dat het mi<ldel gegrond is;
En overwegende voor het overige dat de
ten, die hij vaststelt, heeft het Hof het vermogen na te gaan of de rechter, bij deze afleiding, niet het wettelijk begrip van de dwang
miskende (verbr., 26 April 1948, Arr. Ve1·br.,
1948, biz. 238; Bull. en PAsra., 1948, I, 287;
27 December 1949 (A1-r. Verbr., 1950, biz. 265;
Bull. en PASIC., 1950, I, 284).
(3) Verbr., 10 Juli 1944 (Bull. en PAsrc., 1944,
I, 435).
(4) Raadpl. verbr., 19 Maart 1951 (Arr.
Fe1·br., 1951, biz. 413; Bull. en PAsra., 1951, I,
492). '
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substantHo\le of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch enkel voor zoveel het de
eis tot betaling van de rechten op de goederen welke verweerder in zijn bezit had
en de eis tot verbeurdverklaring van deze
·goederen· heeft afgewezen ; verwerpt de
voorziening voor het overige; beveelt dat
onderhavig arrest zal· :overgeschreven
·vrorden in de registers van het Hof van
beroep te· Luik en dat melding er van zal
maakt worden op de kant van· de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt
verweerder tot Mn clerde van de kosten,
laat de overige twee derden ten laste van
de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.
23 .Tuni 1952. - 2° kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, vootzitter. - Verslaggever,
H. Daubresse. - Gelij7cl7tidende oonolusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. -· Pleiter, H. Depresseux (van de Balie bij het Hof van beroep
te Luik).

2°

KAMER. --'-

23 Juni 1952

MIDDELEN TOT VERBREKING.
·STRAFZAKEN. - J\I!IDDEL EEN GEBREK AAN
AN'l'WOORD OP DE CONCLUSIES AANVOEREND.
- GEEN VERDERE .BEPALING. - NIET-ONT~
. VANKELIJKHEID.
ls niet ontvankelijk, het middel afgeleid
uit een gebrelc aan antwoord op de oonolu.sies, wanneer het niet de vordering,
noah het verweermiddel of de ea:oept-ie
aand7tidt
die
niet
werden
beantwoord (1).

(DANNEMARK.)

het Hof van beroep genomen hoofdconclusies niet heeft beantwoord :
Overwegende dat in het middel noch eis,
noch verweer, _noch exceptie worden aangeduid waarop het bestreclen arrest geen
antwoord zou hebben verstrekt;
Dat deze oncluidelijkheid van het mid~
del het Hof in de omnogelijkheicl stelt
het te beantwoorden;
En overwegende dat de substantHHe of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
23 .Juni 1952. - 2" kamer. - Voorzitter,
H. -Wouters, voorzitter. - Verslagge1Jer,
H; :Bareel. - Gelijkl7tidende oonol·usie,
·H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.

2"

KAMER. -

23 Juni 1952

BUURTSPOORWEG. - BESTUURDER.
0NV00RZICHTIGHEID 'VELKE OORZAAK IS VAN
ONVRIJWILLIGE VERWONDINGEN. -HOEFT NIET
NOODZAKELIJK GESTEUND OP EEN INBREUK OP
HET POLI'l'J,'EREGLEMENT.
De bestu7tr~e~- van een bmwttrein lean
een andere onvom·ziohtigheid hegaan,
wellce oorzaak is van het wanbedrijf
van onvrijwillige verwondingen, dan deze van niet te hebben vert1·aagd ivan~
neer het verkeer op de weg belemmerd
is of van een verande1·ing van r-iohting
niet te hebben aangekondigd (2). (Straf-

wetboek, art. 418 en 420 ; kon. besl. .van
22 November 1932, art. 1; kon. besl. van
26 Augustus 1938, art. 1.)
(WIAME, '1'. NEUVILLE·.)
ARRES'l'.

HET HOF; _..!... Gelet op het bestreden
arrest, op 14 Februari 1952 door het Hof
van beroep te Luik gewezen ;
Overwegende dat de voorziening enkel
tegen het openbaar ministerie gericht is;
Over het enig middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest de door aanlegger v66r

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 22 Februari 1952 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Namen;
A. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de over de publieke vordering
gewezen beslissing ;
I. Over de voorziening van Wiame, verdachte :
·
Over het enig middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het

.. (1) Verbr., 14 Januari 1952 (zie boger,
blz. 230;. Bull. en PASIC., 1952, I, 256).
(2) Verbr., 25 April 1939 (Arr. Verbr., 1939,

blz.l46; Bull. en PASIC., 1939, I, 212); lOMaa.rt
1943 (A1·r. T'e.rb1·., 1943, 55; Bull. en PAsrc.
1943, 1:, 87).
. .
'
. . ..
'

ARREST.

-603bestreden vonnis, na aanlegger in verbre- nale maatschappij der buurtspoorwegen,
king, Wiame, te hebben vrijgesproken van burgerlijk aansprakelijke partij :
de onder B en a in de dagvaarding opgeOverwegende dat aanlegster niet tot de
geven telastleggingen luidend als volgt : kosten der publieke vordering werd verB) « een voertuig op rails besturende, naoordeeld en dat haar voorziening tegen
gelaten te hebben te vertragen of zelfs te het openbaar ministerie derhalve niet ontstoppen wanneer de baan belemmerd is >> ; vankelijk is ;
a) · « bestuurder zijnde van een voertuig
B. In zoverre de voorzieningen gericht
op rails en van richting veranderende,
nagelaten ten hebben zulks aan de wegge- zijn tegen de over de vordering der burbruikers kenbaar te maken door het ont- gerlijke partij gewezen beslissing :
Overwegende dat aanleggers geen bijsteken, volgens de omstandigheden, van
twee der vier lichtseinenwaarvan dit voer- zonder middel inroepen en dat het Hof er
tuig was voorzien >>, zijnde de enige in- ambtshalve geen opwerpt ;
breuken op het politiereglement betreffenOm die redenen, verwerpt de voorziede de exploitatie van de buurtspoorwegen ningen; veroordeelt elk der aanleggers tot
welke hem werden verweten, hem noch- de kosten van zijn voorziening.
tans veroordeeld heeft uit hoofde der telastlegging A, namelijk om « bij gebrek
23 Juni 1952. - 2" kamer. - Voorzitter,
aan vooruitzicht of aan voorzorg doch H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever,
zonder het inzicht om de persoon van een H. Bareel. - GeZijlclttidende conclusie
ander aan te randen, onvrijwillig slagen H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerst~
of verwondingen te hebben toegebracht advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Heraan Piron en Neuville>>, als enige grond mans en Gilson de Rouvreux.
tot staving dezer beslissing vermeldend
dat cc de gesteldheid der plaats en de uit
te voeren man:ceuvre in aanmerking genomen, Wiame onvoldoende behoedzaamheid betoonde >>, hetgeen een met het ont2e KAMER. - 23 Juni 1952
breken van redenen gelijkstaande tegenstrijdigheid of althans een ongenoegzame
WETTEN EN BESLUITEN. - MINISTEmotivering uitmaakt :
RiiiLE BESLUITEN GENOMEN KRACHTENS ARTIOverwegende dat het bestreden vonnis
KEL 2 VAN DE BESLUITWET VAN 22 JANUARI
enerzijds aanlegger Wiame van de in het
1945. - BESLUITEN GENOMEN NA VERLOOP
middel overgenomen telastleggingen B en
VAN DE BIJ DE WET VAN 7 SEPTEMBER 1939
a vrijspreekt; dat het anderzijds, om de
VASTGES'l'ELDE 'l'IJDRUIMTE. - MIDDEL HIERveroordeling te rechtvaardigen die het ten
OP GES'l'EUND DAT DEZE MINISTER-IELE BESLUIlaste van Wim,ne wegens het tegen hem
TEN ONWETTELIJK ZI.JN OMDA'l' DE MACHTEN
vaststaand bevonden misdrijf van slagen
DOOR DE KONING AAN DE MINISTER OVERGEen verwondingen uitspreekt, vaststelt dat
DRAGEN GEEN LANGERE DUUR KUNNEN HEBBEN
Wiame, cc de gesteldheid der plaats bij het
DAN DEZE VAN DE AAN DE KoNING ZELF TOEuitvoeren van de manceuvre in aanmerGEKENDE MACHTEN. - .ARREST OAT ZICH
king genomen >>, onvoldoende behoedzaamER RIJ BEPERK'l' TE BESLISSEN OAT DE GRENS
heid betoonde ;
VAN IJE DOOR DE WET VAN 7 SEPTEMBER 1939
Overwegende dat er geen tegenstrijdigBEPAALDE DUUR DE BESCH!KKINGEN NIET
heid bestaat tussen de reden waarop deze
TREFT DIE TE GELEGENER ~'IJD WERDEN GEveroordeling berust en de vrijspraak van
NOMEN. - GEEN PASSEND ANTWOORD.
voormelde telastleggingen B en a-;
Overwegende immers dat in zaken van Verst·relvt_ geen passend antwoord op de
verkeersongevallen, een gebrek aan voorconclus·tes waarbij beweerd wordt dat
uitzicht of voorzorg, bestanddeel van het
ministeriiile besluiten niet me·er wettemisdrijf van onvrijwillige slagen of verlij lr; lvrachtens artilvel 2 van de besluitwondingen, op een persoon kan wegen,
wet van 22 J amtari 1945 lMtnnen genomen
zelfs indien hij zich geenszins heeft
worden, na de dag waarop de Kon·ing
schuldig gemaakt aan een overtreding van
zelve geen besluitwetten meer lcrachwets- of reglementsbepalingen betreffende
tens de wet van 7 September 1939 had
de politie van de exploitatie der door de
lcunnen nemen, het arrest dat zich er
Regering vergunde buurtspoorwegen ;
bij_ beperlct te beslissen dat de gren;
van de door de wet van 7 September
Dat het middel feitelijke grondslag
1939 bepaalde duur de beschilclcingen
mist;
niet trejt die te gelegener tijd werden
En overwegende dat de substanti!He of
genomen (1).
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
(1) Raadpl. verbr., 26 Mei 1952 (zie boger,
II. Over de voorziening van.de Natio- biz. 538; Bull. en PAsrc, 1952, I, 617).

604(BRAULE.)
ARRES'l'.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 Mei 1951 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel : schending· van
artikel 97 van de Grondwet, wegens het
niet opgeven van redenen en het niet beantwoorden van de door aanlegger in hager beroep regelmatig ingediende conclusies;
Overwegende dat aanlegger bij regelmatig v66r het hof van beroep genomen
conclusies, onder meer, staande hield dat
het << onmogelijk is in artikel 2 van de
besluitwet van 22 Januari 1945 ll, genamen ter uitvoer!ng ''an de wet van 7 September 1939 waarbij aan de Koning buitengewone machten worden toegekend,
« de onontbeerlijke , wettelijke grondslag
te vinden welke de minister in staat stelt
in 1950 en 1951 nieuwe elementen te bepalen (namelijk het vaststellen van maximumprijzenJ welke aileen en op zich zelve
de als inbreuken aangemerkte feiten uitmaken; dat immers door de wet van
7 September 1939 een machtsoverdracht
van de wetgevende macht op de Koning
(de in: raad vergaderde ministers) wor<lt
bewerkstelligd, en dat door de besluitwet van 22 Januari 1945 een tweede
machtsoverdracht van <le Koning op de
Minister van economische zaken wordt
verwezenlijkt; dat de tweede machtsoverdracht geen uitgebreidere gevolgen kan
hebben dan de eerste; dat de op de Minister van economische zaken overgedragen macht om bij toepassing van artikel 2
van voormelde besluitwet nieuwe ministeriele besluiten te nemen, derhalve een
einde nam op de dag van het terugbrengen
van het leger op vredesvoet, grens die
vervolgens bij de wet van 10 Maart 1947
op 28 Februari 1947 werd bepaald ll;
Overwegende dat het bestreden arrest
aanlegger veroordeelt op de enkele grand:
« dat indien de aldus aan de Koning toegekende buitengewone machten, wat de
duur er van betreft, hun grens hebben in
het terugbrengen van het leger op vredesvoet, zoclanige beperking niet geldt voor
de door de Koning krachtens de buitengewone machten getroffen wetskrachtige
beschikkingen; dat de maatregelen ingevoerd bij een wet of een besluitwet principieel van onbepaalde toepasselijkheidsduur zijn; dat zulks het geval is voor de
nit kracht van de wet van 7 September
1939 genomen besluitwetten, welke op de
dag van het terugbrengen van het leger
op vredesvoet geenszins zullen ophouden
van kracht te zijn; dat de Minister van
economische zaken bijgevolg krachtens artikel 2 van de besluitwet van 22 Januari

1945 de besluiten heeft kunnen nemen

betreffende de overtreding wegens dewelke verdachte wordt vervolgd ; dat het dus
verkeerd is te beweren dat deze besluiten
onwettelijk zijn ll ;
Overwegende dat de conclusies aldus
niet passend worden beantwoord; dat inderdaad geen antwoord wordt verstrekt
op aanleggers stelling dat artikel 2 van
de besluitwet van 22 Januari 1945 een
machtsoverdracht van de Koning op de
Minister van economische zaken behelsde
en dat deze overdracht niet van langere
duur zijn kon dan de overdracht aan de
Koning van buitengewone machten die de
wet van 7 September 1939 volgens aanlegger omvat;
Dat het arrest, door aanlegger te veroordelen wegens inbreuken op deze minissteriele besluiten die in 1950 krachtens
de besluitwet van 22 Januari 1945 werden genomen, zonder op passende wijze
regelmatige conclusies te beantwoorclen,
artikel 97 van de Grondwet geschonden
heeft;
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 gemaakt worden 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.
23 .Tuni 1952. - 2° kamer. - Voorzitte·r,
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever,
H. Fettweis. - Gelijlcl~ticlende concl~tsie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Hofmans (van de Balie bij het Hof van beroep te Brussel).
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1° VERKEER. -

TEKEN WAARBIJ EEN BEPERKING VAN HE1' GEWIOHT DER VOERTUIGEN
WORDT AANGEDUID. - VERPLICHTENDE AARD.
- VooRWAARDEN.
2°
ONVRIJWILLIGE DODING EN
VERWONDINGEN. - VORDERING VAN
DE BURGERLIJKE FARTIJ. - VERDACHTE BEWERENDE DAT OOK DE BURGERLlJKE PARTIJ
EEN FOU'.I', OORZAAK VAN DE SCHADE, BEGING.
- VONNJS DAT DIT VERDEDIGINGSMIDDEL NIET
BEAN'l'WOORDT. - VEROORDELING VAN DE
VERDACH'l'E TOT DE ALGEHELE YERGOEDING
DER SCHADE. - NIE'l'-GEMO'l'IYEERDE YEROORDELING.

1 o H et teken dat een beperlGing van het
_qewicht der voertuigen aanduidt, voorzien bij artilcel 13.'e, 2, A, 6°, van de
Wegcode, is ve1·plichtend wanneer het

-

--.-

--

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

-605-

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 28 Februari 11l52 in boger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Marche-en-Famenne;
I. .Aangaande de door Rene Soroge ingestelde voorziening :
A. In zoverre zij gericht is tegen de
over de publieke vordering gewezen beslissing :
·
Over het eerste middel. afgeleid hieruit dat op aanleggers conclusies waarbij
bedoeld werd te doen vaststellen dat de
tP,kens ter aanduiding dat de weg voor
voertuigen boven een bepaald gewicht
verboden was niet op zulke wijze waren
aangebracht dat de on(lerkant er van op
2 meter 10 boven de grand stand, zoals
bij artikel 136 van de Wegcode is
voorgeschreven, en dat zij bijgevolg niet
gemakkelijk zichtbaar waren, de rechter
over de grand enkel geantwoord heeft dat
deze tekens « ziclltbaar ll waren :
Over het tweede middel, afgeleid hieruit dat de rechter over de grand nagelaten heeft de conclusies te beantwoorden
waarbij aanlegger, daartoe steunend op
de omstandigheid dat, nadat de te zijnen
laste gelegde feiten hadden plaats gevonden, de burgemeester van de gemeente
Lesterny de niet-reglementaire tekens
had doen wegnemen, staande hield dat
het onmogelijk was geworden vast te stellen· of deze tekens konden ontwaard worden :
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt dat het bewijs dat de tekens gemakkelijk zichtbaar waren volgt zowel uit
de verklaring van een getuige als uit de
houding van .Tamotte, burgerlijk aansprakelijke partij, die, om te pogen zich aan
zijn verantwoordelijkheid te onttrekken,

de tekens heeft uitgerukt en ze heeft doen
verdwijnen;
Overwegende dat het vonnis aldus een
passend antwoord op beide middelen heeft
verstrekt en dat deze feitelijke grondslag
missen;
En overwegende dat de substantulle of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
B. In zoverre zij gericht is tegen de beslissing gewezen over de vordering van de
burgerlijke partij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen :
Overwegende dat het bestreden vonnis
het beroepen vonnis bevestigt waarbij aileen ten laste van Jamotte, die als burgerlijk aansprakelijke voor de daad van
aanlegger werd gedagvaard, een veroordeling ten bate van de burgerlijke partij
uitgesproken werd;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is ;
0. In zoverre zij gericht is tegen de beslissing gewezen over de vordering van
de burgerlijke partij, de gemeente Lesterny :
Over het middel, hieruit afgeleid dat,
dan wanneer aanlegger bij conclusies
staande hield dat de burgerlijke partij
een zware font begaan had, waardoor de
schade was ontstaan waarvan zij het herstel vorderde, de rechter over de grand,
zonder deze bewering te beantwoorden,
aanlegger ertoe heeft veroordeeld bedoelde schade algeheel te herstellen :
Overwegende dat de door aanlegger in
hager beroeP regelmatig genomen conclusies onder meer luiden als volgt cc dat de
burgerlijke partij een zware fout heeft
begaan ll (verzuim van onderhoud, onvoldoende signalisatie), cc dat zij, deze zware
fout begaan hebbend, aileen aansprakelijk
is voor de schade waaromtrent zij zich
beklaagt, dat zij het nog zou zijn, althans
gedeeltelijk, indien ten laste van, Soroge
werd bewezen dat hij, het teken opgemerkt hebbende, had dienen stil te houden Jl;
Overwegende dat de rechter over de
grand, na vastgesteld te hebben dat de
houten brwr die instortte toen de door
Soroge bestuurde vrachtwagen er over
reed, reeds ernstige beschadigingen had
geleden, inzonderheid ten gevolge van het
gebrek aan onderhoud, en dat de burgerlijke partij ze trouwens diende te vervangen,. er zich toe beperkt de schade
em aequo et bono te ramen, door enkel
rekening te houden hiermede dat de burgerlijke partij de prijs van een volledige

(1) Raadpl. verbr., 16 Mei 1949 (Arr. Ve:rb:r.,
1949, biz. 330; Bull. en PASIC., 1949, I, 373) ;

29 October 1951 (zie hager, biz. 97; Bull. en
PAsiC., 1952, I, 105).

regelmatig is naar de vorm en op
zullce hoogte geplaatst dat een vooTziohtige en oplettende weggebruilcer het
gemalclcelijk kan ontwaren (1). (Weg-

code, art. 136.)
2o 'schendt artilcel 97 van de Grondwet,
het vonnis dat rle dader van een wanbedrijf van. onvrijwillige verwond·in.qen
veroon1eelt tot de algehele vergoeding
der door de burgerlijlce partij geleden
schade, zonder een passend antwoo1·d
te ve1·strelclcen op de oonolusies van de
verdachte d·ie beweerde dat oak de btwgerlijlce partij een jottt, oo1·zaak van
die schade, had begaan.
(SOROGE, T. GEMEENTE LESTERNY.)
ARREST.
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herstelling niet kan bekomen en dat zlj
aan een voorlopige herstelling een bepaald bedrag heeft moeten besteden ;
Dat het vonnis aldus geen passend antwoord op de conclusies verstrekt en dat
het middel bijgevolg gegrond is;
II. Aangaande de door Albert J amotte
ingestelde voorziening :
A. Als verdachte :
Overwegende dat de substantillle of op
straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
B. Als voor Soroge burgerlijk aansprakelijke partij :
Overwegende dat niet blijkt dat verdachte zijn voorziening aan de partijen
waartegen zij gericht is heeft betekend,
weshalve zij niet ontvankelijk is (Wetb.
van strafv., art. 418);
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, doch enkel voor zoveel het
over de vordering van de burgerlijke partij, de gemeente Lesterny, uitspraak doende, een veroordeling ten laste van aanlegger Soroge uitspreekt, zodat de beslissing
dat aanlegger Albert Jamotte voor deze
veroordeling burgerlijk en hoofdelijk aanspralrelijk is geen voorwerp meer heeft;
verwerpt de voorziening voor het overige;
beveelt dat onderhavig arrest zal worden
overgeschreven in de registers van de
Rechtbank van eerste aanleg te Marcheen-Famenne en dat melding er van zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigcle beslissing; veroordeelt
aanlegger Jamotte tot de kosten van zijn
voorziening ; veroordeelt aanlegger Soroge
tot twee derden van de kosten van zijn
voorziening, laat het overblijvende derde
ten laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Neufchateau, zitting houdend in hoger beroep.

OP DEWELKE DE VERVOLGING IS GESTEUND. ONWETIELIJKE VEROORDELING. - TOESTEMMlNG VAN DE VERDAOHTE ZIOH OVER DE
NIEUWE 1NBREUK TE VERDEDIGEN. - 'JCOESTEMMING IN AANLEG VAN HOGER BEROEP GEGEVEN. - KA]'j GEEN UITWERKING HEBBEN.
Is onwettelijlc, de beslissing van de rechter in hogm· beroep die de verdachte
wegens inbre1tlc op artikel 54 van de
Wegcode veroordeelt, dan wannem· hij
in eerste aanleg slechts wegens een inbreulc op artikel 55 van dezelfde code
vervolgd en gevonnist werd, zonder vast
te stellen dat het aldus weerhouden feit
hetzelfde is als dit op hetwellc de vervolging gesteund was of dat het omsloten was in de feiten waarop deze gesteund was; de verdediging van de verdachte over de nie1twe inbreulc, in aanZeg van beroep, lean deze onwettelijTcheid niet delcken (1).

(SWERGOWSKI, T. MAT'l'HYS.)
ARREST.

RECHTBANKEN.
STRAFZAKEN.
REOHTER IN HOGER BEROEP DE VERDAOHTE
VEROORDELEND WEGENS EEN ANDERE INBREUK
DAN DEZE WAARVAN DE EERSTE REOHTER KENNIB NAM. - GEEA'Il VASTSTEI,LlNG DAT RET
ALDUS WEERHOUDEN FElT TOT DEZE BEHOORT

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 28 Februari 1952 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel ;
I. Over de voorziening van Helene
Swergowski :
A. In zoverre de voorziening is gericht
tegen de over de publieke vordering gewezen beslissing :
Over het enig middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 145 en
147 van het Wetboek van strafvordering
en van de rechten der verdediging, 54,
55 en 51 van het reglement van 1 Februarl
1934 op de politie van het vervoer en het
verkeer, eerste onderdeel, doordat het bestreden vonnls zijn beslissing op artikel54
van de Wegcode (koninklijk besluit van
1 Februari 1934) grondt, dan wanneer aanlegster wegens inbreuk op artikel 55 van
hetzelfde besluit v66r de Rechtbank van
Politie te Brussel gedagvaard werd,
zonder kosten van ·de vervolging ontslagen werd, en, op het door het openbaar
ministerie en de burgerlijke partij ingestelde hoger beroep, ertoe werd uitgenodigd haar verdediging voor te dragen ten
aanzien van de telastlegging van artikel 54
van hetzelfde koninklijk besluit houdend
algemeen reglement op de politie van het
vervoer en het verkeer, dan wanneer de
rechter in hoger beroep van deze telastlegging enkel vermocht kennis te nemen
indien de feiten, welke aan de nieuwe omschrijving ten grondslag lagen, deel uit-

(1) Verbr., 23 April 1951 (Bull. en PAsiC.,
1951, I, 578, en de nota 1, blz. 579); 17 Maart

1952 (.Arr. Verb1·., 1952, blz. 390; Bull. en PAsro., 1952, I, 445) .

23 Juni 1952. - 2° kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever,
H. Daubresse. - Gelijlcluidende concl~t
sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
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maakten van de tegen verdachte uitdrukkelijk vastgestelde feiten der telastlegging, tenware hij vrijwillig zou verschenen zijn en v66r de rechter in de eerste
aanleg erin zou hebben toegestemd op de
nieuwe telastlegging te worden gevonnist,
dan wanneer noch het vonnis noch enig
ander stuk der rechtspleging er van laten
blijken dat deze voorwaarden vervuld
werden, dan wanneer het vonnis er zich
toe bepaalt vast te stellen dat aanlegger
v66r de rechter in hoger beroep ertoe uitgenodigd is geweest zich tegenover de anders omschreven telastlegging te verdedigen en zich heeft verdedigd, en het bestreden vonnis aldus zijn dispositief niet
wettelijk gerechtvaardigd heeft en de in
het middel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft; tweede onderdeel, doordat
het bestreden vonnis geenszins de redenen
verduidelijkt waarom het de telastlegging
anders heeft omschreven, en doordat het
Hof van verbreking niet in de mogelijkheid wordt gesteld na te gaan of het bestreden vonnis wettelijk en nauwkeurig
op de feiten der zaak de bepalingen heeft
toegepast die het in het dispositief vermeld zijn, dan wanneer op de door aanlegster gevolgde weg een tramlijn bestaat,
dat de Aristide Briandlaan waaruit verweerder kwam gereden daarvan niet voorzien is en, op het ogenblik der feiten, een
openbare weg met een enige rijbaan was,
de andere rijbaan in aanleg en nog niet
voor het verkeer opengesteld zijnde; dan
wanneer de rechtbank nit deze toestand
de gevolgtrekking diende af te leiden
dat de Veeweidestraat ten opzichte van
de Aristide Briandlaan een hoofdweg is
en · dan wanneer in het bestreden vonnis
generlei reden wordt aangevoerd waarom het afwijkt van deze gevolgtrekking
die door de in het oog vallende ligging
der plaats wordt opgelegd :
Overwegende dat aanlegster, gedagvaard
·onder de verdenking « gebruiker zijnde
van de openbare weg, bij het naderen van
·een splitsing, aansluiting of kruising, nagelaten te hebben, in geval van samentrefiing van hoofdwegen alsmede buiten de
Yoorrangsgevallen, zich ten opzichte van
de van rechts aankomende weggebruiker
als de gebruiker van de secundaire weg
te gedragen JJ (art. 55 van de Wegcode),
bij vonnis van de Politierechtbank te
:Brussel van de vervolging werd ontslagen;
Overwegende dat, op het door het openbaar ministerie en de burgerlijke partij
ingestelde hoger beroep, de correctionele
rechtbank deze heeft veroordeeld, niet
wegens de in de dagvaarding vermelde
telastlegging, maar wegens volgende inbrenk : « gebruiker zijnde van de openbare weg, op een secnndaire weg rijdende,
nagelaten te hebben de doorgang vrij te
Jaten voor de bestnnrder die over de

hoofdweg rijdt en deze weg slechts op te
rijden indien er geen andere wegg·ebruiker
aankomt of indien, rekening houdend
onder meer met de snelheid van deze
laatste en met · de afstand waarop hij
zich bevindt, en geen gevaar voor aanrijding bestaat Jl ;
Overwegende dat, indien nit het procesverbaal der terechtzitting van de correc•
tionele rechtbank en het bestreden vonnis
blijkt dat aanlegster ertoe werd uitgenodigd zich ten aanzien van de bewezen
verklaarde inbreuk te verdedigen, er noch
in het bestreden vonnis noch in enig ander stuk der rechtspleging is vastgesteld
dat het feit dat bedoelde inbrenk nitmaakt l.Jetzelfde zou zijn als dat van de
tegen aanlegster in de dagvaarding vermelde telastlegging, of onder de ·feiten
dier telastlegging begrepen zon ·zijn ;
Overwegende bijgevolg dat het bestreden vonnis, door aanlegster te veroordelen om de enige reden dat nit de debatten
ter terechtzitting is gebleken dat zij zich
aan een inbreuk op artikel 54 van de Wegcode schrildig heeft gemaakt, zijn dispositief niet wettelijk gerechtvaardigd heeft
en de in het middel ingeroepen bepalingen
heeft geschonden;
B. In zoverre de voorziening is .gericht
tegen de over de vordering der burgerlijke partij Matthy~ gewezen beslissing :
Overwegende dat de verbreking van de
over de publieke vordering gewezen beslissing de verbreking van de over deze bur- .
gerlijke vordering uitgesproken veroordeling voor gevolg heeft ;
II. Over de voorziening van Zinje, burgerlijk aansprakelijke partij :
Overwegende dat aanlegger geen authentieke liitgifte van de bestreden beslissing
overgelegd heeft, zoals bij artikel 419 van
het W etboek van strafvordering is voorgeschreven, weshalve zijn voorziening niet
ontvankelijk is;
Overwegende echter dat de verbreking
van de veroordelingen uitgesproken tegen
aanlegster op de publieke vordering en op
de vordering van de burgerlijke partij
Matthys, aan de beslissing van het vonnis
waarbij Zinje voor deze veroordelingen
burgerlijk aansprakelijk wordt verklaard,
hun voorwerp ontneemt;
·
III. Over de voorziening van Zinje, burgerlijke partij :
Overwegende dat aanlegger niet hiat
blijken van de betekening van de voorziening aan de partij Matthys tegen dewelke
zij is gericht ;
·
Dat de voorziening dienvolgens niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, .doch enkel voor zoveel het
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uitspraak heeft gedaan over de publieke
vordering en over de tegen aanlegster
Swergowski ingestelde burgerlijke vordering, terwijl de beslissing van het
vonnis die de partij Zinje burgerlijk aansprakelijk verklaart voor de ten laste van
aanlegster uitgesproken veroordelingen
aldus geen voorwerp meer heeft; verwerpt
de voorziening van Zinje en veroordeelt
hem tot de kosten er van; beveelt dat onderhavig arrest zal worden overgeschreven in de registers van de Rechtbank van
eerste aanleg te Brussel en dat melding er
van zal gemaakt worden op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; laat
de kosten van de voorziening van aanlegster Swergowski ten laste van de Staat;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Nijvel, zitting houdend in hoger beroep.
23 .Juni 1952. - 28 kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever,
H. Bareel. - GeUjkl~tidende concl·usie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. - Pleite1·, H. .Ansiau
(van de Balie bij het Hof van beroep te
Brussel).
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1° JACHT. - VOGELVANGST. - ZONDER VERLOFBRIEF. - TOEPASSELIJKE STRAF.
2° STR.AF. - WANBEDRIJF. - POLITIES'l'RAF UU'GESPROKEN. - NOODZAKELIJKHEID VERZACH'l'ENDE OMS'l'ANDIGHEDEN OP 'l'E
GEVEN.
3° J.ACHT. - VoGELVANGS1'. - ZONDER VERLOFRRIE~'. VEROORDELING 'l'O'l' DE FISCALE
RECH'l'EN DOOR DE BE'l'EUGELENDE RECH'l'SMACH'l'. - 0NWE'l'TELIJKHEID.
1° De vogelvangst met netten, verricht
zonder verlofbrief, worat gestraft met
een geldboete van 50 frank; deze straf
lean slechts worden verminderd wanneer er verzachtende omstandigheden
bestaan. (Wet van 30 Juli 1922 ar-

tikel 4; kon. besl. van 25 October'1929,
art. 10; wet van 30 December 1936.)
2° De rechter, bij dewelke een wanbedrijf wordt aanhangig gemaalct, Jean
slechts een politiestrat uitsprelcen wanneer hi.i verzachtende omstandigheden
aangeett en deze wettelijk lcunnen
aangenomen worden. (Wet van 23 .Au-

gustus 1919, art. 3.)
3° De bete~tgelende rechtsmacht die een
verdachte veroordeelt om, zonder verlofbi'ief, (le vogelvangst met netten te
hebben verr·icht, heeft het vermogen
niet hem, bovendien, tot het betalen
der ontdolcen fiscale rechten te veroor-

delen. (Wet van 30 Juli 1922, art. 4;
wet van 14 .Augustus 1947, art. 9.)

{PROCUREUR DES KONINGS 'l'E VERVIERS,
T. SQUELIN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 22 Februari 1952 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers ;
Over het enig middel : schending van
artikel 4 van de wet van 30 Juli 1922 en
van artikel 34 van de wet van 8 Juni 1926,
gewijzigd bij koninklijk besluit van
12 Juni 1933, doordat de wegens de- eerste
telastlegging uitgesproken straf onwettelijk is;
Overwegende dat het bestreden vonnis
verweerder, welke onder ·meer vervolgd
werd om aangetroffen te zijn geweest
toen hij zonder verlofbrief met netten vogelen aan het vangen was (telastlegging I) , tot een straf van 15 frank boete,
verhoogd met 90 decimes, of tot een gevangenisstraf van twee dagen veroordeelt, en
de vogelvangsttuigen cUe tot het plegen
van de overtreding gediend hebben, verbeurd verklaart; dat cleze verbeurdverklaring evenwel een wettelijke grond
vindt in de bepalingen waarbij een straf
is gesteld op de inbreuk die het voorwerp uitmaakt van de tegen verweerder
door het vonnis als bewezen aangenomen
derde telastlegging ;
Overwegende enerzijds dat, naar luid
van artikel 4 van de wet van 30 Juli 1922,
bij welke wet de regering er onder meer
toe wordt gemachtigd door een reglement
van algemeen beheer, genomen ter uitvoering van artikel 31 van de wet op de
jacht, een verlofbrief voor het vogelvangen met netten in te voeren, de inbreuk
welke de telastlegging I uitmaakt met een
boete van 50 frank bestraft wordt;
Dat indien het enig artikel van cle wet
van 30 December 1936, waarbij de wet op
de jacht van 28 Februari 1882, gewijzigcl
bij de wet van 4 .April 1900, aangevuld
wordt, artikel 85 van het Strafwetboek
op voormelde inbreuk toepasselijk maakt,
de rechter desniettemin er toe blijft gehouclen, zo hij verzachtende omstancligheclen aanneemt, deze op te geven, zoals
bij artikel 1 van cle wet van 4 October
1867 voorgeschreven is ;
Dat het bestreden vonnis zich er toe beperkt artikel 85 van het Strafwetboek
aan te cluiden, doch in gebreke blijft cle
aan de zaak eigen omstancligheclen nader
te omschrijven die het als verzachtende
omstandigheden aanziet ;
Overwegende anderzijcls dat geen enkele
strafbepaling de strafrechter er toe mach-

-609tigt verweerder tot bet betalen van de kel 20, 2°, van het koninklijk besluit van
ontdoken fiscale rechten te veroordelen;
1 Februari 1934, gewijzigd bij koninklijk
Dat het middel gegrond is;·
besluit van 17 Januari 1937, en van artiOverwegende, wat de andere telastleg- kel 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
gingen aangaat, dat de substantH~le of op doordat het bestreden arrest, door een testraffe van nietigheid voorgeschreven .genstrijdigheid in zijn redenen die met
rechtsvormen werden nageleefd en dat de bet ontbreken er van gelijkstaat, aanlegbeslissing overeenkomstig de wet is;
ger strafrechtelijk heeft veroordeeld, terOm die redenen, verbreekt bet bestre- wijl het nalaat op voldoende wijze'de conden vonnis, doch enkel voor zoveel bet clusies te beantwoorden :
verweerder nit hoofde van de eerste teOverwegende dat de volgende telastleglastlegging en tot de kosten van de pu- gingen tegen aanlegger werden aangenoblieke vordering veroordeelt; verwerpt de men : 1 o bij gebrek aan vooruitzicht of
voorziening voor bet overige; beveelt dat voorzorg, doch zonder het inzicht om de
onderhavig arrest zal worden overgeschre- persoon van een ander aan te randen,
ven in de registers van de Rechtbank van aan de burgerlijke partij onvrijwillig
eerste aanleg te Verviers en dat melding slagen of verwondingen te hebben toegeer van zal gemaakt worden op de kant bracht; 2° artikel 42 van de Wegcode, savan de gedeeltelijk vernietigde beslissing; menhangende overtreding, te bebben oververoordeelt verweerder tot de kosten; ver- treden; dat tegen de burgerlijke partij
wijst de aldus beperkte zaak naar de Cor- geen telastlegging vaststaande verklaard
rectionele Rechtbank te Luik, zitting hou- werd;
dend in boger beroep:
Overwegende dat aanlegger tot een enkele straf van 200 frank geldboete werd
23 Juni 1952. - 2e kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, veroordeeld ;
H. Belpaire. - Gelijlcl~tidende concl~tsie,
Overwegende dat de bestreden beslissing
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste erop wijst dat het blijkt uit de vaststeladvocaat-generaal.
lingen van de rijkswacht en van de deskundige, alsmede nit de verklaringen van
de verdachte, het slachtoffer en de enige
getuige, Gustave Roger, dat aanlegger, die
zijn autovoertuig bestuurde zonder ze ge2e KAMER. - 23 Juni 1952
zien te hebben, de burgerlijke partij heeft
aangereden, die in dezelfde richting als
VERKEER. - WIELRI.TDER DOOR EEN AUTO- hij en v66r hem op de ra<}iale weg nr 4 van
BESTUURDER AANGEREDEN. - 0NOPLETTENDE Brussel naar Namur reed; dat de burgerAUTOBES'l'UURDER EN IN OVERTREDING VAN lijke partij regelmatig haar rechter kant
ARTIKEL 42 VAN DE WEGCODE. - FOUT VAN hield; dat bet rode licht van haar rijwiel
DE WIELRI.TDER. - SLUI'l' DE S.CHULD VAN DE normaal het achterste gedeelte er van verAUTOBESTUURDER NIET UIT.
lichte; dat het door verdachte had moeten worden .opgemerkt, ware deze opletDe omstandigheid dat de wielrijder die
tend geweest ;
aangereden werd door een au.tobest~t~tr
Dat de rechter over de grond insgelijks
der die hem achte1·nareed, een tout beging, sl1tit de schuld niet 1tit van de vaststelt dat de burgerlijke partij verklaart op de uiterste rechterzijde van de
a~ttobestmtrder die onoplettend was en
d·ie de snelheid van zijn voert~tig niet rijweg te hebben gereden; dat deze verregelde, zoals voorgeschreven bij arti- klaring gestaafd wordt door de plaats van
de bloedvlek die na haar val op de
lcel 42 van de Wegcode (1).
grond achterbleef, en die begint op 40 centimeter ongeveer van het talud dat ter
(ISTA, '!'. SAINTENOY.)
rechterzijde, in de door haar gevolgde
richting, langs de rand van de weg ligt;
ARREST.
Overwegende dat deze redenen ten voile
HE'r HOF; - Gelet op bet bestreden de veroordeling van aanlegg·er op strafarrest, oP 12 Maart 1952 door het Hof van rechtelijk gebied, nit hoofde van de twee
hem aangerekende telastleggingen, rechtberoep te Brussel gewezen ;
Over de voorziening, in zoverre zij te- vaardigen;
gen de over de publieke vordering geweOverwegende dat de omstandlgheid dat
zen beslissing is gerich t :
oQk de burgerlijke partij een fout zou hebOver het enig middel : schending van ben begaan, de aan aanlegger aangereartikel 97 van de Grondwet, van arti- kende inbreuk op artikel 42 van de Weg(1) Verbr., 23 Januari 1950 (Arr. Verbr.,
1950, biz. 327; Bull. en PASIC., 1950, I, 351);
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27 November 1950 (A1·r. Verb1·., 1951, biz. 141;
Bull. en PASIC., 1951, I, 178).
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code, en gevolglijk op de artikelen 418 en
420 van het Strafwetboek, niet uitsluit;
- Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of
op straf .van nietigheid voorgeschreven
rechtsvbrmen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Over de voorziening in zoverre zij tegen
de over de vordering der burgerlijke partij gewezen beslissing gericht is :
Overwegende dat het bestreden arrest,
uitspraak doende over de vordering van
de burgerlijke partij, het vonnis waarvan
beroep bevestigd heeft waarbij aanlegger
werd veroordeeld om aan dezelve, . als
schadevergoeding, een provisionele uitkering van 20.000 frank te betalen im vooraleer verder te beslissen een geneeskundige expertise gelast werd ;
Overwegencle dat krachtens artikel 416
van het Wetboek van strafvorclering tegen
de bestreclen .beslissing waarbij niet over
een geschilpunt betreffende de bevoegdheicl uitspraak werd gedaan en die voorbereidend en van onderzoek is, de eis tot
verbreking slechts na het eindarrest openstaat;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

(DUBOIS.)
AR,REST.

De bestnurder van een voert1tig, die bij
het uitvoeren van 1"ijbewegingen om een
ander stilstaand voeTt1tig op de openba1·e weg voorbij te djden, deze aandjdt, pleegt niet onvermijdelijk een inbrm!Jc op artikel 42, alinea 1, van de
W egcode (1).

BET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 28 Maart 1952 in hoger beroep
gewezen ldoor de Correctionele Rechtbank
te Brussel;
Over het enig middel : schencling van
de artikelen 42, alinea 1, 58, 1°, 63, 1 en 2,
v ....n het koninklijk besluit van 1 Februari
1934, houdende algemeen reglement betreffende de verkeerspolitie, en van artikel 97
van de Grondwet, doordat het bestreclen
vormis aanlegger aantijgt van zijn snelheicl niet meester te zijn gebleven, dan
wanneer bewust vonnis er anderzijds op
wijst clat Dubois, toen hij een manoouvre
uitvoercle om een stilstaande vrachtwagen voorbij te rijclen, deze heeft aangereclen, en cloordat het vormis aanleggers
conclusies over clit punt niet beantwoordt :
Over de beide onderdelen van het middel te zamen :
Overwegende dat aanlegger in zijn conclusies staande hield dat hij, ter hoogte
van een op de openbare weg stilstaande
vrachtwagen aangekomen, een lichte wrijving van de koetswerken had gehoord,
stilhielcl, achteruitreed en zijn manoouvre
opnieuw heeft verricht; dat deze feiten
volg·ens aanlegger, naar recht, de bij artikel 42 van de Wegcode omschreven inbrenk niet uitmaken;
Overwegencle dat het vonnis, zonder
zich nopens de juistheid der door aanlegger naar voren gebrachte feiten uit te
spreken, hem veroordeelt om de enige reden clat het feit << licht een stilstaandevrachtwagen aan te rijden bij het uitvoeren van een rijbeweglng om hem voorbij
te rijden op zich zelve de inbreuk op artikel 42 van het koninklijk besluit van
1 Februari 1934 uitmaakt >>;
Overwegende dat deze beslissing aan
artikel 42 · van de W egcode een ruimere
draagwijdte geeft clat die welke uit de
tekst er van blijkt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt clat onderhavig arrest zal worden overgeschreven in de registers van de Oorrectionele Rechtbank te
Brussel en dat melding er van zal gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing; laat de kosten ten laste
van de Staat; verwijst de zaak naar- de
Oorrectionele Rechtbank te Nijvel, zitting houdencl in hoger beroep.

(1) Dergelijke aanrijding kan, inderdaad,
alleen worden veroorzaakt door een onbehendigheid bij het besturen van het voertuig,

onbehendigheid vreemd aan het meesterschap
over de snelheid en aan de wijze waarop deze
geregeld wordt.

23 .Tuni 1952. - 2° kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever,
H. Demoulin. - Gelijlcl1tidende concl1tsie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Ch.
Mahieu (van de Balie bij het Hof van beroep te Brussel) en Gougnard (van de
Balie te Nijvel).
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VERKEFJR. - BESTUURDER VAN EEN VOERTUIG. - HEEFT 'l'OT VERPLICHTING MEESTER
VAN ZIJN SNELHEID 'l'E BLIJVEN OM v66R EEN
HINDERNIS TE KUNNEN STILS'l'AAN. - lNBREUK NIET TOT STAND GEKOMEN DOOR OM
RET EVEN· WELKE SCHOK TEGEN EEN ANDER
STILSTAAND VOERTUIG.
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H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever,
H. Demoulin. - Gelijlcluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.
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HOGER BEROEP.- STRA~'ZAKEN.- HoGER BEROEP VAN HE'f OPENBAAR MINISTERIE
EN VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. - RECHTER IN HOGER BEROEP NIET GERECHTIGD OM
DE VERDACHTE VAN DE VEROORDELING TOT
SCHADEVERGOEDING TE ONTSLAAN.
Op het hager beroep van het openbaar
ministerie en van de bttrgerlijke partij
alleen is de correctionele rechtbanlc niet
-gerechtigd om de verdachte te ontslaan van de door de politierechtbanlc
ttitgesp1·olcen veroon:leling tot schadevergoeding ten gttnste van de bnrgerlijlce partij (1). (Wetb. van strafvor-

dering, art. 202; wet van 1 Mei 1849,
art. 7.)
(DANGOTTE, T. GINOT.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 14 Maart 1952 in hoger beroep
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
te Namen;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de over de publieke vordering gewezen beslissing :
Overwegende dat aanlegger geen enkel
middel inroept tot staving van zijn voorziening;
Overwegende, voor het overige, dat de
substantu:;le of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing over aanleggers burgerlijke vordering :
Over het enig middel : afgeleid hieruit
dat de correctionele rechtbank, uitspraak
doende op de door het openbaar ministerie
en de burgerlijke partij, aanlegster, ingestelde hogere beroepen, dan wanneer de
verdachte Guiot geen boger beroep had
ingesteld, evenwel voornoemde verdachte
van de door de eerste l'echter aan aanlegger toegekende schadevergoeding ontheven heeft, om de reden dat de enige ten
'(1) Verbr., 9 October 1950 (A,.,., Ve,-b,.., 1951,

blz. 45; Bull. en PAsrc., 1951, I, 49); 20 November 1950 (Bull. en PAsrc., 1951, I, 167).

laste van verweerder als bewezen aangenomen inbreuk zonder oorzakelijkheidsverband met het ongeval was :
Overwegende dat de verdachte Guiot
niet in hoger beroep kwam tegen het op
tegenspraak gewezen vonnis waarbij hij
jegens aanlegger tot schadevergoeding
werd veroordeeld ;
Dat de bestreden beslissing, op het hoger
beroep van het openbaar ministerie aileen,
hetwelk slechts de publieke vordering bij
de rechter in boger beroep had aangebracht, en van de burgerlijke partij die
ter vrijwaring van haar eigen belangen
handelde, de verdachte Quiot · niet mocht
ontslaan van de door de eerste rechter te
zijnen laste uitgesproken veroordeling tot
schadevergoeding, zonder artikel 202 van
het Wetboek van strafvordering en artikel 7 van de wet van 1 Mei 1849 te schenden;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, doch enkel voor zoveel het
over de burgerlijke vordering u:ltspraak
doet; beveelt dat 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 de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; verwerpt de voorziening voor het overige; veroordeelt verweerder Guiot tot de helft der kosten en
aanlegger tot de wederhelft; verwijst de
alclus beperkte zaak naar de Oorrectionele
Rechtbank te Dinant.
23 Juni 1952. - 2• kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever,
H. De Bersaques. - Gelijkluidende conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
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HOF VAN ASSISEN. -ARREST TOT VERWIJZING.- VO.ORZIENING DOOR DE BESCHULDIGDE. - ElERSTE VOORZIENING VERWORPEN.
- OM EEN ANDERE REDEN DAN OM EEN NIETIGHEID VOORTSPRUITENDE UIT DE WET VAN
15 JUNI 1935. - TWEEDE VOORZIENING
INGESTELD BINNEN DE VIJF DAGEN NA DE
ONDERVRAGING DOOR DE VOORZI'lTER VAN HE'!'
HOF VAN ASSISEN. - NIET-ON'l'VANKELIJKHEID.

Wanneer een voMziening tegen een a.rrest tot verwijzin,q v60r het hot van
assisen, door de beschuldigde ingesteld
v60r zijn ondervra,qing door de voorzittet· van het hof van assisen, om een
·andere reden verworpen wer.d dan om
een nietigheid voortspruitende uit de
wet van 15 Jtmi 1935 op het _qebrttik
der talen in gerechtszaken, is de be-

~
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gchitldi.qde riiet m.eer ontvanlcelijk, binnen de vijf dagen na zijn ondervraging
door de voorzitter van het hot van assisen, tegen dit arrest een tweede voorziening in te stellen (1). (Wetboek van
strafv., art. 293 en 438; wet van 8 Maart
1948.)

(REYNDERS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 · Februari 1952 gewezen door
de Kamer van Inbesch uldigingstelling van
· het Hof van beroep te Brussel, waarbij
aanlegster naar het hof van assisen
werd verwezen ;
Gelet op de verklaring van voorziening
welke door aanlegster op 13 Mei 1952 werd
afgelegd, na haar ondervraging van
9 Mei 1U52 door de voorzitter van het hof
van assisen, ter uitvoering van artikel 293
van het Wetboek van strafvordering;
Overwegende dat, nadat haar op 14 Februari Hl52 het bestreden arrest was betekend geweest, Irma Reynders zich bij
verklaring van 21 Februari 1952 tegen
deze beslissing in verbreking had voorzien; dat het hof deze voorziening bij
arrest van 21 April 1952 heeft verworpen;
Overwegende dat, wanneer een eis tot
verbreking is verworpen geweest, de par.tij die hem heeft ingesteld zich om het
even onder welk voorwendsel en door
welk middel ook tegen dezelfde beslissing
niet meer vermag te voorzien ;
Dat deze regel van . openbare orde aileen uitzondering .duldt in het geval van
de wet van 8 Maart 1948 · tot aanvulling
van artikel 40 van de wet van 15 Juni
1935, of wanneer de aanlegger, door een
voorziening tegen het arrest van verwijzing ingesteld na het arrest van veroordeling door het hof van assisen, bi.i het Hof
van verbreking gronden van nietigheid
aanhangig maakt welke hij aan hetzelve
niet wettelijk had kunnen voorleggen
door de voorheen tegen bedoeld arrest
van verwijzing overeenkomstig artikelen 373 en 296 van het Wetboek van strafvordering ingestelde voorziening, of nog
wanneer de aanlegger afstand gedaan
heeft van de eerste voorziening; dat deze
gevallen ter zake vreemd zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
23 Juni 1952. - 2° kamer. - Vo01·zitte1·,
H. Wouters, voorzitter. - VeTslaggever,
(1) Verbr., 26 November 1951 (zie hager,
biz. 144; Bull. en PAsrc., 1951, I, 161, en de
nota 2 onderaan dit arrest).
(2) Omtrent het begrip « betwisting over de
bevoegdheid » wanneer het een arrest betreft

H. Anciaux Henry de Faveaux: - Gelijkl1tidende concl1tsie, H. Raoul Hayoit de
'l'ermicourt, eerste advocaat-generaal.
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BEVOEGDHEID EN AANLEG. - STRAFZAKEN. - KAMER VAN INBESCHULDIGINGS'l'ELLING. - ARREST TOT VERWIJZING v66R DE
CORRECTIONELE RECHTBANK.
JVliDDEL
HIERUIT AFGELEID DA1' RET FElT GEEN Sl'RAFBARE INBREUK UITMAAK'l', - JVliDDEL NIET
GERICHT TEGEN EEN DISPOSITIEF BE'l'REFFENDE
DE REVOEGDHEID VAN DE ONDERZOEKSRECHTSMACH'l'.

Is niet gericht tegen een dispositief betrefjende de bevoegdheid van de onderzoeks·rechtsm.acht, het m.iddel dat be:
weert dctt het feU, wegens hetwelk de
ve1·dnchte door een ctTrest 'l'ctn de Kctm.er vctn inbesch1tlcligingstelling nactr de
correctionele rechtbnnlc werd ve1·wezen,
geen st·mfbare inbreu/c uitm.aalct (2).
(Wetb. Yan strafv., art. 128, 229 en 416.)
(VAN HUFFEL,

'l'.

HANSENNE.)

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 Mei 1952 door de Kamer van
Inbeschuldigingstelling van het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het enig middel : schending van
de artikelen 9 van de Grondwet, 128 van
het Wetboek van strafvordering, 5, alinea 1, van het koninklijk besluit van
24 Mei 1913, houdende politiereglement betreffende de exploitatie van de door de
regering vergunde of te vergunnen buurtspoorwegen, genomen ter uitvoering van
artikel 8 van de wet van 24 Juni 1885
op de buurtspoorwegen, 3 van het koninlflijk besluit van 22 November 1932 tot wijziging van voormeld politiereglement,
doordat het bestreden arrest om te beslissen dat de raadkamer bevoegd was
om aanlegger naar de correctionele
rechtbank te verwijzen, artikel 5, alinea 1, van het koninkli.ik besluit van
24 Mei 1913 heeft beschouwd als verplichtingen opleggend op het niet-naleven
waarvan de bij artikel 22 van bewust koninklijk besluit voorgeschreven straffen
zijn gesteld, dan wanneer de eerste zin
dezer bepaling slechts een algemene aanbeveling uitmaakt die van om het even
van verwijzing v66r de rechtsmacht tot wijzen,
zie verbr., 22 Januari 1931 (Bull. en PAsrc.,
1951, I, 327, en de nota's 1 en 2 onderaan dit
arrest).
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welke strafsanctie ontbloot is en, wat de
door de tweede zin van deze alinea opgelegde verplichting betreft, op het niet-naleven van dezelve niet langer een straf
is gestelcl se<lert bij artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 November 1932, tot
wijziging van het politiereglement van
24 Mei 1913, werd bepaald dat de seininrichting voor de gevaarlijke plaatsen zou
worden geregeld bij een aanvullend besluit dat evenwel nooit genonien werd :
Overwegende dat het bestreden arrest
een beschikking van de raadkamer bevestigt waarbij aanlegger naar de Oorrectionele Rechtbank. te Nijvel wordt verwezen nit hoofde van een inbreuk die onder
de bevoegdheid van de politierechtbank
valt, wegens de in het arrest vastgestelde
samenhang tussen deze inbreuk en de bij
de correctionele rechtbank aanhangige
wanbedrijven ;
Overwegende dat de voorziening tegen
dergelijk arrest v66r de eindbeslissing
slechts ontvankelijk is in zoverre het arrest aver een betwisting omtrent de bevoegdheid van de onderzoeksgerechten is
gewezen (Wetb. van strafv., art. 416);
Overwegende dat het middel waarbij
aanlegger zich er toe beperkt te beweren
dat het hem aangerekende feit geen strafbare inbreuk uitmaakt, niet tegen een dispositief betreffende de bevoegdheid der
onderzoeksgerechten is gericht;
Overwegende inderdaad dat, ware dit
middel gegrond, de onderzoeksgerechten
hadden dienen te beslissen dat tot vervolging geen grond was, doch niet zich onbevoegd hadden dienen te verklaren om
over de publieke vordering uitspraak te
doen (Wetb. van strafv., art. 128);
En overwegende dat, in de mate waarin
-de voorziening ontvankelijk is, de substantHlle of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden na_geleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening·; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
23 .Juni 1952. - 2e kamer. - Yoorzitter·,
H. Wouters, voorzitter. - Yer·slaggever,
H. Daubresse. - Gelijlclttidende conchtsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleiter, H. Her:mans.
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SOHIP-SOHEEPVAART.
AnTIKEL 48 VAN RET KONINKLIJK BESLUIT VAN
15 OCTOBER 1935. - BESCRIKKING KRACHTENS DEWELKE AAN DE GEBRUIKER VAN EEN
WATERLOOP ALLE RECH'f OP SCHADELOOSSTELLING ONTKEND WORDT WEGENS AVERIJ OF

SCHEEPYAAR'l'STREMMING YEROORZAAKT DOOR
GEBREK AAN VOEDINGSWATER, DOOR EEN ONGEVAL OF DOOR IN RET ALGEMEEN BELANG GETROFFEN MAATREGELEN.
BESOHIKKING
NIET TOEPASSELIJK WANNEER DE AVERIJ
RET GEVOLG IS VAN EEN NALATIGHEID VAN DE
DIENS'l' DER SCHEEPVAAR'l'.
2° SOPIIP-SOHEEPV AART. - DIENST DER
SOHEEPVAAR'l'. - 0PDRACHT HEM 'IOEGEWEZEN BIJ ARTIKEL 4, LI'IT. e, VAN DE WET
VAN 13 .AUGUSTUS 1928. - 0MVANG VAN mi:zE
OPDRACHT.
3° VERAN'l'WOORDELIJKHEID (BUI'.rEN OVEREENKOMST ONTSTAAN).
- SoHEEPVAAR'l'. - DIENST DER SOHEEPVAAR'l' HEBBENDE NAGELATEN UIT DE BEDDING
VAN EEN VAARGEUL IN DE MAAS, WAAROYER
HIJ RET BEHEER HAD, EEN WRAK WEG TE
RUIMEN WAAROP BIJ EEN DALING VAN RET WATERPEIL EEN VE]\:RBOOT GESPIETST WERD. ___:_
VERANTWOOHDELIJKHEID.

1° Zo bij artilcel 48 van het 7conin7cUj76
besluit van 15 October 1935 aan de gebntilcer van een water·loop alle recht op
schadeloosstelling ontlcend wor·dt wegens aver·i.i of scheepvaartstremming
veroor·zaalct doo·r gebrelc aan voedings~vater·, door een ongeval of door in het
algemeen belang getroffen maatregelen,
is · deze beschilclcing niet toepasseliflc
wanneer de averij het gevolg ·is van een
nalatighe·id van de Dienst der· scheepvaart in het uitvoeren van zijn opdr·acht
van beheer der waterwegen.
2° Artilcel 4, litt. e, van de wet van
13 A.~tg~tsttts 1928, dat aan de Dienst der
scheepvaaTt opdracht geeft het bagger·en van de waterlopen onder zijn beheer
te verzelceren, beperlct deze opdracht
niet tot de strornen, r·ivieren en bijwateren, rloch bTengt voor deze dienst de
verplichting mede u.it de waterlopen de
hindernissen weg te ntimen waarvan
de aanwezigheid in geval van daling
van het waterpeil gevaar voor de gebntilcers lean opleveTen.
3° Begaat op eige-n verantwooTdelijlcheid
een fmtt de Dienst der scheepvaart
die nalaat ttit de· bedding van een vaargettl in de Maas, waarover hij het be-.
heer had, een wr·alc van een tijdens de
oorlog opgeblazen bnw weg te ruimen
dat in de bedding lag, wmlc waar·op, bij
een daling van het waterpeil die niet
aan de dienst toerelcenbaar is doch die
doo1' hem leon worden voorzien, een
veerboot gespietst ~erd.

(DIENST DER SCHEEPVAAR'l', T. TASSIN.)

1°

ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 Juni 1950 door het Hof van
ber·oep te Luik gewezen;
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de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk W etboek, 1, 3 en 4, inzonderheid 4,
litt. a en e, van de wet van 13 Augustus
1928 tot oprichting van de Dienst der
scheepvaart, 1, 47 en 48 van het koninklijk
besluit van 15 October 1935 (Staatsblad
van 15 October 1936) houdende het reglement betreffende de politie en de scheepvaart op de bevaarbare waterwegen onder
beheer van de Staat, 2 van het bijzonder reglement voor Maas, Samber en
Ourthe, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 15 October 1935, voormeld artikel 2 aangevuld en gewijzigd bij artikel 2
van het koninklijk besluit van 26 Augustus 1939, en 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden arrest aanlegger aansprake. 'lijk heeft verklaard voor de averij welke
de aan verweerder toe.behorende veerboot Gemrd IX heeft geleden toen dit
schip, naar aanleiding van een aan aanlegger niet aan te rekenen daling van het
waterpeil, naar de bedding van de bevaarbare waterweg nederzakte, daartoe
oordelend dat aanlegger tevergeefs, om
zijn verantwoordelijkheid af te weren,
naar voren bracht dat de averij te
wijten was aan het stoten van het
schip tegen het wrak van een vernielde
brug dat op de bedding van de bevaarbare waterweg onder de voor de scheepvaart grootste geoorloofde diepte lag en
dat hij zich niet behoefte te bekommeren
om hindernissen die zich op grotere diepten dan de geoorloofde diepgang bevonden; in dier voege heeft beslist onder
het voorwendsel dat aanlegger, die de
veerboot GerMd IX alsook andere schepen
toegelaten had in de door hem beheerde
vaargeul te meren, in de omstandigheden
omschreven bij artikel 47 van het reglement betreffende de politie en de scheepvaart op de bevaarbare waterwegen onder beheer van de Staat, wanneer
dalingen van het waterpeil mochten
voorzien worden, de verplichting zou gehad hebben de veiligheid dier schepen
te verzekeren, en het gevolglijk onmogelijk te maken dat onvermoede en gevaarlijke overblijfsels, zoals het wrak dat de
oorzaak was van het ongeval, hun romp
zou kunnen beschadigen ten gevolge van
hun onvermijdelijke nederzakking naar
de bodem der vaargeul in geval van
daling van het waterpeil, daaruit afleidend dat aanlegger had dienen de nodige ruimingen en profielafpeilingen te
verrichten om zulke overblijfsels op te
sporen en weg te ruimen, en dat hij schuld
zou dragen wijl hij, ten gevolge van nalatigheid bij deze ruimingen of profielafpeilingen, het vermelde wrak zou hebben Iaten liggen; doordat het aldus onwettelijk als schuldig heeft beschouwd
een beweerde tekortkoming aan een ver-

plichting die op aanlegger niet rustte,
naardien hij er enkel toe was gehouden de uitbaggeringen te verrichten, nodig tot het onderhoud vail de bij het reglement voor de scheepvaart veroorloofde
diepten in de door hem beheerde waterwegen, en althans zijn beslissing van verantwoordelijkstelling van aanlegger in
verbreking, in onderhavig geval, niet genoegzaam met redenen heeft omkleed,
door de bij zijn conclusies voorgelegde
Stelling af te wijzen, zonder feitelijk na
te gaan of het overblijfsel waarop de veerboot Gerard IX is terechtgekomen, al dan
niet onder de grootste diepte lag die op de
plaats van het ongeval voor de scheepvaart was veroorloofd :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat in de loop van de maand Januari 1942 een veerboot welke toebehoorde
aan een zekere Gerard, in het geding vertegenwoordigd door zijn wettelijke beheerder, verweerder in verbreking, veilig~
heidshalve werd gemeerd in een vaargeul,
waarvan het beheer op aanlegger, de
Dienst der scheepvaart, berustte; dat het
waterpeil daalde ten gevolge van schikkingen getroffen ten einde het afvloeien
van de ijsschotsen ·op de Maas en dezer
bijwateren, waaronder de vaargeul waarin de veerboot gemeerd lag, te verzekeren;
dat de aldus zakkende veerboot doorboord werd door een wrak van een in
1940 opgeblazen brug, overblijfsel dat in
de bedding van de vaargeul was blijven
liggen;
Dat het arrest erop wijst dat de eigenaar van de veerboot terecht menen kon
dat geen enkel stuk van de in 1940 gesprongen brug, van aard om een gevaarlijke toestand te veroorzaken, was blijven
liggen;
Dat het tevens in het licht stelt dat de
genaamde Gerard in orde was ten aanzien
van de voorschriften betreffende de
scheepvaart op de stroom en in de vaargeul, inzonderheid dat de diepgang van
de veerboot ruim geringer was dan de veroorloofde diepgang;
Dat het arrest, de oorzaak van het ongeval nasporend, besluit dat deze niet te
vinden is in de daling vap. het waterpeil
teweeggebracht ten gevolge van de door
aangestelden van de Belgische Staat getroffen schikkingen, doch in de font die
aanlegger heeft begaan door nit de bedding van de vaargeul het daarinliggende
wrak niet weg te ruimen ;
Dat het doet gelden dat, indien aileen
de daling van het waterpeil zich had voorgedaan, geen averij zou ontstaan zijn, en
dat, in deze omstandigheden, het ongeval
aan de nalatigheid van aanlegger client
te worden aangerekend ;
Overwegende dat, zo artikel 48 van het
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koninklijk besluit van 15 October 1935
ieder recht op schadeloosstelling aan de
gebruiker van een waterweg ontkent, wegens de averij of de schade veroorzaakt
door gebrek aan voedingswater, door een
ongeval of door in het algemeen belang
getroffen maatregelen, deze bepaling niet
toepasselijk is wanneer de averij het gevolg is van een nalatigheid van de Dienst
der scheepvaart in het uitvoeren van zijn
taak van beheer der waterlopen;
Dat de rechter over de grond uit de feitelijke vaststellingen heeft kunuen afieiden dat de eigenaar van de veerboot niet
te kort gekomen is aan enige hem bij artikel 47 van het besluit opgelegde verplichting wat het stilliggen of het meren
van zijn schip betreft ;
Overwegende dat artikel 4, littera e,
van de wet van 13 Augustus 1928 waarbij
in de bevoegdheid van de Dienst der
scheepvaart het uitbaggeren van de onder
zijn beheer staande waterlopen wordt gesteld, deze taak niet beperkt tot het ruimen van de stromen, rivieren en bijwateren, zodat de schepen met reglementaire
diepgang er in normaal kunnen varen;
Dat, zoals de rechter over de grond
heeft beslist, deze bepaling voor de dienst
de verplichting medebrengt, uit de waterlopen de hinclernissen weg te ruimen
waarvan de aanwezigheid voor de gebruikers gevaar kan opleveren in het voorzienbaar geval van daling van het waterpeil;
Overwegende dat de rechter over de
grond door zijn vaststellingen en gevolgtrekkingen zijn beslissing gemotiveerd
heeft en g·een der in het middel aangeduide wetsbepalingen heeft geschonden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en tot de vergoeding van 150 fran~!: jegens verweerder in de genoemde hoedanigheid.
26 Juni 1952. -

1e kamer. -

Voonzitter,
H. Louveaux, eerste voorzitter. - Vm·slaggever, H. Piret. - Gelijklttidende conclusie, H. Ganshof van der Meersch, advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Dela-

raad verleende machtiging (1). (Gemeentewet, art. 90, § 9, en 148, gewijzigd bij
art. 30 van de wet van 30 December
1887.)
(GEUEEN'm BRASSCHAA1', T. LUXEM.)
AR.REST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 Januari 1952 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
Over de ontvankelijkheid van de voorziening :
Overwegende dat uit geen stuk der procedure, waarop het Hof acht vermag te
slaan, blijkt dat eiseres, gemeente Brasschaat, regelmatig geniachtigd zou geweest zijn om zich in verbreking te voorzien;
Dat derhalve, bij toepassing van artikel 90, paragraaf 9, van de gemeentewet
en van artikel 148 dezer wet, gewijzigd
door artikel 30 der wet van 30 December
1887, haar voorziening niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres tot de kosten.
30 Juni 1952. - 2e kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, voorzitter. - Versla,qgever,
H. Bareel. - Gelijlclttidende conclusie,
H. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

2"

30 Juni 1952

KAMER. -

BURGERLIJKE VORDERING. -

VoR-

. DERING GES'l'EUND OP EEN ANDER FElT DAN
DIT WAAROP DE STRAFVERVOLGING IS GEGROND. 0NBEVOEGDHEID VAN DE STRAFRECHTSMACHT.

De stratrechtsmacht vermag niet ttitspraak te doen over een vorderin,q van
de bttrgerlijlve pwrtij gestettnd op een
ande1· teit dan dit waa1·op de strafve·rvolging is gegrond (2). (Wet van
17 April 1878, art. 3 en 4.)

croix en Van Leynseele.
(GEUEENTE MELLE,

T.

TIMMERMANS.)

ARREST.

2" KAMER. -

30 Juni 1952

\TOORZIENING IN VERBREKING.
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH TE VOORZIEN.
GEUEENTE AANLEGSTER. GEBREK AAN
UACHTIGING. VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK.

Is niet ontvankelijk, de voorziening in,qesteld namens een gemeente die niet
doet blijlven van een door de gemeente-

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 J anuari 1952 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
(1) Verbr., 16 April eri 25 Mei 1928 (Bull.
en PASIC., 1928, I, 133, G, 3', en 167); 17 September 1940 (ibid., 194<0, I, 220).
(2) Verbr., 24 Januari 1949 (Arr. Verbr.,
1949, blz. 52; Bull. en PAsiC., 1949, I, 61).
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ten aanzien van eiseres, alleen over haar strafrechter ten laste van verweerder aanhangig gemaakte feiten als volgt bij de
burgerlijke vordering beschikt;
Over het middel : schending van de ar- telastlegging waren omschreven : « te
tikelen 27 van het besluitwet van 2 De- Melle, in Maart 1951, op het grondgebied
cember 1946 betreffende Stedebouw, 6, 62 omschreven bij besluit van de Regent van
en 63 van het bouwreglement der gemeen- 1 Februari 1945 ... , waarbij tot het opmate Melle van 22 Augustus 1912, gewijzigd ken van een algemeen of bijzonder plan
op 26 Augustus 1929, 3 en 4 van de wet van aanleg werd besloten, gebouwd te
van 17 April 1878 bevattende de vooraf- hebben, namelijk door het opbouwen van
gaancle titel van het Wetboek van rechts- een muur tot 2 meter hoogte, zonder voorpleging in strafzaken, 1 van de wet van afgaandelijke geschreven en uitdrukke30 Maart 1891, 1382 van het Burgerlijk lijke toelating van de Minister van openWetboek, eerste onderdeel, doordat het bare werken of van zijn afgevaardigde » ;
arrest de eis van aanlegster tot afbraak
Overwegende, anderzijds, dat het door
van de door verweerder opgebouwde muur eiseres ingeroepen politiereglement, luiafwijst om reden die eis slechts als ge- dens zijn artikel 62, onder meer het feit
grond zou voorkomen indien een overtre- strafbaar stelt van overtreding van het
ding van voornoemd gemeentelijk bouwre- artikel 6 waarbij bepaald wordt dat nieglement ten laste van verweerder kon weer- mand om het even welk gebouw of muur
houden worden, dan wanneer de toeken- mag bouwen, herbouwen, veranderen, herning aan de Minister van openbare werken stellen of afbreken, zonder voorafgaanvan het uitzonderlijk recht het herstel te delijke schriftelijke toelating of bericht
vragen zonder het bewijs der schade te (( van het schepencollege ll ;
moeten leveren geenszins aan elke benaOverwegende dat uit de samenbrenging·
deelde persoon het recht ontneemt het her- van voormelde beschikkingen spruit dat
stel der door hem opgelopen schade op de ter zake bij de telastlegging omschregrond van het algemeen recht te vorderen; ven feiten, welke met de voorschriften
tweede onderdeel, doordat het arrest be- van de besluitwet van 2 December .1946
slist dat de publieke vordering wegens de overstemmen, niet dezelfde zijn als deze
overtreding van het gemeentelijk reglement die een overtreding op het gemeentelijk
verjaard is, dan wanneer de verjaring politiereglement zouden kunnen uitmaken,
doelmatig onder broken werd; derde on- daar tot toepassing der strafbepalingen
derdeel, doordat het arrest beslist dat van dit reglement vereist wordt dat de
verweerder niet op grond van overtreding overtreder geen toelating of bericht van
van voornoemd politiereglement terecht- het schepencollege zou hebben bekomen,
stond maar alleen op grond van inbreuk omstandigheid die in de telastlegging niet
op de besluitwet van 2 December 1946 be- is voorzien ;
treffende Stedebouw, en het hof van beOverwegende dat geen der onderdelen
roep zich derhalve onbevoegd verklaart van het middel lmn aangenomen worden;
om de eis van de burgerlijke partij te beOm die redenen, verwerpt de voorzieslechten, in zover hij op de overtreding ning; veroordeelt eisers tot de kosten en
van vorenbedoeld reglement steunt, dah tot een, vergoeding van 150 frank.
wanneer het de rechter over de grond
30 .Juni 1952. - 26 kamer. - Voorzitte·r
behoorde vast te stellen dat het feit der
telastlegging tevens een overtreding va_n H, Wouters, voorzitter. - Verslaggever:
het politiereglement en een inbreuk op de H. Bareel. - Gelijlclltidende conclltsie,
besluitwet van 2 December 1946 uitmaak- H. Roger .Janssens de Bisthoven, advocaa t-generaal.
te :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat noch uit de stukken
waarop het hof acht vermag te slaan, noch
2 6 KAMER. - 30 Juni 1952
uit de vermeldingen van het bestreden
arrest blijkt dat de eis van aanlegster,
in zover hij tot de afbraak van de door 1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. ARREST WAARBIJ EEN VERverweerder opgetrokken muur strekte, op
ZET TEGEN EEN STRAFRECHTELIJKE VEROORgrond van het algemeen bij artikel 1382
DELING
NlE1'
ONTVANKELIJK
WERD
VERvan het Burgerlijk Wetboek geregeld
KLAARD, OMDAT DE STRAFUITVOERING VERrecht steunde;
JAARD WAS. VOORZIENING DOOR DE VEROverwegende dat het arrest desaanOORDEELDE. .MIDDEL HIERUIT AFGELEID DA'r
gaande integendeel bepaalt dat die eis op
AMNESTIE
MOEST
I'ERLEEND
WORDEN.
grond van artikel 63 van het gemeentelijk
NIET-ON'l'VANKELIJKHEID BIJ GEBREK AAN
bouwreglement door aanlegster was ingeBELANG.
steld;
•
2° VERJARING (IN STRAFZAKEN). Over het tweede en derde onderdeel :
BURGERLIJKE VORDERING. VORDERING TE
Overwegende, enerzijds, dat de v66r de
BEKWAMER TIJD INGES'l'ELD. SCHORSINa
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VAN DE VERJARING GEDURENDE RET GEDING,
BEHOUDENS VERVAL. BETEKENIS VAN DEZE
UITDRUKKING.

1o Is van bela.ng ontbloot en, dienvolgens,
niet ontvanlcelijlc, het rniddel door de
veroordeelde hientit af.aeleid dat arnnestie hem rnoest verleend worden, dan
wannee1· het at-rest zijn verzet tegen de
bij verstelc ·uitgesprolcen stratrechtelijlce
veroordeling niet ontvanlcelijlc verlclaart orndat de strajnitvoe1·ing ve1·jaard is.
2° Artilcel 1 van de wet van 30 Maa1·t
1891, lu.idens hetwellc de verja1'ing van
de te belcwarner tijd ingestelde bnrgerlijlce vordering, behou.dens verval, ged~trende het geding bekeffende het herstel van de door de inbre·ttlc veroorzaalcte schade geschorst is,. bedoelt het verval van het geding dat beheerd was
door de artilcelen 379 tot 491 van
het Wetboelc va.n b~wge?'lijlce t·echtsvoTdering ingetTolclcen bij aTtilcel 49 van
het koninlclijlc beshtit nr 300 van
30 Maart 1936, en niet het veTval dat,
lcrachtens artilcel 156 van het Wetboelc
van bnt·gerlijlce rechtsvordering, de vonnissen bij verstelc treft die niet binnen
het janr vnn hu.n ~titsp1•nnlc wet·den nitgevoerd (1).
(WILLEMS, '1'. NAAMLOZE VENNOO'l'SOHAP
(( BELGIAN BUNKERING OY >>.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 Januari 1952 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
I. In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing over de publieke vordering:
Over het middel : schending van de
artikelen 1 en 2 van de besluitwet van
20 September 1945 waarbij voor zekere
misdrijven amnestie verleend wordt :
Overwegende dat het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Leuven op
29 April1944, bij verstek gewezen, aanlegger op strafgebied tot vijf maand gevangenisstraf en tot een geldboete heeft veroordeeld wegens tussen Juni en September 1943 ten nadele van verweerster, burgerlijke partij, gepleegde verduisteringen;
Overwegende dat het bestreden arrest,
op beroep van eiser en van het openbaar
ministerie gewezen, het vonnis van voornoemde rechtbank vernietigt, hetwelk het
door verdachte aangetekend verzet niet
bestaande verklaart;
(1) Raadpl. verbr., 19 Februari 1914 (Bull.
en PAsrc., 1914, I, 113) en de conclusie van de
H. procureur-generaal Terliuden,

Dat het arrest verder vorenbedoeld veronontvankelijk verklaart om reden
dat het werd aangetekend nadat de verjaring van de straf verkregen was;
Overwegende• dat hieruit volgt dat het
middel, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is ;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorziening gericht . is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering :
Over het middel : schending van de artikelen 26 der wet van 17 April 1878, houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van rechtspleging in strafzaken,
1 der wet van 30 Maart 1891, 156 van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering,
vervangen door artikel 8 van het koninklijk besluit nr 300 van 30 Maart 1936, doordat het bestreden arrest, beslissende over
de door verweerster v66r de strafrechter
ingestelde burgerlijke vordering, eiser tot
schadevergoeding veroordeelt, wanneer
deze vordering door verjaring vervallen
was;
Overwegende dat verweerster zich op
29 April 1944 :ils burgerlijke partij stelde
in zake van het openbaar ministerie tegen
eiser, verdacht van in het jaar 1943 gepleegde verduisteringen;
Overwegende dat de correctionele rechtbank, bij vonnis op 29 April 1944 bij verstek tegen eiser gewezen, deze laatste tot
betaling van een schadevergoeding ten
voordele van verweerster veroordeelde ;
dat het vonnis echter niet werd uitgevoerd;
Overwegende dat eiser voorhoudt dat de
verjaring van de v66r de correctionele
rechtbank ingestelde burgerlijke vordering
niet doeltreffend werd geschorst, - en
aldus thans verkregen is, - om reden dat
dit geding, bij toepassing van artikel 156
van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, en bij gebrek aan alle uitvoering van voormeld bij verstek gewezen
vonnis, sedert 29 April 1945 vervallen is ;
Overwegende dat de uitdrukking « verval van het geding » voorkomende in artikel 1 der wet van 30 Maart 1891 dient uitgelegd naar de zin dezer woorden in artikel 2247 van het Burgerlijk Wetboek en
het vervallen van het geding bedoelt, zoals
dit geregeld was bij artikelen 397 tot 401
van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, dewelke door artikel 49 van het
koninklijk besluit nr 300 van 30 Maart 1936
werden opgeheven;
Overwegende dat artikel 156 van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering
zulkdanig verval van geding niet beoogt maar slechts het niet bestaan van
~et
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de toepassing dezer wetsbepaling de uitwerksels van alle v66r het vonnis verrichte rechtsplegingsakten onaangetast
laat; dat zij derhalve het stuitend uitwerksel dezer akten niet kan verijdelen;
Waaruit volgt dat het middel naar
recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser tot de kosten.
30 Juni 1952. - 2" kamer. - Voo1·zitter,
H, Wouters, voorzitter. - Ve1·slaggever,
H. Bareel. - Gelijlcluidende conclusie
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

30 Juni 1952

RECHTERLIJKE INRICHTING. - SAMENSTELLING VAN DE ZETEL. - CORREC'J?IONELE RECHTBANK. - 0NDERZOEKSRECH'l'ER
DIE, ALS LID VAN DE IlECHTBANK DEELNEEMT
AAN RET BEHANDELEN VAN EEN ZAAK DIE DOOR
HEM ONDERZOCHT WERD. - WETTELlJKHElD.
Geen enlcele wetsbeschilclcing verbiedt
aan de magistra.at die in een zaalc als
~onderzoelcsrechter is opgetreden, in dezelfde zaalc als ·lid van de correctionele
rechtbanlc te zetelen (1).

(VAN DE WOUDE.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 Maart 1952 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
· Over het eerste middel : schending van
·artikel 378 van het W etboek van burgerlijke rechtsvordering en van de grondbeginselen van de rechterlijke inrichting
doordat een der magistraten die in eerste
aanleg als rechter is opgetreden, tijdens
het vooron:derzoek zijn mening had te
kennengegeven aangaande de zwaarwichtigheid van de ten laste van aanlegger gelegde feiten :
Overwegende dat het midclel op een feifelijke bewering gegrond is die geen steun
vindt in enig stuk der rechtspleging waarop het Hof acht vermag te slaan;
Dat het micldel dus in feite niet opgaat;
Over het tweede en het derde middel
(1) Raadpl. verbr., 7 November 1921 (Bull.
en PAsiC., 1922, I, 48). Verge!. wat het Assisen:hof betreft, artikel 95 van de wet van 18 Juni
1'869, ·aangevuld door artikel 1 van de wet van
21 DecemJ;>er 1930.

samengevoegcl : schending der beginselen
van de rechterlijke inrichting doordat
dezelfde magistraat die in de zaak in
hoedanigheid van onderzoeksrechter was
opgetreden, ook als rechter aan het behandelen der zaak in eerste aanleg deel
genomen heeft :
Overwegende dat geen wettelijke bepaling aan de onderzoeksrechter, die, naar
luid van artikel 21, alinea 2, der wet van
18 Juni 1869 op de rechterlijke inrichting,
het recht behoudt om voor het vonnissen
van de burgerlijke en criminele zaken te
zetelen, verbiedt als lid van de correctionele rechtbank te zetelen ter gelegenheid
van het vonnissen der zaken waarvan het
onderzoek hem toevertrouwd werd ;
Dat de. middelen naar recht falen;
En overwegende dat de substantiele of
op straf 'van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
30 Juni 1952. - 2" kamer. - VoMzitter,
H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
H. van Beirs. - Gelij7cl1tidende conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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1° VERKEEJR. - .AANSLUITING. - PLAATSEN WAAROP EEN DWARSVERBINDING UITLOOPT. - MAKEN AANSLUITINGEN UI'l'.
2° VERKEER. - WEGGEBRUIKER DIE RIJ·
BEWEGINGEN UITVOERT. - VERPLICHTING DE
DOORGANG VOOR IN BEWEGING ZIJNDE WEGGEBRUIKERS VRIJ TE LATEN. - DRAAGWIJDTE.
1 o Malcen dwa·rsverbindingen ttit, naar de
zin van deze term in de Wegcode; de
plaatsen waarop een dwarsverbinding
.tttssen de 1·ijwegen van eenzelfde openba1·e wer1 ttitloopt (2).
2° De beschilckingen van a1·tilcel 57, 1°, c,
van het Algemeen ·Reglement · betretc
fende de verlceerspoUUe, waarbij. aan
de weuuebrttilcer die rijbeweuingen ttitvoert wm·dt voorgeschreven de floorgan.q voor de in beweging zijnde weggebruilcers vrij te laten, zijn niet van toepass·ing wanneer de ttitgevoerde rijbeweuing beheerd wordt door bijzondere
beschilclcinuen van het re.qlement met
dewellce zij niet verenigbaar is (3).
(2) Verbr., 27 Maart 1950 (A1·r. Verbr., 1950,
blz. 496; Bttll. en PAsrc., 1950. I, 535); 5 Mei
1952 (Bull. en PAsrc., 1952, I, 556).
(3) Verbr., 12 Maart 1951 (A1-r. Jlerbr., 1951,
blz. 396; Bul.l. en PAsrc., 1951, I, 469).

619(V ANDERHAEGEN EN PERSONENVENNOOTSCHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
«JEAN DE JAEGER ll, T. HERMANS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gefet op het bestreden
vonnis, op 1 April 1952 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Gent;
I. Wat betreft de voorziening, ingesteld
door de verdachte Marcel Vanderhaegen :
A. Tegen de beslissing gewezen over de
publieke vordering :
Over het ambtshalve opgeworpen middel : schencling van artikel 57, 1°, c, van
het koninklijk besluit van 1 Februari 1934,
houdende algemeen reglement betreffende
de verkeerspolitie, en van artikel 2 van de
wet van 1 Augustus 1899 op de politie
van het vervoer :
Overwegende dat eiser werd veroordeeld om, op de openbare weg, als bestuurder van een vrachtwagen, bij het
uitvoeren .van rijbewegingen de doorgang
voor een in beweging zijnde weggebruiker
niet te hebben vrijgelaten;
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat de aanrijding zich heeft voorgedaan
op de hoogte van een dwarsverbinding, die
te Gent op de Sint-Lievenslaan bestaat;
dat deze laan nit twee afzonderlijke rijwegen bestaat die door deze dwarsweg
verenigd zijn; dat evenvermelde dwarsweg zich niet 1'echtover een zijstraat bevindt waarvan zij als verlenging zou kunnen beschouwd worden; dat het hier uitsluitend een verbinding geldt tussen de
twee rijwegen van de Sint-Lievenslaan
en dat zij als onderdeel van deze laan
dient te worden beschouwd; dat er aldus
ter zake geen sprake kan zijn van een
<< splitsing ll waar het voorbijsteken verboden is;
Dat het vonnis daaruit afleidt dat de
bestuurder van het motorvoertuig van de
burgerlijke partij Hermans dus wel gerechtigd was de autocamion van verdachte voorbij te steken en dat, waar er
op de plaats van de aanrijding geen beperking van snelheid bepaald wordt, de
volledige verantwoordelijkheid van het
ongeval ten laste van verdachte dient te
worden gelegd en da t de aangestelde van
de burgerlijke partij geen de minste fout
heeft begaan ;
Overwegende dat voormelde vaststellingen ten grondslag liggen van de beslissing
over de publieke vordering ;
Overwegende, enerzijds, dat de dwarsverbindingen tussen de rijwegen van eenzelfde openbare weg, met die weg aansluitingen vormen daar waar zij op deze
uitlopen, terwijl, anderzijds, de rijbewegingen voorzien bij artikel 57, 1°, c, van

de W egcode alleen deze zijn die niet uitdrukkelijk door die Code aan bepaalde
regelen worden onderworpen ;
Dat, volgens de vaststellingen van het
vonnis, de door eiser uitgevoerde rijbeweging deze is die bij de artikelen 29, 4°,
31, 2°, en 57, 2°, van die Code voorzien
wordt;
Waaruit volgt dat een veroordeling op
grond van artikel 57, 1 o, niet wettelijk is
gerechtvaardigd;
B. Tegen de beslissing gewezen over de
burgerlijke vordering :
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing over de publieke vordering de
verbreking medebrengt van de beslissing
over de burgerlijke vordering;
II. Wat betreft de voorziening, ingesteld door de burgerlijk verantwoordelijke vennootschap «Jean De Jaeger ll :
Overwegende dat de 'voorziening niet
ontvankelijk is daar eiseres in gebreke is
gebleven een authentieke uitgifte van het
vonnis bij de stukken van de procedure
te voegen;
.
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op de door eiser neergelegde memorie,
verbreekt het bestreclen vonnis voor zoveel het eiser Vanderhaegen op strafrechtelijk en burgerlijk gebied veroordeelt,
de beslissing van dit vonnis dat de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid «Jean De Jaeger ll burgerlijk,
verantwoordelijk is voor de tegen de verdachte zo jegens de publieke als jegens de
verwerende burgerlijke partij uitgesproken veroordelingen aldus zonder voorwerp wordend; verwerpt de voorziening
van de voornoemde burgerlijk verantwoordelijke partij ; beveelt dat onderhavig arrest zal worden overgeschreven
in de registers van de Rechtbank van eerste aanleg te Gent en dat melding er van
zal gemaakt worden op de kant van de
vernietigde beslissing ; veroordeelt de burgerlijke verantwoordelijke partij tot de
kosten van haar voorziening en verweerder tot de overige kosten; verwijst de
zaak naar de Oorrectionele Rechtbank te
Oudenaarde, beslissende in hoger beroep.
30 .Juni 1952. - ~ kamer. - lToorzitter,
H. Wouters, voorzitter. - lTerslaggever,
B. Belpaire. - Gelij klttidende conclusie,
H. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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(TWEE ARRESTEN.)

GENEJESKUNDE. KERS. -

0RDE DER APOTHEAFWIJZING VAN EEN AANVRAAG TOT

-620INSORRIJVING OP DE LIJST. BESLISSING
GEGROND
OP
DE
VOORWAARDEN
WAARIN
DE AANZOEKER RET INZIOH'l' ZOU REBBEN RET
BEROEP UIT TE OEFENEN. 0NWE'l"l'ELIJKREID.

Is onwettiy, de besUssing van een raad
van de Onle der apothelcers die een
aanvraag tot insch1-ijving op de lijst
atwijst, om wi/.le van de voorwaarden
waarin de ve1·zoelce1' het inz·icht zmt
hebben het beroep uit te oetenen (1).
EERSTE ARREST.
(ANNEMANS, '1'. ORDE DER APOTHEKERS.)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 30 October 1951 gewezen door
de Nederlandstalige gemengde raad van
beroep van de Orde der apothekers;
Over het tweede middel : schending van
artikel 5 van de wet vari 19 Mei 1949 tot
oprichting van de Orde · der apothekers,
doordat de bestreden beslissing de aanvraag aan aanlegster tot inschrijving op
de lijst der Orde verworpen heeft op
grand van de overweging dat de plaatselijke voorwaarden waarin aanlegster
voornemens is het beroep van apotheker
ttit te oefenen « een toestand zou in het
leven roepen die tegen de regels der plichtenleer inclruist ll, clan wanneer de wet aan
de raden der Orde de macht niet verleent
om, door afwijzing der aanvraag tot inschrijving op de lijst, de vrije uitoefening
in overeenstemming met de wetten en de
reglementen van llet beroep van apotheker te beperken :
Overwegencle dat artikel 2 van de wet
van 19 Mei 1949 clat bij zijn eerste alinea
bescllikt clat de Orde cler apothekers alle
houders omvat van het wettelijk diploma
of van het erkend buitenlancls diploma
van apotheker, die in Belgie woonachtig
zijn en er hun beroep uitoefenen bovendien aan alle houclers van het ~ettelijk
diploma die een aanvraag daartoe indienen toelaat deel er van uit te maken ·
.Dat, voor de. houders van het wett~lijk
diplon;m, de mtoefening van het beroep
dus met voorkomt als een uitdrukkelijke
voorwaarde waaraan de inschrijving op
de provinciale lijst cler Orcle onderworpen wordt;
Overwegende dat, naar luid van alinea 2 van gemeld artikel, geen apotheker
het beroep mag uitoefenen indien hij niet
vooraf zijn inschrijving op de lijst verkregen heeft ;
Overwegende dat, daar alinea 3 van
hetzelfde a1:tikel de rechtspleging in beroep regelt m geval van verwerping van
(1) Zie verbr., 13 Mei 1952 (~ie hager,
biz. 501; Bull. en PASIC., 1952, I, 577).

de aanvraag tot inschrijving, eruit voortvloeit, met inachtneming van het voorwerp van deze tekst en van de wetgevende werkzaamheden waaruit llij ontsproten is, dat de raden der Orcle, gelast met
het opmaken van de lijst cler Orde de
verwerping van de aanvraag tot inschrijving slechts mogen steunen, hetzij op de
onregelmatigheid van de titel waarop cleze
aanvraag rust, hetzij op de wezenlijke
onwaardigheid van de verzoeker of op
zijn beroepsonbekwaamheid ;
Dat, in het bijzonder, zij met de plaats
waar de verzoeker het inzicht zou hebben
zijn beroep uit te oefenen, alleen rekening
dienen te houden in de mate nodig om
hun bevoegdheid te rechtvaarcligen evenals de in verband staande geldigheid van
het visum van de titels door de provinciale geneeskundige commissie van het gebied;
Overw~gende dat deze bepalingen van
de wet aan de raden van de Orde de
macht niet verlenen een aanvraag tot inschrijving op de lijst te verwerpen om redenen afgeleid uit de voorwaarden waarin de verzoeker voornemens zou zijn het
beroep uit te oefenen;
Overwegende dat de wet van 19 Mei
1949, bij haar artikel 5, aan de raden van
de Orde de opdracht geeft om voor de naleving te zorgen van de pharmaceutische
plichtenleer, voor de eer, de eerlijkheid
en de waardigheid van en de geheimhouding door de !eden cler Orde, in de uitoefening of naar aanleiding van de uitoefening van het beroep, en zelfs buiten hun
beroepsbedrijvigheid in geval van zware
fouten die een weerslag op de eer van
het beroep zouden hebben;
Dat dit artikel hun de taak oplegt de
bevoegde overheden te wijzen op de inbreuken op de wetten en de reglementen
inzake uitoefening van de artsenijkunst,
en hun, benevens het recht om aan de leden der Orde alle bedrijvigheid te verbieden, die onverenigbaar is met de eerlijke
uitoefening van de artsenijkunst of afbreuk kan doen aan de achting voor de
apothekers, in de mate waarin het een beclrijvigheid gelclt andere dan de normale
uitoefening van de artsenijkunst, de macht
verleent om de tekortkomingen aan de beginselen, naar de naleving waarvan zij
moeten streven, bij toepassing van de bij
artikel 14 voorziene disciplinaire strafmaatregelen te beteugelen;
Dat de toepassing van deze disciplinaire
straffen, die tot de schrapping ult de lijst
der Orde kunnen reiken, een strafmaatregel is, die in zijn wezen als in zijn voorwerp onderscheiden is van de verwerping van de aanvraag tot inschrijving;
Overwegencle derhalve dat, door het
verwerpen van de aanvraag tot inschrijving op de lijst alleen te gronden op
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de beschouwing dat « de voorgenomen vestiging zich zo voordoet dat zij wijst op
het aanwenden van middelen die strijdig
blijken met de plicht van eerlijke mededinging die deel uitmaakt van de zedelijke waarden, over wier eerbied de raden
hebben te waken JJ, de bestreden beslissing· de in het middel aangeduide wettelijke bepaling, evenals de hierboven vermelde wettelijke bepalingen geschonden
heeft;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op de andere middelen, verbreekt de bestreden beslissing; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden in de
registers van de Nederlandstalige gemengde raad van beroep van de Orde der apothekers en dat melding er van zal gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak naar de
Nederlandstalige gemengde raad vim beroep van de Orde der apothekers anders
samengesteld ; veroordeelt verweerster tot
de kosten.
30 Juni 1952. - 26 kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slaggever,
H. van Beirs. · - Gelijlcluidende conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

TWEEDE ARREST.
(LAMORAL,

'f.

ORDE DER APO'l'HEKERS.)

RET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 25 Februari 1952 gewezen
door de Nederlandstalige gemengde raad
van beroep van de Orde der apothekers;
Over het eerste middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet, van de artikelen 2, 5, 11, 14 van de wet van 19 Mei
1949 houdende oprichting van de Orde
der apothekers en van de wettelijke bepalingen die de vrijheid der beroepen
waarborgen, doordat de bestreden beslissing de inschrijving van eiser op de lijst
der apothekers van de provincie OostVlaanderen geweigerd heeft, alhoewel zij
niet betwist dat eiser drager was van het
daartoe vereist wettelijk diploma en zijn
huidige onwaardigheid of beroepsonbekwaamheid niet im'oept :
(Zie motieven van het voorgaand a1-rest.)

Overwegende derhalve, dat, door het
verwerpen van een aanvraag tot inschrijving op de lijst alleenlijk te gronden op de
beschouwing dat de 'apotheek die aanlegger zou houden, een middel zou zijn om
reglementaire bepalingen te ontduiken, de
bestreden beslissing de in het mid del aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt de bestreden
beslissing; beveelt dat onderhavig anest

~

zal worden overgeschreven in de registers
van de Nederlandstalige gemengde raad
van beroep van de Orde der apothekers en
dat melding er van zal gemaakt. worden
op de kant van de vernietigde beslissing;
verwijst cle zaak naar de Nederlandstalige
gemengde taad van beroep van de Orde
der aputhekers anders samengesteld; veroordeelt verweerster tot de kosten.
30 Juni 1952. - 2" kamer. ~ Voorzitter;
'H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever,
H. van Beirs. - Gelijlcluidende conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
DIENSTPLIOHT. - MIDDEL DA'l' DE BES'.rREDEN
BESLISSING NIET BETREF'I'. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
2° DIENSTPLICHT. - KONINKLIJK BESLUIT VAN 30 0CTOBEH 1951, AHTIKEL 28,
3°. - 0VEHGANGSBEPALING NIET TOEPASSELIJK OP DE BESLISSING GEWEZEN OP HE'l'
HOGER BEROEP 'l'EGEN EEN BESLTSSING DEH
GENEESHEREN VAN EEN WERFBUREAU Ul'fGESPROKEN ONDER HET REGIME VAN HET KONINKLIJK BESLUI'l' VAN 15 FEBHUARI 1937.
3° DIIDNSTPLICHT. - BESLISSING VAN DE
HERKEURINGSRAAD. - REDENEN.
1° Is niet ontvanlcelijk, het middel ingeroepen tot staving van een voorziening
in · militiezalcen dat niet de bestreden beslissing doch slechts haar betelcening betreft.
2° De ove1·gangsbe1Jaling van artikel 28,
3°, van het lconinlclijk besluit van
30 October 1951, waarbij de datum van
inwerlC'ingtred·ing woTdt vastgesteld en
de toepassing van de militiewet van
15 J1mi 1951 wordt ge1"egeld, is niet toepasselijk op de beslissing van een he·rlce1wingsraad gewezen · op het hager
beToep tegen een besUssing der geneesheTen van een weTfbuTeau, 1titgesp1"o~
lcen onde1" het 1·egime van het lconinlclijk besluit 'van 15 Feb1"ua1·i 1937.
3° De herkeurings?"aad die in de bewoo1"dingen van a1·tilcel 44, pamgraat 4, van
de wet vdn 15 Jwni 1951 1titspmalc doet
omtrent cle gesch'ilctheid voor cle dienst,
hoeft zijn besUssing niet nacleT te motiveren (1).

(LYNEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 24 April 1952 door de her(1) Zie verbr., 26 November 1951 (zie hager,
biz. 142; Bull. en PASIC., 1952, I, 157).

-622keuringsraad van de provincie Brabant
gewezen;
Over het eerste middel : schending van
artikel 28, 1°, van het koninklijk besluit
van 30 October 1951 houdende bepaling
van de datum van inwerkingtreding en
regeling van de toepassing van de dienstplichtwet van 15 Juni 1951, alsmede van
artikel 43 van het koninklijk besluit van
1_5 Februari 1937, houdende herdruk van
de wet op de militie, de werving en de
dienstverplichtingen, doordat, alhoewel
de keuring van de dienstplichtige eiser
een van de militieverrichtingen is ter vorming van de lich ting 1952 en zij derhalve door de v66r de wet van 15 Juni
1951 geldende wetgeving beheerst blijft,
de bestreden beslissing niet ter kennis
van eiser wercl gebracht overeenkomstig
de bepaling van artikel 43 van voormeld
koninklijk besluit van 15 Februari 1937 :
Overwegende dat het middel niet de
beslissing bestrijdt, doch enkel de kennisgeving er van ;
Dat het, dienvolgens, niet ontvankelijk
is;
Over het tweede middel : schencling van
artikel 28, 3°, van voormeld koninklijk
besluit van 30 October 1951, alsmede van
het koninklijk besluit van 15 Februari
1937, doorclat gezegd artikel 28, 3°, voorziet dat de vrijstelling en de voorlopige
afkeuring van de opgeroepenen cler aan de
lichting 1953 voorafgaande lichtingen beheerst blijven door de v66r de inwerkingtreding van de wet van 15 Juni 1951 geldende wetgeving, clan wanneer, vermits
eiser tot de lichting 1_952 behoort, de bepalingen van het koninklijk besluit van
15 Februari 1937 dienden te worden in
acht genomeri wat de rechtspleging betreft, en namelijk de eedaflegging van de
geneesheren, hetgeen niet is geschied, de
bestreden beslissing toepassing gemaakt
hebbende van de wet van 15 Juni 1951 :
Overwegende dat artikel 28, 3°, van het
koninklijk besluit van 30 October 1951 enkel de vrijstelling en voorlopige afkeuring
bedoelt welke aan de opgeroepenen der
aan de lichting 1953 voorafgaande lichtingen bij hun indiensttreding verleend zijn;
Dat eiser geen opgeroepene kan zijn
aan wien bij zijn indiensttreding vrijstelling of voorlopige afkeuring werd verleend, daar de bestreden beslissing gewezen werd op het door hem aangetekend beroep tegen de beslissing der geneesheren
van het werfbureau, zoals hetzelfcle onder
het regime van het koninklijk besluit van
15 Februari 1937 bestond;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het derde middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat de
bestreden beslissing onvolcloende gemoti-

veerd is doordat zij de beweegredenen
niet aangeeft waarop zij gesteund is :
Overwegencle dat, naar luid van artikel 28, 1°, van het koninklijk besluit van
30 October 1951, de militieverrichtingen
ter vorming van het contingent 1952, tot
na verloop van een termijn van drie
maanden ingaande met de bekendmaking
in het Belgisoh Staatsblad van de wet
tot vaststelling van het contingent voor
1952, - hetzij de wet van 24 December
1951, bekend gemaakt op 29 December
daaropvolgend, - worden beheerst door
de wetgeving en reglementering van v66r
de wet van 15 Juni 1951 en het koninklijk
besluit van 30 October 1951;
Dat de bestreden beslissing, op 24 April
1952 werd gewezen, hetzij na het verstrijken van hoger bedoelde termijn van drie
maanden, zodat de wet van 15 Juni 1951
ter zake van toepassing is ;
Overwegende dat, zo artikel 49 van die
wet aan de herkeuringsraden oplegt hun
beslissingen met redenen te omkleclen, ar-'
.tikel 44, paragraaf 4, er van nochtans bepaalt in welker voege uitspraak over de
dienstgeschiktheid van de milicien moet
worden geclaan ;
Overwegende dat de bestreden beslissing is gemotiveerd als volgt : « aangewezen, geschikt voor de dienst >>, hetzij op
de door voormeld artikel 44 opgelegde beperkte wijze; waaruit volgt dat het midclel niet gegrond is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
30 Juni 1952. - 2• kamer. - Voorzitter
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever:
H. Belpaire. - Gelijklltidencle oonolltsie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo·
caat-generaal.
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_1° MIDDEJI,EN TOT VEJRBREKING.
DIENS'l'PLICHT. - :&fiDDEL SLECHTS IN EEN
MEMORIE TOT STAVING VAN DE VOORZIENING
VOORGEDRAGEN. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
2° VElRBRElKING. BEVOEGDHEID. DIENSTPLICHT. - VORDERING TOT TOEPASSING VAN DE OVERGANGSBEPALING OPGENOMEN
IN ARTIKEL 103 VAN DE WET VAN 15 JUNI
1951. - 0NBEVOEGDHEID VAN HET HoF.
1° Is n·iet ontvanlcelijlc, het middel voorgedragen in een memorie tot staving
van een voorziening in zalce dienstplioht en dat niet in de voorziening
wordt ingeroepen. (Wet- van 15 Juni

1951, art!. 52, par. 1.)
·
2° Het Hot is niet bevoegd om lcennis te.
nemen van een vordering tot toepassing
van de overgangsbepaling opgenomen

,------------------~ ----------~---
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in artikel 103 van de dienstplichtwet
van 15 Juni 1951.

de herlce~tringsraad, die niet: .aan. de
grif]ie van het H of van .verbreking
werd _qericht, is niet ontvanlcelijk (1).

(Wet van 15 Juni 1951, art. 52 par. 1
en 4.)

(VERHEYEN.)
ARREST.

(DE SMAELE.)

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 26 Maart 1952 door de Herkeuringsraad van de Provincie OostVlaanderen gewezen ;
Overwegende dat, voor zoveel eiser de
schending inroept van de rubriek· C. 62
vim de bijlage gevoegd bij het koninklijk
besluit van 5 October 1951 tot vaststelling
van de lichaamsgebreken en ziekten welke
vrijstelling of voorlopige afkeuring van
de dienstplichtigen tot gevolg hebben, de
voorziening enkel is gesteund op beschou.wingen van feitelijke aard die aan de beoordeling van het Hof ontsnappen ;
Dat zij, dienvolgens, niet ontvankelijk
is;
Overwegende dat een memorie, neerge.legd, tot staving van de voorziening, bovendien aanvoert dat de bestreden beslissing niet toelaat na te gaan of, de her.keuringsraad de voormelde rubriek in
aanmerking heeft genomen; dat zij aldus
een gebrek aan motivering inroept;
Dat dit middel, doordat het niet in de
voorziening zelf van 18 April 1952 werd
voorgesteld, niet ontvankelijk is bij toepassing van artikel 52, paragrafen 1 en 4
van de wet van 15 Juni 1951 betreffende
de dienstplicht;
Overwegende dat, voor zoveel eiser de
toepassing vordert van de overgangsbepaling voorzien bij artikel 103 van de wet
dienstplichtwet van 15 Juni 1951, het Hof
niet bevoegd is om vari .dergerlijk verzoek
kennis te nemen ;
Om deze redenen, verwerpt de voormelde eisen.

ARREST.

30 Juni 1952. -

2" kamer. -

Voo·rzitter,
.H. Wouters, voorzitter. - Ve1·sZaggever,
H. Belpaire. - Gelijlcluidende conclusie,

H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden beslissing, op 26 April 1952 door de Herkeuringsraad van de provincie Oost-Vlaanderen gewezen ;
Overwegende dat, naar luid van arti~
kel 52, paragrafen 2 e1l 4, van de dienstplichtwet van 15 Juni 1951, de voorziening
tegen de beslissingen gewezen in militiezaken, op straffe van nietigheid, aan de
griffie van het Hof van verbreking moet
worden toegestuurd;
Overwegende dat het aangetekend
schrijven inhoudende de voorziening « Aan
de Heer Voorzitter van het Hof van verbreking te Gent ll werd gezonden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
30 Juni 1952. - 2e kamer. - Voorzitte1·,
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever,
H. Belpaire. - Gelijlcl~tidende conclusie,
H. Roger Janssens de Bis_thoven, advocaat-generaal.

2e
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30 Juni 1952

VOORZIENING IN VERBREKlNG.
VORM. DIENSTPLICH'l'. BESLISSING
VAN DE HERKEURINGSDIENST. VOORZIENING BIJ NIET-AANGETEKEND SCHRIJVEN. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

Is niet ontvanlceUjlc, de voorz·iening ingesteld bij niet-aangetelcend schrijven tegen een beslissing van de herlceurings-raad (2). (Wet van 15 Juni 1951, art. 52,

par. 2 en 4.)
(BUYZE.)
ARREST.

De voorziening tegen een beslissing van

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 11 April 1952 door de herkeuringsraad van de provincie West-Vlaanderen gewezen ;
Overwegende dat, naar luid van artikel 52, paragrafen 2 .en 4, van de dienstplichtwet van 15 Juni 1951, de voorziening
tegen de in militiezaken gewezen beslissingen op straffe van nietigheid per aan-

(1) Verbr., 27 November
PAsrc., 1951, I, 190).

(2) Verbr., 15 October 1951 (zie
biz. 63; Bull. en PAsrc:, 1952, I, 68).
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VOORZIENING IN VERBREKING.
VORM. DIENSTPLICHT. VOORZIENING
NIET AAN DE GRIFFIE VAN HET HOF VAN VERBREKING 'l'OEGESTUURD. NIET-ONTVANKE, LIJKHEID.
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'getekend schrijven aan de griffie moet
worden gezonden;
Overwegende dat de voorziening bij
middel van een niet aangetekend schrijven aan de griffie van het Hof werd gezonden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
30 Juni 1952. - 2° kamer. - Voorz'itter,
H._ Wouters, voorzitter. - Vm·slaggever,
H. Belpaire. - Gelijlcluidende conclltsie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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ERFENISSEN. ERFGENAAM ONDER YOORRECH'l' VAN BOEDELBESCHRIJYING. Qp
- EIGEN . GOEDEREN AANSPRAKELIJK BIJ GEBREK
AAN
OVERLEGGING
ZIJNER
REKENING.
VOORWAARDEN.

De erfgenaam onder voorrecht van boedelbeschrijving is slechts op eigen goederen aanspralcelijlc nit hoofde van een
schuld der nalatenschap wannee1· hij
do01· een vonnis aan_qemaand is geworden om zijn relcening over te le_qgen en
op deze aanmaning geen gevolg heett
gegeven,· een ingebrelcestelling door de
schuldeiser · bij aangetelcend schrijven
volstaat niet (1). (Burg. Wetb., arti-

kel 803; Wetb. van burg. rechtspl., artikel 530 en 995.)
(VAN BRAECKEL, T. GEMEENTE BERCHEM.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 3 Februari 1950 door de Rechtbank van eerste aanleg te A.ntwerpen gewezen;
Over het tweede midclel : schending van
-artikel 803, bijzonder lid 2 van het Bur:.
gerlijk Wetboek, van artikelen 530, 534
·en 995 van het Wetboek van burgerlijke
.t·echtspleging, doordat het bestreden von·nis beslist dat eiseres door het aangetekend schrijven van 3 Februari 1949
wettelijk in gebreke gesteld werd om, luidens artikel 803 van het Burgerlijk Wethoek, de kwestieuze belasting te voldoen
en dat luidens voornoemd artikel 803 van
het Burgerlijk Wetboek de persoonlijke
goederen van aanlegster ter zake konden
in beslag genomen worden, terwijl het in
gebreke stellen van de bevoordeligde erfgenaam voorzien bij artikel 803 van het
Burgerlijk Wetboek, om hem er toe te
(1)

DE

RrPERT,

PAGE, bd. IX, n' 937;
bd. IV, n' 432).

PLANIOL

en

nopen ZlJU rekening voor te leggen; op
straffe op zijn persoonlijke goederen verplicht te worden, slechts blijkt uit het
vonnis houdende veroordeling om rekenschap te geven hetwelk de termijn bepaalt binnen welke de rekening zal dienen te worden voorgelegd, zodat alleen
het verstrijken van de bij het -Vonnis
overeenkomstig artikel 530 van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging vastgelegde termijn toelaat over te gaan tot
het verplichten van de bevoordeligde erfgenaam op zijn persoonlijke goederen, en
niet het eenvoudig nalaten op een door de
schuldeiser aan gezegde erfgenaam gericht aangetekend schrijven gevolg te geven:
Overwegende dat het bestreden vonnis
aan verweerster, de gemeente Berchem,
toelaat de invordering van een aanslag
gevestigd ten laste van wijlen haar man,
-Maurice Pollet, van wie zij van goederen
gescheiden was, op de persoonlijke goederen van aanlegster te vervolgen;
Dat het zijn beslissing steunt op de
overweging dat, in gebreke gesteld bij
aangetekende brief van de gemeenteontvanger van Berchem dd. 3 Februari 1949
overeenkomstig artikel 803 van het Burgerlijk Wetboek, aan gezegde aanslag te
voldoen, aanlegster van de nalatenschap
geen afstand heeft gedaan, noch tijdig aan
de gemeenteontvanger een inventaris heeft
laten geworden; dat het besluit dat in die
voorwaarden de gemeenteontvanger de
rechtspleging tot inbeslagneming mocht
vervolgen welke pas op 8 Maart 1949 was
ingeleid geweest ;
Overwegende dat de rechter over de
grond de bepaling van artikel 803 van het
Burgerlijk Wetboek heeft willen toepassen, luidens dewelke de erfgenaam onder
voorrecht, die in principe op zijn persoonlijke goederen niet kan aangesproken
worden, het geldig kan worden indien,
nadat hij tot het overleggen van zijn rekening werd aangemaand, hij aan deze
verplichting niet heeft voldaan;
Overwegende dat het in gebreke blijven
de verplichting tot het bij voormeld artikel 803 bedoeld afleggen van rekening na
te komen, niet bestaat in het niet gevolg
geven op een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven, zoals door het bestreden vonnis wordt aangenomen;
Dat artikel 803 van het Burgerlijk Wetboek slechts het verhaal op de persoonlijke goederen toestaat, indien de erfge-_
naam in gebreke is gesteld geweest bij
vonnis hem veroordelende om binnen een
bepaalde termijn rekening af te leggen,
en inclien hij op deze aanmaning geen gevolg heeft gegeven (Wetboek van burgerlijke rechtspleging, art. 530 en 995) ;
Overwegende dat door te beslissen zoals
hij heeft gedaan, de rechter over de

-625grond, de in het middel aangeduide artikelen 803 van het Burge:dijk Wetboek en
530 en 995 van het W etboek van burgerlijke rechtspleging heeft geschonden;
Om die redenen, zonder acht te slaan op
de twee andere middelen van de voorziening ; verbreekt het bestreden vonnis ; beveelt dat onderhavig arrest zal worden
overgeschreven in de registers van de
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen en dat melding er van zal gemaakt
worden op de kant der vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster tot de kosten met inbegrip van die van de uitgifte
van het bestreden vonnis ; verwijst de
zaak naar de Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout.
3 Juli 1952. - 16 kamer. - Voorzitte1·,
H. Bail, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. de Clippele. Gelijlcluidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
- Pleiters, HH. Veldekens en Van Leynseele.
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VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN
OVEREIDNKOMST). - SCHADE BEROKKEND DOOR EEN ONGEOOBLOOFDE HANDELING.
- MIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT DE SCHADELOOSS'l'ELLlNG HAD MOETEN WORDEN AANGEVRAAGD OVEREENKOMSTIG MET DE REGLEMENTERING AANGAANDE DE INVALIDITEITSPENSIOENEN MET BETREKKING TO'l' DE OORLOG VAN
1940. - MIDDEL DAT VOOR DE EERSTE MAAL
VOOR HE'l' HOF VAN VERBREKING NIE'l' MAG
VOORGEDRAGEN WORDEN.
Mag voor de eerste nwal v66r het Hot
van ve1·breking niet worden voorgedragen, het middel hientit afgeleid dat het
slachtojfe1· van een door een ongeoorloofde handeling berolclcende schade,
schadeloosstelling had moeten aanvragen overeenlcomstig de reglementering
aangaande de invaliditeitspensioenen
met betrelclcing tot de oorlog van 1940
en niet overeenlcomstig de regelen van
het gemeen recht. (Besluiten van 2 en

20 September 1940.)
(RELGISCHE S'fAAT, MINIS'l.'ERIE
VAN LANDSVERDEDIGING, '1'. AZIJN.)
ARREST.
HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 November 1950 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het enig middel : schending van
de artikelen 1382, 1383, 1384 en volgende
van het Burgerlijk Wetboek, 97 van de
Grondwet, van artikel 1 van het koninkVERnR., 1952. - 40

lijk besluit dd. 2 September 1940 betreffende de uit de om·log van 1940 voortvlo'eiende militaire pensioenen en toelagen, van
de artikelen 1, 2 en volgende van het besluit dd. 10 September 1940 houdende oprichting van de Dienst voor invaliditeitspensioenen en vaststelling van de procedure tot onderzoek van aanvragen van
militaire invaliditeitspensioenen betreffende de om·log van 1940, van artikel 1
van het besluit dd. 20 September 1940 betreffende de uit de oorlog van 1940 voortvloeiende burgerlijke oorlogspensioenen,
van het enig artikel van het besluit van
11 Augustus 1949, doordat het bestreden
arrest het vonnis der Rechtbank van eerste aanleg te Leuven dd. 25 Mei 1949 bevestigd heeft, waarbij de Staat veroordeeld werd om aan verweerder een
som van 100.000 frank schadevergoeding
te betalen tot herstel van de schade
die door ZIJn orgaan, onderluitenant
Simon Bolle, berokkend werd, doordat
het bestreden arrest beslist heeft dat
deze laatste een fout had begaan door
een revolverschot te lossen op Pierre
Azyn, die hij terecht of ten onrechte voor
een spion heeft gehouden, aan wie hij bevel had gegeven de armen omhoog te heffen en die de rechter arm. had laten vallen, doordat het bestreden arrest beslist
heeft dat de wetgeving op de schade berokkend aan de burgerlijke oorlogsslachtoffers in onderhavig geval niet toepasselijk was om reden dat het ministerie van
landsverdediging voor de feiten van zijn
orgaan verantwoordelijk was, dan wanneer de officier, aan wien zijn oversten
hadden aanbevolen zich te hoeden voor
de spionnen die te dien tijde in oiis land
krioelden, en die aan het slachtoffer, in
wien hij een spion had gezien, bevel had
gegeven de armen op te heffen, - welk
slachtoffer eerst het bevel had uitgevoerd,
daarna zijn arm had laten vallen, wat de
officier als het begin van een aanvalsbeweging had beschouwd - geen enkele font
heeft begaan door te trachten de zogezegde spion in de onmogelijkheid te stellen
schade te berokkenen, dan wanneer verweerder een burgerlijk slachtoffer van
de gebeurtenissen is en zich tot het Ministerie van wederopbouw had moeten wenden om herstelling van het ondergaan
nadeel te bekomen; dat, dienvolgens, de
vordering. gericht tegen de Belgische
Staat, vertegenwoordigd door de Minister
van landsverdediging, niet gegrond was :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, in strijd met wat het
middel beweert, het arrest het feit getracht te hebben een zogezegde spion in
de onmogelijkheid te stellen schade te berokkenen, niet als een fout aanneemt welke door de officier Bolle begaan werd; dat
de begane fout hierin bestaat het slacht-
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offer neergeschoten te hebben, dan wanneer dergelijke claad << noch door de houding van het slachtoffer, noch door de
plaats waar het zich bevond, noch door
de omstandigheden van het ogenblik JJ
kon gerechtvaardigd worden;
Dat dit onderdeel van het middel, gesteuncl op een onjuiste interpretatie van
het arrest, in feite niet opgaat;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, bij conclusies voor het
hof van beroep, aanlegger er zich toe
beperkt heeft gewag te maken van het
besluit van 11 Augustus 1949, hetwelk,
zoals het bestreden arrest het aanstipt,
enkel als voorwerp heeft het Ministerie
van het algemeen bestuur en van de
pensioenen af te schaffen en het bestuur
van de schade aan personen naar het Ministerie van wederopbouw over te brengen;
Dat aanlegger zijn verdediging v66r de
rechter over de grond noch op de bepalingen van het besluit van 2 September 1940
noch op deze van het besluit van 20 September 1940, welke in het middel zijn bedoeld, gesteund heeft ;
Overwegende dat het tweede onderdeel,
dat vreemd is aan de openbare orde, niet
voor de eerste maal v66r het hof mag
worden voorgesteld;
Om die redenen, verwerpt · de voorziening; veroordeelt de aanlegger tot de kosten en tot een vergoeding van 150 frank
jegens de. verweerder.
3''Juli 1952. - 1e !ramer. - Voorzitter,
H, Bail, raadsheer waarneniend voorzitter. ---: Ve1·slaggever, H. de Olippele. Gelijlcl~tidende conclttsie, H. Raoul Havoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
- Pleiters, HH. Resteau en Demeur.
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1° MILITAIREJ OPFJISINGEJN. - VoERTUIG. - GENOTSOPEISING. - RECH'l' VAN DE
OPEISENDE OVERHEID HET VOER'l'UIG IN DE
DOOR DE NOODWENDIGHEDEN VAN DE LANDSVERDEDIGING VEREISTE VOORWAARDEN TOT YERVOERMIDDEL AAN ~'E WENDEN.
2° l\1ILITAIREJ OPEISINGEJN. - AAN DE
OPEISENDE OYERHEID YREEMDE OORZAAK. Is NIET NOODZAKELIJK EEN ONVOORZIENBARE
GEBEURTENIS.
1 o De milita·i1'e opeising van het _qenot
van een voertttig brenut voor de opeisende ove1·heid met zich het recht dit
(1) Verbr., 19 Januari 1950 (Arr. Vm·br.,
1950, biz. 305; Bull. en PAsrc., 1950, I, 325, en
nota 1).

voertuig tot 'l•ervoet·middel aan te wenden in de door de noodwendigheden
van de landsverdediging vereiste voot·waarclen (1).
·
2° De door artilcel 23 van de wet van
12 Me·l 1927 op de militaire opeisingen
bedoelde vreemde oorzaalc bestaat niet
noodzalceUjlc in een aan aUe voorzienbaarlwld ontsnappende gebeurtenis (2).

(BELGISCHE STAAT, MINISTERIE
VAN LANDSVERDEDIGING, T. PAUWELS.)
ARREST.
HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 24 April 1950 door de Rechtbank van eerste aanleg .te Mechelen gewezen;
Over het middel : schending van artikel 23 der wet van 12 Mei 1927 op de militaire opeisingen en van artikel 97 van de
Grondwet, doordat, na vastgesteld te hebben dat de opeising in huur ·werd gedaan
en dat het voertuig door een granaat
werd vernield, het bestreden vonnis verklaart : << Aangezien, naar luid van artikel 23 van de wet van 12 Mei 1927, de militaire overheid verantwoordelijk is voor
het verlies van de roere1lde goederen
waarvan het gebruik tijdelijk opgeeist
wordt, tenware zij het bewijs zou leveren
dat zulks toe te schrijven is aan een oorzaak die haar vreemd is ;
JJ Aangezien volgens een algemeen aangenomen rechtspraak en rechtsleer de
vreemde oorzaak een dubbel karakter
van onvoorzienbaarheid en van orioverkomelijke hindernis moet vertonen ;, .. '
JJ Aangezien de opeising na het uitbreken van de om·log (op 16 Mei 1940) plaats
greep; dat iedereen op dat ·ogenblik kon
voorzien aan welke gevaren men blootgesteld was, en derhalve het feit dat het opgeeiste voertuig door een granaat vernietigd werd, niet als een onvoorziene gebeurtenis voorkoint ... JJ; dat het vervolgens
eiser in verbreking .voor het verlies van
het voertuig verantwoordelijk verklaart,
dan wanneer de vernieling door oorlogsfeit de bij artikel 23 van de wet
van 12 Mei 1927 voorziene vreemde oorzaak uitmaakt die eiser in verbreking
outlast van zijn verplichting te vergoeden; dat het van weinig belang is dat
eiser het opgeeist voertuig aan voorzienbare oorlogsrisico's heeft. onderworpen,
vermits de opeising gedaari werd voor de
behoeften van 's Lands verdecliging en
om het opgeeist voorwerp te gebruiken
wylke ook de gevaren zijn die het lopen
zou :
Overwegende dat uit artikel 23 der wet
(2) Verbr., 14 December 1950 (An·. Verbr.,
1951, biz. 196; Bull. en PAsrc., 1951, I, 242).
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van 12 Mei 1927 blijkt dat de wetgever
het oorlogsrisico wegens militaire opeising
voor tijdelijk genot niet meer ten laste
van de Staat heeft willen leggen, doch
deze laatste enkel heeft willen verplichten
tot teruggave in voorwaarden die gelijken
met die welke uit een huurcontract zouden ontstaan, rekening gehouden met de
bestemming welke de opeising op zichzelf medebmcht;
Overwegende dat de militaire opeising
voor tijdelijk genot van een vervoermiddel noodzakelijk medebrengt dat de opeisende overheid het recht zal hebben zich
er van als vervoermiddel te bedienen in
de door de noodwendigheden van de
landsverdediging vereiste voorwaarden ;
Overwegende dat, door de bij artikel 23
van de wet van 12 Mei 1927 bedoelde
vreemde oorzaak tot het overkomen van
een onvoorzienbare gebeurtenis te beperken, het bestreden vonnis deze wetsbepaling heeft geschonden ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Mechelen en dat melding er van zal gemaakt worden op de kant der vernietigde
beslissing; veroordeelt verweerder tot de
kosten ; ve.rwijst de zaak naar de Rechtbank van e.erste aanleg te Leuven, in hoger be.roe.p beslissende.

weermiddel dat sleohts tegen een in subsidiaire orde genomen concl!usie opge·
worpen wordt (1).
2° De reohte1· over ae grana ooraeelt souverein in teite, of er aanleiaing bestaat tot oproeping van een aercle tot
gedwongen tttssenlvomst ten einde het
besleohten van een gesohil te vergemalckelijken (2).
(WOUTERS,

'1'.

COPPENS.)

ARREST.

men conol7tsie inwilligt, is niet verplioht
antwoord te verstrelvken op een ve1·-

RET HOF ; - Gelet op het .bestreden
vonnis, op 1 Maart 1950 in hoger beroep
door de Rechtbank van eerste aanleg te
Turnhout gewezen;
Over het eerste middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet en voor zover
als nodig van de artikelen 682, 685, 690
2219 en 2262 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat geen enkele uitdrukkelijke of
zelfs impliciete beschouwing van he.t bestreden Nonnis de redenen laat gelden
waarom de rechter over de grond niet het
verwerven heeft aangenomen door de dertigjarige verjaring van de kwestieuze
doortochtsruimte op het erf van verweerller, ten voordele van het ingesloten
erf van eiser, dan wanneer eiser, in
zijn gedinginleidend exploot van 4 Juni
1947, reeds de voor het uitoefe.nen van
zijn doortochtsrecht gevorderde ruimte
op het me.er dan dertigjarige gebruik
ervan steunde; dat hij dit middel afgeleid uit de verjaring op uitdrukkelijke
wijze in de loop van de verschille.nde ontwikkelingen van de rechtspleging heeft gehandhaafd, en dan wanneer, meer in het
bijzonder, in de door hem voor de Rechtbank van e.erste aanleg te Turnhout genomen conclusie, hij heeft laten gelden :
<< dat verscheidene bejaarde getuigen op
de correctionele zitting van 21 Maart
1947 verklaard hebben dat de betwiste
weg << zo lang zij het weten door iedereen gebruikt werd ll, en in antwoord op
de tegeneis tot het betalen ener vergoeding door verweerder ingesteld voor
het geval dat de doortocht op zijn erf
zpu worden toegestaan, in subsidiaire
orde aanbiedt door lille rechtsmiddelen te
bewijzen : << dat hij en zijn rechtsvoorganger de betwiste weg sedert me.er dan dertig jaren als overgang gebruiken (artikel 685 van het Burgerlijk Wetboek) ll :
dat, door er zich van te onthouden op
het verjaringsmiddel in te gaan, de rechter over de grond derhalve zijn beslissing

(1) Verbr., 13 Juli 1950 (Arr. Yerb1·., 1950,
blz. 726·; Bull. en PAsrc., 1950, I, 829); 17 Januari 1952 (Arr. Yerbr., 1952, blz. 245; Bull. en
PAsrc., 1952, I, 272).

(2) Raadpl. nota 2 onder verbr., 10 Juni 1948
(Bull. en PAsrc., 1948, I, 370) en nota 1 onder
verbr., 18 September 1947 (Bull. en PAine., 1947,
I, 359).

3 Juli 1952. - 1• kamer. - Voo·rzitte1·,
H. Bail, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Bail. - Gelijklnidende oonolusie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, eerste. advocaat-generaal.
Pleiter, H. Resteau.
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1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. lNWILLIGING VAN DE IN HOOFDORDE GENOMEN
CONCLUSIE, - VERWEERl\HDDEL TEGEN EEN
IN SUBSIDIAIRE ORDE GENOMEN CONCLUSIE.
- J'li[OET NIET WORDEN BEANTWOORD.
2° TUSSENKOMST. - BURGERLIJKE ZAKEN. - GEDWONGEN TCSSENKOMST DIENS'l'IG
'l'OT RET BESLECHTEN VAN GESCHIL. - SouVEREINE BEOORDELING DOOR DE RECHTER
OVER DE GROND.
1° De rech.te1· die een in hootdorde gena-
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niet naar de wens van de wet met redenen heeft omkleed :
Overwegende dat aanlegger, bij het inleidend exploot, een overgang langs de
door hem bepaalde weg vorderde en tot
staving van zijn eis inriep dat deze weg
de kortste was en dat hij het gebrnik er
van door verjaring verworven had;
Overwegende dat de eerste rechter, na
in zijn tnssenvonnis van 27 September
1948 vastgesteld te hebben dat aanlegger
tot dam·toe niet bewezen had de overgangsWIJze door verjaring te hebben verworven, in zijn vormis over de grond aan
aanlegger niettemin overgang langs de in
het exploot bepaalde weg van 1.220 meter
toekende om de reden dat deze weg,
alhoewel niet de koi·tste, geen merkelijk
nadeel aan het lijdend erf van verweerder
berokkenen kan, terwijl de kortste weg
van 707 meter voor aanlegger grote moeilijkheden zou teweegbrengen ;
Dat verweerder Coppens tegen deze beslissing hoger beroep ingesteld had en
tot het hervormen er van had besloten,
steunend op de reden dat de eerste rechter ten onrechte de overgang langs de
weg van 1.220 meter toegestaan had;
Overwegende dat aanlegger tegen het
vonnis van 27 September 1948 geen incidenteel hoger beroep instelde;
Overwegende derhalve dat het· middel
gesteund op de verkrijgende verjaring van
de wijze van uitoefening der erfdienstbaarheid bij de rechter in beroep niet
aanhangig was ;
Overwegende weliswaar dat verweerder, in zijn in subsidiaire orde v()6r
de_ i·echter in lloger beroep genomen conclusies, aanvoerde dat, indien de rechter
inhoger beroep, na zijn in hoofdorde genomen conclusies te hebben verworpen,
het recht van overgang voor aanlegger
langs de weg van 1.220 meter handhaafde,
hem .een schadevergoeding diende toegekend te worden, vermits het tussenvonnis vaststelcle dat aanlegger niet bewees
het gebruik van deze weg door verjaring
verkregen te hebben ;
Ovei·wegende dat in antwoord op deze
conclusie aanlegger aanvoerde en aanbood
te bewijzen clat hij en zijn rechtsvoorgange!' sedert meer dan dertig jaar deze
weg gebruikten;
Maar . overwegende dat de rechter in
hoger beroep, de in hoofdorde genomen
conclusie van verweerder inwilligde; dat
derhalve de door verweerder in subsidiaire orde genomen conclusies, eve:ri.als
het er tegen door aanlegger voorgesteld
verweermiddel, zonder voorwerp is geworden;
Dat. het middel ongegrond is;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 537, 544 en 682 tot 685, 1101,
1134, 1165, 1315 en 1319 van het Burgerlijk.
Wetboek, 339, 466 en 474 van het Wetboek

vcm burgerlijke rechtsplegin._, en 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden vonnis;
na te hebben laten gelden dat eiser
het slechts aan zich zelf client te wijten indien hij de eigenaars van de
erven waarover de doorgangen in kwestie
liggen, niet bij de zaak heeft betrokken,
voor recht g1ezegcl heeft dat, om topgang
te verkrijgen tot de openbare weg nr 2bis,
eiser doortocht zal mogen nemen dwarsdoor een weide, perceel 231/3, dienvolgens
losdoor het eigendom van de gemeente
Beerse, en ten slotte door << de kleine
mast)), het aanbod van verweerder om
op eigen kosten die doorgang te verbeteren goed en deugdelijk heeft verklaard
en aan verweerder akte heeft verleend van
zijn verklaring die werken te zullen uitvoeren, welke ook de er op volgende processen zouden zijn die uit die uitvoering
zouden kunnen volgen, dan wanneer, eerste onderdeel, eiser, in zijn gedinginleidend
exploot van 4 Juni 1947, geenszins een welkdanige toegang tot de openbare weg voor
zijn ingesloten erf had gevraagd, maar wel
op nauwkeurige en uitsluitende wijze het
vaststellen van de door gang op het erf van
verweerde1' waarvan hij, tronwens, meende de plaats door verjaring verkregen te
hebben, · en dan wanneer door de doorgang op de erven van derden te vestigen,
het bestreden vonnis de perken van het
gerechtelijk kontrakt is te buiten gegaan
(schending van de artt. 1101, 1134, 1165
en 1319 van het Bnrgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, doordat, zo de rechter
over de grond de aanspraak van verweerder in aanmerking meende te moeten nemen de doorgang te doen vestigen op het
erf van derden die geenszins bij de zaak
betrokken waren, het hem behoorde, zoals
hij er de macht toe had, het betrekken te
bevelen van die derden welker aanwezigheid de oplossing van het geschil kon vergemakkelijken en aldus te vermijden een
beslissing te vellen die zo duidelijk vatbaar is voor verzet door derden, vanwege
de eigenaars OJ) wier gronden de doorgang
gevestigd wordt (in het bijzonder schending van de artikelen 339, 466 en 474 van
het Wetboek van bnrgerlijke rechtspleging) ; derde onderdeel, doordat, door de
dom·gang te vestigen op de erven van de
gemeente Beerse en van andere derden die
geenszins bij de zaak betrokken waren,
en door het aanbod van verweerder werken op gezegde erven uit te voeren, welke
ook de er nit volgende processen konden
zijn, goed en deugdelijk te verklaren, het
bestreden vonnis het eigendomsrecht van
die derden heeft geschonden (in het bijzonder schending van de artikelen 537 en
544 van het Bnrgerlijk Wetboek) :Overwegende dat nit de conclusies genomen zowel v66r de eerste rechter als
v66r de rechter in hoger beroep. blijkt dat
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door aanlegger gevorderd recht van over- over de grond ·geenszins zijn beslissing
gang diende uitgeoefend te worden langs ·naar de wens van de wet met redenen
de door aanlegger bepaalde weg ofwel omkleed heeft en, terzelfdertijd de wetslangs een kortere weg zoals verweerder beschikking geschonden heeft die oplegt
de dom·gang te vestigen op de plaats die
het aanvoerde;
Dat de rechter over de grond derhalve het minst schadelijk is voor hem op wiens
niet beslist heeft over een betwisting erf hij wordt toegestaan :
Overwegende dat aanlegger bij conclusie
welke bij hem niet aanhangig was geaangevoerd had dat « het bruikbaar rnamaakt;
Overwegende dat, in strijd met hetgeen ken van de doorgang van 707 meter aangein het derde onderdeel van het middel boden door verweerder beduidend nadeel
wordt aangevoerd, het bestreden vonnis zou berokkenen min de eigenaars van de
niet over het eigendomsrecht van derden percelen waarover de wegenis zou moeten
beslist, noch enige veroordeling of bevel lopen ll;
Overwegende dat, antwoordende op deze
te hunnen laste inhoudt; dat het goed en
geldig verklaart het aanbod van verweer- conclusie, het bestreden vonnis beslist
der een overgang op eigen kosten door dat bij gebrek aan overeenkomst tussen
werken te verbeteren over een weide, per- verweerder en de derden, aanlegger het
ceel 231/3 tot aan de openbare weg recht behouden zal de overgang langs de
nr 2bis eri te dien einde de toestemming weg van 1.220 meter te nemen;
Waaruit volgt dat het middel feitelijke
van de andere eigenaars te bekomen, en
dat het, zolang deze werken niet voltooid grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziezijn, dus zolang de toestemming van de
derden door verweerder niet bekomen zal ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten
zijn, aan aanlegger toelaat het recht van en tot een schadevergoeding van 150 frank
overgang langs de door hem zelf aange- aan verweerder.
duide weg uit te oefenen;
3 Juli 1952. - 1e kamer. - Voo1·zitte1·,
Overwegende eindelijk dat de vraag of H. Bail, raadsheer waarnemend voorzitde gedwongene tussenkomst van derden ter. - Ve1·slaggeve1·, H. de Clippele. van aard is de oplossing van een geschil GeUjkltf.idende concl7tsie, H. Raoul Hayoit
te vergemakkelijken, tot de souvereine de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
beoordeling van de rechter over de grond - PleiteTs, HH. Veldekens en della Faille
behoort·
d'Huysse.
·
Waar~it volgt dat geen der drie onderdelen van het middel kan aangenomen
worden;
Over het derde middel : schending van
2e KAMER. - 7 JuJi 1952
artikel 97 van de Grondwet en, voor zover
als noc1ig, van artikel 684 van het Burger- 1° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN).lijk Wetboek, doordat het bestreden vonZAAK BIJ DE UITSPREKENDE R.ECH'l'SMACHT
nis, indien het wel feitelijke beschouwinAANHANGIG GEMAAK'l'. lNWINNEN VAN INgen laat gelden volgend nit het belang
LICHTINGEN DOOR. DE PROCUREUR. DES Kovan het erf van verweerder, gebeurlijk
NINGS. WETTELIJKHEID.
dienend erf, en geen rekening meent te 2° RECHTEN VAN VERDEDIGING. moeten houden met de persoonlijke naS~I'RAFZAKEN. ZAAK AANHANGIG GEMAAKT
delen die eiser in de af te leggen afstand
BIJ DE Ui'!'SPREKENDE RECHTSMACH'l'. lNover de erven van derden beweerde te beLICH'l'INGSELEMENTEN NADERHAND DOOR. DE
staan, er zich van onthoudt, zelfs op
PROCUREUH DES KONINGS INGEWONNEN.
impliciete wijze, het onderscheiden belang
PROCESSEN-VERBAAL Bl.J DE BUNDEL GEVOEGD
te vergelijken van de schade die enerV60R HE'!' ONDERZOEK VAN DE ZAAK DOOR DE
zijds het erf van verweerder en, anderRECH'l'BANK. BEKI.AAGDE NIET BIJZONDER
zijds, een erf van derden uit hoofde van
DAARYAN VERWITTIGD. GEEN SCHENDING
de doorgang zouuen ondergaan; dan wanVAN DE HECH'fEN DER VERDEDIGING.
neer eiser uitdrukkelijk in zijn conclusie
had opgeworpen dat het gebruik van de 3° MIDDELEN VAN VERBREKING. STRAFZAKEN. lYliDDEL UITSLUITEND HE'f
op het erf van verweerder gevorderde
VOORONDERZOEK BEDOELEND. AAN HE'I'
doorgang deze geen enkel noemenswaardig
OORDEEL VAN DE RECH'l'ER OVER DE GROND
nadeel zou berokkenen, terwijl het aanNIE'l' ONDEBWORPEN.
0NON'l'VANKELIJK
leggen van de door verweerder voorge:WilD DEL.
stelde bedding, aan de eigenaars van die
percelen een « beduidend nadeel ll zou be- 4° MIDDELEN VAN VERBREKING. S'l'RAFZAKEN. BURGERLIJKE YORDERING.
rokkenen, en dan wanneer, door op dit
MinDEL AAN HE'!' BES'l'REDEN ARREST EEN
middel niet in te gaan, terwijl het belang
BESLISSING 'l'OESCHRI,JYEND WELKE HET NIET
der door de dienende erven van de derBEVAT. MinDEL IN FEI'fE, NIET OPGAANDE.
den ondergane schade vatbaar was· voor

--------
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-6305° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. ---;' STRAFZAKEN.- BURGER~
LIJKE VORDERING. - BEKLAAGDE WEGENS
HELING VEROORDEELD. - VASTSTELLING DAT
ER TUSSEN HEM EN ZIJN MEDEBEKLAAGDEN
GEEN SOLIDAIRE AANSPRAKELIJKHEID BESTAA'r. - VEROORDELlNG TOT GEDEEL'l'ELIJKE
TUSSENKOMST IN HET HERSTELLEN VAN DE
~'EN LAS'l'E
DER MEDEBEKLAAGDEN GELEGDE
SCHADE. - GEEN TEGENSTRI.JDIGHEID.
1 o II oewe~ de zaalc bij de 1titspt:elcende
reohtsmaoht aanhangig werd gemaalct,
mag de proo1we1tr des Konings in hoedanir;heid van ojfioier der reohterlijlce
politie steeds nor; betreffencle de telastleggingen inlichtingen inwinnen of laten inwinnen (1).
2° De reohten der verdediging worden
niet ,qesohonden floordat, na de aanhanr;igmak·ing der zaalc b·i.i de 1titspt·ekende
reohtsmacht en zonQ,et· dat de belc~aag
de et· van bijzonder werd verwitti,qd,
prooessen-verbaal inho11-dende door de
promtre·ur des Konings ingewonnen inliohtingselernenten bij de bundel worden gevoegd, indien 1tit de inventaris
blijlct dat voor dat de reohtbank tot het
onderzoelc der zafLlc is overr;egaan, deze
st1tkken zich reeds in de b1tndel bevonden (2).
3° Is onontvankelijlc, het middel dat, uitsluitend gerioht ter;en het voor·onder-.
zoek, aan het oordeel van de 'l"eohter
over· de grand niet werd onderworpen (3).
4° Mist teitez.ijke grondslag, het middel
dat aan het bestreden arrest een beslissing toesohrijft welke het niet bevat (4).
5° Bevat r;een tegenstrijdigheid, het arrest dat de beklaagde 1tit hoofde van
heling veroordeeld, en dat, oordelend
over de burger·lijlce vorderingen, enerzijds, vaststelt dat er t1tssen deze beklaa,qde en zijn meflebeklaagden geen
solidaire verantwoordelijkheid bestaat,
en, anderzijds, hem veroordeelt om .Qedeeltelijk tussen te lcomen in de ten
laste van de medebeklaagden gelegde
herstelling van de gehele aan de burrterlijke partijen berolclcende sohade.

(LIT'!', T. VENNOOTSCHAP « FOERENADE
YLLEFABRIKERNA >>.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 October 1951 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
A. In zoverre de voorziening is gericht
(1) Verbr., 7 November 1949 (At'1'. Vet·br.,
biz. 114; Bull. en PASIC., 1950, I, 123).
(2) Verbr., 8 Augustus 1946 (Arr. Verbr.,
1946, biz. 279; Bull .. en PAsic., 1946, I, 307);

tegen de over de publieke vordering gewezen beslissing ;
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 8, 9, 22 tot 47, 189 en 190 van
het Wetboek van strafvordering, 137, 138
en 139 van de wet van 18 Juni 1864 op
de rechterlijke inrichting, schending van
artikel 97 van de Grondwet, schending
van de rechten der verdediging en van de
regelen betreffende de kennisneming door.
de onderzoeksgerechten en rechtsprekende
gerechten, doordat het bestreden arrest,
om de redenen van de eerste rechter eenvoudig de strafveroordelingen bevestigende welke aan aanlegger bij het
vonnis waarvan boger beroep werden
opgelegd, de nietigheid heeft overgenomen welke dit vonnis aankleefde, dewijl het deze veroordelingen gegrond
heeft op het geheel der ingezamelde gegevens en dus, onder meer, op de brief met
bijlagen welke op 6 Februari 1951 door
de firma cc Pan Europe » aan de heer
Procureur des Konings te Verviers werd
gericht, alsmede op de processen-verbaal
van de politie van de Antwerpse haven,
waarin · de verklaringen van de getuigen Piroton, Mathys en Jansen zijn
opgenomen, en sommige bijzonderheden
worden verschaft betreffende de inrichting van en het toezicht op de Antwerpse
haven, welke.stukken allemaal in het dossier berusten; dan wanneer de processenverbaal waarin de verhoren van bovengemelde getuigen zijn opgenomen hadden
dienen te worden vernietigd en uit de
debatten verwijderd, vermits deze getuigen door de gerechtelijke politie te Antwerpen zijn verhoord geweest ten verzoeke van de heer Procureur des Konings te
Verviers, wanneer het ·rechtsprekend genicht, waarbij dezaakregehnatig aanhangig
was, alleen de macht had om ze in het
openbaar en op tegenspraak in verhoor te
doennemen, en dan wanneer, in elk geval,
deze processen-verbaal, waarin sommige
inlichtingen nopens de inrichting van en
het toezicht op de Antwerpse haven werden _verstrekt, en de brief van de firma
cc Pan-Europe>> alsook de bijlagen er van
uit de debatten hadden dienen te worden
verwijderd omdat zij door het openbaar
ministerie in de loop van de v66r het
rechtsprekend gerecht ingezette debatten
bij het dossier werden gevoegd, zonder
dat de beklaagden daarvan verwittigd
werden, en op een tijdstip waarop het
rechtsprekend gerecht, waarbij de zaak
6 October 1947 (At·r. Yet·br., 1947, biz. 303;
Bull. en PASIC., 1947, I, 394).
(3) Verbr., 26 Mei 1952 (Arr. Verbr., 1952,
biz. 547; Bull. en PASIC., 1952, I, 627). ·
(4) Verbv 3 November 1950 (Arr. ;Yerbr.,
1951, biz. 91(; Bull. en PASIC., 1951, I, 110).
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regelmatig aanhangig was, aileen de tig opgemaakte processen-verbaal hadden
macht had om te gelasten dat nieuwe dienen te worden vernietigd en uit de
stukken bij het dossier zouden worden debatten geweerd :
gevoegd :
Over het middel in zijn geheel :
Overwegende dat aanlegger niet ontvanOver het eerste onderdeel :
kelijk is om Y66r het Hof van verbreking
Overwegende dat uit de stukken der voor de eerste maal nietigheden in te roerechtspleging blijkt dat de onderzoeken pen welke in de loop van het voorbereiverricht door de Antwerpse politie en dend onderzoek teweeg zouden gebracht
de rijkswacht te Deurne, ten verzoeke zijn geweest ;
van de heer Procureur des Konings te
En overwegende dat de substantiille of
Verviers, terwijl de zaak aanhangig was op straf van nietigheid voorgeschreven
bij de correctionele rechtbank aldaar, ge- rechtsvormen werden nageleefd en dat de
wone daden van vooronderzoek hebben beslissing overeenkomstig de wet is ;
uitgemaakt en geenszins daden van onderB. In zoverre het middel gericht is tezoek;
gen de over de vordering der burgerlijke
Overwegende dat de magistraat van het partijen gewezen beslissing ;
openbaar ministerie, in zijn hoedanigheid
Over het middel : schending van de
van officier van gerechtelijke politie, wet- artikelen 44, 45 en 50 van het Strafwettelijk inlichtingen vermag in te winnen boek, 3 en 4 van de wet van 17 April1878,
of te doen inwinnen met betrekking tot de voorafgaande titel bevattende van het
een procedure die reeds aan het rechtspre- Wetboek van Rechtspleging in strafzakend gerecht ter kennisneming is opgedra- ken ; 1101, 1134, 1202 en 1382 van het Burgen;
gerlijk Wetboek, 1 tot 5 van de wet van
27 J uli 1871 en 18 van de wet van
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het dossier hetwelk 21 Maart 1859, door welke wetten werd
aan het Hof van beroep te Luik ter be- voorzien in de vervanging van titel XVI
handeling werd overgemaakt, onder rang- van boek III van.het Burgerlijk Wetboek
nummer 70, naar uit de daarbij gevoegde op- de lijfsdwang in burgerlijke zaken en
inventaris blijkt, al de in het ·middel aan- 97 van de Grondwet, doordat het bestregehaalde processen-verbaal en 'stukken den arrest : 1 o de veroordeling bevestigt'
welke door de eerste rechter ten laste van
bevatte;
aanlegger en ten bate van de burgerlijke
Dat hieruit volgt dat deze bescheiden partij << Voreux Wool Merchants)) werd
reeds v66r het behandelen van de zaak uitgesproken, dan wanneer het een hoofdoor de rechtbank en het hof van beroep delijke veroordeliiig ten laste van de
ter beschikking van aanlegger waren,
beklaagden Leon en Servais Pleumeckers
wiens verdedigingsrecht derhalve werd en van aanlegger gold, en het hof in hetgevrijwaard ;
zelfde arrest souverein vaststelde dat, bij
Dat geen der onderdelen van het middel ontstentenis van bedrieglijk overleg onkan aangenomen worden;
del' de beschuldigden van verschillende
Over het tweede middel : schendill.g van misdrijven, er geen grond is om hen hoofde artikelen 73, 76 en 322 van het Wet- delijk te veroordelen; 2° zegt dat aanleghoek van strafvordering, 97 van de ger ten belope van 5.000 frank zal
Grondwet en schending van de rechten bijdragen tot de vergoeding van het aan
der verdediging, doordat het bestreden de burgerlijke partij « Pan-Europe )) bearrest, door om de redenen van de eerste rokkende nadeel en tegen hem, met het
rechters, eenvoudig de strafveroordelin- oog op de inning van de schuldvordering,
gen te bevestigen welke bij het beroepen een lijfsdwang uitspreekt waarvan het de
vonnis ten histe van aanlegger werden duur op een maand bepaalt, dan wanneer
uitgesproken, de nietigheid heeft overge- het anderzijds vaststelt dat er geen grond
nomen welke dit vonnis aankleefde, de- is om ten laste van de beklaagden een
wijl het deze veroordelingen op het ge- hoofdelijke veroordeling te vellen en de
heel der ingezamelde gegevens heeft ge- beklaagde Leon Pleumeckers er toe vergrond, en dus insgelijks op het proces- oordeelt aan dezelfde burgerlijke partij
verbaal van ondervraging van de beklaag- een som van 52.250 frank te betalen, op
de Leon Pleumeckers, op 10 November welk bedrag het het algeheel nadeel
1950, op de processen-verbaal van verhoor raamt dat door bedoelde burgerlijke
van de getuigen Dina Fabri en Jeanne parti.i werd geleden; 3° zegt dat aanCezar, van 28 November en op 2 December legger ten belope van 750 frank zal
1950, op het: proces-verbaal van verhoor bijdragen in de vergoeding van het door
van de getuige Jean Biet, van .5 Decem- de burgerlijke partij Ivan Wertz geleden
ber 1950, en op het proces-verbaal van nadeel, dan wanneer het anderzijds vasttegenoverelkanderstelling van de be- stelt dat er geen grond is om ten laste
klaagden Fasbinder en Bodeux, op 12 De- van de beklaagden een · hoofdelijke vercember 1950, dan wanneer deze onregelma- oordeling te vellen en de beklaagde Leon
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Pleumeckers er toe veroordeelt aan voornciemde burgerlijke partij de som van
6.000 frank te betalen, op welk beclrag het
het algeheel door bedoelde burgerlijke
partij geleden nacleel raamt; 4° zegt dat
aanlegger ten belope van 20.000 frank
zal bijdragen in het herstel van de
door de burgerlijke partij « Foerenade
Yllefabrikerna ll geleden schacle van
190.581 fr. 20, en tegen hem, met het
oog op de inning van cleze schuldvordering, een lijfsdwang uitspreekt waarvan
het de duur op twee maanden bepaalt,
dan wanneer het anderzijds vaststelt dat
er geen grond is om een hoofdelijke veroordeling ten laste van de beklaagden
uit te spreken en ten laste van de beklaagde Pleumeckers een veroordeling Iaat bestaan die tegen hem door de rechtbank
van eerste aanleg werd geveld, en krachtens welke deze beklaagde er toe is gehouden aan deze burgerlijke partij de
vorenvermelde som van 190.581 fr. 20 te
betalen :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
in geen zijner vermeldingen met betrekking tot de vordering der burgerlijke
partij, vennootschap << Voreux Wool Mer·chants ll, de vaststellingen inhoudt welke
in het middel naar voren worden gebracht;
Dat dit onderdeel van het middel feiteIijke grondslag mist ;
Over de overige onderdelen van het
middel:
Overwegencle dat het bestreden arrest
zonder in zijn redenen in tegenspraak t~
vervallen, enerzijds, heeft kunnen vaststellen dat er geen grond is tot hoofdeIijke. aansprakelijkheid tussen aanlegger
en d1ens medebeklaagden en, anderzijds,
aanlegger heeft kunnen veroordelen wee
~~ns ?'ijn strafrechtelijke verantwo'ordehJkheid als heler van de litigieuze waren,
om, te zodanigen belope als in het arrest
is vermeld, bij te dragen tot het herstel
van . ~et nacleel dat aan de burgerlijke
partlJen, v~nnootschap «Pan-Europe ll,
Wertz en de vennootschap << Foerenade
Yllefabrikerna ll werd berokkencl ·
Overwegende dat het arrest al~lus wettelijk de veroordelingen heeft gerechtvaardigd welke ten laste van aanlegger
t~~ bate van elke dier burgerlijke partiJen werden geveld, alsook de toepassing
op aanlegger van de lijfsclwang met het
oog op de inning van de ten bate van cle
burgerlijke partijen te zijnen laste gelegde sommen; waaruit volgt dat het
tweede, het derde en het vierde onderdee! van het middel niet kunnen worden
aangenomen;
.Om die redenen, verwerpt de voorziemng; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

7 Juli 1952. - 2° kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, voorzitter. - Vet·slaggever,
H. Bareel. - Gelijkluidende conclusie,
H. Colard, advocaat-generaal.
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1°

BJ!JWIJS. STRAFZAKEN. JYIISDRIJF
IN VERBANO l\IE'I' HE1' UITVOEREN VAN EEN
CONTRACT. 0NTKEND CONTRACT. BEWIJS OVEREENKOMSTIG DE REGELEN VAN RET
BURGERLIJK RECHT.

2°

BEwr;rs. STRAFZAKEN. JYIIsomJF
IN VERBANO MET HE'l' UITVOEREN VAN EEN
CONTRACT. BEWIJS VAN RET CONTRAC'I'
AFGELEID UI1' ENE GERECHTELIJKE BEKENTENIS. 00NTRAC'I' NIET VATBAAR VOOR BEWIJS DOOR GE'I'UIGENISSEN. BEWIJS DOOR
GETUIGENISSEN VAN DE ONJUIS'I'HEID VAN EEN
ELEMENT DER BEKENTENIS.- ONWETTIGHEID.

3°

BEWIJS. STRAFZAKEN. MISBRUIK
VAN VERTROUWEN. BEKLAAGDE BEKENNENDE
VERDUISTERDE WAARDEN TE HEBBEN ONTVAN·
GEN EN GEMACHTIGD TE ZIJN GEWEEST ZE GEBEURLIJK TE VERKOPEN. ARREST VAN
VEROORDELING. UIT GETUIGENISSEN AFGELEID BEWIJS VAN RET ONBESTAAN VAN DERGELI,"fKE MACHTIGING. ARREST GEEN ENKEL ELEMENT AANHALEND WELK RET BEWIJS
DOOR GETUIGENIS VAN DIT ONBESTAAN TOELAAT. 0NWE'l'TIGHEID.

1° Wanneer een misdrijf in verband is
met l!et uitvoeren van een contract
wnarvan het bestaan ontkend wordt, is
de strafrechter tot beoordeling van het
bestaan van dit contract gehouden zich
naa1· de regelen van het burgerlij k
recht te schilcken (1). (Wet van 17 April

1878, art. 16.)
2° Wanneer een misdrijf in verband is
met het uitvoeren van een contract en
het bestaan van dit contrnct tot een gerechtelijke bekentenis van de belclaag. de aanleiding heett gegeven, mag het bewijs van de onjuistheid van een element dezer belcentenis slechts wettelijk
door gehtigenissen geleverd worden
wanneer het contract zelf voor bewijs
door getuigenissen vatbaa1· is (2).
3° Wanneer een beklaagde vervol.qd wegens vercZ1tistering vnn effecten wellce
ene waarde hebben van meer dan
3.000 frank, bekent ze ontvangen te
hebben doch bijvoegt gemachtigd te zijn
geweest ze te verkopen indien hij ze
niet tot waarborg ener lening leon aanwenden, schenclt de wetsbepaling betrefjende het be·wijs het arr·est van veroordeling dat, zonder desbetreffende enig
(1) en (2) Verbr., 10 Maart 1952 (Arr. Ve1·br.,
1952, biz. 372; Bull. en PASIC., 1952, I, 423).
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hebben gemaakt, zijn beslissing grondt
op de beschottw·ing dat ttit de getui,qenissen is gebleken dat belclaa,qde niet is
gemachtigd geweest om de ettecten te
verkopen.
(WARRIMONT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 December 1951 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 16 van de wet van 17 April
1878, 491 van het Strafwetboek, 1356 en
1923 van het Burgerlijk Wetboek, doordat
het bestreden arrest de tegen aanlegster
ingebrachte telastlegging van misbruik
van vertrouwen bewezen verklaart, dan
wanneer het bewijs van het bestaan van
het contract met de uitvoering waarvan
dit misdrijf verband houdt, contract waarvan de inhoud betwist werd, niet overeenkomstig de regelen van het burgerlijk
recht is geleverd geweest :
Overwegende dat aanlegster bij het arrest veroordeeld werd om, ten nadele van
.Jacques Poussart, dertig effecten van de
lening tot Wederopbouw, met een totale
waarde van 30.000 frank, welke haar
overhandigd waren geweest op voorwaarde ze terug te geven of er een bepaald
gebruik van te maken, bedrieglijk verduisterd of verspild te hebben;
,
Overwegende dat deze veroordeling op
de volgende redenen gegrond is : « dat de
beklaagde erkent van de klager dertig
effecten van de lening tot Wederopbouw
in bewaring ontvangen te hebben, met
machtiging ze te verpanden; dat de beklaagde erkent deze effecten te hebben
verkocht en de zodoende verkregen gelden
te hebben gebruikt; dat, inclien weliswaar
de beklaagde nadien op deze bekentenis
teruggekomen is, de klager met klem
staande houdt dat de effecten niet mochten verkocht worden; dat de telastlegging
dus v66r het Hof bewezen gebleven is >> ;
Overwegende dat de verklaring van
~anlegster, welke op 24 December 1948
mgevolge een apostil van de onderzoeksrechter door de Rijkswacht opgenomen
werd, luidt als volgt : «de Wederopbouweffecten heeft Poussart mij overhandigd
om ze als waarborg te geven... Poussart
heef_t er evenwel aan toegevoegd dat ingeval 1k geen geld kon bekomen door de effecten als waarborg te geven, ik ze mocht
verkopen, maar dit enkel indien mij geen
andere mogelijkheid openbleef '' ;
. Overwegende dat uit de door aanlegster
m hager beroep regelmatig genomen conclusies blijkt dat zij staande hield dat het
tussen haar en Poussart tot stand geko-

men contract, betreffende de effecten van
een waarde van 30.000 frank, diende << te
worden bewezen volgens de regelen van
het burgerlijk recht >>, vooraleer zij -uit
hoofde van verduistering of verspilling
zou kunnen worden veroordeeld ;
·
Overwegende dat artikel 16 van de wet
van 17 April 1878 bepaalt dat, wanneer
het misdrijf verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst waarvan het
bestaan betwist wordt, de strafrechter bij
de uitspraak over het bestaan van' die
overeenkomst of over haa1c uitvoering
zich naar de regelen van het burgerlijk
recht gedraagt;
Overwegende dat krachtens artikel 1356
'van het Burgerlijk Wetboek, de gerechtelijke bekentenis niet kan worden gesplitst
ten nadele van degene die ze gedaan
heeft;
Overwegende dat het bestreden arrest
op generlei element wijst waaruit blijken
zou dat in onderhavig geval het bewijs
door getuigen volgens de regelen van het
burgerlijk recht zou kunnen worden toegelaten, ofschoon het voorwerp van de
overeenkomst eim hogere waarde heeft
dan 3.000 frank;
Overwegende dat het bestreden arrest
door in deze omstandigheden het eerst~
gedeelte van de bekentenis van aanlegster
aan te nemen, en het tweede te verwerpen om de enige reden dat de valsheid
ervan door het getuigenis van Poussart
aangetoond wordt, zich niet gedragen
heeft naar de regelen van het burgerlijk
recht wat betreft het bewijs van het contract waarmecle het misdrijf verband
houdt, en bijgevolg de in het middel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft ·
Om die redenen, verbreekt het bestre:
den arrest; beveelt dat onderha vig arrest
zal worden 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 ·
la!l.t de kosten ten laste van de Staat; ver:
WlJSt de zaak naar het Hof van beroep te
Brussel.
7 Juli 1952. - 2" kamer. - Voorzitte1·
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever'
~- Daubresse. - Gelijlclttidende conclu~
s~e, H. Colard, advocaat-generaal.
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1° HOF VAN ASSISEN. - NIET AANGEZEGDE GETUIGEN. - VERZAKING VAN HUN
VERHOOR DOOR DE PAR'l'IJEN. - VERMOGEN
VAN DE VOORZITfER- ZE ZONDER EEDAFLEGGING
TE VER-HOR-EN.
2° HOF VAN ASSISEN. - VR-IJE MACHT

~
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VAN DE VOORZI'l'TER. - 0N'l'STEN'l'ENIS VAN
SACRAMEN'l'ELE VORMVEREISTEN.
3° HOF VAN ASSISEN. - GE'l'UIGEN. EOH'l'GENO'i'E EN SOHOONZUSTER VAN DE BESCHULDIGDE. VERHOOR ZONDER EEDAFLEGGING KRACH'i'ENS DE VRI.JE MACHT VAN DE
YOORZITTER. - WET'.riGHEID.
4° l\HDDELEN VAN VERBREKING.
S•rRAFZAKEN. - BEWERING TEGENGESPROKEN
DOOR DE IN DE BUNDEL BERUS'l'ENDE S'i'UKKEN. - MIDDEL FEI1.'}~LIJKE GRONDSLAG MISSEND.
1° KTaohtens zijn vTije maoht, mag de
vooTzitteT van het hot van assisen, bij
wijze van inliohtin_q en zondeT ee(lafiegging getuigen verhoren die niet werden
aangezegd en ~vellce1· verhoor partijen
zelts stilzwijgend hebben verzaalct (1).

(Wetb. van strafv., art. 269 en 315.)
Alle onderzoelcsmaatregelen~ in den
loop van cle clebatten cloor de voorzitter
11an het hot van assisen bevolen worclen vennoecl genomen · te zijn lcraohtens
(le hem (lom- artilcelen ~68 en U9 van
het Wetboelc van stratvorclering verleencle vrije maoht; cleze vrije maoht
ovenbaart z'ioh door zijn ttitoetening
zelt zoncler dat de voorzitte1· e1· toe gehmulen is ttitdntlclcelij lc te lcennen te
geven dat hij gebntilc er van maalct (2).
3° Kraohtens zijne vrije maoht, mag de
voor.<Jitte·r van het hot van assisen bij
wijze van ·inUohting en zoncler ee(lafiegging de eohtgenote en cle sohoonzttster
van de besohttldigde verhoren (3). (Wet-

2°

boek van strafv., art. 268, 269, 317 en
322.)
4o Mist teiteli.ike grondslag, het midclel
gestetmd ov ene teiteUjlce bewering die
cloor cle in de bttndel bentstende stulclcen wo1·at tegengesv1·o1cen.

(1 o RINCHARD, T. ARNOULD EN LEBRUN;
2o BURION, T. ARNOULD.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op de bestreden
arresten, op 1 en 4 Februari 1952 door het
Assisenhof van de provincie Brabant gewezen;
I. Aangaande de voorziening door Celestin Rinchard ingesteld tegen het arrest
van 1 Februari 1952 :
Overwegende dat de substanW\le of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing wettelijk is ;
(1) Verbr., 29 Juli 1948 (Arr. Verbr., 1948,
blz. 400; Bull. en PAsrc., 1948, I, 462; verg. wat
betreft de deskundigen verbr., 8 April 1946
(Arr. Yerbr., 1946, biz. 141; Bull. en PASIC.,
1946, 1, 140).

II. Aangaande de voorziening door
Celestin Rinchard ingesteld tegen het arrest van 4 Februari 1952 :
Overwegende dat door dit arrest alleen
over de vorcleringen der burgerlijke partijen uitspraak wordt gedaan;
Overwegencle dat aanlegger generlei
middel inroept en clat het Hof er ambtshalve geen opwerpt;
III. Aangaande de voorziening door Lucienne Burion ingestelcl tegen het arrest
van 1 Februari 1952 :
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 315 en 317 van het W etboek
van strafvordering en 268 en 269 van hetzelfcle wetboek, doordat, in de loop der
clebatten v66r het hof van assisen, de getuige Maurice Vandenbossche (nr 42) ter
zitting van 24 November 1951 nit kracht
van de vrije macht van de voorzitter zonder eedaflegging werd gehoorcl, om de
enige reden dat zijn naam << niet binnen
de wettelijke termijn betekend was geweest )), clan wanneer, als, gelijk ten dezen, geen der partijen zich tegen zijn verhoor l1eeft verzet, een zelfs niet betekencle
getuige noodzakelijkerwijze - behalve in
het geval waarin de partijen het eens zijn
geweest om van zijn verhoor af te zien onder eedaflegging moet worden gehoord :
Overwegencle dat het proces-verbaal van
de zitting van 24 November 1951 luidt als
volgt : « W at betreft de getuigen Leon
Lecocq, Oscar Cus, Maurice Vanden
Bosscpe, de eerste twee getuigen ... ; en de
derde wiens naam binnen cle wettelijke
termijn niet werd betekend, die krachtens
de vrije macht van de heer Voorzitter
werden gehoord, geen eed hebben afgelegd, daar hun verklaringen als eenvouclige inlichtingen worden beschouwd,
waarvan de heer Voorzittet de gezworenen heeft verwittigd » ;
Overwegende ongetwijfeld dat, volgens
artikel 315 van het Wetboek van strafvordering, de niet betekende getuigen onder
ede moeten worden gehoord wanneer de
tegenpartij daartegen geen verzet heeft
aangetekend; dat echter de partijen immer het recht hebben van het horen van
zekere getuigen af te zien ;
Overwegende dat het openbaar ministerie en de beschuldig·de, hier aanlegster,
ten dezen dienen te worden beschouwd als
stilzwijgend hebbende afgezien van het
verhoren van de getuige Maurice VandenBossche, aangezien zij geen protest hebben aangetekend tegen het door de voorzitter vooraf kenbaar gemaakt voorne(2) Verbr., 2 Juli 1923 (Bull. en PAsrc., 1923,
I, 400).
(3) Verbr., 20 Juli 1929 (Bull. en PAsrc., 1929,
I, 303).
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niet aan de tegenpartij betekend was geweest; dat het middel dus niet kan worden aangenomen ;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 315, 317 en 322 van het Wetboek van strafvordering, en 268 en 269 van
hetzelfde wetboek, doordat, in de loop der
debatten v66r het hof van assisen, de getuigen Fernande Deloover (nr 250) en Felicie Deloover (nr 269), ter zittingen van
14 en 17 December 1951 zonder eedaflegging zijn verhoord geweest en enkel ter
verstrekking van een inlichting, alleen
wegens hun onderscheiden hoedanigheid
van ech'tgenote en schoonzuster van de
beschuldigde Eugene Delval, en zonder
dat vastgesteld werd dat hun verhoor in
deze vorm krachtens de vrije macht van
de voorzitter ·plaats zou hebben gevonden,
dan wanneer een v66r het hof van assisen
verhoorde getuige, al was hij ook een nabije bloed- of , aanverwant van de beschulcligde, indien hij meer dan vijftien
jaar ond is, niet zonder eedaflegging· mag
worden verlloord tenzij nit kracht van de
aan de voorzitter van llet llof van assisen
bij de artikelen 268 en 269 van het Wetboek van strafvordering verleende vrije
macht :
Overwegende dat het proces-verbaal van
de zitting van 14 December 1951 de volgende vermelding inhoudt : « Wat de getuige Fernande Deloover, eclltgenote van
Eugene Delval betr~ft, daar het openbaar
ministerie verklaard lleeft zich ertegeri te
verzetten dat deze getuige, eclltgenote van
de besclluldigde Eugene Delval, onder ede
zou worclen. verhoord, heeft zij geen eed
afgelegd, llaar verklaringen bescllouwd
wordende als eenvoudige inlichtingen,
waarvan de voorzitter de gezworenen verwittigd heeft >> ;
·
Dat een gelijkaardige vermelding voorkomt in het proces-verbaal van de zitting
van 17 December 1951 betreffende de getuige Felicie Deloover, echtgenote Blon(liau, welke verklaard heeft de schoonzuster van de beschuldigde Eugene Delval
te zijn;
Overwegende dat de voorzitter van het
hof van assisen geen andere onderzoeksmacht heeft, welke hem eigen is, dan de
vrije macllt ingericht bij de artikelen 268
en 269 van het Wetboek van strafvordering;
Dat elke onderzoeksmaatregel welke hij
in de loop der debatten gelast dus client
te worden geacht krachtens deze macht
genomen te zijn geweest ;
Dat deze macht zicll door haar uitoefening openbaart en dat geen wet aan de
voorzitter voorschrijft uitdrukkelijk aan
te ge:ven dat llij er van gebruik maakt;
Overwegende bovendien dat uit het be-

zigen, in voormelde processen-verbaal
van de eigen termen van artikel 269 ali:
nea 2, van :het Wetboek van strafv~rde
ring, voortvloeit dat in onderllavig gevar
de voorzitter klaarblijkelijk gebruik gemaakt lleeft van de macht welke hem bij
deze wetsbepaling is verleend;
Waaruit volgt dat het middel niet gegrond is;
Over het derde middel : schending van
de artikelen 315 en 317 van het Wetboek
van strafvordering en 97 van de Grondwet, van de artikelen 31, 4°, 33 en 34 van
het Strafwetboek, alsmede van de artikelen 123sexies en 123septies van· hetzelfde
wetboek (onderscheidenlijk gewijzigd bij
de eerste en de tweede paragraaf van
artikel 10 van de wet van 14 Juni 1948)
doordat in de loop der debatten v66r het
hof van assisen, de getuige Armand Ledecq
(nr 335), ter zitting van 27 December 1951
zonder eedaflegging is verhoord geweest,
op grond van een gewone verklaring zijnerzijds, namelijk « dat hij een in kracht
van gewijsde gegane veroordeling had opgelopen welke door de krijgsraad was
uitgesproken geweest, en de ontzetting
had ten gevolge gehad van de in artikel 31
van het Strafwetboek opgesomde rechten », zonder dat noch het proces-verbaal
der zitting, noch enig ander stuk waarop
het Hof van verbreking acht vermoge te
slaan, enigerhande aanwijzing verschaft,
hetzij met betrekking tot de aard van de
door· de getuige opgelopen veroordeling,
hetzij met betrekking tot de feiten welke
daartoe aanleiding hebben kunnen geven,
doordat het Hof van verbreking aldus in
de onmogelijkheid wordt gesteld om
na te gaan of de bewuste getuige werkelijk ontzet was van het recllt in rechten
getuigenis af te leg·gen tenzij om er inliclltingen te geven, en gevolglijk of, wat
het verlloren van de getuigen aangaat, de
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in onderhavig geval al dan
niet nageleefd zijn geweest :
Overwegende dat, onder de stukken van
llet aan het hof van assisen onderworpen
dossier, het voor eensluidend gewaarmerkte afschrift van het door het Militair
Gerechtshof op 13 Juni 1945 gewezen arrest voorkomt (bundel 65, stuk 61) w'aarbij Armand Ledecq tot de ontzetting, onder meer, van de in het 4° van artikel .31
van het Strafwetboek vermelde rechten
werd veroordeeld, alsmede de verklaring
van de griffier van het Militair Gerechtshof dat dit arrest in kracht van gewijsde
gegaan is;
Dat ·Armand Ledecq derhalve krachtens
de vrije macht van de voorzitter van het
hof van assisen zonder eedaflegging is
kunnen worden verhoord, zonder dat enige
wetsbepaling werd geschonden ;
En overwegende dat de substantiele of

-636op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is;
IV. Aangaande de voorziening ingesteld
cloor Lucienne Burion tegen het arrest
van 4 Februari 1952 :
Overwegende dat bij dit arrest alleen
over de vorclering van de burgerlijke
partij uitspraak wordt gedaan;
Overwegende clat aanlegster geen middel inroept en dat het Hof er ambtshalve
geen opwerpt ;
Om die redenen, verwerpt cle voorzieningen ; veroordeelt aanleggers tot de
kosten.
7 Juli 1952. - 26 kamer. - Voorzitte1·,
H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slaggever,
H. Daubresse. - GeUjkluiclende conclnsie, H. Colard, advocaat-generaal.
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VERKEER.- VEHDWIJNEN VAN HE'l' KARAK'l'ER VAN HOOFDWEG AFGELEID UIT HET OP,HOUDEN VAN HE'!' BESTAAN VAN EEN SPOOHWEG
OP DE OPENBARE WEG. TWIJFEL OMTRENT
HET PUN1' 'l'E WETEN OF DE SPOORWEG DE
OPENBARE WEG VOLKOMEN HEEFT VERLATEN
OFWEL OF HIJ SLECH'l'S HE'l' DEEL VAN DE
OPENBARE WEG HEEF'l' VERLATEN DAT VOORBEHOUDEN IS VOOR DE WEGGEBRUIKERS DIE IN
J<:NE RIGHTING RI.JDEN. DUBBELZINN1GE
MOTIVERING.

Is met d~tbbelzinnigheid in de beweegredenen behept, het vonnis flat het verdwijncn van het karakter van hoofdweg van een openbare weg afieidt uit de
omstandigheid dat de weg opgehouden
heeft door een spoorweg doorlopen te
worden, wanneer het onzelcer laat of
de spoorweg de l"ijweg helemaal heeft
verlaten ofwel of hi.i slechts dit deel
van de 1'ijweg heeft verlaten flat woTdt
voorbehOltden voor de weggebruilcers die
in ene richt'ing rijden. (Wegcode, arti-

kel 52.)
(FOUGNIES EN «DOCKS DU BA1'IMENT, DE L'INDUS'l'RIE E'l'- DE L' AGRICUL1'URE >>, T. STROBBE.)
ARREST.

HET HOF · - Gelet op het bestreden
vonnis, op 6 'April 1951 in boger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Doornik;
1. Ten aanzien van de voorziening welke
door aanlegger Fougnies tegen de over
de publieke vordering gewezen beslissing
werd gericht :
Over het enig middel : schending van
de artikelen 50, 51, 52, inzonderheid 52,

2°, en 55 van het koninklijk besluit van
1 Februari 1934 houdende algemeen reglement op de politie van het vervoer en het
verkeer (gewijzigd bij besluit van de Regent van 16 Octpber 1947, de artikelen 3
en 4), 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden vonnis, bij bevestiging van de
beroepen beslissing·, de tegen aanlegger in
verbreking ingebrachte telastlegging bewezen heeft verklaard, aldus weigerend te
erkennen dat de door hem op het ogenblik
der aanrijding gevolgde weg het karakter
van een hoofdweg had, om de niet afdoende reden dat « waar de Crombezplaats en de Atheneumstraat aan elkaar
palen, er geen spoor meer ligt, vermits
het spoor het gedeelte bestemd voor de in
oostelijke richting rijdenden verlaat ter
hoogte. van de plaats waar voormeld plein
(Crombezplaats) aan de Childericstraat
paalt », dan wanneer, enerzijds, aanlegger in zijn regelmatig genomen conclusies
aanvoerde dat, aangezien op de door hem
gevolgde weg een dubbel spoor lag, deze
weg het karakter van een hoofdweg had
en dit karakter moest behouden tot over
de as van een tweede openbare weg die
de eerste doorsnijdt en waarop- het spoor
voortloopt hetwelk de eerste verlaat, namelijk in onderhavig geval tot over de
as van de Atbeneumstraat welke in de
oostelijke zijde van de Crombezplaats
haar verlenging heeft, en dan wanneer,
anderzijds, het vonnis souverein vaststelt
dat de weg welke aanlegger volgde toen
de aanrijding zich voordeed niet kan ingerekend worden bij de verkeersaders met
verscheidene rijbanen (juister,. zoals de
wet het zegt, « de openbare wegen met
meer dan een rijweg ») , hetgeen de ingeroepen reden tegenspreekt, of lmar althans
elk belang ontneemt, volgens welke beide
sporen << het gedeelte » van de zuidelijke
rijbaan van de Crombezplaats, dat enkel
voor de in oostelijke richting rijdenden
bestemd is, ter hoogte van de plaats waar
voormeld plein aan de Childericstraat
paalt zouden verlaten hebben, en doordat
gevolglijk het bestreden vonnis de in het
middel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft; doordat het in elk geval
hetzij tegenstrijdige, hetzij ond?elmatige
redenen inhoudt, weshalve het met wettelijk gemoti veerd is :
Overwegende dat, om aan aanlegger de
verkeersvoorrang te ontzeggen waarop hij
zich beriep, de bestreden beslissing er op
wijst : 1 o dat de plaats waa~ het ongeval zich voorgedaan heeft met als een
openbaar- plein naar de zin van de wet
kan worden beschouwd; 2° dat de zuidelijke zijde van de Crombezplaats niet
onder cle openbare wegen met meer dan
een rijweg kan ingerekend worden; 3° dat
op de plaats waar de Crombezplaats en
de Atheneumstraat aan elkaar palen, de
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is waarop ten minste een spoorlijn loopt;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
met betrekking tot het laatste punt, niet
vaststelt dat ter bedoelde plaats geen
spoorlijn loopt, doch laat gelden dat er
geen spoorlijn meer ligt, dit feitelijk gegeven afleidend uit de omstandigheid dat
ter hoogte van de aansluiting van voormeld plein met de Childericstraat, de
spoorlijn « het voor de in oostelijke richting rijdenden bestemd gedeelte >> verlaat;
Dat het vonnis door deze beschouwing
het punt onzeker laat of de spoorlijn helemaal de weg verlaat, die, naar het vonnis
zelf luidt, het door aanlegger bereden
zuidelijk gedeelte van de Orombezplaats
uitmaakt, dan wel of zij enkel het (( voor
de in oostelijke richting rijdenden bestemd » gedeelte van deze weg verlaat,
terwijl zij verder loopt op een ander gedeelte van dezelfde weg ;
Overwegende dat de dubbelzinnigheid
die gesloten ligt in deze vaststelling,
grondslag van de bewering welke het mogelijk maakt de derde der omstandigheden
nit te schakelen welke ter rechtvaardiging van de door aanlegger ingeroepen
verkeersvoorrang kan strekken, zich
noodzakelijkerwijze uitstrekt tot deze bewer;ing en tot de door de rechter over de
grond daaruit afgeleide gevolgtrekkingen;
Overwegende dat dergelijke dubbelzinnigheid in de motieven met het ontbreken ervan gelijkstaat;
Dat het middel derhalve dient te worden aangenomen;
II. Ten aanzien van de voorziening
welke door de burgerlijk aansprakelijke
partij, aanlegster, tegen de beslissing gewezen op de ten laste van eerste aanlegger ingestelde publieke vordering gericht
werd:
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing over de tegen de beschuldigde
ingestelde publieke vordering zich uitstrekt tot de beslissing over de burgerlijke aansprakelijkheid van de regelmatig
in het- geding optredende burgerlijk aansprakelijke;
III. Ten aanzien van de voorzieningen
welke door aanleggers tegen de beslissing
gewezen over de tegen hen ingestelde burgerlijke ''ordering werden gericht :
Overwegende dat de verbreking van de
over de publieke vordering gewezen beslissing de verbreking ten gevolge heeft van
de beslissing over de burgerlijke vordering strekkende tot het herstel van de ter
oorzake van de inbrenk ontstane schade;
IV. Ten aanzien van de voorziening
welke door aanlegster, de P. V. B. A.
«·Docks du Batiment, de l'Industrie et de
l' Agriculture », tegen de beslissing over de

tegen verweerders ingestelde vorderingen
werd gericht :
Overwegende dat, in zoverre zij de over
de publieke vordering gewezen beslissing
bedoelt, de voorziening van de burgerlijke
partij enkel ontvankelijk is in de mate
waarin zij slaat op de veroordeling tot
de kosten van deze vordering;
Over het enig middel : schending van
de artikelen 50, 51, 52, inzonderheid 52,
2o, en 55 van het koninklijk besluit van
1 Februari 1934 houdende algemeen reglement op de politie van het vervoer en het
verkeer (gewijzigd bij besluit van de Regent van 16 October 1947, de artikelen 3
en 4), 97 van de Grondwet, doordat de
rechter over de grond, bij bevestiging van
de beroepen beslissing, beklaagde Willy
Strobbe vrijgesproken heeft, de burgerlijk aansprakelijke Jerome Strobbe buiten het geding heeft gesteld en zich gevolglijk onbevoegd verklaard heeft om
over de burgerlijke vordering van aanlegster uitspraak te doen, tevens weigerend het karakter van hoofdweg toe te
kennen aan de weg welke de beklaa~de
Fougnies volgde toen de aanrijding zich
vom·deed, zulks om de ongepaste of tegenstrijdige of in elk geval dubbelzinnige
reden dat << waar de Orombezplaats en
de Atheneumstraat aan elkaar palen er
geen spoor meer ligt, vermits. ?e sp?or~eg
enkel het voor de in oostehJke nchtmg
rijdenden bestemd gedeelte verlaat ter
hoogte van de plaats waar voormeld plein
(Orombezplaats) aan de Ohildericstraat
paalt », dan wanneer, enerzijds, aanlegster in haar reg·elmatig genomen conclusies aanvoerde dat, aangezien op de door
haar aangestelde gevolgcle weg een dubbel spoor lag, deze weg het karakter van
een hoofdweg had en dit karakter moest
behouden tot over de as van een tweede
openbare weg die de eerste doorsnijdt en
waarop het spoor hetwelk de eerste ver·
laat voortloopt, namelijk in onderhavig
geval tot over de as van de Atheneumstraat welke in de oostelijke zijde van
de Orombezplaats haar verlenging heeft,
met dit gevolg dat, vermits aan de door
Willy Strobbe gevolgde weg geen wettelijke omschrijving eigen is, de beklaagde
Fougnies, haar aangestelde, recht had op
de verkeersvoorrang; en dan wanneer, anderzijds, het vonnis souverein vaststelt
dat de weg welke Fougnies volgde toen
de aanrijding zich voordeed niet kan ingerekend worden onder de verkeersaders
met verscheidene rijbanen (juister, zoals
de wet het zegt, « de openbare wegen met
meer dan een rijweg »), hetgeen de ingeroepen reden tegenspreekt of haar althans elk belang ontneemt, volgens welke
beide sporen « het gedeelte >> van de zuidelijke rijbaan van de Orombezplaats, dat
enkel voor de in oostelijke richting rijden-
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den -bestemd is, zouden verlaten hebben
ter hoogte van de plaats waar voormeld
plein aan de Ohildericstraat paalt, en
doordat bijgevolg het bestreden vonnis de
in het middel aangeduide wetsbepalingen
geschonden heeft; doordat het in elk ge-.
val hetzij tegenstrijdige, hetzij ongepaste
redenen inhoudt, weshalve het niet wettelijk gemoti veerd is :
Overwegende dat uit de termen van het
bestreden vonnis blijkt dat dezelfde beschouwing, die, aan de ene kant de veroordeling van Fougnies rechtvaardigt,
aan de andere kant tot vrijspraak van de
eerste verweerder leidt alsmede de onbevoegclverklaring van het strafgerecht ten
gevolge heeft om kennis te nemen van de
tegen voormelde verweerder en tegen de
burgerlijk aansprakelijke, tweede verweerder, gerichte burgerlijke vordering;
Overwegende dienvolgens dat het middel hetwelk, tegen deze beschouwing opkomend, de verbreking van de in de eerste plaats gewezen beslissing rechtvaardigt, om dezelfde redenen gegrond is
waar het eveneens wordt ingeroepen tot
staving van de voorziening gericht tegen
de in de tweede Dlaats gewezen beslissing, te weten die waarbij uitspraak
wordt gedaan over de vordering·en tegen
verweerders ingesteld ten gevolge van
de rechtstreekse dagvaarding van tweede
aanlegster ;
Dat de bestreden beslissing dus de in
het middel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak heeft
gedaan over de tegen aanlegger ingestelde publieke vordering, aanlegster voor
hem burgerlijk aansprakelijk heeft verklaard, en uitspraak gedaan heeft over
de tegen aa:q.leggers ingestelde burgerlijke
vordering alsmede over de burgerlijke
vordering welke door tweede aanlegster
tegen verweerders werd ingesteld, alsook
in zoverre het dezelve tot de kosten van
de tegen verweerder ingestelde publieke
vordering veroordeeld heeft ; veroordeelt
verweerders tot vier vijfde van de kosten
en laat het overige vijfde ten laste van
de Staat; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden· overgeschreven in de registers
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Doornik en dat melding er van zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwijst de
alclus beperkte zaak naar de Oorrectionele
Rechtbank te Bergen, zitting houdend in
hoger beroep.
7 Juli 1952. - 2• kamer. - Voorzittet·,
H; Wouters, voorzitter. - Verslaggever,
H. Fettweis. - Sti"ijdige oonolttsie, H. Ool~Td, advocaat-generaal.
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7 Juli 1952

1° VERKEER. - MISKENNING DOOR EEN
WEGGEBRUIKER VAN ENE BESCHIKKING VAN
DE WEGCODE. - l\'IAAKT NIET NOODZAKELIJK
EEN ONI'OORZIENBARE GEBEURTENIS UIT.
2° VERKEER. - 0VERTREDING VAN ARTIKEL 42, ALINEA 1, VAN DE WEGCODE. 0NTSNAPT SLECHTS AAN BETEUGELlNG IN GEVAL VAN VASTGESTELDE ONMOGELIJKHEID OM
DE HINDERNIS TE VOORZIEN.
1° De miskenning door een weggebruilcer
van ene beschikking van de W encode
maakt niet noodzakelijk een onvoorzienbare gebeurtenis ttit voor· de andere
weggebntikers (1).
2° De miskenning van de door artikel 42,
alinea 1, van de W egcocle aan cle weggebntiker opgelegde verpliohting ontsnapt slechts aan betettgeling wanneer
de onmogelijkheid om de hinclernis te
voorzien wordt vastgestelcl (2).

(LAFALIZE, T. DEVILLERS.)
ARRES'f.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 Februari 1952 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de over de publieke vordering gewezen beslissing :
Over het enig middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet, van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek tot regeling van het geloof
dat aan de akten client gehecht (ten deze
de tekst van de namens aanlegger v66r
de rechter over de grond genomen conclusies), 418 en 419 van het Strafwetboek,
2 van de wet van 1 Augustus 1899 hou_dende herziening van de wetgeving en de
reglementen op de politie op het vervoer
(gewijzigd bij artikel 2 van de wet van
1 Augustus 1924), 22 en 42 van het koninklijk besluit van 1 Februari1934 houdende
algemeen reglement op de politie van het
vervoer en het verkeer, doordat, op het in
aanleggers conclusies vervatte verzoek
om vast te stellen, aan de ene zijde, dat
niets in de elementen van het dossier het
bewijs ervan kon opleveren dat hij, op het
ogenblik van het litigieuze ongeval op de
rechtel' berm van de weg zou gereden hebben en, aan de andere zijde, dat uit alles
kon worden besloten dat het slachtoffer,
in weerwil van het in artikel 22 van de· (1) Verbr., 1 October 1951 en 17 Maart 1952

(Arr. Verb1·., 1952, blz. 33 en 389; Bull. en
PAsiC., 1952, I, 36 en 444).
(2) Verbr., 20 Juli 1951 (A1'r. Verbr., 1951,
biz. 694; Bull. en PASIC., 1951, I, 797).
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Wegcode bepaald verbod, zich niet op be- palen van de plaats der aanrijding, verwuste berm, maar op de rijbaan zelve, te mits de uitgesproken veroordelingen door
voet voortbewoog, en dan wanneer aan- de bewezen verklaarde feiten gerechtvaarlegger uit laatst aangehaalde omstandig- digd blijven;
Dat het middel niet kan aangenomen
heicl afieidde dat het slachtoffer voor
hem - een onvoorzienbare hindernis op- worden·
En o~erwegende, voor het overige, dat
geleverd had, vermits een weggebrui"
ker niet kan « veronderstellen dat een de substantiE\le of op straffe van nietigvoetganger op de rijbaan gaat, als er heid voorgeschreven rechtsvormen werden
een berm bestaat ll, het Hof van beroep te nageleefd en dat de gewezen beslissing
Luik beslist dat niet is bewezen dat aan- overeenkomstig de wet is;
legger op de berm van de weg zou gereden
II. In zoverre de voorziening gericht
hebben; ma:ar_dat evenmin bewezen is dat, is tegen de over de vordering van Dieuop het ogenblik dat het dooi· aanleggers donne Devillers, weduwe Lejeune, burvoertuig werd aarigel'eden, het slachtoffer gerlijke partij, gewezen beslissing :
zelve << op de rijbaan zou gegaan hebben ll,
Overwegende dat het arrest, waarbij
en inzonderheid op grond dezer tweevoudige vaststelling het middel afwijst_ het- aan de burgerlijke partij slechts een prowelk door aanlegger werd afgeleid nit de visionele vergoeding wordt toegekend,
geen eindarrest is naar de zin van arti<< onvoorzienbaarheid )) van de hindernis
welke de op een hem ontzegd gedeelte kel 418 van het Wetboek van strafvordevan de openbare weg gaande voetganger ring, weshalve de voorziening niet ontoplevert; doordat, waar het zo, om aan- vankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzielegger voor de gevolgen van het litigieuze
ongeval strafrechtelijk verantwoordelijk ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
te stellen, op redenen steunt waarin klaar7 Juli 1952. - 2° kamer. - Voorzitte1·,
blijkelijk een tegenstrij digheid gesloten H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever,
ligt, en welke gelijkstaan met een vol- H. Anciaux Henry de Faveaux. - Gekomen gebrek aan motivering, het bestre- lijklttidende conclusie, H. Oolard, advoden arrest aanleggers conclusies niet op caat-generaal.
passende wijze beantwoord heeft, en dus
niet wettelijk met redenen omkleed is :
Overwegende dat naar het door de voorziening voorgebrachte stelsel, het slacht2" KAMER. - 7 Juli 1952
offer Lejeune hetwelk zich te voet op de
rijbaan voortbewoog, aanlegger zodoende
voor een onvoorzienbare hindernis heeft REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. STRAFZAKEN. OoNcLugeplaatst;
srEs AANVOERJGND OAT EEN RIJWIELPAD OVER
Overwegende dat aanlegger, zonder bijEEN KRUISPUNT NIET VOORTLOOPT EN OAT,
zondere feitelijke omstandigheden in te
BIJ BELEMMERING VAN DE OPENBARE WEG DE
roepen, enkel nit de aanwezigheid van de
WIELRIJDER AFSTAPPEN MOET. ARREST
voetganger op de rijbaan, dit met overVAS'l'STELLEND DAT OP HET KRUISPUNT, DE IN
treding van artikel 22, 2°, van de WegBEWEGING ZIJNDE WIELRIJDER, DIE REGELcode, het bestaan in rechte van een onMA1'IG HET HEM VOORBEHOUDEN GEDEELTE
voorzienbare hindernis wil afieiden;
VAN DE WEG BERIJDT VOORRANG GENIE'J' TEN
Overwegende dat deze zienswijze generOPZIOHTE VAN DE WEGGEBRUIKER DIE RIJMAhande steun vindt in de bepalingen van
NOEUVRES UITI'OERT. GEPAST ANTWOORD.
het algemeen reglement op de politie van
het vervoer ·
Verstrelct een gepa.st a.ntwoonl op de conOverwege~de dat de voorschriften van
clttsies waarin beweerd wordt da.t op
artikel 42 van dit reglement, waarop aande grand va.n een kn~ispnnt een rijwiellegger een als bewezen aangenomen inpad heeft opgehouden te bestaa.n en
brenk heeft begaan, voor elke weggebruida.t, bij het doorrijden van het kruisker verplichtend zijn, zelfs indien hij
pttnt de w·iel1"ij der bij bele-mmering va.n
zich bevindt tegenover een andere wegde openbare weg a.tsta.ppen moet, het
gebruiker welke in overtreding met de
a.rrest da.t va.ststelt da.t de wielrij der
bepalingen van de Wegcode verkeert; dat
die regelma.tig het hem voorbehouden
het miskennen van deze bepalingen enkel
gedeelte va.n de rijweg bereed, op het
aan bestraffing ontsnapt in het ten deze
lcruisp·unt ten opzichte va.n de w_eggeniet vastgesteld geval waarin de weggebntilcei' die djmanmuvres uitvoerde
bruiker feitelijk niet in de mogelijkheid
voo?Ya.?ig genoot (1).
verkeert de hindernis te voorzien;
Overwegende dat het dienvolgens generlei belang heeft na te sporen of in de
(1) Over het begrip « manceuvre » zie verbr.,
redenen van het arrest tegenstrijqJgheden 21 Mei 1951 (A1·r. Ve1·b,·., 1951, biz. 540; Bull.
aanwezig zijn met betrekking tot het be- en PAsrc., 1951, I, 630).

640(DE-PAEPE, T. COSTERMANS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 Maart 1952 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
I. In zoverre de voorziening gericllt is
tegen de over de publieke vordering gewezen beslissing :
Over llet enig middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet, van de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek,
van de artikelen 3, 4", 20, 21, 27, 29, 4°,
57, 1", 0, en 66 van llet koninklijk besluit
van 1 Februari 1934 over de politie van
het vervoer en het verkeer, doordat het
bestreden arrest, wegens het niet opgeven
van voldoende redenen of althans wegens
een tegenstrijdigheid in de redenen welke
met het ontbreken ervan gelijkstaat, de
tegen aanleggei· uitgesproken strafreclltelijke veroordeling op een overtreding van
artikel 57, 1_0 , 0, van het koninklijk be~
sluit van 1 Februari 1934 gegrond heeft,
dan wanneer aanlegger bij conclusies
staande gehouden heeft : 1 o cc dat een rijwielpad als zodanig nimmer voortloopt
over een kruispunt waarop het uitkomt
vermits het niet door een motorrijtuig
mag worden bereden en het niet denkbaar is dat op een kruispunt, waar alle
motorrijtuigen besturende weggebruikers
vanzelfsprekend tot het verkeer zijn toegelaten, een voor de wielrijders alleen bestemd rijwielpad zou liggen ... ; dat het
slachtoffer Oostermans, op het ogenblik
van het ongeval, het rijwielpad eigenlijk
had verlaten en op een weg reed waar het
in principe uiterst rechts had moeten !louden>>, en dan wanneer llet bestreden arrest zich ertoe beperkt heeft te antwoorden cc dat op het ogenblik der aanrijding,
de wielrijders op het deel van de hoofdweg reden dat hun regelmatig was voorbehouden, terwijl de beklaagde de hoofdweg niet meer volgde, en, rechtsaf zwenkend, de Cogjeanstraat inreed >> ; 2° cc dat
het slachtoffer Costermans, vooraleer het
rijwielpad te verlaten waar het in alle
veiligheid kon rijden, de verplichting
had uit te kijken of het zonder gevaar
voor een aanrijding het kruispunt kon
oversteken waar alle motorrijtuigen mogen
rijden, des te meer daar artikel 66 van
het koninklijk besluit van 1 Februari 1934
bepaalt dat, bij belemmering van de openbare weg, de wielrijder moet afstappen
en zijn rijwiel aan de hand leiden >> ; en
dan wanneer het bestreden arrest op dit
argument van aanlegger geen antwoord
verstrekt heeft :
Overwegende dat het bestreden arrest
uit de hierboven.aangehaalde beschouwing
afgeleid heeft cc dat toen het litigieuze ongeval zich heeft voorgedaan, de slachtof-

fers, die de verkeersvoorrang genoten,
zich reglementair voortbewogen, dan wanneer de beklaagde, bij het uitvoeren yan
rijmanceuvres, nagelaten heeft hun overeenkomstig het bij artikel 57, 1°, 0, voorgeschrevene, de doorgang vrij te laten >> ;
Overwegende dat do01:, enerzijds, vast
te stellen dat de .wielrijders op het deel
van de hoofdweg reden dat hun regelmatig voorbehouden was, en, anderzijds,
dat zij zich, ten aanzien van hun verkeersvoorrang, regelmatig voortbewogen,
het arrest aanleggers conclusies op passende wijze beantwoord heeft;
Dat elk der onderdelsn van het middel
fei telijke grondslag mist ;
En overwegende, voor het overige, dat
de substantii~le of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat .de uitgesproken beslissing
overeenkomstig de wet is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de over de vordering der burgerlijke pm•tij uitgesproken beslissing :
Overwegende dat deze beslissing, die.
zich erbij bepaalt aan de burgerlijke
partij een provisionele vergoeding toe te
kennen en een deskundig onderzoek te gelasten, geen eindbeslissing is naar de zin
van artikel 416 van het Wetboek van
strafvordering;
Weshalve de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en veroordeelt aanlegger tot de kosten.
7 Juli 1952. - 2" kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, voorzitter. - Vm·slaggever,
H. Anciaux Henry de Faveaux. - GeUjklwidende oonolus·ie, H. Colard, advocaatgeneraal.

2° KAMER. -

7 Juli 1952

1° MIDDELEN VAN VERBREKING.
STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT SLECHTS ENE
VASTSTELLING BESTRIJDT. - BESCHIKKING
WE1"l'ELIJK DOOR ANDERE VASTSTELLINGEN
GERECHTI'AARDIGD. - 0NON'l'I'ANKELIJKHEID.
2" BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE RECHTER OVER DE GROND. STRAFZAKEN. - WAARDE, DRAAGWIJD'l'E EN
BE'l'ROUWBAARHEID VAN HE1' GEHEEL DER OPGENOMEN GETUIGENISSEN EN BEKENTENISSEN.
3° JVIIDDELEN VAN VERBREKING. STRAFZAKEN. - I\1IDDEL S'l'EUNEND OP EEN
ONJLJISTE INTERPRE1'A'l'IE VAN DE BESTREDEN
BESLISSING. ~ I\1IDIJEL FEITELIJKE GRONDSLAG MISSEND.
4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -ARREST
DE BEWIJSELEMENTEN BEPALEND WAAROP HET
IS GEGROND, - IMPLICIETE VERWERPING VAN
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DE CONCLUS!ES WAARIN EEN STRIJDIG FEITELIJK ELEMENT WORDT UITEENGEZET.
midde~ dat
slechts een der vaststellingen van het
ar·rest bestrijdt wanneer de besohikkingen van het arrest door andere vaststellingen gerechtvaardigd zijn (1).
·
2° De rechter over de grand is door de
verk!aringen van de . getttigen niet ge~
bonden; hij beoordeelt souverein de
waarde, de draagwijdte en de betrouwbaarheid der gezamenlijke opgenomen
getu-igenissen en Mkentenissen (2).
so Mist feitelijke grondslag, het middel
hier·uit afgeleid dat het bestreden arrest uitsluitend op ene getttigenis is gesteund wanneer het gegrond is op andere elementen wellce het nader bepaalt (3).
4o .Wanneer de 1·echter Over de grand de
bewijselementen nad·er bepaalt waarop
hij zijn beslissing steunt, verwerpt hij
tevens imp lioiet doclt ze lcedij lc de beslttiten waarin een strij dig feitelij lo
element wo1·dt voo1·gedragen (4).

1o Is niet ontvanlcelijk, het

(DUPONCHEEL, T. GAEREMYNCK.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 Deeember 1951 door het Hof
van b€roep te Gent gewezen;
Over het enig middel schending van
artikel 97 van de Grondwet, van artikelen
528 en 529 van het Strafwetboek, 3 en 4
van de wet van 17 April 1878 bevattende
de voorafgaande titel van het Wetboek
van Rechtspleging in strafzaken, doordat
het bestreden arrest, door een tegenstrijdigheid in zijn redenen welke feitelijk
gelijkstaat met het ontbreken van motivering, aanleggers schnldig . bevonden
heeft aan de in de telastleggmg aangehaalde feiten (vernieling van roerende
eigendommen, met behulp van geweld of
bedreiging) en hen uit dien hoofde tot
schadevergoeding ten behoeve van de burgerlijke partij heeft veroordeeld, door onder .meer te steunen, om te pogen het
bestaan ten deze van de aangevoerde gewelddaden en bedreigingen te bewijzen,
o;p de omstandigheid dat 1Jijdens heel
de duur der vernieling, een der dochters
Gaeremynck (Georgette) cc door zekere
Van Coppenolle bij de keel zou gevat
en geslagen geweest zijn 11, dan wanneer
in een ander gedeelte van de redenen
(1) Verbr., 16 October 1950 (Arr. Verbr.,
1951, biz. 54; Bull. en PAsiC., 1951, I, 64).
(2) Verbr., 18 September 1950, 9 April en
13 J(mi 1951 (A1'1', Verbr., 1951, biz. 3, 449 en
613; Bull. en PASIC., 1951, I, 3, 530 en 710).
VERRR.,
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van het arrest zelve wordt verklaard :dat
voornoemde Van Coppenolle door de
eeuste rechter ·te recht buiten zaak is ge,
steld geweest, omdat tegen hem geen ·enc
kele telastlegging bewezen is geworden..:
Overwegende dat aanleggers uit hoofde
van inbreuk op artikeien 528 en 529 van
het Strafwetboek werden vervoigd ;
Dat het bestreden arrest, om te bewij-'
zen dat de vernieling van eens ander~
roerende eigendommen met behulp van ge"
weld en bedreigingen was. verricht ge~
weest, er zich Iiiet bij bepaalt erop te wij"
zen dat een der dochters van de echtgenote Gaeremynck Georgette, cc onder meer,
bij de keel werd gevat en door zekere
Van Coppenolle geslagen 11, hetgeen, vol~
gens het middel, een tegenstrijdigheid in
de motieven zou uitmaken, vermits- "bedoelde Van Coppenolle buiten zaak · ge~
steld werd omdat tegen hem geen enkele
telastlegging bewezen was gebleken;
Overwegende dat het arrest er bovenc
dien op wijst cc dat de eerste beklaagde
verklaarde clat zij alles kwamen · stuk
slaan, dat Duponcheel en Verdonck aanstonds de echtgenote Gaeremynck en de
drie meisjes buiten hebben geduwd ter~
wijl heel de bende de woning binnenkwam en er zich op het vernlelen van het

~~!~~f:!do~;eggri~l, d~er;c~f;~:ht~ d~~e~~~
mynck en haar dochters buitengeduwd
zijn geweest 11, cc dat zij tijdens gans de
duur der vernieling in de tuin zijn moeten
blijven waar zij door de leden van de
bende in bedwang werden gehouden en
mishandeld ll ;
Overwegende dat uit deze beschouwingen volgt clat het miclclel, hetwelk zich
ertoe beperkt een der redenen van het
arrest te bestrijden, van belang oritbloot
is, naardien de bestreden beslissing door
de andere reclenen wettelijk gerechtvaardigd blijft ;
Dat het middel derhalve niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel : schending
van de artikelen 97 van de Grondwet,
528, 529 en 530 van het Strafwetboek, 471, alinea 6, van hetzelfcle Wetboek, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 3 en 4 van de wet van 17 April
1878 ' bevattende de voorafgaande titel
van .het wetboek van Rechtsi}leging in
strafzaken, doordat het bestreden arrest,
om aanleggers schuldig te vet•klaren aan
(3) Verbr., 11 Juni 1951 (A1·1·. Verbr., 1951,
biz. 599; Bull. en PASIC., 1951, I, 694).
(4) Verbr., 4 Februari 1952 (Arr. Verbr.,
1952, biz. 278; Bull. en PASIC., 1952, I, 312) ;
verg. verbr., 4 October 1948 (An·. Verbr., 1948,
biz. 459; Bull. en PASIC., 1948, I, 530, en nota).

...,---. 642de in de telastlegg-ing aangehaalde feiten
(vernieling van roerende eigendommen,
verricht met behulp van geweld en bedreiging), -en hen uit dien hoofde tot
schadevergoeding ten behoeve van de burgerlijke partij te veroordelen, in hoofdzaak steunt op de verklaringen van de
dochters Gaeremynck, doch te dien aanzien nalaat, minstens impliciet, de conclusies te beantwoorden waarbij aanleggers deden gelden dat, indien men aan
deze verklaringen geloof hechtte, zij in
hun geheel dienden te worden opgenomen, inzonderheid voor zoveel erin werd
beweerd dat aanleggers alsmede de andere leden van de bende met stokken
en messen gewapend waren, waaruit volgens aanleggers - blijkt dat, vermits
« wapenen werden gebruikt of getoond JJ,
de als misdrijven aangemerkte feiten onder toepassing van voormeld artikel 530
van bet Strafwetboek vielen en deswege
tot de bevoegdheid van het hof van assisen behoorden, doordat het arrest, door
aldus na te laten in dit opzicht de conclusies van aanleggers te beantwoorden,
het punt onzeker laat of het hof van beroep het uit het toepassen van voormeld
artikel 530 afgeleid middel heeft willen
afwijzen omdat bet achtte dat clit gedeelte
van de verklaringen der dochters Gaeremynck niet geloofwaardig was, dan wel
of bet, bewuste verklaringen als gegrond
beschouwend, niettemin geoordeeld heeft
dat, niettegenstaande het gebruiken of
bet vertonen van kwestieuze wapenen, artikel 530 niet toepasselijk was :
Overwegende dat in het middel naar
voren wordt gebracht dat bet arrest, om
aanleggers uit hoofde van door hen gepleegde, bij artikelen 528 en 529 van bet
Strafwetboek strafbaar gestelde feiten,
tot schadevergoeding te veroordelen, in
hoofdzaak zou steunen up de verklaringen van de dochters Gaeremynck; dat,
zulks eenmaal vaststaand zijnde, de
bestreden beslissing antwoord diende te
verstrekken op de conclusies van aanleggers luidens welke deze verklaringen
in hun geheel moesten worden opgenomen, waaruit voortvloeide dat de ten
laste gelegde feiten niet aan de bevoegdheid van het hof van assisen mochten
onttrokken worden;
Overwegende dat, in strijd met het
door aanleggers aangevoerde, bet arrest
niet in hoofdzaak op de verklaringen van
de dochters Gaeremynck steunt;
Dat het er immers op wijst dat het bewijs van de aan aanleggers aangerekende
feiten (inbreuken op artikelen 528 en 529
van bet Strafwetboek) uit het strafbundel
en uit de debatten v66r het Hof blijkt,
onder meer « uit de verklaring van Em.
Leroy, stuk 85 Jl en« van Jean Van Abeele,
stuk 136 JJ; dat het bovendien vaststelt

dat blijkens «de verklaring van Duponcheel zelve (hier aanlegger), hij werkelijk de waning van de Gaeremyncks binnengetreden is op het ogenblik dat de
bende aldaar aankwam om het huis te
plunderen Jl en << uit de niet verdachte en
zeer uitvoerige verklaring van Cnudde
(tweede aanlegger), dat laatstgenoemde
op een bepaald ogenblik in het huis is
binnengetreden, er brokken van stukgeslagen meubelen bijeengeraapt heeft en
daaraan op straat bet vuur gestoken
heeft, zulks met deelneming van Duponcheel en Verdonck Jl ;
Overwegende dat de rechter over de
grond niet door de verklaringen van de
getuigen gebonden is en dat hij, wat (I.e
feiten aangaat waarvan de schuld van de
beklaagde afhangt, de waarde, de draagwijdte en de juistheid ervan, souverein
beoordeelt;
Dat het bestreden arrest, door in dusdanige omstandigheden het geheel del' elementen te herhalen welke door de getuigenissen, de bekentenissen van bepaalde
beklaagden en het strafbundel Werden
verschaft om aileen de in artikelen 528
en 529 neergelegde telastlegging te behouden, stilzwijgend doch stellig het gedeelte van het getuigenis van de dochters
Gaeremynck verworpen heeft waarin zij
deden gelden dat wapenen getoond werden, en alzo de conclusies van aanleggers
heeft beantwom'd ;
Dat eruit volgt dat het · middel feitelijke grondslag mist ;
Over het denle middel : schending van
artikelen 97 van cle Grondwet, verkeerde
toepassing en bijgevolg schending van
artikelen 528 en 529 van het Strafwetboek, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
wetboek, 3 en 5 van de wet van 17 April
1878 bevattende de voorafgaande titel van
het Wetboek van Rechtspleging in strafzaken, doordat het bestreclen arrest aanleggers schuldig bevonden heeft aan de
in de telastlegging opgegeven feiten (met
behulp van geweld of bedreiging verrichte vernieling van roerende eigendommen),
en hen uit dien hoofde tot schadevergoeding jegens de burgerlijke partij veroordeeld heeft, door in hoofdzaak, om te besluiten tot het deelnemen door aanleggers
in het volvoeren van de aangerekende
daden van vernieling, te steunen op de
althans verdachte en in elk geval baatzuchtige verklaringen van de dochters
Gaeremynck, en zulks, zonder antwoord
te verstr~kken op het middel door aanleggers bij conclusies afgeleid hieruit dat
voormelde verklaringen door het geheel
der zowel tijdens het onderzoek als ter
zitting opgenomen verklaringen tegengesproken werden :
Overwegende dat, zoals hierboven werd
gezegd ter antwoord op het tweede mid-
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del, het arrest niet in hoofdzaak op de heeft verstrekt, hetgec!l gelijkstaat
verklaringen der dochters Gaeremynck met het ontbreken . van motieven - op
.
de
v66r
het
hof
vim
beroep regelmatig
steunt;
Dat het daarenboven vaststelt dat deze genomen conclusies, waarin aanleggers
verklaringen gestaafd worden « door de staande hielden : 1 o dat de administratie
verklaring van Duponcheel zelve (stuk der douanen het bewijs niet Ievert van
71) ll en door « de niet verdachte en zeer de feiten welke aan de telastlegging ten
omstandige verklaring van Cnudde (stuk grondslag liggen, te weten, het bedrieg10 a) ll, alzo de conclusies van aanleggers lijke invoeren van de litigieuze voorwerbeantwoordend naar luid van welke het pen; 2° dat de litigieuze voorwerpen voor
getuigenis der burgerlijke partijen «met het grootste deel tijdens de oorlog 1940klem tegengesproken wordt door al de 1945 uit Duitsland in het voorbehouden
andere getuigenissen waarme4e niet in gebied, hetwelk thans de douanekring uithet minst rekening werd gehouden ll ;
maakt,. werden binnengevoerd, dat desDat het middel feitelijke grondslag tijds bedoelde streek Duits grondgebied
was, weshalve de voorwerpen vail Duitse
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorzie- herkomst aldaar vrij mochten worden
ningen; veroordeelt aanleggers tot de kos- binnengevoerd en er in omloop mochten
ten.
·
worden gebracht zonder door douanebescheiden gedekt te zijn :
7 Juli 1952. - 2e kamer. - Voorzitter,
Over het eerste onderdeel :
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever,
H. Bayot. Gelijlcl1tidende concl1tsie,
Overwegende, luidens het bestreden arH. Colard, advocaat-generaal.
rest, dat « de wetgever, om sluikinvoer
tegen te gaan, een voorbehouden gebied
heeft afgebakend en als algemene regel
gesteld heeft dat de aan het douanerecht
onderworpen voorwerpen, welke in dit
2e KAMER. - 7 juli 1952
gebied zonder de daartoe vereiste bescheiden in omloop zouden zijn, van sluiREDEJNEN VAN DE VONNISSEN EN
king voorkomen ll ;
ARRESTEN. J\IIISDRIJVEN IN ZAKEN
Dat het aldus, waar bet steunt op het
VAN DOUANEN EN ACCIJNZEN. BESLUITEN
bestaan van een wettelijk vermoeden van
W AARIN BEWEERD WORDT DAT HE'J' BEWIJS
sluiking, de bewering van aanleggers pasVAN SLUIKINVOER NIET IS BIJGEBR.ACHT. send beantwoordt;
AR.REST BESLISSEND DAT EEN WETTELIJK VER.Over het tweede onderdeel :
MOEDEN VAN SLUIKING BESTAAT VOOR. ALLE
AAN DE DOUANERECHTEN ONDERWORPEN WAOverwegende dat aanleggers een hun
REN DIE ZONDER BESCHEIDEN IN HET VOORBEin 1943 toegezonden brief inriepen ten
HOUDEN GEBIED IN OMLOOP WORDEN BEVONbewijze dat zekere voorwerpen (boren
DEN. GEPAS'l' AN'l'WOORD.
voor industrieel gebruik) hun toenmaals
uit Duitsland te Elupen geleverd zouden
V erst1·elct een gepast antwoord op de bezijn geweest ;
slu.iten waar·in beweerd wordt dat geen
Overwegende dat het bestreden arrest
bewijs van sluilcinvoer wo1·dt bijgeb1·acht, het aTrest dat beslist dat door onder meer luidt « dat niets bewijst dat
de wetgever in algemene regel aangeno- in deze brief de boren worden bedoeld
welke het voorwerp zijn van de telastlegmen wordt dat de aan de douanerechten
ging, dat het zelfs tegen iedere waaronderworpen voorwm·pen die zonder de
ve1·eiste bescheiden binnen het voorbe- . scbijnlijkheid indruist dat in 1943 aangekochte en geleverde boren pas veJ;"scheihonden gebied in omloop worden bedene. jaren nadien het voorwerp van hanvonden, vun sluMcinvoeT vooTkomen (1).
delsverricbtingen geweest zijn ll;
Overwegende dat de rechter over de
(FRANSSEN EN RU'l"J'EN, T. BELGISCHE STAA'l'.)
grand aldus om gepaste redenen de
door aanleggers ingebrachte feiten heeft
ARRES'l'.
verworpen;
En overwegende dat de substantH\le of
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 December 1951 door het Hof op straffe van nietigbeid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
van beroep te Luik gewezen;
Over het enig middel : schending van beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen ; verwerpt de voorzieartikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest geen gepast antwoord ningen ; veroordeelt elk der aanleggers tot
de kosten zijner voorziening.
(1) Verbr., 6 Juli 1923 (Bull. en PAsrc., 1923,
I, 446).

7 Juli 1952. - 2e kamer. - VooTzitteT,
H. Wouters, voorzitter. - VeTslaggeveT,
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E::·-bnulfi'lo\sse,-~ Gelijkluiaenae• conclusie,

f't',
Cola'l·d,' advocaat-getieraal.
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YEJRJ ARiNG

(IN

STRAFZAKEJN).

MISDRi:JVEN IN. ZAKEN VAN DIRECTE. BELAS; TINGEN. -EN ERMEDE GELIJKGES'l'ELDE TAXES.
~- ·~ VERZENDING VAN HET PROOES-VERBAAL
. · NAAR DJi: . .WETSOVERTREDER. MAAKT GEEN
:'. STlJITENDE DAAO DER ,;ERJARING UIT.

Fiet opzenden onder aangetekend schr'ij. · ven door de vervolqende overheid naar
de wetsovertreder 'van het proces-ver. baal. waarbij. een misdrijf in zalcen van
directe belastinuen en ermede geUjlcpec
stelae taxes vastgesteld wordt, maaltt
geen st1titende daad der verjaring
qtit (1). (Wetvan 17 April1878, art. 26;

kon. l:)esl. . van 22 September 1937, ar' tikel 91:)
(BELGISOHE STAAT, T. APTAKER.)
ARREST.

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 Januari 1952 door het Hof
va1;1 beroep te Brussel gewezen ;
Over het enig middel : schending van
de artikelei:t 97 van de Grondwet, 22, 26
en 28 van de wet van 17 April1878, 91 van
het koninklijk besluit van 22 September
1937, 1, 2, 8, paragraaf 1, 11, paragraaf 1,
en 13 van de wet van 28 l'lfaart 1923, doordat het bestreden arrest beslist heeft dat
het aangetekend verzenden ·van een proces-verbaal houdende vaststelling van een
overtreding van de wet van 28 Maart 1923
betreJ't'ende de taxe op de automobielen
e;n andere stoom- of motorvoertuigen, geen
vei·jaringstuitende daad was :
. Overwegende dat artikel 91 van het koninklijk besluit van 22 September 1937 bepaalt dat inzake directe en daarmede gelijkgestelde belastingen, de processen-verbaal vrijgesteld zijn van bevestiging of
visa en van betekening ;
Overwegende dat eruit volgt dat het
aangetekend toezenden aan de wetsovertreder van het proces-verbaal in deze zaken geen bij de strafrechtelijke procedure voorgeschreven daad uitmaakt; dat
dergelijke toezending, zelfs door de overheld te welker bevoegdheid de vervolging
behoort, niet als verjaringstuitende daad
in aanmerking zou kunnen worden genomen, hetzij als onderzoeksdaad, hetzij als
daad van vervolging ;
(1) Verbr., 11 April 1946 (Bull. en PAsrc.,
1946, I, 147, en nota).

nat het middel naar recht faalt;
-. · Om die i•edenen, ' verwerpt . de voorziening en veroordeelt aanlegger tot de.kosten.
·
7 Juli 1952. - 26 kamer. ,..,..: Voorzitter,
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever,
H . .<\.nciaux Henry de Faveaux. - Gelijk.
lttidende conclusie, H. Colard, ·ac}vocaat~
generaal. ·
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7 Juli 1952

VOORZIENING IN VERBREKING .
VoRM. VOORZIENING TEGEN ENE BESLIS. SING VAll( DE GEMENGDE RAAD VAN BEROEP VAN
. DE 0RDE. DER APOTHEKERS. VOORZIENING
DOOR MIDDEL VAN EEN BRIEF. 0NON'l'VANKELIJKHEID.

Is onontvanlvclijlv, de voorzienin.Q door
middel van een brief ingestelcl tegen
ene beslissing van de uemen.qde raad
van beroep van de Orde der apothe7ce1·s. (Wet van 19 Mei 1949, art. 12;

Weth. va:q strafv., art. 417.)
!

(~'ASBENDER,

'f. ORDE DER APOTHEKERS.)

ARREST.

HEJT HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 21 Maart 1952 gewezen door
de geniengde raad van heroep, met het
Frans als voertaal, van de Orde der apothekers;
·
Over de ontvankelijkheid der voorziening :
Overwegende dat aanlegger, bij een
brief op 28 Maart 1952 gericht aan «de
Heer Secretaris ll, welke op de volgende
dag de griffier van de gemengde raad van
beroep, met het Frans als voertaal, van
de Orde der apothekers heeft bereikt,
deze verzoekt <<nota ervan te nemen dat
hij zich tegen voormelde uitspraak in
verbreking voorziet l> ;
Overwegende dat luidens artikel 12, alinea 4, van de wet van 19 Mei 1949 betreffende oprichting van de Orde der apothekers, ten aanzien van de rechtspleging
tot voorziening in verbreking, de regelen
welke in strafzaken worden gevolgd, gelden, zowel wat de vorm als de termijnen
betreft;
Overwegende dat in dusdanige zaken de
verklaring van voorziening ter griffie van
het gerecht tegen welks beslissing wordt
opgekomen dient te worden afgelegd door
de veroordeelde partij of door een bijzondere gevolmachtigde (art. 417 van het
Wetboek van strafvordering);
Overwegende dat bij gebrek aan naleving van de voorgeschreven formaliteiten,
de voorziening niet ontvankelijk is ;

,..- 645
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
7
H.
H;.
H.

Juli 1952. - 2° kamer. - Voorzitter,
Wouters, voorzitter. - Verslaggever,
Bareel. ----, Gelijkluidende conclusie,
Oolard, advocaat-generaal.

VERBREKING. LI.TK.

VOORZIENING ONON'l'VANKE'

De voorzienin:q te,qen ene beslissing vim
de herlceu.rin,qsTaad is niet ontvanlcelijlc, wanneer zij niet tot de ,qrijfie van
het H of van veTbreking is ,qericht

(Wet van 15 Juni 1951, art. 52.)
EERSTE ARREST.

2e
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VOORZIENING IN VERBREKING.
MILITIEZAKEN. - VOOR'ZIENING DOOR DE
DIENSTPLIOHTIGE INGESTELD MEER DAN VI.TFTIEN DAGEN NA DE BE'l'EKENING VAN DE BESUSSING VAN DE HERKEURINGSHAAD. - 0NONTVANKELI.TKHEID.
Is te laat ingediend en de1·halve onontvanlcel-ijlc, de voorziening door de
dienstplichtige ingesteld meer dan vijftien rlagen van de dag at waarop de besiissing van de herkelwin,qsraad hem
betelcend werrl. (Wet van 15 Juni 1951,

art. 52, par. 2.)
(MOUTON.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 8 April 1952 gewezen door
de herkeuringsraad van de provincie Henegouwen, welke op dezelfde dag aan aanlegger betekend werd ;
Overwegende dat luidens artikel 52, paragrafen 2 en 4, van de dienstplichtwet
van 15 Juni 1951, de door de dienstplichtige ingestelde voorziening in verbreking
bij aangetekend schrijven aan de griffie
van het Hof van verbreking moet worden
gezonden, binnen vijftien dagen ingaande
nadat de dienstplichtige van de bestreden
beslissing kennis heeft gekregen ;
Dat bijgevolg de op 28 April 1952 aan
het postbestuur afegegeven voorziening
niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
7
H.
H.
H.

Juli 1952. - 2° kamer. - Voorzitter,
Wouters, voorzitter. - Vm·slaggever,
Belpaire. - Gelijkluidende conclusie,
Oolard, advocaat-generaal.

2"
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(WATEAUX.)
HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 25 April 1952 gewezen door
de herkeuringsraad van de provincie Henegouwen;
Overwegende dat, naar luid van arti,
kel 52, paragrafen 2 en 4, van de dienstplichtwet van 15 Juni 1952, de voorziening
tegen een beslissing van de herkeuringsraad, op straffe van nietigheid, aan de
griffie van het Hof van verbreking moet
worden gezonden ;
·
Overwegende dat het aangetekend
schrijven, dat het verzoekschrift bevat,
aan «de Heer Voorzitter van het Hof van
verbreking >> gericht werd;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
7
H.
H.
H.

Juli 1952. - 2" kamer. - Voorzitter,
Wouters, voorzitter. - Ve1·slct,q,qever,
Belpaire. - Gelijlclltidende conclusie,
Oolard, advocaat-generaal.
TWEEDE ARREST.
(POUR'l'OIS.)

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 8 Mei 1952 gewezen door de
herkeuringsraad van de provincie Henegouwen;
Overwegende dat aanlegger de voorziening tot de Minister van binnenlandse zaken en niet tot de griffie van het Hof van
verbreking gericht heeft;
Dat' zij dus, naar luid van artikel 52,
paragrafen 2 en 4, van de wet van 15 Juni
1951, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
7 Juli 1952. - 2° kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever,
· H. De Bersaques. - Gelijlcluidende conclusie, H. Oolard, advocaat-generaal.

7 Juli 1952

('l'WEE ARRESTEN.)
·voORZIENING IN VERBREKING.
':M:ILITIEZAKEN. - VOORZIENING NIET GERlCHT 'l'O'l' DE GRIFFIE VAN HET HOF VAN
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7 Juli 1952

MILITIE. - LICHAAMSGEBREKEN DIE VRI.TSTELLING VAN DE MILITAIRE DIENST RECHT\'AARDIGEN. - EPILEPSIS.

-646Om vrijstelling van de militaire dienst
te rechtvaardigen, moet de epilepsis
symptomatisch en essentieel zijn. (Ko-

H. Bareel. - Gelijkluidende conclusie,
H. Colard, advocaat-generaal.

ninklijk besl. van 5 October 1951.)
(PONCHAUX.)
ARREST.
HEJT HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 26 Maart 1952 gewezen door
de herkeuringsraad van de provincie Henegouwen;
Over het enig middel : schending van
het koninklijk besluit van 5 October 1951
tot vaststelling van de lichaamsgebreken
en ziekten welke vrijstelling of voorlopige
afkeuring van de dienstplichtigen tot gevolg hebben, en van de rubriek onder
A 5 van de bijlage bij voormeld koninklijk besluit, doordat de bestreden beslissing verklaart dat het lichaamsgebrek dat
de militieplichtige als grond van vrijstelling (epilepsie) doet gelden niet valt binnen de criteria van het koninklijk besluit
van 5 October 1951, dan wanneer in voormeld besluit symptomatische en essenWHe
epilepsie is opgegeven als grond van
definitieve vrijstelling (tabel A), onder de
rubriek « Aandoeningen van het zenuwstelsel, A 5 ll :
Overwegende dat in de bijlage bij het
koninklijk besluit van 5 October 1951 de
« symptomatische en essentiele epilepsie ll
in categorie A 5 is gerangschikt, als een
ziekte of een lichaamsgebrek welke vrijstelling ten gevolge hebben;
Overwegende dat militieplichtige Panchaux om vrijstelling van de militaire
dienst had verzocht op grond van een
lichaamsgebrek en daartoe bij zijn verzoekschrift het attest had gevoegd van
een geneesheer die hem « sedert de leeftijd van zes jaar, wegens epilepsie ll behandelde;
Overwegende dat de bestreden beslissing aanlegger voor de dienst geschikt
verklaart, op grond van de beschouwing dat het tot staving van het verzoek
ingeroepen lichaamsgebrek, luidens de
criteria van het koninklijk besluit van
5 October 1951, geen vrijstelling van de
militaire dienst kan rechtvaardigen;
Overwegende dat noch uit deze beslissing, noch ui.t enig ander stuk der procedure waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de herkeuringsraad de
militieplichtige aan symptomatische en
essentHlle epilepsie onderhevig heeft bevonden;
Waaruit volgt dat het middel feitelijke
grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
7 .Juli 1952. - 2• kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever,
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MILITIEJ. - DIENSTPLICHTIGE VROEGER UITGESTELD WEGENS INGEWANDSUI1.'STOR1'1NG OF·
BREUK. - BESLISSING VAN DE HERKEURINGSRAAD HEM GESCHIKT VOOR DE DIENST
VERKLAREND VOOR DE VOLGENDE LICH1'1NG. 0NTSTENTENIS VAN VOORAFGAANDE INOBSERVA'l'IES'l'ELLING.- SCHENDlNG VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 5 OCTOBER 1951.
Wanneer uit de stukken der rechtspleging blijkt dat de dienstplichtige wegens ingewandsuitstorting of bre~tlc voor
de lichtingen van 1951 en 1951e is uitgesteld geweest, mag de herkeuringsraad
hem zonder voot·afgaande inobservatiestelling voor de lichting van 1953 niet
geschikt voo·r de militaire dienst verklaren. (Kon. besl. van 5 October 1951.)

(BRAN.)
ARREST.
HEJT HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 10 April 1952 gewezen door
de herkeuringsraad van de provincie Henegouwen;
Over het middel : schending van de
<< bepalingen van het koninklijk besluit
van 5 October 1951 waarbij wordt voorgeschreven dat in geval van brenk de
belanghebbende telkens in observatie dient
te worden gesteld ll :
Overwegende dat uit de stukken der
procedure blijkt dat aanlegger voor de
lichtingen 1951 en 1952 voorlopig werd afgekeurd wegens het lichaamsgebrek aangeduid in de rubriek 0 28 van de bij het
koninklijk besluit van 29 Mei 1934 gevoegde tabel, namelijk ingewandsuitstorting of brenk ;
Overwegende dat, volgens de onderrichtingen nader bepaald bij de rubriek B 28
van de tabel der geschiktheidscriteria,
toegevoegd aan het koninklijk besluit van
5 October 1951 tot vaststelling van de lichaamsgebreken en ziekten welke vrijstelling of voorlopige afkeuring van de
dienstplichtigen tot gevolg hebben, welke
van kracht zijn geworden vanaf de aanvang van de verrichtingen tot het geneeskundig onderzoek van de lichting 1953 de
belanghebbende in alle gevallen van i~ge
wandsuitstorting of brenk in observatie·
dient gesteld;
Dat de bestreden beslissing, door deze·
maatregel niet te gelasten, de enige bepaling van bedoeld besluit met betrekking
tot de brenk heeft geschonden ;
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Om die redenen, verbreekt de bestreden
beslissing; beveelt dat onderhavig arrest
· zal overgeschreven worden in de registers van de herkeuringsraad van de provincie Henegouwen en dat melding er van
zal gemaakt worden op de kant van de
vernietigde beslissing; verwijst de zaak
naar de herkeuringsraad van de provincie
Brabant.
7 Juli 1952. - 2° kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggevm·,
H. Belpaire. - Gelijklnidende conclusie,
H. Colard, advocaat-generaal.
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8 Juli 1952

VOORZIEJNING IN VERBREKING.ZAKEN VAN DIREC'l'E BELASTINGEN. VERPLICHTING AL DE STUKKEN NODIG TO'!' RECHTVAARDIGING VAN DE REGELMATIGHEID DERVOORZIENING BlJ HE'l' VERZOEKSCHRIFT 'l'E
VOEGEN.

stelde voorziening, lean slechts voort·vloeien ~tit de tot staving van het verzoek ter r:rijJie van het hof van beroep
neergelegde st~tkken (2). (Wet van
6 September 1895, art. 14.)
3° Het is doot· de neerlegging zijner voorziening ter gt·iffie van het hot van. beroep dat de aanleg,qer op a1tthentieke
wijze zijn voornemen te kennen geett
tegen een in zaken van directe belastingen gewezen atTest voorziening in te
stellen (3). (Wet van 6 September 1895,

art. 14.)
4° De neerlegging ter grijJie van het hot
van beroep van het verzoelcschrift tot
voorziening tegen een in zalcen van directe belastingen gewezen arrest moet
door de partij zelf of door haM bijzondere volmachtdt·ager gedaan wot·den (4).
(BELGISCHE STAAT, 1'. MAHIEU.)
ARREST.

In zaken van directe belasUngen moet
de aanlegger in vet·brelcing al de stulcken nodig tot rechtvaardiging van de
t·egelmatiglteid zijner voorziening bij
zijn vet·zoekschrift voegen (1). (Wet
van 6 September 1895, art. 14.)
2° De t·echtvctardiging van de regelmati,qheid van ene tegen een in zaken van
directe belastingen uewezen at·rest inge-

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 April 1951 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over de tegen de voorziening ambtshalve opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid :
Overwegende dat aanlegger, die zich tegen een in zake rechtstreekse belastingen
geveld arrest voorziet, bij zijn verzoekschrift alle nodige stukken moet voegen om de regelmatigheid van de voorziening te · bewijzen ; dat dit bewijs
slechts kan blijken uit de ter griffie tot
staving van het verzoekschrift overeenkomstig artikel 14 van de wet van 6 September 1895 neergelegde stukken ;
Overwegende dat aanlegger, precies
door de lneerlegging van het verzoekschrift ter griffie van het Hof van beroep,
op authentieke wijze zijn voornemen om
zich te voorzien te kennen geeft;
Dat die neerlegging door de partij zelf
of door haar bijzondere gemachtigde
moet gedaan worden;
.
Overwegende dat de voorziening, in onderhavig geval, namens de directeur der
belastingen ondertekend door de afgevaardigde provinciale inspecteur, onder de
handtekening van de griffier een vermelding bevat waarin wordt vastgesteld dat
zij << door het beheer werd neergelegd » ;
dat op gezegde voorziening tevens de vermelding voorkomt dat er bij << een machtsoverdracht is gevoegd, verleend met het

(1) Verbr., 6 December 1949 (A1'1·. Verbr.,
1950, blz. 207; Bull. en PAsrc., 1950, I, 227).
(2) Vel'br., 11 Maart 1952 (Arr. Verbr., 1952,
blz. 378; Bull. en PAsrc., 1952, I, 429).
(3) Verbr., 1 Maart 1949 (Ar1·. Verbr., 1949,
biz. 155; Bull. en PAsrc., 1949, I, 173); nota 1

onder verbr., 10 Januari 1950 (Bull. en PAsiC.,
1950, I, 303); nota 2 onder verbr., 26 Juni 1951
(Bull. en PAsrc., 1951, I, 740).
(4) Verbr., 10 en 31 Januari 1950 (111'1',
Verbr., 1950, blz. 281 en 347; Hull. en PAsrc.,
1950, I, 302 en 373).
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VOORZIENING IN VERBREKING. ZAKEN VAN DIREC'l'E BELAS'l'INGEN. RECH'l'VAARDIGING VAN DE .REGELMA'l'IGHEID VAN DE
VOORZIENING. STUKKEN TER GRIFFIE VAN
HET HOF VAN BEROEP NEERGELEGD 'l'O'l' STAVING VAN DE VOORZIENING. ElNIGE STUKKEN WAARVAN TOT BEOORDELING VAN DE REGELMA'l'IGHEID DER VOORZIENING REKENING
MAG WORDEN GEHOUDEN.
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VOORZIEJNING IN VERBREKING.ZAKEN VAN DIRECl'E BELAS'l'INGEN. NEERLEGGING VAN HE'l' VERZOEKSCHRJF'l' TER GRIFFIE VAN HE'!' HOF VAN BEROEP. HANDELING
WAARDOOR HE'l' VOORNEMEN OM ZICH TE
VOORZIEN OP AUTHENTIEKE WIJZE GEOPENBAARD WORDT.

4°

VOORZIEJNING IN VERBREKING.ZAKEN VAN DIRECl'E BELAS'l'INGEN. NEERLEGGING DER VOORZIENING 'l'ER GRIFFIE VAN
HE'!' HOF VAN BEROEP. NEERLEGGING DIE
DOOR DE PARTI.J 'ZELF OF DOOR HAAR BIJZONDERE VOLMACHTDRAGER MOET GEDAAN WORDEN.
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oog op het neerleggen van de voorziening
en de daarbijgevoegde stukken ll ;
·Maar overwegende dat uit geen enkel
stuk bl:ijkt dat de voorziening door aanleggers bijzondere gemachtigde zou neergelegd geweest zijn ;
Dat inderdaad, de stukken waaruit het
bestaan van een· bijzonde:J:_e_ macht zou
kunnen blijken niet regelmatig werden
neergelegd, naardien daarop onder de
vermelding betreffende de neerlegging de
handtekening van de griffier ontbreekt;
Overwegende dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 Juni 1951 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen;

Over het enig middel : schending van
de artikelen 97 en 112 van de Grondwet,
1319, 1320, 1322 en 1323 van het Burgerlijk Wetboek, 25, paragraaf 1, inzoncler~
heid het nr 1, 27, paragraaf 1, 35, paragraaf 7, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij
koninklijk besluit van 12 September 1936,
vervolgens van 31 Juli 1943; doordat het
bestreden arrest, om de in verbreking aanleggende vennootschap onder de in de
artikelen 25, paragraaf 1, nr 1, en 27;,
paragraaf 1, van voormelde samengescha:kelde wetten bedoeide nijverheicls-, handels- en landbouwbedrijven te rangschikken, er zich toe beperkt te verklaren
dat het in artikel 3 der statuten vermeld
maatschappelijk doel uitdrukkelijk het gebeurlijk verrichten van alle operaties hoegenaamd inzake nijverheid, financien,
mobilH~n voorziet, doch daarbij bepaalt
dat « deze operaties in bedoeld artikel 3
enkel in aanmerking worden genomen indien zij ·betrekking hebben op werkzaamheden van eerder intellectuele aard (technische rationalisering van ondernemingen
of administraties, expertises, octrooien,
controle van inrichtingen, technisclle onderzoekingen) ll, zodat het arrest ;in tegenstrijdigheid vervalt, vermits het, enerzijds, vaststelt dat het maatschappelijk
doel beperkt is tot intellectuele werkzaamheclen, dit wil zeggen waarbij elk industrieel of hanclelskarakter uitgesloten
is clat aan de vennootschap, in strijd met
de wil van haar stichters die, zoals het
arrest er op wijst, een burgerlijke vennootscllap hebben opgericht, de aard zou
verlenen van een nijverheids- of handelsbeclrijf overeenkomstig het bij artikel 25,
paragraaf 1, van voormelde samengeschakelde wetten bepaalde, en het, anderzijds,
er op wijst dat de gebeurlijkheid van bij
voormeld artikel 3 der statuten voorziene
operaties in zake nijverlleid of financH~n,
enkel kan · worden verwezenlijkt binnen
het kader van de vorenaangehaalde intellectuele bedrijvigheid, in zoverre zij bijkomstigheden er van zijn en enkel ten
einde hunner volbrenging :
Overwegende dat aanlegster het arrest verwijt haar te hebben gerangschikt
onder de nijverheids-, handels- en landbouwbeclrijven bedoeld bij de artikelen 25,
paragraaf 1, nr 1, en 27, paragraaf 1, van
de wetten same)lgeschakeld bij koninklijk
besluit van 12 September 1936, en vervolgens van 31 .Juli 1943;
Overwegende dat, tot vaststelling van
de werkelijke aarcl van de aanleggencle
vennootschap, het doel van haar werkzaamheld client in aanmerking te worden

(1) Verbr., 30 April 1945 (Arr. Verb1·., 1945,
biz. 139; Bull. en PASIC., 1945, I, 150) en nota

onder verbr., 8 Juli 1952 (Bull. en PAsrc., 1952,
I, 734).

8 Juli 1952. ~ 2" kamer. - Voo1·zitter,
H. Smetrijns raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ver.slaggever, H. Bayot. Gelijklttidende concl!~sie, H. Ganshof van
der Meersch, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
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KAMER. -

8 juli 1952

VENNOOTSCHAP. BEDRIJFSBELASTINGEN. - ZOGENOEMDE BURGERLIJKE VENNOOT·
SCRAP ONDER DE VOR:I!f ENER PERSONENVEN·
NOO'l'SCHAP MET BEPERRTE AANSPRARELIJRHEID. - AARD. - BURGERLI.mE VENNOOTSCHAP OF NI,JVERHEIDS-, HANDELS- OF LANDBOUWBEDRIJF. - VERWIJZING NAAR HET
VOORWERP VAN DE BEDRIJVIGHE!D VAN DE
VENNOOTSCHAP ZOALS HET UI'l' HET CONTRACT
IS GEBLEKEN.
Om, wat betreft de belasUng in de bedrijfsbelastingen te bepalen of ene vennootsohap, bur.qerlijlc vennootschap genoemd onder cle vorm ener personenvennootsohap met bepe'l'lcte aansprakeUjlcheid, werlcelijlc een nijverhe~ds-,
handels- of landbmtwbedrijf uitrnaalct,
client het voorwerp van de bedrijvigheid van de vennootschap in aanmerking te wonlen genomen zoals het !tit
de overeenlcomst is gebleken (1). (Sa-

mengeordende wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 25 ; samengeorclende wetten betreffencle de vennootschappen, art. 212.)
(VENNOO'l'SCHAP «E. HOROWITZ
T. BELGISCHE STAAT.)

ll,

ARRES'l'.

--:- 649
genomen, zoals het blijkt uit de overeenkomst waardoor zij tot stand kwam ;
Overwegende dat het arrest. in dit opzicht er op wijst dat het maatschappelijk
doel, verre van de mogelijkheid uit te
sluiten nijverheids- of handelsoperaties
te verrichten, in zijri geheel genomen uitdrukkelijk het verrichten van « alle operaties hoegenaamd in zake nijverheid,
financien, mobilien >> voorziet;
Overwegende dat, indien, zoals het arrest vaststelt, het kader binnen hetwelk
deze operatien worden verwezenlijkt, beperkt is tot die welke betrekking hebben op werken << van eerder intellectuele
:;tard l>, uit deze vaststellingen geenszins
bUjkt dat deze operaties enkel bijkomstigheden zijn van die van intellectuele aard
welke aanlegster zich zou voorgenomen
hebben ter bereiking van haar maatschappelijk doel te verwezenlijken, noch dat
het maatschappelijk doel, zoals in de
voorziening wordt staande gebouden, tot
intellectuele werkzaamheden « beperkt
is));
Overwegende dat uit deze beschouwingen volgt dat de motieven van bet arrest
generlei tegenstrijdigbeid bevatten en dat
het arrest de in het middel aangeduide
wetsbepali:Qgen niet heeft gescbonden;
Dat hetzelve niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
8 Juli 1952. - 2" kamer. - Voorzitter,
H. Smetrijns, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Bayot. Gelijlcluidende conclusie, H. Ganshof van
der Meersch, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
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10 juli 1952

SEQUESTER VAN DE GOEDEREN
VAN PERSONEN AAN WIE MISDADEN OF W ANBEDRIJVEN TEGEN
DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN
DE STAAT TEN LASTE WORDEN
GELEGD. - VERKOOP DOOR DE DIENST
VAN HE'r SEQUESTER VAN EEN ONDER SEQUESTER GES'rELD ONROEREND GOED TOEBEHOREND
AAN EEN DOOR WETTELIJKE ONTZETTING GE'1'1WFFEN VEROORDEELDE. - VERKOOP NIET
ONDERWORPEN AAN DE BEPALINGEN VAN DE
WET VAN 12 JUNI 1816.
De schilcTcingen van de wet van 12 Jun·i
1816 betrettende de verlcoop van onroerende · goederen toebehorende aan minderjarigen of onbelcwamen zijn niet
toepasselijlc op de verlcoop door de
Dienst van het sequester van een onroerend goed dat onder sequester werd

. gesteld kmchtens de besluitwet .van
17 J anuari 1945 bet1·ettende de sequester
van de goederen van personen aan wie
misdaden of wanbedrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat ten
laste wo1·den gelegd en toebehorende aan
een door wettelijke ontzetting getrotten
veroordeelde. (Besluitwet van 17 Ja-

nuari 1945, art. 6, gewijzigd door art. 1
van de besluitwet van 10 Januari 1946;
wet van 12 Juni 1816, art. 1 en 2.)
(BRAY, T. DIENST VAN HET SEQUESTER.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op bet bestreden
arrest, op 28 Februari 1951 door bet Hof
van beroep te Brussel gewezen;
Over bet en:ig middel : schending van de
artikelen 1, 2 en inzonderheid 2, paragrafen 3 en 4, 5 en 7 van de wet van 12 Juni
1816, boudende nadere bepaling der in
acht te nemen formaliteiten bij de verkoop 'van vaste goederen waarbij min-.
derjarigen betrokken zijn of die tot onder
voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde boedels behoren, 21, 22, 23, eerc
ste alinea, van het Strafwetboek, 509
van het Burgerlijk Wetboek, 8 van
de besluitwet van 23 Augustus 1944 betreffende het sequester van vijandelijke
goecteren, recbten en belangen, 6 en 8 van
de besluitwet van 17 Januari 1945 betreffende het sequester der goederen van
de personen aan wie misdaden of wanbedrijven tegen de uitwendige veiligheid
van de Staat worden ten laste gelegd en
der goederen van de verdachten, 1 van
de besluitwet van 10 Januari 1946 tot
wijziging van artikelen 6 en 11 van de
besluitwet van 17 Januari 1945, doordat
het bestreden arrest beslist dat de verkoop van het litigieuze onroerend goed,
toebehorende aan een door wettelijke
ontzetting getroffen gesequestreerde, niet
aan de bij artikel 2 van de wet van 12 Juni 1816 voorziene formaliteiten onderwor~
pen is, onder het voorwendsel dat het geen
door de vertegenwoordigers van de han~
deHngsonbekwame vrijelijk toegest-ane
verkoop geldt, · doch een ondergane verkoop waaromtrent niets in artikel 2, paragraaf 3, van voormelde wet is bepaald,
dat in onderhavig geval, enkel die forma-.
liteiten toepasselijk zijn welke, in geval
van een vrijwillige verkoop, zogezegd
de hoogste prijs moeten verzekeren e:r;J.
het plegen van bedrog verijdelen, en
dat artikel1 van de hesluitwet van 10 Ja,.
nuari 1946 zou miskend worden iiidien,
wanneer de gesequestreerde ontzet is,
het recht van de Dienst van het se~
quester om de onder sequester gesteld,e
goederen te gelde te maken, zou worden ingekrompen, dan wanneer, vermits de wet van 12 Juni 1816 een algeme-

-650ne draagwijdte heeft, zij, behoudens afwijkende bepalingen, van toepassing is
telkenmale een minderjarige of een ontzette bij de verkoop van een hem toebehorend onroerend goed betrokken is; dan
wanneer de besluitwetten van 23 Augustus
1944, 17 Januari 1945 en 10 Januari 1946
generhande bepaling inhouclen waarbij de
Dienst van het sequester, in geval van
tegeldemaking van een aan een wettelijk
ontzette toebehorend onroerend goed, ervan wordt ontslagen de in het belang van
de handelingsonbekwame voorgeschreven
formaliteiten in acht te nemen, inzonderheid de formaliteiten van machtiging tot
het verkopen, van aanstelling van een notaris en van openbare toewijzing ten overstaan van de vrederechter, welke bij artikelen 2, paragrafen 3 en 4, 5 en 7 van
voormelde wet zijn voorgeschreven :
Overwegende dat, volgens de voorziening, een bij toepassing van de besluitwet van 17 Januari "1945 onder sequester
gesteld goed niet anders te gelde mag
worden gemaakt door de Dienst van het
sequester wanneer de gesequestreerde
wettelijk ontzet is, dan mits naleving
van de wet van 12 Juni 1816 houdende
nadere bepaling der in acht te nemen formaliteiten bij de verkoop van vaste goederen waarin minderjarigen zijn betrokken, of die aan onder voorrecht van inventaris aanvaarde boedels behoren;
Overwegende dat deze stelling tegen
de letter en de geest van voormeld besluitwet indruist;
Overweg·encle dat het bij de besluitwet van 17 Januari 1945 ingevoerde sequester, hetwelk tot voorwerp heeft het
in bewaarderhand stellen -van de goederen, rechten en belangen van de personen
aan wie misdrijven tegen de uitwenclige
veiligheicl van de Staat worden ten laste
gelegd, als doel heeft de inning te verzekeren van boeten en schadevergoeding,
van belastingen en taxes ten behoeve
van de Staat;
Overwegende dat volgens artikel 1 van
de besluitwet van 10 Januari 1946, hetwelk artikel 6 van de besluitwet van
17 Januari 1945 vervangt, de Dienst van
het sequester, ingericht bij besluitwet
van 23 Augustus 1944 betreffende het sequester van vijandelijke goederen, rechten en belangen, onder de bij dit besluitwet voorziene voorwaarden, zorgt voor
de bewaking, de bewaring en het beheer
van de bij toepassing van de besluitwet van 17 Januari 1945 onder sequester
gestelde goederen en belangen; dat de
Dienst de voorwerpen te gelde maakt die
gemakkelijk vergaan en waarvan de tegeldemaking nodig blijkt om het passief
aan te zuiveren;
Overwegende dat artikel 1 van de
besluitwet 'van 10 Januari 1946 in uit-

drukkelijke bewoordingen aan de Diem;t
van het sequester het recht toekent om
de noodzakelijke tegeldemakingen te verrichten; dat de Dienst optreedt uit kracht
van een hem eigen recht, om de hem
toegewezen opdracht te vervullen, namelijk de inning te verzekeren van zekere
schuldvorderingen van de Staat; dat. men
de draagwijdte van de besluitwet zou
miskennen, moest men aannemen dat de
wetgever de bevoegdheden van de Dienst
van het sequester zou ingekrompen hebben cloor het toepassen aan te nemen van
bepalingen welke onverenigbaar zouden
zijn met het door hem ingevoerde stelsel,
wanneer de gesequestreerde, niet meer
beschuldigd zijncle doch veroordeeld uit
hoofde van een misdaad tegen de uitwendige veiligheid van de Staat, een wettelijk ontzette is;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die red enen, verwerpt .de voorziening; veroordeeldt aanlegger qualiJtate
q7ta tot de kosten en tot een vergoeding
van 150 frank jegens verweerder.
10 .Tuli 1952. - 1° kamer. - Voorzitter,
H. Louveaux, eerste voorzitter. -Verslaggel·, H. Fettweis. - Gelijlcluidende concl7tsie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Simont en Resteau.
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1° VOORZIENING IN VERBREKING.BURGERLIJKE ZAKEN.- EXPLOO'J' VAN .BE'J'E.KENING VAN DE BES'J'REDEN BESLISSING. EXPLOOT EEN ANDERE WOONPLAATS VERMELDEND DAN DE DOMICILIE VAN DE VERZOEKER,
AANSTAAimE VERWEERDER. - EXPLOO'J' DA'J'
DE 'J'ERMIJN OM ZIOH TE VOORZIEN NIE'l' DOE'J'
LOPEN.
2° VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN OVEREENKOMST). - BuRGERLIJK VERANTWOORDEL!JKE AANSTELLER GEHOUDEN DE DOOR ZIJN AANGES'J'ELDE BEROKKENDE SCHADE 'l'E HERSTELLEN. - VERHAAL
VAN DE AANS'l'ELLER 'J'EGEN DE AANGESTELDE.
~
INDEPLAATSSTELLING UIT
KRACHT DER WET. - SCHULDENAAR
DIE, UI'J' EIGEN BELANG EEN SCHULD BETAALD
WAAR'l'OE HlJ SAMEN MET EEN ANDEREN VERPLlCH'l' WAS. - SCHULDENAAR DIE NIET Ul'J'SLUITEND ZIJN EIGEN SCHULD DELGT.
SCHULDENAAR VAN RECHTSWEGE IN AL DE
RECH'l'EN VAN DE SCHULDEISER ~l'EGEN DE
SCHULDENAAR IN DE PLAA'J'S GESTELD.
4° VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN OVEREENKOMST). - BuRGERLIJKE VERANTWOORDELIJKE EN AANGESTELDE
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PLEGERS VAN EEN MISDRIJF. - l\1EDESCHUL. het Bttrgerl-ijk Wetboelc voorziene indeDENAARS ((IN SOLIDUM>>.
pla.atsstelling uit kracht van de wet be~ INDEPLAATSSTELLING UIT
tJerlct ziinde tot de sommen welke de
KRAUHT DER WET. INDEPLAATSi.ndeplaa'tsgestelde tot bevriiding van
S'fELLING BEPERKT TO'r DE SOMMEN WELKE
zijn medeschuldenaar ttitbetaald heeft,
DE INDEPLAA'l'SGESTELDE TO'l' BEVRIJDING VAN
mag deze het beitrag der werkelijlc voor
ZIJN MEDESCHULDENAAR HEEFT GES'l'ORT. zijn rekening uitbetaalde som betwisten
0NDERLINGE BIJDRAGE DER MEDESCHULDEten aanzien van de onderlinge bijdrage
NAAR IN DE SCHULD. -RECHT VAN DE MEDEin de schuld der medeschttldenaars.
SCHULDENAAR HE'l' WERKELIJK BEDRAG VAN
6° Wannem' de bu.rgedijlc ve1·antwoordeDE VOOR ZIJNE REKENING BETAALDE SOM TE
lijke het beitrag der wegens het door
BE'rWISTEN.
zijn aan,qestelde gepleegd misdrijf ver6° VERJARING (IN BURGERLIJKE
schuldigde schadevergoeding uitbetaald
ZAKEN). - BURGERLIJK VJ,<;RANTWOORDEheeft,mag de door het a1·tikel 22 van de
LIJKE DIE HE'l' BEDRAG HEEFT BETAALD VAN
wet van 17 April 1878 voorziene verjaDE WEGENS EEN DOOR 'ZIJN AANGESTELDE GEring bij de regeling van de onderlinge
PLEEGD MISDRIJ~' VERSCHULDIGDE SCHADEbijdra,qen van de schuldenaa1·s in de
VERGOEDING. - BETWIS'l'ING DOOR DE AANGEschuld niet ingeToepen woTden tegen het
STELDE, MEDESCHULDENAAR, VAN HET BEDRAG
venveermiddel uitgemaalct dooT de beDER VOOR ZIJN REKENING BETAALDE SOM. twisting dooT de schuldige aangestelde,
DE DOOR ARTIXEL 22 VAN DE WET VAN ,
van het weTkelijk bedTag der voor zijn
17 APRIL 1878 VOORZIENE VERJARING MAG
rekening uitbetaalde som.
TEGEN DIT VERWEERMIDDEL NIET OPGEWORPEN WORDEN.
(BELGISCHE STAAT, MINISTERIE VAN OPENBARE
WERKEN, T. ELEGEERT.)
1 o Doet de termijn om voorziening in te
stellen niet a.anlopen, het emploot van
ARREST.
betelcening van de bestreden beslissin,q
waarin een andere woonplaats dan de
domicilie van de verzoeke1·, aanstaande
HET HOF; - Gelet op het bestreden
verwecrder is vermeld, wanneer deze
arrest, op 5 Februari 1951 door het Hof
onre,qelmatigheiil ile belangen van aanvan beroep te Luik gewezen;
legger heeft geschaail. (Wet van 25 FeOver de grond van niet-ontvankelijkbruari 1925, art. 1; Wetb. van burgerheid, hieruit afgeleid dat de voorziening
lijk rechtspl., art. 173.)
te laat werd ingesteld :
2° De bur,qerlijk aansprakelijke aanstelOverwegende dat, luidens de opgeworler mag verhaal in stellen tegen zijn pen grond van niet-ontvankelijkheid, de
aangestelile wiens schuld de schade
termijn tot voorziening inging op 21 Feheeft berokkend welke hij gehouden is
bruari 1951 op welke datum de bestreden
te herstellen (1).
beslissing ten verzoeke van verweerder
3° De schuldenaar die in zijn eigen beaan aanlegger betekend is geweest ;
lang, een schuld betaald waartoe hij
Overwegende dat de nauwkeurige ver'
met ande1·en is verplicht delgt niet uitmelding van het domicilie van de verzoeslu-itend zijn eigen schu.ld doch tevens
ker een substantH\le formaliteit is in ieder
ook nog deze van zijn medeschuldenaar
exploot; dat het exploot van 21 Februari
en wordt derhalve in al de rechten
1951 als do'micilie van de verzoeker « avevan de schuldeiser tegen de schuldenaar nue de Marlagne, 29, te Namen » veraan w·ie rle betalin,q voordeel oplevert,
meldde, dan wanneer, volgens de overgein de plaatsgesteld. (Burg. Wetb., artilegde stukken, zijn domicilie te Molenkel 1251, par. 3.)
beek, Brigade Pironlaan, 82, gevestigd
4° De burgerlijlc verantwoordelijke en was; dat deze onregelmatigheid de belanz·ijn aangestelde die een m.isdrijf heeft
gen geschaad heeft van aanlegger die een
gepleegd zijn je_qens het slachtoffer
dienstige tijdsruimte heeft verloren door
schuldenaars in solidum voor de herte trachten de voorziening te Namen te
stelling der d001' dit misdrijf berokdoen betekenen; dat de betekening van
kende schade (2) (3).
21 Februari 1951 zodus nietig is en de ter5° De door artikel 1251, paragraaf 3, van
(1) Fr. verbr., 16 Juli 1928 (Sh·ey, 1928, 1,
280); H. en L. MAZEAUD, 4' uitg., bd. III, biz. 101
en 102; AuBRY et RAu sur' BARTIN, 5' uitg.,
bd. VI, § 447, biz. 418; BAUDRY-LACANTINERIE en
BARDE, 3' uitg., bd. IV, n• 2931; PLANIOL en
RrPERT, 2' uitg., bd. VI, n', 656; DE PAGE,
2' uitg., bd. II, n' 971, D.

(2) Zie nota 2 onder het arrest (Bull. en
PASIC., 1952, I, 738).
(3) Over het begrip van de verplichting Vn
solidum en het verschil tussen deze en de soliclaire verplichting, zie nota onder verbr.,
28 April 1941 (Bull. en PAsrc., 1941 I, 163), en
J. MATTHIJS, Rev. crit. jm·. belge, 1951, biz. 187
en volgenden.
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mij:ilen tot voorziening niet heeft kunnen
doen ingaan;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid
feitelijke grondslag mist;
Over bet enig middel : schending van
de artikelen 1200, 1202, 121S, 12HI, 12S5,
i2S6, ·12-!9, 1251, inzonderbeid 1251, so,
1252, 1S82, 1S8S, 1S84, inzonderheid 1S84,
alinea S, 2219, 2227, 2257, 2261, 2262 en
2264 van het Burgerlijk Wetboek, S, 4, 21,
22, 24, 25 en 26 van de wet van 17 April
1878 bevattende de voorafgaande titel van
het Wetboek van rechtspleging in strafzaken, en 97 van de Belgische Grondwet,
doordat het bestreden arrest overeenkomstig de regelen vastgelegd in de artikelen 22 en volgende van de wet van 17 April
i878 bevattende de voorafgaande titel van
het Wetboek van rechtspleging in strafzaj;:en, de vordering verjaard heeft verklaard waarbij aanlegger in verbreking
ten laste van verweerder de terugbetaling nastreefde van de vergoedingen welke hij als burgerlijk aansprakelijke aansteller had betaald aan bet
slachtoffer van een ongeval waarvoor verweerder bij in kracht van gewijsde gegane beslissingen verantwoordelijk bevonden was geweest en veroordeeld, zowel
op strafrechtelijk als op burgerlijk gebied, tot berstelbetaling·en jegens het
slachtoffer, en doordat het arrest alzo
lJ.eeft beslist, ofschoon aanlegger gehandelcl heeft als wettelijk in de recbten
zijnde getreden van het slachtoffer dat
hij schadeloos gesteld had, door aan
ll.anlegger het voordeel dezer indeplaatsstelling te ontzeggen onder het voorwendsel dat hij, naardien hij de schadevergbe•
di:ilgen had betaald omwille van de aansprakelijkheid weike op grond van artikel 1S84 van het Burgerlijk Wetboek op
heili · rustte, zijn eigen schuld zou hebben gekweten ten opzichte van de benadeelde en niet die van verweerder
en dat de vordering krachtens · indeplaatsstelling dus uitgesloten zou zijn,
Onidat, indien de veroorzaker van de schag.e ten vollen belope jegens de benadeelcle is gehouclen op clezelfde gtonclen
als de burgerlijk aansprakelijke, hij evenWei ten aanzien van laatstgenoemde, zijn
aa:nsprakelijkheid voor het geheel of een
deel vermag te betwisten en zich ten dele
of volledig van de schuld te bevrijden, en
door bovenclien in te roepen clat, inclien het
verhaal van de aansteller tegen zijn aangestelcle niet aan de strafrecbtelijke verjaring was onclerworpen, de aangestelde
verhinclerd zou zijn tegen de aansteller,
die hem na het intreden dezer verjaring
in rechte zou dagen, de gronden van nietohtvankelijkheid in te brengen welke een
vooi·heen niet aan het licht gekomen strafrechtelijke fout van de aansteller zou
kunnen opleveren, font die normaal hetzij

~

een verdeling van de aansprakelijkheicl,
hetzij de algehele outlasting van de aangestelde zou ten gevolge moeten hebben,
clan wanneer in principe de verweermiclclelen niet vatbaar zijn voor verjaring, en
de incleplaatsstelling van rechtswege plaats
vinclt wanneer degene die met of voor anderen de schuld kwijt, tot betaling was gehouclen en hij er belang bij had ze te
kwijten, en dan wanneer het enkel anclers
is indien, in de betrekkingen onder de medeverbonclenen, hij die de schuld gekweten heeft ze aileen clragen moet, wat het
arrest niet onderzocht noch vastgestelcl
heeft zoals liet behoorde te cloen, aldus en
in elk geval verzuimencle zijn beslisslng
met reclenen ter rechtvaarcliging te omkleclen, zoals bij artikel 97 van de Gronclwet is voorgeschreven :
-Overwegencle · dat uit het bestreden arrest alsmede uit het beroepen vonnis waarnaar het arrest verwijst, blijkt dat aanlegger v66r de rechter over de groncl
staancle hield dat de door hem ingestelde
vorclering geen vordering ex delicto is
doch een op artikel 1251, so, van het Bur·
gerlijk Wetboek gegronde vordering, naarclien hij in de plaats van verweercler een
schuld had gekweten waartoe hij met deze
gehouden was; clat hij alclus, naar hij
zelve aanvoert, de rechten uitoefent van
de volclane schulcleiser die een uitvoerbare titel bezit, namelijk een in kracht
van gewijsde gegaan vonnis tegen ver~
weerder, weshalve zijn vordering niet valt
onder de verjaring omschreven bij de ar·
tikelen 22 en volgencle van de wet van
17 April 1878;
Overwegende dat het bestreclen arrest,
zoncler zich uit te spreken nopens de verjaring welke voor de derwijze door aanlegger toegelichte vordering loopt, beslist
clat de verjaring ingetreden is omclat het
in onderhavig geval een op een wanbeclrijf
gegronde vordering geldt; clat de rechter
over de grond, om de aarcl der vordering
te rechtvaarcligen, de akten der rechtspleging niet interpreteert volgens de
verhouding waarin zij met de wil van aanlegger staan, maar volgens hun verhouding tot de wet; dat hij beslist clat de uit
de indeplaatsstelling voortvloeiende vorclering niet aan aanlegger toebehoorcle om
de enkele redenen, enerzijcls, dat aanlegger, door te betalen omwille van de bij
artikel 1S84 van het Burgerlijk Wetboek
bepaalde bijzonclere aansprakelijkheid,
zijn eigen schulcl en niet die van verweerder heeft gekweten, en anderzijds, dat
het aanwenden van de tlit de incleplaatsstelling voortvloeiende vordering client te
worden uitgesloten omdat zulks voor verweerder niet de mogelijkheid zou openlaten om, tegenover de btirgerlijk aansprskelijke, zoals hij ertoe gerechtigcl is, zijn
aansprakelijkheicl voor het geheel of voor

-653
een deel te betwisten ten einde zich volledig of ten dele van zijn schuld te bevrijden;
Overwegende dat deze redenen de beslissing niet wettelijk rechtvaardigen;
dat zij niet nooclzakelijk uitsluiten dat de
bedoelde vordering een op de indeplaatsstelling gegronde vordering kan zijn; dat
immers, aan de ene kant, hij die in zijn
eigen belang een schuld kwijt waartoe
hij met anderen gehouden was, niet uitsluitend zijn eigen schuld, maar tevens
die zijner medeschuldenaars voldoet; dat
hij dientengevolge, krachtens artikel1251,
so, van het Burgerlijk Wetboek, van
rechtswege treedt in alle rechten welke de
schuldeiser bezat tegen de medeschuldenaar in solidttm aan wie de betaling ten
goede komt;
.Dat, aan de andere kant, de vordering
welke aanlegger beweert te hebben, voor
verweerder het recht niet zou uitsluiten
zich gedeeltelijk van zijn schuld te ontlasten; dat de indeplaatstelling waarin
artikel 1251, S0 , van het Burgerlijk Wetboek voorziet beperkt is tot de sommen
welke de in de plaats gestelde tot bevrijding van de medeschuldenaar heeft gestort; dat laatstgenoemde derhalve het
werkelijke bedrag der som welke voor
zijn rekening werd betaald, ten aanzien
van de bijdrage in de schuld der medeschuldenaars onderling, ter besprekihg
vermag te stellen, en zulks zonder dat aan
dit verweermiddel de verjaring kunne
worden tegengesteld ;
Dat eruit volgt dat het bestreden arc
rest qe in het middel aangeduide wetsbepalingen heeft geschonden ;
Dm die . redenen, verbreekt het bestredeii arrest; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers
van het Hof van beroep te Luik en dat
inelding er van zal gemaakt worden ·op
de kant van <le vernietig<le beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten van de
aanleg in_ verbreking; verwijst de zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.

2"
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INKOMSTENBELASTINGEN.
VERBETERING DOOR HET BEHEER'.:VAN EEN:
ONJUIST BEVONDEN AANGIFTE. "'-- TEKENEN EN
INDIOIEN DOOR DE GEZAMENLIJKE· INKOMSTEN
DER OORLOGSJAREN UITGEMAAKT. ~ GEEN
MISKENNING VAN HET -DOOR DE SAMENGEOR-·
DENDE WETTEN GEHULDIGD PRI-NCIPE VAN bE
ANNALITEIT DER BELASTING.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN;

';..L;

G RONDWETTELIJK PRINCIPE VAN, DE · ANNALi•·
TEIT DER BELASTING. REGEL VAN DE AN)\'A"
LlTEIT DER BELA-STING DOOR DE· SAMENGEORDENDE WE1'TEN GEHULDIGD. .0NDERSCHE:i~'
'(,
DENHEID.

1o Wanneer het beheer, tot verbeterirw
van een on}uist bevonden aangifte de
tekenen en indicien inroept we11ce :door
de· gezamenlijke inkomsten van de oor"
logsjaren worden ttitgemaakt, en tot.
vaststeUing van de belastbare grande
sla{l deze gezamenlijke inlcomsten onder deze ja·ren indeeU, mislcent het de
door de samengeordende wetten betreffende de inkomstenbelastingen. gehtl'lcdigde 1·egel niet van de annaliteit- der:
belasting (1). (Wetten betreffende:- 'd-e

inkomstenbelastingen, art. 55'0

·" •

2° De rloo.r rle sarnengeordende 1))etten oe·tr·efjende de _inkomstenbelastinjjen 'ge;
huldi,qde 1·egel van de annaliteU d& be·_
lasting 'is ,qans onderscheiden·: van het
'door artucel 111 van de 'Grondwet · vf:/rlcondigd p'l'incipe v(Ln de an'f!dii~eit 'dt'ir
lasting (2).
·
·

be

(BELGISCHE STAAT, MINISTERIE VAN FINANCiE_if;
T. HAVEAU.)
.i.'

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 Juni 1951 do01' het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Ove'r het eerste middel : schending van
de artikelen 97 en 112 van de- Grondwet,
2 en 19 van de wet van 16 October 1945
10 Jul:i 1952. - 1e kamer. - Voo1·zitter, · betreffende de e:xtra-belasting op de in~
H. Fettweis, raadsheer waarnemend vo·or~ oorlogsti.id behaalde exceptionele inkom~
zitter. -· Jlerslaggever, H. Sohier. - Ge- sten,: winsten en baten, van· de artikec'
lijkluidende concl'usie, H. Ganshof van len 25, paragraaf 1, 26 en 55 vail de :wet•
der Meersch, advocaat-generaal. "'--' Plei~ ten betl'effende de belastingen 'op de inters, HH. G. Delacroix en H. Simont.
komsten, samengeschakeld bij ·koninklijk
· besluit van 12 September 1936 en voor zo·
(1) Verbr., 29 April en 6 Mei 1952 (AN·.
Ye,·b''·• .1952, biz 493; Bull. en PAsrc., 1952_, I,
540 en 564) ; zie oak nota 2 onder verbr., 4 juJi
1950 (Bull. en PASic., 1950, I, 806).
(2) Over h~t door artikel 111 der Grondwet
verkondigd principe van de annaliteit der be"
lasting zie verb., 10 Januari- 1939 (Bull. en
PA.src., 1939, I, 4).

Over de regel van de annaliteit der belastin~'
naar de zin der samengeordende wetten, zie
verbr., 22 October 1934 (Bull. en PAsrc:, 1935,
I, 24); 11 December 1939 (ibid., 1939, I; .505);
9 Maart 1948 (Bull. en PAsrc., 1948, I, 161) ;
4. Juli 1950 (Arr. Yerbr., 1950, blz.. 705; Bull.,
en PAsrc., 1950, I, 806, en nota 2)•--"

~
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ver als nodig bij de besluiten van 3 Juni
1941 en 31 Juli 1943, en bij samenhang,
van .artikel 2 der besluiten betreffende
-de nationale crisisbelasting opvolgentlijk
samengeschakeld bij de besluiten van
16 Juni 1941 en 31 Juli 1943, doordat het
bestreden arrest het bedrag der uitgaven
voor levensonderhoud uit de· belastbare
inkomsten verwijdert, daartoe steunende
op het feit dat de uitgaven voor het
.gezin van de belastingplichtige de normale gezinsuitgaven niet overtreffen en
zij in onderhavig geval geen teken of
indicie zouden uitmaken naar de zin
van artikel 55 der samengeschakelde belastingwetten, dan wanneer gezegd artikel 55 geen en)ml onderscheid maakt tussen de tekenen en indicien wanneer zij
toelaten er een ·hogere graad van weistand uit af te leiden, dan uit de aangegeven inkomsten blijkt; en dit artikel
niet voorschrijft voor de vergelijking
onderscheiden tekenen en indicHln in acht
te nemen maar dat tot dit doel toegelaten wordt, zoals door het beheer werd
gedaan, te steunen op het geheel der tekenen en indicHln, waaronder het feit
voorkomt dat belanghebbende, om in de
behoeften van zijn gezin te voorzien, zekere sommen uit zijn inkomsten heeft moeten voorafnemen; dan wanneer bovendien
naar de zin van artikel 26, paragraaf 3
derzelfde samengeschakelde belastingwetten, toepasselijk inzake extra-belasting
ingevolge artikel 19 van de wet van 16 October 1945, de uitgaven voor levensonderhoud strikt persooiilijke uitgaven vertegenwoordigen, die vermits zij niet van de
in de bedrijfsbelasting belastbare inkomsten mogen afgetrokken worden, dienvolgens ook niet aftrekbaar zijn voor de
extra-belasting :
A. Wat betreft de beslissing in zake extra-belasting :
·
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de vermogensaccressen van
verweerder op 31 December 1944, afgezien
van de kosten voor onderhoud van het
gezin,. op 574.898 frank dienen te worden
bepaald. en dat daarvan verscheidene bedragen waarvan het totaal 897.727 frank
beloopt, moe ten afgetrokken worden; dat
het arrest daaruit afleidt dat- verweerder
geen inkomsten heeft verwezenlijkt welke
in de extra -belasting belastbaar zijn;
Overwegende dat de voorziening de berekening van het hof van beroep enkel critiseert voor zoveel de kosten voor het onderhoud van het gezin bij de vermogensaccressen van verweerder werden gevoegd;
Maar overwegende dat deze kosten door
het behee1• worden begroot op 200.000 fr.;
dat zelfs indien men de door het hof van
beroep aangenomen vermogensaccressen

met die som vermeerderde, er dan nog
geen in de extra-belasting belastbare inkomsten zouden bestaan ;
Dat daaruit volgt dat het eerste onderdee! van het middel geen belang voor aanlegger oplevert en derhalve niet ontvankelijk is;
B. Wat betreft de beslissing inzake gewone inkomstenbelastingen :
Overwegende dat het bestreden arrest,
na erop gewezen te hebben dat de vermogensaccressen van verweercler voor het
tijdvak 1940-1944 574.898 frank belopen,
som waarin het bedrag van de kosten
voor onderhoud van bet gezin niet is begrepen, aanneemt dat de niet aangegeven
inkomsten 224.898 frank belopen, zijnde
het verschil tussen voormelde som van
574.898 frank waarop het beheer de verdokene bedrijfsinkomsten raamt, en de
opbrengst van de verkoop van juweleri
welke niet meer betwist worclt, hetzij
350.000 frank;
Dat er geen aanleiding bestaat om
na te gaan of het arrest, na onderlijnd
te hebben clat het beclrag van de kosten
voor onderhoud van het gezin, door het
beheer op 200.000 frank geraamd, « praktisch met de aangegeven inkomsten gelijkstaat », ten onrechte beslist dat terzake
deze 200.000 frank in de belastbare grandslag tot de gewone belastingen niet dienen te worden begrepen, dan wanneer,
correlatiegewijze, het zich er van onthoudt het bedrag van de aangegeven inkomsten van dit van de vermogensaccressen af te trekken ten einde het bedrag te
bepalen welk de niet aangegeven bedrijfsinkomsten belopen;
Dat ook het tweede onderdeel van het
middel, bij gebrek aan belang voor aanlegger, niet ontvankelijk is;
Over het_tweede middel : schending van
de artikelen 97 en 112 van de Grondwet
im van artikel 55 der samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat het bestreden arrest aanneemt dat het beheer in gebreke is gebleven minstens het indiciair bewijs te brengen van de wijze waarop de bevonden
winsten over de jaren 1940 tot en met
1944 werden ingedeeld, en doordat de verhouding in de beslissing aangenomen als is ze gunstig voor de belastingplichtige - willekeurig voorkomt, dan wanneer de aanslagen voor elk der beoogde
jaren afzonderlijk gevestigd zijn en er dus
geel1 sprake kan zijn van schending van
het principe der annaliteit van de belasting, en dat het de belastingplichtigen
trouwens aan zich zelf te wijten is indien,
door gemis aan behoorlijke boekhouding
of welkdanige bewijskrachtige bescheiden,
het vastgesteld niet aangegeven- gedeelte
der inkomsten in de onderscheiden dienst~
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worden:
Overwegende dat, volgens het bestreden
arrest, het beheer, ten belope van minstens 224.898 frank, na aftrek van een bedrag van 350.000 frank dat niet meer
wordt betwist, - de raming heeft verricht van de belastbare grondslag voor
het geheel van de vijf dienstjaren waarvan sprake overeenkomstig artikel 55,
paragraaf 1, alinea 4, van de wetten samengeschakelcl bij besluiten van 3 Juni
1941 en 31 Juli 1943, volgens tekenen of
indicien, o.m. verweerders vermogen op
9 October 1944, waaruit een hogere graad
van welstancl dan uit de aangegeven inkomsten blijkt ;
Overwegende dat, verre van vast te
stellen dat verweer.der het tegenbewijs
heeft gebracht dat hem door voormelde
wetsbepaling wordt opgelegd, - zijnde
het bewijs van de belastbare grondslag
voor elk van de voormelde dienstjaren, het bestreden arrest er op wijst dat het
beheer, op hetwelk het de last legt minstens het indiciair bewijs in te brengen van
de manier waarop de verdoken inkomsten
.over die verschillende jaren: worden ingedeeld, niet eens poogt dit bewijs te leveren,
hetwelk door de eenparigheid der belasting noodzakelijk wordt gemaakt, en dat
de proportionele verdeling gedaan door
het 'beheer, al was zij gunstig voor de be~
lastirlgp!ichtige, niettemin willekeurig is;
Dat, m strijd met de hoger bedoelde
wettelijke bepalingen, het arrest alzo de
bewijslast verplaatst door hem op het bebeer te leggen ;
Dat, bovendien, het principe van de annaliteit der belasting, - naar de opvatting van het arrest, volgens welke de belasting op de inkomsten van een jaar
wordt gevestigd, - welk begrip in de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen wordt gehuldigd, doch
vreemd is aan het principe vastgesteld in
artikel III van de Grondwet - geenszins
door het beheer werd miskend; dat hetzelve integencleel het principe van de annaliteit der belasting heeft toegepast door
het geheel der inkomsten van de oorlogsjaren over elk dezer jaren te verdelen,
ter raming van de belastbare jaarlijkse
grondslag ;
Overwegencle, dienvolgens, dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden: arrest, doch enkel in zover het beslist dat het bedrag der in de gewone belastingen op de inkomsten voor het tijdvak 1940-1944 belastbare verborgen inkomsten_niet over de in hetz.elve begrepen jaren mag worden ingedeeld, en in zover het
ten gevolge ,ian deze beslissing de litigieuze aanslagen. vernietigt en de Belgiselle Staat veroordeelt tot teruggave

van alle op die aanslagen gekweten bedragen, vermeerderd met de interesten
en tot de kosten; verwerpt de voorziening
voor het overige; beveelt dat onderhavig
arrest zal worden overgeschreven in de
registers van het Hof van beroep te Brussel en dat melding er van ...zal gemaakt
worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroo~·deelt eiser tot
de twee derden van de kosten en verweerder tot het overblijvende derde ; verwijst
de alzo beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Gent.
·
·
14 .Juli 1952. - 2" kamer. - Voorzittet·
H. Smetrijns, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Belpaire.
Gelijkl1tidende concMts·ie, H .. Ganshof
van der Meersch, advocaat-generaal.
Pleiter, H. Van Leynseele.
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1° MILITIE]. - VERLIES VAN EEN OOG.
VEREIS'l'EN OPDAT ZIJ EEN OORZAAK VAN
VRIJSTELLING WEZE .
2° MILITIEJ. - HERKEURINGSRAAD. - INOBSEIW ATIES TELLING VAN DE _DIENSTPLICHTIGE. - GEVALLEN WAARIN ZIJ nni:NT'- TE
WORDEN BEVOLEN.
3° MILITIEJ. - BESLISSINGEN VAN DE HERKEURINGSRAAD. - BEWEEGREDE)\'EN.
1° H et verlies vcm een oog rnaalct slechts
een oot·zaalv van vrijstelling van de
rnilitaire dienst 1tit wanneer de gezichtsscherpte van het ander oog niet
de helft van de normale gezichtsscherpte bedraagt. (Kon. besl. van
15 October 1951, tabel A, 6.)
2° l)e inobservatiestelling van een dienstplichtige dient slechts te worden bevolen wanneer er twijfel ·bestaat nopens
zijn geschilctheid of wanneet• die rnaatt·egel wot·dt opgelegd door de in uitvoer·ing van at·fi.Tcel 1/i, paragraaf 3, van
de wet van 15 Jttni 1951 opgemaalcte
tabelen van geschilvthei·d-scriteria. (Wet

van 15 Juni 1951, art. 46, par. 1.)
3° Om wettclijlc met red-enen te zijn belcleed, moeten d-e beslissingen van ·de
herkeuringsraad de vaststelling .niet inhouclen dat d-e rechten der t!erdedi,qing
werden geeet·biedigd (1).

(VAN ROLLEGHEI\I.)
ARRES'l',
HEJT HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 31 Maart 1952 door de her(1) Verbr., 26 November 1951 (Arr. Verbr.,
1951, blz. 143; Bull. en PAsrc., 1951, I, 157).

~
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keuringsraad der provincie West-Vlaanderen gewezen ;
· Dver het eerste middel' : schending van
de artikelen 14 en 46, 1° van de wet van
15 Juni 1951, doordat de bestreden beslissing eiser niet heeft vrijgesteld van
dienst, dan wanneer hij een oog verloren
had en dus, 'll!!idens artikel 14 van voortn:elde wet, diende vrijgesteld of minstens,
krachtens' artikel 46, paragraaf 1, in ob"
servatie gesteld te worden :
· Betreffende het eerste onderdeel :
Overwegende dat, naar luid van artikei 14, paragraaf 3, van de wet van 15 Juni
1951, de Koning de gebreken en ziekten
bepaalt, die vrijstelling tot gevolg hebben;
Dat, · ·voigens de tabel der ziekten en
lichaamsgebreken, gevoegd bij het koninklijk besluit van 5 October 1951, het · verlies van een oog enkel vrijstelling
medebrengt indien de gezichtsscherpte
van het andere oog, na correctie, niet de
halve. normale gezichtsscherpte bedraagt
(tabel A. 6) ;
Dat 'eiser het bestaan van zulke voorwaarde niet' inroept ;
Dat het eerste onderdeel van het middel naar recht faalt;
~,',.B!ltreffeJ:lde het tweede onderdeei : ·
Overwegende dat de inobservatiestelling
in e.en inrich,ting van de gezondheidsdiiomst
van het leger wordt gelast ilidien er .over
de geschiktheid van de dienstplichtige
twijfel bestaat of indien de in uitvoering
van artikeL 14·, pa.ragraaf 3 van de wet
v~n 15. Juiii 1951, opgemaakte tabellen der
g~schiktheidscriteria het vereisen (artikel 46, ·Par. 1, van de wet van 15 Juni
1951) ;
.
Overwegende, ene'rzijds, dat uit geen
aan het Hof overgelegd stuk blijkt dat er,
ter zake, twijfel over de geschiktheid van
aanlegger beston:d ;
· Overwegende, anderzijds, dat de tabellen gevoegd bij het koninklijk besluit van
5· October , 1951, de inobservatiestelling
van de dienstplichtige niet voorschrijven
in·, geval van verlies van een oog;
Dat het tweede onderdeel van het middel niet kan aangenomen worden ;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 49 van de wet van 15 Juni
1951 en 97 van de Grondwet, doordat de
bestreden beslissing niet voldoende met
redenen omkleed is en niet bepaalt dat de
rechten der verdediging werden geeerbiedigd:
Overwegende dat gezegde beslissing wel
met· redenen is omkleed, vermits uit haar
vaststellingen blijkt dat zij overeenkomstig de artikelen 43, 44 en 45 van de wet
van 15 Juni 1951 gewezen werd;
,.,nat eiser· niet beweert een memorie of
een( Ver,weers'chrift te hebben ingediend,

waarop de herkeuringsraad diende te antwoorden·
Dat d~or geen wettekst wordt voorgeschreven dat de beslissing van de herkeuringsraad uitdrukkelijk zou vermelden
dat de rechten der verdediging werden geeerbiedigd ;
Dat het tweede middel dus in rechte
niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
14 Juli 1952. - 2• kamer. - Voorzitter,
H. Wouters. voorzitter. - Verslaggever,
JL De Bersaques. - Gelijlcluidende conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
.

2•

KAMER. -

14 Juli 1952

MILITIE. - HERKEURINGSRAAD. - VooRZIENING. - DIENS'l'PLICHTIGE BEWEREND DAT
HIJ GEEN MEMORIE VOOR DE HERKEURINGSRAAD HEEFT KUNNEN INDIENEN. - MIDDEL
GEEN STEUN. VINDEND IN DE BESLISSING OF IN
DE AKTEN VAN DE PROCEDURE. - MIDDEL
FEI'J'ELI.JKE GRONDSLAG MISSEND.
Mist feitelijke grondslag, het middel
waarbij aangevoerd wordt dat de
dienstplichtige geen memorie v66r de
herkeuringsraa.d heeft kunnen indienen, wanneer deze bewering steun
vindt noch in de bestreden beslissing,
noch in een akte der procedure (1).

(Wet van 15 Juni 1951, art. 44, par. 2.)
(VAN DAELE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 4 April 1952 door de herkeuringsraad der provincie West-Vlaan.deren gewezen;
Overwegende dat, tot staving van zijn
voorziening, eiser inroept da t hij geen
zichtbaarheid heeft op het rechter oog en
dat het hem niet mogelijk werd gemaakt
de memorie, voorzien bij artikel 44, paragraaf 2, van de wet van 15 Juni 1951, in
te dienen ;
Overwegende dat het eerste middel, luidens artikel 52, ·paragraaf 1, van voormelde wet, niet ontvankelijk is, daar
eiser de wettelijke bepaling, waarvan de
schending ingeroepen wordt, niet vermeldt;
Overwegende dat het door het tweede
(1) Verg. verbr., 15 October 1951 (Arr.
Verbr., 1951, blz. 62; Bull. en PASIC., 1951, I;
67).
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middel aangevoerd feit noch door de beslissing noch door andere stukken van de
procedure, waarop het Hof acht kan
slaan, vastgesteld is, zodat het middel feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
14 Juli 1952. - 2• kamer. - Voorzitter,
H. Wouters. voorzitter. - Verslaggever,
H. De Bersaques. - Gelijklu-idende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.

2•

KAMER. -

14 Juli 1952

VOORZmNING IN VERBREJKING.
YORM. - YOOR'ZIENING VAN DE DIENSTPLICHTIGE. - HANDTEKEN GEI'OLGD DOOR EEN ANDER HANDTEKEN EN RET AANBRENGEN VAN RET
ZEGEL VAN RET GEMEENTEBESTUUR. - NIET
·voOR ECHT VERKLAARD HANDTEKEN. - 0NONTVANKEL!.JKE VOORZIENING.
De voorziening van de dienstplichtige tegen ene beslissing van de herlcettringsraad is niet ontvanlcelijlc wanneer aan,
legue1·s handtelcen niet vom· echt ve1·lclaard is door een lid van het college van
bttrgemeester en schepenen; maalct
geen voo1· echt verTclaring uit het louter
_aanbrengen op het verzoelcschritt onaer
het handtelcen van ae dienstplichtige
van een ander handteken en van het
zegel der gemeente (1). (Wet van

15 Juni 1951, art. 52, par. 1.)
(VAN KEERBERGHEN.)
ARREST.
HEJT HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 8 Mei 1952 door de herkeuringsraad der provincie Brabant gewe·
zen·
O~erwegende dat, wanneer de voorziening tegen een beslissing van de herkeuringsraad door de dienstplichtige ingesteld wordt, moet zijn handteken door
een lid van het schepencollege van zijn
woonplaats voor echt verklaard worden;
Overwegende dat de voorziening, welke
het handteken van de milicien draagt
gevolgd door een andere handtekening
en het aanbrengen van het zegel van het
gemeentebestuur, niet voldoet aan de vereisten van artikel 52, paragraaf 2, van
de wet van 15 Juni 1951;
Overwegende dienvolgens dat de voorziening niet ontvankelijk is ;
(1) Verbr., 14 November 1949 (AT1', Verbr.,
1950, biz. 133; Bull. en PASIC., 1950, I, 147);
21 Januari 1952 (Bull . .en PAsrc., 1952, I, 283).

YERBR., 1952. -

42

Om die redenen, verwerpt de voorziening.
14 Juli 1952. - 2• kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggeve1·,
H. Bayot. GelijTcluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
acl vocaa t-generaal.

2•

KAMER. -

14 Juli 1952

FRANSEJ TAAL-NEJDERLANDSEJ TAAL
(GEJBRUIK VAN DE).- MILITIEZAKEN.
- BESLISSING VAN DE HOGE .l.fiLI'l'IERAAD.
- IN DE NEDERLANDSE TAAL GEWEZEN. YOORZIEN.ING IN DE FRAN!;lE TAA.L.: --:-:-· .NIETIGHEID.
'
. ,
Is· nietig, de voorziening opgesteld in- de
Franse taal tegen ,eri.e door de. hoge
militieraad in de.', N'(}derlandse taal uewezen beslissirig (2). (Wet van 15 Juni

1935, art. 40.)

·

·

(DE POOR'L'ER:)
ARREST.
HEJT HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 9 Mei 1952 door de hoge militieraad gewezen;
Overwegende dat die beslissing werd gesteld in het Nederlands; dat, dienvolgens,
de voorziening in verbreking, op straf van
nietigh>eid, in dezelfde taal moet worden
gesteld (wet van 15 Juni 1935, art. 27 en
40);
Overwegende dat de voorziening werd
gesteld in het Frans ; dat zij derhalve,
p.iet ontvankelijk is;
.
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
14 Juli 1952. - ze kamer. - Voorzitter,
H. Wouters. voorzitter. - Verslaggever,
H. Belpaire. - Gelijlcluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.

2•

KAMER. -

}4 Juli 1952

STRAF. MISDRIJF NAAR DE POLITIE~
RECHTBANK VERWEZEN. - AANNEMING VAN
VERZACHTENDE OMS'.fANDIGHEDEN. - CORRECTIONELE BOETE. - 0NWET'l'IGHEID.
Wanneer een misdrijf van onvrijwilli,qe
slagen en verwondingen naar de politic-

(2) Verbr., 14 November 1949 (Ar1·. Verbr.,
1949, biz. 139; Bull. en PASIC., 1950, I, 153).

-658rechtbanlc wenl verwezen door een bevel van de raadlcamer waarin het bestaan van verzachtende omstaridigheden nade1' wonlt bepaalt, mogen noah
de politie1'eohtbimlc, noah de in hager
beroep oordelende correationele rechtbanlc, wegens dit misd1"ijf een ao•J-r-eationele boete op · de belvlaagde toepassen (1). (Strafwetb., art. 38, 418 en 420;

wet van 4 October 1867, art. 4 en 5.)
(PROCUREUR DES KONINGS TE HASSEL'l',
T. VANVOORDEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 1 December 1951 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hasselt;
Overwegende dat de voorzieningen tegen hetzelfde vonnis gericht zijn en derhalve samenhangend zijn;
I. Aangaande de voorzieningen gericht
tegen de beslissing over de publieke vordering tegen verweerder Lemache ingesteld :
Overwegende dat de voorziening van het
openbaar ministerie geen middel aanvoert; dat de substantiele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en dat de beslissing
overeenkomstig de wet is ;
Overwegende dat de voorziening van de
burgerlijke partij voor zover zij gel'icht
is tegen de beslissing over de publieke• vordering aan het toezicht van het Hof alleen
de uitgesproken veroordeling tot de kosten
onderwerpt en dat te dien opzichte geen
middel wordt ingeroepen ;
II. Aangaande de voorzieningen van het
openbaar ministerie en van Vanvoorden
tegen de beslissing ~ezen over de publieke vordering tegen Vanvoorden ingesteld :
Over het middel : gegrond op de scherrding van de artikelen 38, 40, 85, 418 en
420 van het Strafwetboek en de artikelen 1, 4 en 5 van de wet van 4 October
1867, gewijzigd door artikel 3 van de wet
van 23 Augustus 1919, doordat het bestreden vonnis een correctionele straf van
50 frank geldboete, verhoogd met 90 deciem, of 15 dagen vervangende gevangenisstraf, wegens onvrijwillige verwondingen
uitgesproken heeft, niettegenstaande de
beschikking van de raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt,
welke op 29 Juni 1951, op grond van verzachtende omstandigheid, Vanvoorden
wegens becloeld misclrijf naar de politierechtbank verwezen had
"
Overwegende dat, bij ene beschikking
(1) Verbr., 4 Februari 1952 (Arr. Verbr.,
1952; blz. 281; Bull. en PASIC., 1952; I, 314).

van de raadkamer van de rechtbank van
eerste aanleg op 29 Juni 1g51 gewezen
en verzachtende omstandigheden aannemencle, de betichte Vanvoorden wegens
misdrijf voorzien door de artikelen 418
en 420 van het Strafwetboek naar de po1
litierechtbank verwezen werd;
Overwegende dat het bestreden vonnis
de betichte, wegens die overtreding, tot
een correctionele straf van 50 frank geldboete veroordeelt;
Dat het aldus de in het middel aangeduide wet~bepalingen heeft geschonden;
III. Over de voorziening ·van Vanvoorden tegen ·de beslissing over de vordering
door verweerder Lemache ingesteld en
over de voorziening van de burgerlijk verantwoordelijke partij Vanstraelen :
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing over de strafvordering de verbreking medebrengt van de beslissing
over de vordering van de burgerlijke partij Lemache tegen Vanvoorden en over de
l'orderingen ingesteld tegen Vanstraelen
die regelmatig partij v66r het Hof is;
IV. Over de voorziening door Vanstraelen, burgerlijke partij, tegen Lemache ingesteld :
Over het mi,ddel : gebrek aan motivering en, dienvolgens, schending van artikel 97 van de Grondwet doordat de redenen waarop de rechtbank haar beslissing
steunt tegenstrijdig of althans onvoldoende zijn om de beslissing te rechtvaardigen :
Overwegende dat aanlegger staande
houdt dat het vonnis uit de vaststelling
dat, na het ongeval «de autobus van Vanvoorden bijna in het midden der ba:m
stilstond, wanneer zijn voerder beweert
altoos rechts gereden te hebben '' niet
mocht afleiden dat de autobus door gebrekkige schijnwerpers was verlicht en
dat Lemache aileen zijn kruislichten gebruikt had ;
·
Overwegende dat deze afleiding van de
rechter op feitelijke elementen steunt die
aan het toezicht van het Hof ont.snappen;
Om clie redenen, en zonder acht te slaan
op de andere middelen die geen bredere
uitwerking kunnen medebrengen dan het
reeds gegrond verklaard middel, voegt de
voorzieningen samen; verbreekt het bestreden vonnis, behalve wat aangaat de
beslissing gewezen .over de tegen verweer~ler Lemache ingestelde vorderingen; VETwerpt de voorzieningen voor het overige ;
veroordeelt aanlegger Joseph Vanstraelen
tot de helft der kosten; laat de andere
helft ten laste van de Staat; veroordeelt
aanlegger Joseph Vanstraelen tot 150 fr.
vergoeding jegens verweerder Henri Lemache; beveelt dat onderhavig arrest zal
worden overgeschreven in de registers
van de Rechtbank van eerste aanleg te
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Hasselt en dat melding er van zal gemaakt
worden op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; verwijst de zaak
alzo beperkt naar de Correctionele Rechtbank te Tongeren zetelende in graad van
hoger beroep.

14 Juli 1952. - 2• kamer. - Voo1·zitte1·,
H. Wouters, voorzitter. - Versla,qgeve1·,
H. van Beirs. - Gelijlcluidende oonclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.

2•

KAMER. -

14 Juli 1952

1° VOORZlENING IN VERBREKING.YORM. - STRAFZAKEN. - PAR'l'IJ IlURGERLIJK VERANTWOORDELIJK V~LAARD VOOR
DE KOSTEN DER PUilLIEKE VORDERING. YOORZIENING AAN HE'l' OPENBAAR MINIS'l'ERIE
NIE'l' IlE'l'EKEND. - 0NON'l'VANKELIJKHEID.
2° ARBEIDSONGEV AL. - VERAN'l'WOORDELIJKE DERDE. - VERZEKERAAR VAN HE'l'
IlEDRIJE'SHOOFD. - VORDERING 'l'O'l' 'l'ERUGBE'l'ALING DER VERGOEDINGEN TEGEN DE VERAN'l'WOORDELIJKE DERDE GERICH'!'. - YEREISTEN.
3° ARBEIDSONGEVAL. - VERZEKERAAR
DIE iliJ EEN AANGENOMEN INRICH'l'ING HET
KAPITAAL DER AAN DE RECH'l'VERKRIJGENDE
VAN HE'l' SLACH'l'OFFER VERSCHULDIGDE HENTEN HEEFT GEVES'l'IGD. YES'l'IGING MET
EEN WERKELIJKE BE'l'ALING GELIJKS'l'AANDE.
- VORDERING VAN DE VERZEKERAAR 'l'EGEN
DE VOOR HE'l' ONGEVAL VERAN'l'WOORDELIJKE
DERDE. 0NTVANKELIJKHEID EN BEPERKING.

1 o De vom·z1ening van de pnrtij die burgerUjlc ve·rantwoordelijlc verklaard werd
voo·r de vemordeling van de belclaagde
tot de kosten der publielce vordering
is slechts ontvankelijk indien zij aan het
openbaar ministe'l"ie is betekend goweest (1). (Wetb. van strafvordering,
art. 418.)
2° De in de reohten van het bedrijfshoofde indeplaatsgestelde verzekeraar
mag van de voo1· een arbeidsongeval
verantwoordelijke derde sleohts teru.gbetaling eisen van de vergoedingen
welke hij ten bate van het slachtoffer
(1) Verbr., 29 Januari 1951 (Arr. Verbr.,
1951, biz. 282; Bull. en PASIC., 1951, I, 346).
(2) Verbr., 18 Maart en 15 April 1940 (An·.
Verb>·., 1940, biz. 42 en 55; Bull. en PAsrc.,
1940, I, 95 en 121); 6 April 1949 (A1-r. Verbr.,
1949, biz. 235; Bull. en PAsiC., 1949, I, 266);
10 Mei 1951 (A rr. V e>·b,·., 1951, biz. 529; Bull.
en PASIC., 1951, I, 621).
(3) Raadpl. Parl. Besch., Kamer, zitting 19001901, biz. 296; 1901-1902, biz. 152; DEMEUR,

of dezes rechtverlcrijgende werlcelijlc
heeft ttitbetaald (2). (Wet van 11 Juni
1874, art. 22; samengeordende wetten
van 28 September 1931, art. 19, al. 7.)
3° De vestiging door de verzelceraar bij
een aangenomen inriohting en overeenlcomstig het artilcel 12 der door lconinklijk besluit van 28 September 1931 samenge01·dende wetten van het lcapitaal
de1· aan het slachtotfer of zijn rechtverkrijgende
veTschttldigde
Tenten
maalct een wedcelijke betaling dezer
renten tt.it ten vooTdele dezer Techthebbende en Techtigt deThalve de veTzekeTaar tot het instellen tegen de vooT
het ongeval ver·antwoo1·delijke der·de
van ene vo1·deTing tot tentgbetaling van
dU lcapitaal binnen de peTlcen van artilcel 19 deT 1!00Tmelde samengeordende
wetten (3).

(DE RAEVE,

'1'.

VAN DER MEDLEN.)

ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 December 1951 door het Hof
van beroep te Gent gewezen;
I. Aangaande de voorziening van De
Raeve :
Overwegende dat die voorziening enkel
de publieke vordering betreft, vermits
geen burgerlijke voi·dering tegen aanlegger werd ingesteld ;
Overwegende dat eiser geen middel inroept;
Overwegende dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven vorc
men werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet werd gewezen;
II. Aangaande de voorziening van de
samenwerkende vennootschap <<De Stukwerkers 11 :
Overwegende dat de voorziening door
aanlegster, burgerlijk verantwoordelijke
partij, aan het ope~briar ministerie niet
werd betekend en dus, luidens artikel 418
van het Wetboek van strafvordering, niet
ontvankelijk is ;

III. Aangaande de voorziening ingesteld
door de naamloze vennootschap << Le Secours de Belgique JJ tegen VanderMeulen
La >·eparation des accidents du travail, bd. II,
n' 830; DELARUWIERE en NAMECHE, n' 411; WETS,
Bull. ass., 1952, Janua.ri-Februari, blz. 9;
HoRroN, Rev. crit. jur. belge, 1949, n' 110,
biz. 197, en de nota onder ve,rbr., 14 Juli 1952
(B,ll. en PAsic., 1952, I, 747), waarin er op
wordt gewezen dat dit arrest niet strijdig is
met dit van 6 April 1949 (Arr. T'erbr., 1949,
biz. 235; Bull. en PASIC., 1949, I, 266).
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en de :tiaamloze vennootschap « Agence genden van Maurice Buyle, die slachtoffer was geweest van een clodelijk werkMaritime Minne >> :
Over het enig middel : schending van ongeval, terwijl hij ten dienste stond van
de artikelen 19 (alinea's 3, 4, 5 en 7), van de samenwerkende vennootschap cc De
de wetten op het herstel van de schade Stukwerkers >>, ongeval dat, minstens ten
voortspruitende uit de arbeidsongevallen, dele, aan de onvoorzichtigheid van Van
sarnengeordend bij koninklijk besluit van der Meulen werd toegeschreven ;
28 September 1931, 22 van de wet van
Overwegende dat het bestreden arrest
11 Juni 1874 over de verzekeringen, 15 van terecht heeft beslist dat eiseres, die bij
het koninklijk besH1it van 7 December toepassing van artikel 22 van de wet van
1931 houdende algernene verordening van 11 Juni 1874 in de rechten van de verzede verzekering tegen de arbeidsongeval- kercle samenwerkende vennootschap << De
Ien, doordat, om de eis af te wijzen strek- Stukwerkers » was getreclen, en dienkende tot de terugverkrijging, ten be- volgens van de rechtverkrijgenden van het
zware van de door het litigieuze arbeids- slachtoffer Buyle, krachtens artikel 19,
ongeval aansprakelijke derde, van de som- alinea 7, van de bij koninklijk besluit
men welke de kapitalen vertegenwoordi- van 28 September 1!}31 samengeorclende
gen nodig tot uitkering aan de rechtver- wetten op .de arbeidsongevallen, enkel te"
krijgenden van het slachtoffer van cle uit rugbetaling mag vorderen van de vergoete keren renten bij toepassing van de wet clingen die llan deze rechtverkrijgenden
over het herstel van de schade voortsprui- werkelijk werden uitgekeerd ;
tende nit. de arbeidsongevallen, het beMaar overwegende dat de vestiging
streden arrest hierop steunt dat de kwes- door eiseres, overeenkomstig artikel12 vim
tieuze sommen niet het :voorwerp zijn ge- voormeld koninkli.ik besluit van 28 Sepweest van een werkelijke uitbetaling ten tember 1931, van de kapitalen der aan de
t>ate van voornoemde rechtverkrijgenden, rechthebbenden van het slachtoffer vercc cUt yerlies enkel en aileen het gevolg schuldigde renten bij cle naamloze venzijnde van de wettelijke verplichting om nootschap <<La Royale Beige >>, die tot
renten te betalen, opgelegd door artikel 15 het uitkeren van deze renten gemachtigd
van het koninklijk besluit van 7 Decem- is, .zulke werkelijke betaling uitmaakt;
ber 1931 aan de verzekeringsmaatschapOverwegencle, immers, dat uit de voorpijen · welke niet aangenomen werden », bereidende werkzaamheden van de wet
dan wanneer, enerzijds, in het stelsel van van 24 December 1903 blijkt dat deze vesde wet, het bedrijfshoofd zich van zijn tiging aan het bedrijfshoofd of de verzeverplichtingen << ontslagen » bevindt je- keraar het door hem gestorte kapitaal ongens het slachtoffer en deszelfs rechtver- herroepelijk ontneemt en hem tevens :volkrijgende bepaaldelijk in de mate waarin ledig en definitief bevrijdt van elli:e schuld
hetzij hij zelve; hetzij zijn verzekeraar jegens het slachtoffer of zijn rechthebbende kwestieuze kapitaJen hebben opge- den, die voortaan enkel nog de tpt het
bracht en dan wanneer, anderzijds, be- uitkeren der renten gemachtigde inrichschouwd in hoofde van de verzekeraar, ting als schuldenares hebben;
het opbrengen dier kapitalen, in zoverre
Dat zulke bevrijding noodzakelijk een
zulks voortaan voor hem elke mogelijk- · werkelijke betaling ten behoeve van .het
heid uitsluit om nog te beschikken over slachtoffer of dezes rechthebbenden verde gelden welke er het voorwerp van uit- onderstelt ;
maken en onherroepelijk en definitief
Overwegende dat eiseres clus wei gerechtot 'het storten van de renten aan het tigd was bij inachtneming van artikel 19,
slachtoffer of deszelfs rechtverkrijgenden alinea 5, van de bij koninklijk besluit
moeten dienen, als zodanig noodzakelijk van 28 September 1931 samengeordende
client te worden gelijkgesteld met een uit- wetten op de werkongevallen, terugbetabetaling, naar de zin van voormeld arti- ling der cloor haar gevestigde kapitalen
kel 22 van de wet van 22 Juni 1874 :
te vorderen, vermits verweerder Van
Overwegende dat eiseres de samenwer- der Meulen enkel gedeeltelijk verantkende vennootschap << De . Stukwerkers i> woordelijk voor het ongeval werd vertegen de werkongevallen verzekert;
klaard;
Dat eiseres zich burgerlijke partij heeft
Dat daaruit volgt dat het bestreden argesteld tegen de naamloze vennootschap rest, door de vordering van eiseres niet
<< Agence Maritime Minne >> en haar aan- ontvankelijk te verklaren, ·de in het mid~
gestelde Albinus Van der Meulen, ten ein- del aangeduide wetsbepalingen heeft gede terugbetaling· te bekomen van de kapi- schonden;
tale'n :die zij, overeenkomstig artikel 12
Om die redenen, verwerpt de voorzievari de bi.i koninklijk besluit ·van 28 Sep- ningen ingesteld door De Raeve en door
tember 1931 samengeordende wetten op de de samenwerkende vennootschap << De
al'beidsongevallen, bij de naamloze ven- Stukwerkers », veroordeelt ze tot de. kosno6tschalT << La Royale Beige )> had nioeten ten van hun voorzieningen; verbreekt het
vestigen, ten behoeve van de rechtverkrij- bestreden arrest, in zover het de vordec
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ring van de naamloze vennootschap « Le
Secours1 de Belgique ll tegen Vander Menlen en de naamloze vennootschap « Agence
Maritime Minne ll, strekkende tot terugbetaling der, overeenkomstig artikel•12 van
de bij koninklijk besluit van 28 September 1931 samengeordende wetten op de
werkongevallen gevestigde kapitalen, niet
oritvankelijk heeft verklaard; beveelt dat
onderhavig arrest zal worden overgeschreven in de registers van het Hof van beroep te Gent en dat melding er van zal
gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; -verwijst
de zaak, aldus beperkt, naar het Hof van
beroep te Brussel; veroordeelt verweerders tot de kosten van de aanleg in verbreking, erin begrepen deze van de uitgifte van het gedeeltelijk vernietigd arrest.

slissing strijdig ztJn (2) of zonder een
vei"Weermiddel van de beklaagde te be.
antwoorden (3).

(PHOLIEN, T. ROBBEETS.)
ARREST.

wet, het arrest dat de e·is van de burgerlijke partij i.nwilligt om redenen die
met het besohikkend gedeelte zijner be-

RET HOF; - Gelet op het bestredeii
arrest, op 30 Januari 1952 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
I. Wat betreft de voorziening van de
verdacbte Pbolien :
A. Ten aanzien van de publieke verdering:
Ovei· het middel van ambtswege ingeroepen : schending van de artikelen 9 van
de Grondwet, 2 van bet Strafwetboek en
2, 2°, van de wet van 1 Augustus 1899 op
de politie van het wegverkeer, gewijzigcl
door artikel 2 van de wet van 1 Augustus
1924 :
Overwegende dat eiser enkel werd vervolgcl en veroordeeld om, bij gebrek aan
vooruitzicb.t of voorzorg doch zonder bet
inzicht om de persoon van een andere aan
te raliden, onvrijwillig de dood te bebben
veroorzaakt van Albertus Merckx en ver"
wonclingen en slagen te hebben veroorzaakt ·a an verscbillende pe1:sonen, alsmede
tevens, bij samenbang, de bij artikel 42
van de W egcode voorziene inbreuk te hebben gepleegd ;
Dat, na te hebben verklaard dat ge'
zegde inbreuk een bestanddeel uitmaakt
van het eerst bedoeld wanbedrijf, bet bestreden arrest, ten laste van eiser, benevens een enkele gevangenisstraf, de ontzet·
ting uitspreekt voor een termijn van zes
maanden << van het recbt een voertuig te
sturen, een luchtschip te besturen of een
rijdier te geleiden, ingevolge artikel2, 2°,
van de wet van 1 Augustus 1899, gewijzigd door· de wet van 1 Augustus 1924, artikel 2 ll;
Overwegende dat, in tegenstelling met
hetgeen door artikel 10 van de besluitwet
van 14 November 1939 betreffende de beteugeling van de dtonkenschap wordt bepaald in bet geval van zekere bij toepassing van deze besluitwet nitgesproken
veroordelingen, het door bet arrest ingeroepen artikel 2 van de wet van 1 Augustus 1899 op de politie van bet wegverkeer;
zoals het door artikel 2 van de wet van
1 Augustus 192± werd gewijzigd, de ontzetting van bet recbt een luchtschip te
besturen of een rijdiel' te geleiden niet
voorziet, docb uitsluitend de vervallen-

(1) Zulks is het geval niet bij overtrading
van de besluitwet van 14 November 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap
(art. 10 dezer besluit"'et).

(2) Verbr., 6 November 1950 (Arr. Verbr.,
1951, blz. 99; Bull. en PASIC., 1951, I, 118).
(3) Verbr., 8 October 1951 (Arr. Verbr., 1952,
biz. 46; Bull. en PAsrc., 1952, I, 49).

14 Juli 1952. ~ 2e kamer. ~ Voorzitter,
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever,
H. De Bersaques. - Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Rayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
Pleiter,
H. Simont.
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1° VERKEER. - MISDRIJF. - ONTZETTING
VAN RET RECHT EEN VOERTUIG TE STUHEN. VOORWEHP.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - BURGERL!JKE VORDERING. - ARRES'l' DAT DEZE VORDERING INWILLIGT OM REIJENEN DIE MET liET
BESOHIK'KEND GEDEELTE DER BESLISSING
STRIJDIG' ZIJN. - GEBREK AAN ANTWOORD OP
EEN ,VEHWEERl\liDDEL VAN DE BEKLAAGiiE. SOHEND!NG VAN ARTIKEL 97 VAN DE GRONDWET.
'

'

.

1° In geval' van overtredin,q van de wet
of de ve·rordening betreffende de verlceerspolitie, wanneer de wet toelaat
ten laste van de vemordeelde de ontzetting van het reoht een voertuig te
st1tren u.it te sp1·eken, mag de reohter
bovendien de ontzetting niet uitsprelcen
van het recht een luohtschip te best1tren, hetwelk ,qeen vei"Voermiddel te
lande nooh een l'ijdier is (1). (Wet van

1 Augustus 1899, art. 1 en 2; wet van
1 Augustus 1924, art. 2.)
2° Sohendt het a?"tikel 9"1 van de Grand-

-662verklaring van het recht een rijtuig, dit
is e'en vervoermiddel te lande te voeren ;
dat derhalve, voor zover het eiser ontzet
verklaart van het recht een luchtschip te
besturen of een rijdier te geleiden, het
arrest een onwettelijke straf uitspreekt en
de in het middel aangehaalde wetsbepalingen schendt ;
En overwegende voor het overige dat de
substantHlle of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nagekomen en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
B. Ten aanzien van de burgerlijke vorderingen :
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 1317,
1319, 1320 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest verklaart
dat het zedelijk nadeel door de eerste
rechter billijk werd geraamd en de aanlegger daarna veroordeelt om 20.000 fr.
schadevergoeding te betalen wegens zedelijke schade ew haerede, dan wanneer de
eerste rechter de aanlegger nit dien hoofde tot betaling van 10.000 frank schadevergoeding veroordeeld had, waaruit volgt
dat de bestreden beslissing gesteund is op
redenen welke elkander tegenspreken en
het geloof schendt dat aan de vermeldingen van het beroepen vonnis client gehecht :
Overwegende dat de eerste rechter de
zedelijke schade, geleden door het slachtoffer zelf op 10.000 fr. heeft vastgesteld;
dat, na te hebben verklaard dat die raming billijk is, het arrest niettemin beslist dat de zedelijke schade 20.000 frank
ew haerede bedraagt ;
Dat dienvolgens de verwijzing naar de
raming vari de eerste rechter en het bestreden dispositief onverenigbaar zijn;
waaruit volgt dat het arrest de in het
middel aangehaalde grondwettelijke bepaling schendt;
Over het tweede middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest aanlegger veroordeelt tot
het betalen van 601.541 fr. 64 schadevergoeding als schadeloosstelling van het materieel wegens loonverlies geleden nadeel
en dit bedrag heeft bepaald door in
het loon van het slachtoffer verschi1lende
bijkomstige vergoedingen en toelagen te
begrijpen, zonder het middel te beantwoorden, waarbij aanlegger in conclusies
aanvoerde dat die vergoedingen en toelagen aan de weduwe voort zullen worden
uitgekeerd :
Overwegencle dat, in zijn regelmatig
v66r de rechters in hoger beroep genomen
conclusies, eiser heeft aangevoerd : « dat
de eerste rechter ten onrechte aangenomen heeft dat het door het slachtoffer verdiende netto loon 4.500 frank per maarid

bedroeg ; dat hij klaarblijkelijk uit het
oog heeft verloren dat, krachtens een
vaststaancle rechtspraak, de bijkomstige
vergoedingen en toelagen, .die' trouwens
grotendeels aan cle weduwe voort zullen
worden uitgekeerd, niet van het loon deel
uitmaken >> ;
Overwegende clat het arrest daarop antwoordt : << dat de door de rechthebbenden
geleden schade aileen dan . worclt hersteld wanneer, bij het berekenen der vergoeding wegens loonverlies, rekening
wordt gehouden met al de regelmatige inkomsten die de af!ijvige door zijn arbeid
verkreeg, welke ook de bimaniing weze
waaronder deze verdiensten werden uitgekeerd >>;
Overwegende dat door, met het oog op
de berekening van het door de burgerlijke
partijen geleden loonverlies, noch het bestaan, noch de gevolgen in acht te nemen
van de uitkering van bijkomstige vergoedingen en toelagen die, volgens eiser, aan
die partijen, niettegenstaande het overlijden van het slachtoffer, voort zou worden gedaan, het arrest nalaat de conclusies te beantwoorden en het aldus de in
het middel bedoelde wetsbepalingen
schendt_;
II. Wat betreft de voorziening van de
burgerlijk verantwoordelijke partij, naam~
loze vennootschap « Saltor >> :
Overwegende dat uit de stukken van de
procedure niet blijkt dat de eiseres haar
voorziening heeft betekend aan de partijen tegen welke zij gericht is;
Dat die voorziening derhalve niet ont-·
vankelijk is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest doch enkel in zover : 1 o beslissende over de publieke vordering, het
eiser Pholien ontzet verklaart van het
recht een luchtschip te besturen of een
rijdier te geleiden; 2° beslissende over de
burgerlijke vorderingen ingesteld door
Maria-Regina Robbeets, hanclelende zo in
eigen naam als in hoedanigheid van wettige voogdes over haar minderjarige dochter Anna-Bertha l\1erckx, het eiser Pholien veroordeelt tot herstelling van een
zedelijke schade ew haerede groot 20.000 fr.
en van een schade wegens loonverlies,
groot 601.541 fr. 64, de beslissing dat de
partij naamloze vennootschap « Saltor >>
burgerlijk verantwoordelijk is voot deze
veroordeling zonder voorwerp zijnde ;
verwerpt de voorziening van eiser Phoiien voor het overige, alsook de voorziening van de naamloze vennootschap
<< Saltor >>; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers
van het Hof van beroep te Brussel en dat
melding· er van zal gemaakt worden.'OP de
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt de naamloze vehnoot-

--'- 663schap « Saltor ll tot de kosten van haar
voorziening; veroordeelt eiser Pholien tot
een derde van. de ko~ten van zijn voorziening en de verweerster tot de twee derde ;
verwijst de zaak, doch enkel binnen de
perken van de hierboven uitgesproken
verbreking van de beslissing over de burgerlijke vorderingen, naar het Hof van
beroep te Gent.
14 .Juli 1952. - 26 kamer·. - Voorzitter,
H. Wouters. voorzitter. - Verslaggever,
H. Belpaire. - Gelijlcluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Simont en Van Leynseele.
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GENEESKUNDE. - GIFTIGE PRODUCTEN.
- .AFLEVERING DOOR EEN APOTHF..KER. GESCHREVEN AANVRAAG GEDAGTEKEND EN ONDER'rEKEND DOOR EEN GUNS'l'IG GEKENDE PERSOON. - ZIN DEZER WOORDEN.
_De rechter ovet· de grond besUst wetteUjk dat de aanvraag ingediend door
een persoon die de eenzelvigheidskaart
van een dm·de voorle,qd en over wiens
identiteit de apothelcer geen zelcerheid
heett, niet de gescht·even aanvraag gedagtelcend en onde·rtekend door een
gtmstig gekende pet·soon uitmaalct wellce aan de apothelcer toelaat zekere gitti,qe producten at te levet·en. (Besl. van

de Regent van 6 Februari 1946, art. 3.)
(KINGET.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 Februari .1952 door het Hof
van beroep te Gent gewezen;
Over het enig middel : schending van
artikel 3 van het besluit van de Regent
van 6 Februari 1946, houdende reglement
betreffende het bewaren en het verkopen
van giftstoffen, doordat het besti'eden arrest beslist dat de apotheker die een giftstof verkoopt aan een persoon « die hem
bekend stant als een client waaromtrent
hij nooit iets ongunstigs vernomen heeft ll,
een inbreuk pleegt op artikel 3 van het
besluit van de Regent van 6 Februari 1946,
dan wanneer de bestaande wetsbepalingen
aan de apotheker niet toelaten een onderzoek nopens de goede naam en faam
zijner clienten te openen of te doen ope-.
nen en dat deze bepalingen dan ook in die
zin dienen begrepen dat de apotheker de
giftige producten moet weigeren aan per•
sonen die geen voorschrift vertonen en

van dewelke hij weet of moet weten dat
zij niet als mensen van goede naam en
faam kunnen beschouwd worden :
Overwegende dat het arrest zijn beslissing dat de persoon aan wie de verdachte
een zware dosis strychnine nitraat heeft
afgeleverd hem niet te goede naam en
faam bekend was, niet uitsluitend steunt
op de in het middel aangehaalde reden ;
Dat het arrest er aan toevoegt dat die
persoon een identiteitskaart van een derde
heeft voorgelegd en dat aanlegger zi,in
identiteit niet met zekerheid heeft nagegaan;
Waaruit volgt dat het middel feitelijke
grondslag mist ;
En overwegende, voor het overige, dat
de substanWlle of op straf van nietigheid·
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser tot de kosten.
14 Juli 1952. - ze kamer, - Voorzitter,
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever,
H. van Beirs. - Gelijlcl!tidende conclttsie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaal-generaal. - PleUer, H. Van
Ryn.
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1° DRONKENSCHAP. - INBREUK OP AR'l'IKEL 3 VAN DE BESLUI'l'WET VAN 14 NOVEMBER 1939. - 0PENBARE PLAATS. - BES1'ANDDEEL VAN HET MISDRIJF.
2° DRONKENSCHAP. - INBREUK OP ARTIKEL 3 VAN DE BESLUI'l'WE'l' VAN 1'4 NOVEMBER 1939. - VEROORDELING TOT DE VOOR
DE TWEEDE HERHALING VOORZIENE S'l'RAF. VEREISTEN.
l

0

Het misdrijt bedoeld cloor artilcel 3
1'an de besl!titwet van 14 Novembe1·
19.19 bet·rejfende . de beteugeling van de
dmnlo;enschap is slechts stratbaar wanneer het in een openl!are plaats werd
yepleegd (1). (Besluitwet van 14 No-

vember 1939, art. l.)
2° De vermeerderin{! van st·rat in ,qeval
van twee(le herhaling voorzien door artilcel 3 van de beslu.itwet van 14 Novembet· 1939 betrejfencle de beteugeling
van de clronlcenschap wordt slechts wettelijk u.itgesproken, wanneer het mis- ·
drijt gepleegd werd binnen het jaar
van at ene ve·roordeling !tU hootde van

(1) Verbr·., 15 October 1951 (Arr. Verbr.,
1951, blz, 69; Bull. en PAsrc,, · 1951, I, 74 en
nota 1).

-664
een in staat van he·rhaling te,qen dezelfde wetsbepaling gepleegde inbrmtlc
en wanneer deze omstandigheid ~tit de
vaststellingen van het vonnis blijlct (1).

(SOMERLING.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 Februari 1952 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;
Over het middel van ambtswege : schending van de artikelen 3 van de besluitwet
van 14 November 1939, 163, 172 (art. 5
van de wet van 1 Mei 1849), 176 en 195
van het Wetboek van strafvordering,
97 van de Grondwet, doordat de veroordeling van aanlegger niet voldoende gemotiveerd is :
Overwegende dat het bestreden vonnis
aanlegger veroordeelt tot een gevangenisstraf van drie maand .en een geldboete
van 150 frank of een maand evenals · tot
de levenslange ontzetting uit het recht een
voertuig of luchtschip te sturen of een rijdier te g'eleiden om te Gent op 28 Augustus 1951 in staat van dronkenschap een
voertuig bestuurd te hebben, tweede herhaling;
,
Dat het vonnis vaststelt noch dat het
feit in een openbare plaats gepleegd werd,
noch dat de nieuwe herhaling zich voordeed binnen het jaar sedert een veroordeling wegens inbreuk op de artikelen 1, 3
en 10 van de besluitwet van 14 November
1939 betreffende de beteugeling van de
dronkenschap, in staat van herhaling ;
Om die redenen, verbreekt liet bestreden
vonnis; beveelt dat onderhavig arrest zal
worden overgeschreven in de registers van
de Rechtbank van eerste aanleg te Gent
en dat melding er van zal gemaakt worden
op de kant van de vernietigde beslissing;
laat de kosten ten laste van de Staat;
verwijst de zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Dendermonde, zetelende in
graad van hoger beroep.
14 Juli 1952. - 2• kamer. - Voorzitter,
H. Wouters. voorzitter. - Ve·rslaggever,
H. van Beirs. - Gelijlclttidend<J concl~tsie,
H. Raoul Hayoit de· Termicourt, eerste
advocaat-generaal.
(1) Verbr., 28 December 1908 (iJ,ll. en
PAsrc., 1909, I, 63); 16 Mei 1949 (Arr. Verbr.,
1949, blz. 335; Bull. en PAsrc., 1949, I, 378);
verg. in zaken van overtreding van de Wegcode,
verbr., 9 Juni 1952 (An·. Verb1·., 1952, biz. 561;
Bull. en PASIC., 1952, I, 643).
(2) Verbr., 1 Maart 1948 (Arr. Ve1·br., 1948,
biz. 116; Bull. en PASIC., 1948, I, 132).
(3) Verbr., 1 Juni 1938 (B,ll. en PASIC., 1938,
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1° VERKEER. - VEROORDELING UIT HOOFDE VAN INBREUK OP ARTIKEL 29, 4°, VAN DE
WEGCODE. - VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE, - MIDDEL AANVOEREND DAT HE'l' WEER- ·
HOUDEN FEIT EEN ANDER INBREUK OP DEZEU'DE CODE UITMAAKT. - 0NONTVANKELIJK
MIDDEL.
2° VONNISSEN EN ARRESTEN.
S1'RA~'ZAKEN. CORREC'.riONELE RECHTBANK
ALS BEROEPSRECHTER UITSPREKEND OVER EEN
VONNIS VAN mi: POLITIERECHTBANK. - BEKLAAGDE VERTEGENWOORDlGD DOOR EEN VOLMACHTDRAGER. - NIET BETWISTE HOEDANIGHEID. - VoORLEGGING VAN DE VOLMACH'l'
NIET OP S'l'RA~' VAN NIETIGHEID VEREIS'l'.
3° VONNISSEN .EN. ARRESTEN.
STRAFZAKEN. DOOR DE RECHTER AAN
ZIJN BESLISSING GEGEVEN OMSCHRIJVING. ZONDER INVLOED ·OP DE AARD VAN DE BESLISSING EN OP DE HOGERE BEROEPEN.
1° Is onontvanlcelijlc, de e·is tot verbreking ingesteld door de uit hoofde van
inbreu}c op artikel i29, 4°, van de Wegcode ve1·oorcleelde belclaagde, die hierop
gegrond is dat het aangenomen feit een
inbreulc uitmaakt niet op dit artilc-el
maar op erie andeTe bepaling van dezeltde code (2). (Wetb. van strafv., ar-

tikelen 411 en 414.)
2° De vooTlegging van de volmacht van
de bijzondere volmachtdrager die zonder verzet van het openbaar ministerie
of van een andere partij, ter terechtzitting van de als beroepsrechtbanlc zetelende correctionele rechtbanlc de beTclaa.gde vertegenwoordigt, wordt niet
op straf van nietigheid voor,qeschreven (3). (Wetb. van strafv., art. 152 en

176.)
3o De omstandigheid dat de rechter zijn
beslissing vonnis op tegenspraak of
vonn·is bij verstelc heeft betiteld, brengt
geen wijziging aan de werkelijlcen aard
van de beslissing noch aan de hogere be1'0epen waartoe z·ij aanleiding lean geven (4).

(SCHROE, T. WIEERS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 26 Februari 1952 door de CorI, 192). Anders gaat het wanneer de volmachtdrager namens zijn lastgever verhaal insteld
tegen het vonnis van de politierechtbank of de
beslissing van de rechter in hoger beroep.
(4) Verbr., 13 Februari 1950 (Arr. Verbr.,
1950, blz. 378; Bull. en PASIC., 1950, I, 408);
4 ]!'ebruari 1952 (Arr. Verb1·., 1952, biz. 283;
Bull.· en PASIC., 1952, I, 318).

-665rectionele Rechtbank te Tongeren in hoger beroep gewezen ;
I. Aangaande de voorziening tegen de
beslissing over de publieke vordering :
Over het eerste middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet en van artikel 29, 4°, van de Wegcode, doordat het
bestreden vonnis aanlegger veroordeeld
heeft om als weggebruiker zijn uiterste
rechterkant bij het naderen van een
splitsing, aansluiting of kruising niet te
)lebben gehouden, dan wanneer het tevens
aanlegger verwijt de onvoorzichtigheid
te hebben begaan tussen een kar en een
auto door te rijden, waaruit volgt dat
aanlegger gemelde bepaling van het Algemeen Reglement op de verkeerspolitie niet
overtreden heeft, maar wel degene die
het voorbijsteken bij het naderen, het
doorgaan of het uitgaan van een splitsing, aansluiting of kruising (art. 36, 4°)
verbiedt :
Overwegende dat het middel een vergissing aanklaagt bij de toepassing van
het Algemeen Reglement op de verkeerspolitie, waarvan de aangehaalde bepaling
niet degene zou zijn die in werkelijkheid
het ten laste gelegde feit zou beteugelen ;
Overwegende dat de bestreden beslissing de bestanddelen vaststelt zowel van
het ene als van het andere misdrijf en
dat beide vergrijpen tegen bedoeld reglement met dezelfde straf beteugeld worden·
O;erwegende dat het middel van belang ontbloot en dus niet ontvankelijk is;
Over het t~eede middel : schending
van de artikelen 29, 4°, 36, 4o, en 64, 9°,
van de Wegcode doordat, door aanlegger
te veroordelen om als weggebruiker bij
het naderen van een:· kruising de uiterste
rechterkant van de rijweg niet te hebben
gehouden, het bestreden vonnis beslist
dat het parkeren of stationneren van een
voertuig Op deze plaats verboden wordt
en alzo artikel 64, 9°, van bedoelde wegcode impliciet miskent :
Overwegende dat het middel het vonnis
bestrijdt door een gevolgtrekking er uit
af te Ieiden die door de bewoordingen er
van niet gerechtvaardigd is ;
Dat het middel dus in feite niet opgaat;
Over het dercle middel : schencling van
artikel 97 van de Grondwet, artikelen 149, 152 en 176 van het Wetboek van
strafvordering cloordat, eerste ondercleel,
alhoewel aanlegger v66r de rechtbank niet
verschenen is en alhoewel het niet vermeldt dat advocaat Verpoorten die zijn
verdediging voorgedragen heeft, hemder
was van een bijzondere volmacht, het
vonnis niettemin verklaart op tegenspraak te hebben gevonnist zonder desaangaande gemotiveerd te zijn, en tweede onderdeel, door· va·st te stelleil dat het

op tegenspraak werd uitgesprokeil, het
vonnis aanlegger beroofd heeft van zijn
recht verzet aan te tekenen :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het zittingblad van
de correctionele rechtbank, waarbij het
hoger beroep tegen de door de politierechtbank gewezen vonnissen gebracht
werd, vaststelt dat aanlegger door zijn
advocaat, meester Verpoorten, vertegenwoordigd werd ;
Overwegende dat aanlegger deze vertegenwoordiger niet ontkent;
Overwegende dat indien het niet blijkt
dat de vertegenwoordiger van aanlegger·
ter zitting zijn hoedanigheid van bijzonder gemachtigde door geschrift bewezen heeft, het ook niet blijkt dat ten gevolge van het gebrek aan voorlegging van
dergelijk bewijs, het openbaar ministerie
of de verweerder tegen de burgerlijke vordering zich tegen deze vertegenwoordiging zouden verzet hebben;
Overwegende dat artikel 152 van het
.Wetboek van strafvordering, hetwelk,
krachtens artikel 176, toepasselijk is op
het hoger beroep tegen de door de politierechtbank gewezen vonnissen, niet op
straf van nietigheid voorschrijft dat de
bijzondere gemachtigde zijn volmacht
moet voorleggen;
Dat derhalve dit onderdeel van het
middel niet kan aangenomen worden;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat de vraag of een beslissing op tegenspraak ofwel bij verstek uitgesproken werd niet afhangt van
de vermelding die deze beslissing er van
maakt;
Dat dergelijke vermelding, die op de
werkelijke aard van de beslissing geen
uitwerksel heeft, het instellen van een
wettelijk verhaal niet belet ;
Overwegende dat het tweede onderdeel
van het middel naar recht faalt;
En overwegende dat de snbstantHile of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Aangaande de voorziening tegen de
beslissing over de door aanlegger ingestelde burgerlijke vordering :
Overwegende dat aanlegger die zijn
voorziening regelmatig betekend heeft,
nochtans de uitgifte van het bestreden
vonnis niet bijgevoegd heeft;
Dat derhalve de voorziening niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en tot de betaling van ene vergoeding van
150 frank jegens verweerder.
. 14 Juli 1952. - 2• kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, voorzitter. --'- Verslaggever,
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H. ·van Beirs. - Gelijlcluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit cle Termicourt, eerste
ad vocaa t-generaal.

2°

KAMER. -

14 Juli 1952

HOGER BEROEP.
STRAFZAKEN.
VONNIS VAN DE POLITIERECH'.rBANK. - VERKLARING VAN BEROEP ONDERTEKEND DOOR
EEN ADVOCAAT. - ADVOCAAT DIE NIET VER'l'OONT DRAGER VAN EEN BlJ'ZONDERE VOLMACH']' TE ZIJN. - 0NONTVANKELIJKHEID.
Is onvntvankelijk, het hager beroep narnens de beklaagfle tegen een vonnis
van de politierechtbank ingestelfl floor
een alcte onflertekenfl door een aflvocaat flie niet bewij st flrauer te zijn van
een volrnacht hern r1egeven hetzij floor
de beklaagde zelf, hetzij cZoor fle persoon nan wien fle belclaagde bijzonflere
volrnacht heett ueueven rnet verrno,qen
van infleplaatsstellinu doch zonder aand'ttifling van de infleplaatsuestelfle (1).

(W etb. van strafv., art. 204; wet van
1 Mei 1849, art. 5.)

(HAMELTON.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden_
vonnis, op 7 Maart 1952 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Brussel;
Over het enig midclel : schending van
de artikelen 152 en 204 van het Wetboek
van strafvordering, doordat het bestreden
vonnis beslist dat er uit geen enkel stuk
blijkt dat meester Nauwelaerts een andere advocaat in zijn plaats heeft gesteld, dan wanneer uit het dossier blijkt
·dat meester L. Goffin drager was van de
bijzondere volmacht aan meester Nauwelaerts met recht van indeplaatsstelling
verleend, hetgeen, ten aanzien van de bestendige beroepsgebruiken van de balie,
geen andere uitleg kan hebben dan de
wil van meester Nauwelaerts in zijn
pl:;_tats meester L. Goffin te stellen voor
al de in de volmacht opgesomde daden,
daarin begrepen het instellen van het hager beroep :
Overwegende dat uit het bestreden vonnis volgt dat de verklaring van beroep tegen het vonnis van de politierechtbank
afgelegd werd niet door meester Nauwelaerts, die bijzonder gevolmachtigde van
(1) Verbr., 16 Juni 1930 (Bull. en PASIC.,
1930, I, 249) ; zie ook verbr., 10 Februari 1913
(ibid., 1913, I, 102) en 28 Januari 1918 (ibid.,
1918, I, 206). Wat betreft de vertegenwoordi-

de betichte was, doch door meester Goffin
die geen geschrift heeft voorgelegd waaruit blijken zou dat hij daartoe hetzij door
de betichte, hetzij door meester Nauwelaerts gemachtigd was;
Overwegende dat de verklaring van
een advocaat dat hi.i in naam van de betichte tegen een vonnis van de politierechtbank hager beroep instelt cc loco een
andere advocaat ll, dewelke als bijzondel'
gemachtigde door de betichte aangewezen
werd, geen geldig beroep uitmaakt, zelfs
in geval, naar luid van de volmacht,
de bijzondere gemachtigde de macht heeft
om tot indeplaatsstelling over te gaan;
Overwegende, inderdaad, dat uit de artikelen 5 van de wet van 1 J\!Iei 1849 en
204 van het Wetboek van strafvorderlng
volgt dat, indien · het boger beroep door
een bijzonder gemachtigde ingesteld wordt,
de volmacht gegeven aan de persoon die
het beroep instelt bij de verklaring van
beroep client gevoegd te worden; dat die
volmacht, derhalve, uit een geschrift
moet blijken;
Dat het middel naar recht faalt;
En overwegende, voor het overige, dat
de substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
14 Juli 1952. - 2" kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, voorzitter. - Verslauuever,
H. van Beirs. - GeUjlcluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - WEGCODE, ARTillEL 35. - VONNIS VAN VEROORDELING. - CONCLUSIES VAN DE BEKLAAGDE.
- UIT VERSCHEIDENE FElTEN DE SCHULD
VAN DE BURGERLIJKE PAR'J'IJ AFLEIDEND EN
EEN OMSTANDIGHEID INROEPEND DIE ZIJN
EIGEN SCHULD UITSLUI'J'. - GEBREK AAN
ANTWOORD. - NIET GEMOTIVEERD VONNIS.
Is niet gernotiveerfl, het vonnis dat uitsluitend op grand van het onflerzoek
en de behandelingen van de zaalc de beklaagde uit hootfle van overtredinu van
artikel 35 van de Weucode veroorfleelt,
hoewel belclaagcle bi.i conchtsies 'ttit verscheidene feiten afleiflde dat fle bur,qe1·ging van de beklaagde ter terechtzitting van
de politierechtbank of van de beroepsrechtbank zie voorgaand arrest.

-667lijke partij alleen ene tout had begaan
en een omstandigheid inriep die, naar
zijne mening, zijn eigen schuld uitsloot (1). (Grondwet, art. 97.)
(VERBEKE, 1.'. CAENEPEEL.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 8 April 1952 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Kortrijk ;
A. Aangaande de voorziening van beklaagde Camiel Verbeke :
I. In zovei' de voorziening gericht is tegen de beslissing over de publieke vordering:
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden vonnis
de regelmatig door aanlegger v66r de correctionele rechtbank genomen conclusies
onbeantwoord laat :
Overwegende dat aanlegger, bij zijn
conclusies, bepaalde feitelijke. omstandigheden in het Iicht stelde waaruit hij
afleidde ·dat het ongeval uitsluitend door
fouten van de burgerlijke partij veroorzaakt werd ; dat aanlegger bovendien ontkende zich aan overtreding van artikel 35 van de Wegcode schuldig te heb!Jen
gemaakt, daar het hem onmogelijk was
het uiteinde van de bocht te zien op het
ogenblik waarop hij zijn voorstekingsmanoeuvre begon;
Overwegende dat het bestreden vonnis
aanlegger wegens · overtreding van voormeld artikel veroordeelt om de enkele reden dat het feit << door het onderzoek van
de zaak en de ter zitting gedane verhandelingen bewezen is » ;
Overwegende dat deze motivering geen
passend antwoord op de conclusies van
aanlegger verstrekt en dat het vonnis derhalve artikel 97 van de Grondwet schendt;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering :
Overwegende dat de verbreking van de
veroordeling op de publieke vordering de
verbrekingvan de veroordeling op de burlijke vordering medebrengt;
B. Aangaande de voorziening van de
firma <<Verbeke en Corne)), vennootschap
onder gemeenschappelijke naam, burgerlijk verantwoordelijke partij :
Overwegende dat uit geen stuk van de
procedure blijkt dat eiseres haar voorziening zou hebben betekend aan de par(1) Verbr., 11 December 1951 (Arr. Verbr.,
1951, blz. 165; Bull. en PASIC., 1951, I, 182).

tijen tegen welke zij gericht is; dat de
voorziening derhalve, bij toepassing van
artikel 418 van het Wetboek van strafvordering, onontvankelijk is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis in zover het uitspraak doet
over de tegen Camiel Verbeke ingestelde
vorderingen, de beslissing dat · de firma
«Verbeke en Corne)), burgerlijk verantwoordelijk is >oor de veroordelingen tegen Camiel Verbeke uitgesproken, zonder
vooi·werp geworden zijnde ; :verwerpt de
voorziening van de burgerlijk verantwoordelijke partij en veroordeelt deze tot
de kosten van die voorziening; beveelt
dat onderhavig arrest zal worden overgeschreven in de registers van de Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, en
dat melding er van zal gemaakt worden
op de kant van de vernietigde heslissing;
legt de kosten van de voorziening van
Camiel Verbeke ten laste van de Staat;
verwijst de zaak naar de Correctionele
Rechtbank te leper, zetelende in hoger
heroep.
14 Juli 1952. - 2" kamer. - Voo1·zitter,
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggeve1·,
H. Bareel. - Gelijkl~tidende concl~tsie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.
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REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN. BEVEL ,;AN DE RAADKAMER
DJl;
BEKLAAGDE
VOOR
DE
CORRECTIONELE
RECHTIJANK YERWIJZEND UI'l' HOOFDE VAN
EEN ALS WANBEDRIJF OMSCHREVEN FEI'f. FElT DAT EEN MISDAAD UITMAAK1'. REGELING VAN RECH1'SGEIJIED. VERNIETIGING
VAN HE1.' BEVEL. VERWIJZING NAAR DE
KAMER VAN INIJESCHULDIGINGS'l'ELLING.

W anneer een bevel van de raadkamer
een bel.:laagde ttit hoofde van een als
wanbedrijf omsch1·even feit naar de
co·rrectionele 1·echtbank heeft vm·wezen,
en de correctionele rechtbank zich onbevoegd heeft verklaaTd om reden dat
het feit een misdaad ~titmaakte, vernietigt het H of waarbij een verzoek tot
1·egeling van rechtsgebied aanhan,qig
werd gemaalct het bevel van de raadkame·r en veTwijst het ae zaalc naar ae
lcamer van inbeschtt.lcligingsteUing, inclien beicle beslissingen kracht van uewiiscle hebben verworven en inclien het
teit een misclaad blijkt ttit te maken (1).

(2) Verbr., 9 Juli 1951 (Bull. en PAsrc., 1951,
I, 769).
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'.(PROCUREUR DES KONINGS 'l'E AN'l'WERPEN,
'l', DE BRUYCKER.)
ARRES'l'.
HET HOF; - Gelet op het verzoek tot
1·egeling van rechtsgebied, op 25 April
1952 ingediend door de Heer Procm·em·
des Konings bij de Rechtbank van eerste
aanleg te .A.ntwerpen;
Overwegende dat de Raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te .A.ntwerpen, bij beschikking dd. 5 December 1951,
Desire, Leon De Bruycker, geboren te
.A.ntwerpen, op 10 October 1925, arbeider, wonende te .A.ntwerpen Kloosterstraat, 25/1, naar de Correctionele Rechtbank te .A.ntwerpen verwezen heeft, om te
.A.ntwerpen, op 17 Juni 1951, ten nadele
van Maria Fierens, een handtas met inhoud, die hem niet toebehoorcle, bedrieglijk weggenomen te hebben, met de verzwarende omstandigheid dat hij zich in
staat van wettelijke herhaling bevindt,
veroorcleeld geweest zijnde door een vonnis van de Krijgsraad te .A.ntwerpen, in
datum van 24 November 1944 tot twee
jaar gevangenisstraf, hoofdens wapendracht ·tegen Belgie en vijandelijke politiek, gezegd vonnis kracht van gewijsde
bekomen hebbencl op het ogenblik der huidige feiten en de straf sedert min dan
v1jf jaar ondergaan of verjaard zijnde, wanbedrijf voorzien bij de artikelen 56, 57, 461.en 463 van het Strafwetboek;
Overwegende clat de Correctionele Rechtbank te .A.ntwerpen, bij vonnis dd. 18 Februari 1952, zich onbevoegd heeft verklaard om reclen clat « uit de debatten
ter zitting gebleken is dat betichte zich
schuldig heeft gemaakt, niet enkel aan het
in de clagvaarding vermeld feit, maar wel
aan het feit beteugeld door artikel 469
van het Strafwetboek ll, dat een misdaad
uitmaakt;
Overwegencle dat deze beslissingen, in
kracht van gewijsde zijn gegaan en clat
uit hun tegenstrijdigheid een negatief geschil van rechtsgebied ontstaat, dat de
loop van. het gerecht belemmert;
Overwegende dat de ten laste van beklaagde gelegde feiten, de door de correctionele rechtbank vermelde misdaad
schijnen uit te maken;
Dat, vermits de raadkamer op 5 December 1951 geen verzachtende omstandigheden aangenomen heeft, de correctionele
rechtbank niet bevoegd was om van die
feiten kennis te nemen;
Om clie redenen, het rechtsgebied regelende, en zonder acht te slaan op de beschikking der Raadkamer van de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen,
dd. 5 December 1951, welke vernietigd
wordt, beveelt dat .onderhavig arrest zal

·~

worden overgeschreven in de registers van
de Rechtbank van eerste aanleg te .A.ntwerpen en dat melding er van zal gemaakt
worden op ·de kant· van de vernietigde
beslissing; verwijst de zaak naar de Kamer van Inbeschuldigingstelling van het
Hof van beroep te Brussel.
14 Juli 1952. - 2° kamer. - VoorzUter,
H. Wouters. voorzitter. - Verslaggever,
li. De Bersaques. - Gelijlclttidende concltr.sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.

2°
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14 Juli 1952

V .A.LSHEID. -

NAGEMAAK'l'E STEMPEL .
GEBRUIK. - BEDRTEGLIJK OPZE'l' OF OOGMERK OM 'l'E SCHADEN. - ESSEN'l'IEEL BE·
S'l'ANDDEEL VAN HE'l' MISDRIJF.

Het door artilcel 184 van het Strafwetboelc bedoeld gebru.ilc van een nagemaa.lcte stempel is slechts stratbaar
wanneer het gepleegd woTdt met bedT'ierJlijlc opzet of met oogmerlc om te
schaden (1). (Strafwetb., art. 213.)

(DEWIJN, 'l'. NA'flONALE MAA'l'SCHAPPIJ
DER BELGISCHE SPOORWEGEN.)
ARRES'l'.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 Maart 1952 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
I. Wat de voorziening betreft gericht
tegen de beslissing over de publieke vordering :
Over het middel van ambtswege : scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet, 184, 213 van het Strafwetboek, 195
van het Wetboek van strafvordering,
doorclat het bestreden arrest aanlegger
tot een onderscheiden straf veroordeeld
heeft wegens « de stempel van enige overheid, namelijk van de gemeente Menen,
te hebben nagemaakt of van de nagemaakte stempel gebruik te hebben gemaakt ll
(betichting F), zonder vast te stellen dat
aanlegger « met bedrieglijk opzet of met
het oogmerk om te schaden ll van deze
nagemaakte stempel gebruik heeft . gemaakt:
Overwegende dat het bestreden arrest
aanlegger tot een straf van drie maand
gevangenisstraf en 100 fr; geldboete veroordeeld heeft wegens, in staat van herhaling, namaking van een stempel van de
overheid of gebruik van een nagemaakte
(1) Verbr., 13 December 1948 (Arr. Verbr.,
1948, biz. 628; Bull. en PAsiC., 1948, I, 712).
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stempel gepleegd te hebbPn; dat het niet
bepaalt hetwelk van die beide feiten het
als bewezen aanneemt; dat het ook niet
vaststelt of de daad van gebruik van de
nagemaakte stempel met bedrieglijk opzet of met het oogme1'k om te schaden is
gepleegd geweest ;
Overwegende derhalve dat het bestreden
arrest de uitgesproken veroordeling niet
wettelijk heeft gemotiveerd en de in het
middel aangeduide wetsbepalingen heeft
geschonden;
En overwegende, voor het overige, dat
de substantH~le of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de uitgesproken straffen ·de
bij" de wet bepaalde straffen niet te boven
gaan;
II. Wat de voorziening betreft gericht
tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering :
Overwegende dat de burgerlijke vorde. ring uitsluitend gegrond is op de feiten
die het voorwerp van de betichting A
uitmaken;
Dat geen middel tot staving van de
voorziening wordt aangevoerd en dat het
Hof er van ambtswege geen opwerpt;
Om die· redenen, verbreekt het bestreden
arrest doch uitsluitend in zover · het
aanlegger veroordeeld heeft tot drie
maand gevangenisstraf en 100 frank geldboete verhoogd met 90 opdeciem of een
maand vervangende gevangenisstraf wegens namaking van een stempel van de
overheid of gebruik van een nagemaakte
stem pel (betichting F), verwerpt de voorziening voor het overige; veroordeelt aanlegger tot de helft der kosten; laat de
andere helft ten laste van de Staat; beveelt dat onderhavig arrest zal worden
overgeschreven in de registers van het
Hof van beroep te Gent en dat melding er
van zal gemaakt worden op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwijst de zaak alzo beperkt naar het Hof
van beroep te Brussel.
14 .Juli 1952. - 2• kamer. - Voo1·zitter,
H. Wouters, voorzitter. - VeTslaggeve1·,
H. van Beirs. - Gelijlcluidende conclttsie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
ad voca at-generaal.
·

.lcel 1 van de wet van 14 Jttni 1948 betrefjende de epttratie inzake burgert1'0ttw, is toepasselijlc op alle tUularissen van openbare ambten of bedieningen, om het even wanneer deze vast of
tijdelijlc zijn.

(DEMESMAEKER.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 April 1952 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het enig middel : schending van
artikel 1 van de besl uitwet van 19 September 1945, doordat het bestreden arrest
beslist heeft dat deze bepaling op aanlegger -~oepasselijk was, dan wanneer hij
slechts een tijdelijk ambt in het Ministerie van openbare werken- vervulde en
voormeld artikel 1 van de besluitwet van
19 September 1945 enkel op de titularissen van werkelijke of plaatsvervangende
mandaten toepasselijk is :
Overwegende dat artikel 1 van de be- .
sluitwet van 19 September 1945 van rechtswege vervallen verklaarde «van het recht
om te stefumen, te kiezen of verkozen te
worden... de titularissen... van openbare
functies, bediimingen of betrekkingen ...
die ontzet, vervallen verklaard, afgezet of
van ambtswege ontslagen werden, op
grond van hun gedraging ten opzichte van
de vijand tijdens de bezetting >>;
Overwegende dat, gelet op hare algemene bewoordingen, deze bepaling zowel
de tijdelijke als de vaste bedienden van
de Staat bedoelt;
Dat aanlegger niet betwist dat hij, wegens voormelde reden afgezet werd;
Dat het mid del dus niet gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; verwijst eiser in de kosten.
14 Juli 1952. - 2• kamer. - Voorzitte·r,
H. Wouters, voorzitter. - Versla.qgever,
H. De Bersaques. - Gelijlcluidende conclttsie,. H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.

2" KAMER. -
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EPURATIE INZAKE BURGERTROUW.
- BESLUITWET VAN 19 SEPTEMBER 1945. TITULARISSEN VAN OPENBARE AMRTEN OF BEDlENINGEN. - TIJDELIJKE AMBTEN OF BEDIENINGEN. - 'I.'OEPASSING.
a-rtilcel 1 van de besluitwet van
19 September 1945, gewijzigd door arti-

Het

14 Juli 1952

1° VERKEER. -

VERKEERSVOORRANG.
REGELEN. - 'I.'OEPASSING DIE TWEE ONDERSCHEIDEN OPENBARE WEGEN ONDERS1'ELT.
2° VERKEER. - WIELRIJDERS. - ARTIKELEN 24 EN 20, 1°, VAN DE WEGCODE. 0NDERSCHEIDEN DRAAGWIJDTE.

1 o Tot toepassing van de doM· artilcelen 50 .en 55 van de Wegcode gestelde
regelen van verlceersvoorrang wo1·dt er
gever,qd dat onderscheiden openba1·e

-

670---

wegen en niet eenzelfde openbare weg
door de weggebruikers worden bereden (1).

uit v~rschillende wegen opdagende weg?ebrmkers, wat zeker hier niet het geval

2° Het artilcel 24 van de Wegcode is toe-

Overwegende dat het arrest, met betrekking tot het tweede onderdeel van het
midclel aanstipt dat een <<verplicht en
ononderbroken rijwielpad links van de
baan aangelegd is ll ;
Overwegende dat het arrest, met betrekking tot het derde onderdeel van het
middel, eisers conclusies eveneens · beantwoordt, waar het vaststelt « dat het oversteken, in de bocht, van het ri.iwielpad
door beklaagde, die zich naar Tielrode
moest begeven en dus de baan DouaiHulst moest verlaten, een manomvre was
naar de zin van artikel 57 van de Wegcode ll;
W aaruit volgt dat al de onderdelen
van het midclel feitelijke grondslag missen·
O~er het tweede middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet, wegens. tegenstrijdigheid van motieven, gelijkstaande met een gebrek aan motieven, doo1·dat
het bestreden arrest, na artikel 50 van de
Wegcode uit het clebat te hebben geweerd,
en geredeneerd te hebben alsof het ongeval zich in de bocht der grote baan DouaiHulst had voorgedaan, en alsof eiser het
slachtoffer Ysewyn had aangereden toen
deze zich op het voorbehouden fietspad
bevond, nochtans moet toegeven dat
eisers vrachtwagen het rijwielpad overstak om naar Tielrode te rijden, wat veronderstelt dat, op de plaats van het ongeval, de toestancl niet was zoals de rechters
het beweren, en dat in de bocht andere
wegen uitmondden, wat het bestaan ener
kruising bevestigt :
Overwegende dat het bestreden arrest
de toepassing van het artikel 50 van de
Wegcode afwijst niet op grond van de
vaststelling, die overigens in het arrest
niet voorkomt, dat de ligging der plaatsen
geen splitsing of kruising van wegen uitmaakt, maar omdat bedoeld artikel niet
in aanmerking komt voor weggebruikers
die dezelfde baan volgen ;
Dat het midclel, dat op een verkeerde interpretatie van het arrest steunt, niet
opgaat;
Ovet het derde middel : schending van
de artikelen 20 en 2'1 van het koninklijk
besluit van 1 Februari 1934, gewijzigd
door het koninklijk besluit van 17 Januari
1936 (art. 1 en 4;), doordat het bestreden
arrest nit artikel 20 afieidt dat het door
de fietser Ysewyn gevolgde pad hem
krachtens die wetsbepaling was voorbehouden, clan wanneer een gelijkvloers pad
eerder als een berm dient te worden aangezien, die ter zake door de rijwielers
·moest gevolgd worden, doch .hun niet
voorbehouden was, maar waarvan zij
mochten en moesten gebruik maken, zon-

passelijk op de weggebruilcers die, een
motorloos rijwiel berijdend, een gelijkvloerse berm van de weg of een r,ijw·ielpad volgen, wijl het artilcel 20, 1°, het
geval voorziet waar een rijwielpad bestaat.
(NEELS, T. YSEWYN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet •op het bestreden
arrest, op 16 Januari 1952 door het Hof
van beroep te Gent gewezen;
I. Aangaande de voorziening van beklaagde Rene Neels :
A. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de pul:ilieke vordering :
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 1319 en
1320 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het arrest, eerste onclerdeel, de conclusies van beklaagcle niet beantwoordt
waar hij deed gelden dat er, op de plaats
waar het ongeval zich voorcleecl, een kruising bestoncl, vermits het deel der hoofdbaan Douai-Hulst, dat van Sint-Niklaas
komt, zich naar Tielrode verlengt, terwifl, juist in de lijn van het vak dat naar
Waasmunster leidt, er zich een steenweg
naar Haasdonck bevindt; tweede onderdee!, eisers concli.1sies niet beantwoordt,
waar zij cleden gelden dat het door het
slachtoffer Ysewyn gevolgde . « fietspad ll
gelijkvloers met de baan lag, deel van de
baan uitmaakte en dus niet voor de fietsers was voorbehouden; derde onderdeel,
deze besluiten ook niet beantwoordt waarin eiser aanhaalde dat hij geen rijbeweging uitvoerde, vermits hij zijn weg vervolgde, en het arrest er zich toe beperkt
te zeggen dat het verlaten van de baan
Douai-Hulst een manceuvre uitmaakt :
Overwegende dat het bestreden arrest
de bij het eerste onderdeel van het middel aangehaalde conclusies impliciet, doch
op gepaste wijze beantwoordt, waar het
er op wijst dat « beide weggebruikers
Neels en Ysewyn dezelfde baan volgden ll
en « clat de kwestie van prioriteit zich in
onderhavig geval niet stelt, daar artikel 50 van de W egcode alleen in aanmerking komt bij een splitsing, samenloop
of kruising van wegen ten aanzien van

(1) Verbr., 1:;! Februari 1951 (Arr. Verbr.,
1951, biz. 321; Bull. en PASIC., 1951, I, 383 en
nota).
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der nochtans de bewegingen der weggebruikers der baan te mogen belemmeren,
(art. 24, 2) :
Overwegende dat liet artikel 24 van de
Wegcode betrekking heeft op de gelijk- vloerse bermeu dan wanneer verweerder Ysewyn op een rijwielpad reed voorzien door artikel 20 van dezelfde Wegcode;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het vierde middel : schending van
de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek, 1382 van het Burgerlijk Wetboo~ W, ~ ~. 00, 00, ~ ~n hcl
koninklijk besluit van 1 Februari 1934,
houdencle het algemeen reglement op het
verkeer, zoals het werd gewijzigd bij
de koninklijke besluiten van 17 Januari
1936, artikel 4, en van 16 October
1947, artikel 8, doordat het bestreden
.arrest, alhoewel er op de plaats van het
ongeval een kruising bestond en alhoewel
het vak der grote baan Douai-Hulst van
waar de burgerlijke partij kwam en het
vak der baan van waar eiser kwam aangereden, van gelijk belang waren, ge~
weigerd heeft de verantwoordelijkheid
van het ongeval te beoordelen_ volgens
de regel van gezegd artikel 55 dat aan de
weggebruiker, die van rechts komt, - en
zulks was het geval van eiser, - de
voorrang verleent :
Overwegende dat de bepaling van artikel 55 van de W egcode betreffende de verkeersvoorrang, het geval bedoelt waar de
weggebruikers verschillende openbare wegen; en niet dezelfde openbare weg, berijden;
Dat het arrest vaststelt dat beklaagde
en de burgerlijke partij niet uit verschillende wegen opdaagden ;
Dat het middel niet gegrond is;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd· en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
B. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de vordering van
de burgerlijke partij :
Overwegende dat aanlegger tot staving
van zijn voorziening geeri. enkel middel inroept en dat het Hof er van umbtswege
geen opwerpt ;
·
II. Aangaande de voor~iening van Frans
Neels, burgerlijk verantwoordelijke partij :
Overwegende dat uit geen cler voorhanden zijnde stukken blijkt dat aanlegger
zijn voorziening zou hebben betekend aan
de partijen tegen welke zij gericht is;
Dat de voorziening derhalve bij toepassing van artikel 418 van het Wetboek van
strafvordering niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers, ieder tot
een helft der kosten.
14 Juli 1952. - 2 6 kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever,
H. Bareel. - Gelijkl~l'idende concl1k8ie,
H. Raoul Hayoit de Termicolirt, eerste
advocaat-generaal. Pleiter, H. Van
Leynseele.

VACANTIEKAMER.-

29 Juli 1952

EPURATIE INZAKE BURGERTROUW.
ARRES'l' DE NAAM VAN EEN PERSOON OP DE
DOOR ARTlKEL 4 VAN DE BESLUITWET VAN
19 SEPTEMBER 1945 VOORZIENE LIJST BEHOUDEND. ARREST HET FElT NIET VASTSTELLEND UIT WELKER HOOFDE DE INSCHRIJVING WORDT BEHOUDEN. - NIE'l' GEMOTIVEERD
ARREST.

ls niet gemotiveerd, het an·est dat, beslissend dat er geen aanleiding bestaat
om iemands naam op de door artilcel 4
van de beslttitwet van 19 September
1945 betreffencle de epttratie inzalce burgertrouw voorziene lijst te behottden,
het feit ttit wellcer hoofde de inschrijving van de lcdj gsattditem· wordt behottden niet vaststelt, zelfs niet bij verwijzing naar de beslissing van de
lcrijgsauditeu.r (1).
(STEIN,)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 October 1946 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over het middel van ambtswege :
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 6 van de besluitwet van
19 September 1945 betreffende de epuratie
inzake burgertrouw, 3 van het besluit
van de Regent van 15 Februari 1946, 163,
195 en 211 van het Wetboek van strafvordering, doordat het bestreden arrest, door
de feiten niet nader te omschrijven welke
de inschrijving van aanlegger rechtvaardigden op de lijst waarin bij artikel 4
van de besluitwet van 19 S~Wtember 1945
is voorzien, het Hof in de onmogelijkheid heeft gesteld om zijn toezicht uit te
oefenen en zijn beslissing niet wettelijk
gerechtvaardigd heeft :
Overwegende dat. de voorziening van
(1) Verbr., 24 November 1947 (A1·r. Ve,·b•·.,
1947, blz. 376; Bull. en PASIC., 1947, I, 495) ;
26 September 1949 (A1-r. Vm·br., 1950, blz. 22;
Bull. en PAsrc., 1950, I, 22).

__..... 672 '--7 April 1952, ontvankelijk krachtens artikel 9 van de wet' van 29 Februari 1952,
beheerst wordt door de regelen van de
rechtspleging in correctionele zaken valgens de bepalingen van artikel 1, derde
alinea, van voormelde wet, tot wijziging
van de wet van 14 Juni 1948 lletreffende
de epuratie inzake burgertrouw;
Overwegende dat volgens de bepalingen
van artikel 3 van het besluit van de Regent van 15 Februari 1946, genomen in
uitvoering van artikel 6 van de besluitwet van 19 September 1945, de rechtspleging v66r de rechter over de grond evenals in correctionele zaken wordt gevoerd;
Overwegende dat luidens artikelen 163
en 195 van het Wetlloek van strafvordering, welke bepalingen krachtens artikel 211 van hetzelfde wetboek eveneens
voor het in beroep gewezen vonnis gelden, elk eindvonnis met redenen wordt
omkleed en in zijn dispositief de vermelding bevat van de feiten waaraan de gedagvaarde schuldig wordt geoordeeld;
dat aldus in de motivering op passende
wijze melding moet worden gemaakt van
de feiten, dit wil zeggen dat er althans
het bestaan van de inbreuk in de termen
van de wet moet worden vastgesteld ;
Overwegende, derhalve, dat ook in de
zaak, het feit dat de maatregel ·rechtva'ardigt welke bij artikel 6 van de besluitwet van 19 September 1945 is voorgeschreven, in de termen van deze besluitwet client te worden vermeld;
Overwegende dat het bestreden arrest,
ter afwijzing van het verzet dat aanlegger aangetekend had tegen de inschrijving van zijn naam op de lijst waarin bij
artikel 4 van de besluitwet van 19 September 1945 is voorzien, enkel steunt op
de redenen van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg, hetwelk zich ertoe beperkt vast te stellen dat aanlegger
« zich schuldig gemaakt heeft aan feiten
welke onder de besluitwet van 19 September 1945 vallen ll, zonder deze feiten
nader te omschrijven, al ware het door
een verwijzing naar de inhoud van cle
beslissing van de krijgsauditeur ;
Waaruit volgt dat het arrest de in het
middel aangeduide wetsllepalingen geschonden heeft ;
Om die redenen, verllreekt het bestreden arrest; beveelt dat onder~avig arrest zal worden overgeschreven m de registers van het Hof van beroep te Luik
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 Brussel.

29 · Juli 1952. -

Vacantiekamer. 'Voorzitter, H. Louveal1x, eerste voorzit~
ter. - Verslaggever, H. Anciaux Hen~y
de Faveaux. - Gelijkluidende concluste,

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

VACANTIEKAMER.-

29 Juli 1952

VOORZIEJNING IN VEJRBREKING. BESLISSINGEN VATBAAR VOOR VOORZIENING.
STRAFZAKEN, BEKLAAGDE NAAR BET
HOF VAN ASSISEN VERWEZEN. BESLISSING
VAN DE BESTUURDER DER GEVANGENIS AAN DE
BEKLAAGDE VERBIEDEND 'ZICH IN VERBINDING
TE STELLEN MET ZIJN RAADSMAN OF MET DERDEN. -'--- VOORZIENING ONONTVANKELIJK.

Is onontvanlcelijk, de voorziening door de
naar het hot van assisen verwezen beklaagde ingesteld tegen de beslissing
van de bestnurder der gevangenis waarbij hern verboden wordt zich in verbinding te stellen met zijn raadsman of
met derden.
(ESSER.)
ARREST.

HEJT HOF; - Overwegende dat aanleggers verklaard hebben zich te voorzien
<i tegen de administratieve lleslissing
waarbij tussen de betekening van de akte
van lleschuldiging door de deurwaarder
en de ondervraging door de voorzitter
van het assisenhof een buitentoegangstelling werd bevolen )) ;
Overwegende dat, in zoverre daarin
wordt besloten tot het verllreken van het
arrest van verwijzing naar het hof van
assisen, hetwelk op 26 Maart 1952 door de
Kamer van inbeschuldigingstelling van
het Hof van beroep te Luik werd gewezen de memorie welke op 24 Juni 1952
voo~· aanlegger Louis Esser ter griffie van
het Hof van verbreking werd ingediend
niet ontvankelijk is, aangezien voormeld
arrest v66r de bestreden administratieve
beslissing werd geveld.en met deze geenszins in verband staat;
Overwegende dat generlei wetsllepaling
aan het Hof van verllreking bevoegdheid
verleent om kennis te nemen van een verhaal tegen een administratieve lleslissing
waarbij aan een lleschuldigde wordt verboden mededelingen met zijn raadsman
of met derden uit te wisselen;
Dat de voorzieningen derhalve niet ontvankelijk zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt elk der aanleggers
tot de kosten zijner voorziening.
29

Juli 1952.

-

Vacantiekamer.

-

Voorzitter, H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Daullresse. Gelijlcluidende conclttsie, H. Raoul Hayoit

de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
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29 Juli 1952

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
A.RRESTEN. - STRAI!'ZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING. - VERWERPING VAN DE
VORDERING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. GERELE OF GEDEEL'l'ELIJKE VERWERPING. -VONNIS DE REDEN DEZER BESLISSINll NIE'l'
AANGEVEND. - SORENDING VAN ARTIKEL 97
VAN DE GRONDWET.
Schendt het cwtucel 97 van de G1·ondwet,
het vonnis dat, zonder enige Teden
daaTvan aan te geven de vo·~>deTing van
de b·1wgerlijke pa1·tij ten gehele of gedeeltelijlc ve1·werpt (1).

(N. V. « PAPETERIES DE GENVAL ll,
'l'. ROU'l'MEYER.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 12 April 1952 in hoger beroep
door de Correctionele Rechtbank te Brussel gewezen ;
Over het enig middel : schencling van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden vonnis geen antwoord verstrekt
heeft op de conclusies welke door aanlegster regelmatig ter zitting van de cOl·rectionele rechtbank werden genomen :
Overwegende dat aanlegster, bij ter zitting van de correctionele rechtbank regelmatig genomen conclusies opkwam tegen
de vermindering, door de eerste rechter,
tot 24.000 fr., van de vergoeding wegens
onbeschikbaarheid van het voe1•tuig, welke som met acht en veertig dagen onbeschikbaarheid overeenkomt; dat zij geen
nauwkeurige feiten en elementen deed
gelden waaruit zij afleidde dat cUt onbeschikbaarheidstijdperk op negen en zestig dagen diende te worden bepaald, en
de vergoe({ing wegens het stilliggen van
het voertuig op 34.500 frank ;
Dat aanlegster bij dezelfde conclusies
een som van 1.157 fr. 09 vorderde voor
zekere door haar verrichte aankopen met
het oog op het herstellen van de vrachtwagen, alsmedevan een som van 10.000 fr.
ongeveer voor zekere in haar werkplaatsen geleverde prestaties ;
'
Overwegende dat het bestreden vonnis,
zonder de conclusies van de burgerlijke
partij nopens deze onderscheiden verzoeken te beantwoorden, zich ertoe bepaalt
er op te wijzen « dat de eerste rechter
het bedrag van het iladeel niet juist l:Jeraamd heeft )) en de vergoeding voor het
stilliggen van het voertuig op 10.500 fr.
terugbrengt, dit is voor een en twintig
dagen onbeschikbaarheid;
(1} Verbr., 9 Juli 1951 (A1~·. Verb!-., 1951,
blz. 666; Bull. en PASIC., 1951, I,. 766).

VERBR., 1!}52. -
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Dat het alclus, zonder dienaangaande
enige reden op te geven, voormelde verzoeken afwijst welke in de conclusies van
de burgerlijke partij werden voorgebracht, en de in het middel aangeduide
wetsbepaling schendt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het over
de publieke vordering uitspraak doet en
in zoverre het, over de vordering van de
burgerlijke partij uitspraak doende, verweerder veroordeelt tot het betalen van
een som van 55.233 fr. 65 wegens stoffelijke schade en tot een som van 1.500 fr.
voor sleepskosten, welke sommen met de
gerechtelijke interesten werden verhoogd;
beveelt dat onderhavig arrest zal worden
overgeschreven in de registers van de
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
en da t 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 de Correctionele Rechtbank te Nijvel, zitting houdend in hoger
beroep . .
29 Juli 1952. Vacantiekamer.
Voo1·zUter, H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ve·rslaggeve·r, H. Bayot. - Gelijklttidende conclu.sie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, eerste advocaat-generaal. Pleite1·, H. de Pelsmaeker (van de balie
bij het Hof van beroep te Brussel).

VACANTIEKAMER.-

29 Juli 1952

1" HOGER BEROEP. - S·mAFZAKEN. VEREIS'l'E EENPARlGREID VAN STEMMEN OM
EEN VONNIS VAN VEROORDELING 'l'E RERVORMEN. - WET VAN 4 SEPTEMBER 1891, ARTIR:EL 2. - NIE'l' TOEPASSELIJK OP DE ARRES'l'EN VAN RE'l' MILI'l'AIR GERECRTSROF.
2° OORLOG. OORLOGSWE'ITEN EN GEWOONTEN. - BEGRIP.
3° 00RLOG. 00RLOGSWETTEN EN GEWOONTEN. TERECR'l'STELLING DOOR DE
VIJAND VAN EEN INWONER VAN RET BEZE'l'
GEBIED. - ARREST VASTSTELLEND DA'l' DE
'l'EREOHTSTELLING WERD GELAS'l' ZONDER DA'l'
RET SLACH'l'OFI!'ER UITGENODIGD WERD OM ZICH
TE VERDEDIGEN 01!' ZONDER DAT RET ZIJN VERDEDIGING HEEFT KUNNEN VOORSTELLEN TEGEN EEN BEPAALDE 'l'ELAS'l'LEGGING. - TEREORTS'l'ELLING
GELAST MET RET OOGMERK OM HET SLAOHTOFFER UIT DE WEG TE RUIMEN. - VASTSTELLINGEN WELKE DE BESLISSING RECH'l'VAARDIGEN DAT DE TEREOR'l'STELLING WERD
GELAST ZONDER INAOHTNEl\HliG NOOH VAN RET
MINIMU:I>[ AAN PROCEDURE DAT IN ALLE BESOHAAFDE LANDEN WORDT NAGEYOLGD, NOCH
VAN DE ELEMENTAIRE REGELEN VAN HET VERDEDIGINGSRECRT.

-6741° Het cwtikel 2 van ae wet va-n 4 Septembe·r 1891 naa1· luicl waarvan het hot
·van beroep sleohts met eenpa1·ige ste·mmen een aoo1· cle oorreotionele ?·eohtbanlc _qewezen vonnis mag he1·vo1·men
·is n·iet toepasseUjlc op het m:il-ita-i1· ,qe?·eohtshof (1).
2° De oorlo,qswetten en oewoonten beheersmi, cle betrelclcinoen niet van een
oo·rloosvoerencle Staat met zijn eigen
oroanen en cliensten (2). (Impliciete op-

lossing.)
3° Geett cle ?'eclenen op wnnrom ene terechtstellino gela.st we1·d. zonrler ·inaohtnem·ino va.n het cloo1· alle besohcta.fcle
landen na{levolocl mininmm a.a.n p1·ooellu1·e nooh va.n de elementni·re reae/.en
van het verclecli{lin[Jsreoht, het a:r·rest
dat ·vaststelt ant ae tereohtstelUn!! ·wn
een ·inwone1· van een cloo1· een vi}MuleUfk ler1er bezet {lebiecl clam· een orana.n
van cle Staat waM·vcm ll'it leae1· nfha.nat
we·rcl gelast zoncle1· elM cUe inwoner ·witaenorli.tJcl ~vercl om zioh te venlecUaen
of ·in cle moaeli.ilcheicl weTcl aestelcl Z'ijn
?Jenledi,q·ina teaen een bepna.lcle tela.stleaa·i:ltrt voo1· te rl'l'aaen, en met het oortmerk hem nit cle wea te ?'nhnen, amant
z·ijn nnmvezen hinrle1·Ujlc en fJOt,cUr?'U.:ih'
wns.
(S1'RAUCH, '1'. LECH~;fN.)
ARRES'l'.

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 27 Maart 1952 door het militair
gereehtshof gewezen;
A. In zoverre de voorziening gerieht is
tegen <le beschikkingen van het arrest betreffende de publieke vorclering :
Over het eerste middel : schencling van
nrtikel 40 van de wet van 18 Juni 1869,
aangevulcl bij de wet van 4 September
1891, artikel 2, doordnt na de vrijsprank
van annlegger door de eerste rechter,
!let bestreden arrest, waarbij het vonnis a. qno wordt gewijzigd, te zijnen
laste een veroordeling tot levenslange
flwangnrbeid nitgesproken lleeft, zonder
dnt werd vastgesteld dnt het militair gerechtslwf met eenpnriglleid zijner !eden
nitspraak heeft gedaan :
Ow•rwegende dat artikel 2 van de wet
van 4 September 1891 enkel toepasselijk
is op de hoven van beroep welke zekere
door de correctionele reclltbanken gewezen beslissingen hervormen ; da t deze
(1) Verbr., 17 Maart 1947 (Bull. en PAEIC.,
1947, I, 113); 13 December 1948 (Arr. Verb?'.,
'194<8, blz. 624; Bull. en PASIC., 1948, l, 708).
(2) Behoudens het uitzonderlijk geval waar
een persoon, hoewel aan een dienst van die oor-

wetsbepaling- generlei verband houdt met
de door het militair gerechtshof gewezen
beslissingen ;
Dat het miclclel naar recllt faalt ·
Over het tweede middel : schencling
van artikel 97 van de Gronclwet, van ar-·
tikelen 393 en 394 van het Strafwetboek,
doorclat het bestreden arrest aanlegger
als dader of mededader schuldig verklaart aan de moord op versclleiclene personen, zoncler in hoofde van aanlegger
vast te stellen dat hij llet oogmerk had
om te lloclen, noch dat hij met voorbedachte raacl gehandeld heeft alclus het
toezicllt door het Hof van ve1:breking- onmogelijk makend :
Overwegende dat het bestreclen arrest
aanlegger schuldig verklaart aan de feiten van de tel~stleggingen 2a en 2h, en
aan een cler fe1ten van de telastlegging2!, en hem tot een enkele straf veroordeelt;
Overwegemle clat de aldus bellouden
telastleggingen deze waren, naar het arrest vaststelt, van dodingen te hebben gepleegcl << met !let oogmerk om te doden f'n
met voorbedachten rade )) ;
Overwegende dat het bestreclen arrest
alzo, in de termen zelve van de wet, vaststelt dat aanlegger met het oogmerk om
te doden en met voorbedacllte raad gehandeld heeft ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het clercle micldel : schencling van
artikel 97 van de Grondwet en van het
reglement toegevoegd aan de verdragen
van Den Haag van 1907 nopens de wetten
en gewoonten van de oorlog te Iande, door
Belgte goedgekeurcl op 8 Augustus 1910,
doordat, eerste onclercleel, het bestreden
arrest, uitspraak doende over de betichtingen van moorcl op Lejour, Paulus en
Longree welke ten laste van aanlegger
werden gelegd nit krncht van soortgelijke
beslissingen van laatstgenoemde, handelende binnen de grenzen van de volheid
cler hem verleende jurisclictie, door een
klaarblijkelijke tegenstrijcligheid welke
met !let ontbreken vtm motivering gelijkstaat, beslist dat het uitoefenen dezer
j,urisdictie geen schending van de wetten
en gebruiken van de om·log ten opzichte
van Paulus en Longree uitmaakt, maar
anderzij(ls een klaarblijkelijke schencling
van de "'etten en gebruiken van de oorlog ten opzichte van Robert Lejour uitmaakt, dan wanneer de wetten en gebruiken van de oorlog zonder onderscheid op
gelleel de bevolking van de door de vijand
logvoerencle Staat gehecht, nochtaus in werkelijkheid in het belang van een andere Staat
heeft gehandeld (verb., 12 Februari 1951, Arr.
V e1'b1·., 1951, biz. 318; Bull. en PAsrc., 1951, I,
379, en nota 1).

-675bezette landen van toepassing ZlJn, en <le
beslissing welke ten opzichte van Paulus
en Longree geldig is, g·evolg·lijk ten opzichte van Robert Lejour geldig dient te
blijven; doordat, tweede ondercleel, het
bestreclen arrest, waar het lleslist clat
« Strauch, welke ook de omnmg zijner
jurisclictie zijn mocht, evemnin gerechtigcl was er van gebruik te maken om
aclvocaat Lejour ter cloocl te veroorclelen
en te recht te stellen, zonder te zijnen
opzichte een in elk beschaafd land vigerencl minimmn aan procedure en vooral
de elementaire regelen van het onschendbaar recht cler verclecliging in acht te nemen, clit gebrek geclekt zijncle noch door
bet verschijnen van Lejour als getuige
v66r het militair gerecht noch door de
·voorlezing van een beslissing van Strauch
v66r zijn terclooclbrenging ; dat het verlenen
en het aanwenclen van een clermate willel\eurige macht insgelijks klaarblijkelijke
schendingen van de rechten en gebruiken
van de om·log uitmakim », nalaat de inhoud van de begrippen << minimum aan
procedure >>, in gebruik bij elk beschaafd
land, << elementaire regelen van het onschenclbaar recht cler verdediging >> en
<< dermate willekeurige macht >> nader te
omschrijven, alclus het Hof van verbreking in de onmogelijkheid stellend om na
te gaan of de rechten en gebruiken van de
om·log wel werclen geschonden, dan wanneer uit de vaststellingen van het bestreden arrest enkel blijkt clat aanlegger feitelijk een verstekproceclure. zoncler verzet
noch hoger beroep, zou hebben toegepast
binen de grenzen van de jurisclictie waarmede hij bekleed was en welke het bestreden arrest erkent hem toe te behoren,
en clan wanneer ·dergelijke procedure
mag worden beschouwcl als vallende binnen het niet afgebakencle minimum aan
procedure clat in ieder beschaafd land
worclt . nageleefd, wanneer het een tegenover de vijand staand leger g·eldt,
zoals voor de cliensten van het Duitse
leger te Luik het geval was op 31 Augustus 1944; en doorda t, derde onderdeel,
het bestreden arrest in zijn redenen gcen
vaststelling vermeldt - hetzij om het
ontzenuwen of af te wijzen, hetzij om
het in te willigen - van het door aanlegger bij zijn conclusies als volgt gedane
verzoek : «vast te stellen dat het feit
dat Lejour niet cloor een krijgsraad werd
veroordeeld anderzijds niet is bewezen;
dat de verklaringen der getuigen Demolin
(zitting van 1 Maart 1951), Paul Lahaque
(zitting van 21 Maart 1951), Jamoye (omslag VI/3, stuk 161) aantonen .dat nog
terdoodveroordelingen door de Wehrmacht werden uitgesproken en ann gedetineerden betekend na de ontbinding van ·
de krijgsraclen >> ; doordat het besti·eden
arrest, door een opeenvolging van gevolg-

trekkingen waarvan de grondslag en het
nanvangspunt in geen enkel stuk van het
onderzoek of zittingsblad te ontdekken
zijn, tot deze beslissencle verklaring
komt dat Strauch wist dat Lejour niet
veroordeeld was, dan wanneer er blijkens het voorgaande, ten gevolge van het
niet-vaststellen der in aanleggers conclusies opgegeven feiten en van het vooropstellen van een feit dat rechtelijk niet
genoegzaam is bewezen, in de redenen
een verzuim en een vergissing werden begaan hetgeen met het ontbreken van redenen gelijkstaat :
Over het eerste onderdeel :
Overwegencle dat uit de termen van het
arrest geenszins blijkt dat de terdoodbrenging van Paulus en r-ong'l'ee door
aanlegger werd bevolen in gelijke of
soortgelijke omstandigheden als die welk<~
de moord op advocaat Robert Lejour omgeven;
Dat het arrest er integendeel op wijst
rr dat er groncl is om deze volstrekt verschillende gevallen vaneen te scheiden >> ;
dat het tegenover de terdoodbrenging zonder vonnis, en zoncler clat hij zich heeft
kunnen verdedigen, van advocaat Robert
r-ejour, heldllaftige verzetsman, de terdooclbrenging stelt van twee andere gecletineerden « die hun vaclerland verraden
hebben door zich ten dienst van de vijand
te stellen >> en rr die wegens hun trouweloosheid gestraft werden door de meesters
wier tucllt en methodes zij aangenomen
haclclen >> ;
Overwegencle rlat nit cleze beschouwingen blijkt dat het arrest, cloor enkel in
het eerste geval te beslissen tlat aanlegger zich aan een blijkbare schending van
de wetten en gebruiken van de om·log
schuldig· had gemaakt, generhancle tegenspraak inhoudt;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat nit het arrest duitlelijk is af te leiclen dat aanlegger de terdoodbrenging van advocaat Lejour heeft
bevolen of beslist zonder dat cleze ertoe
uitgenodig·d is geweest zich te verdecligen
of zich heeft kum1en verdecligen tegen een
te zijnen laste aangevoerde beschuldiging, en dat clit bevel of deze beslissing
rc alleen werd teweeggebracht cloorclat
Strauch een gecletineerde zocht uit de
weg te ruimen wiens aanwezigheid hinderlijk, zo al niet gevaarlijk was J);
Dat het arrest .in dier voege, in strijd
met hetgeen in het mi<ldel wordt beweerd, de redenen bepaalt waarom de terdoodbrenging van aclvocaat Lejour niet
zou kunnen beschouwd worden als bevolen zijnde geweest met eerbiecliging rr van
het minimum aan procedure chit in ieder
beschaafd land wordt nageleefd en van de

-676elementaire regelen van bet onscbendbaar recht der verdediging ll ;
Over het derde onderdeel :
Overwegende da t het mid del bet arrest verwijt geen antwoord te bebben
verstrekt op de regelmatig genomen conclusies waarbij het militair gerechtshof
erom werd verzocht << vnst te stellen tlat
bet feit dat Lejour niet door een krijgsraad werd veroordeeld anderzij ds niet is
bewezen ll en dat de verklaringen van zekere getuigen « aantonen dat terdoodveroordelingen nog na de ontbinding van cle
krijgsraden werden uitgesproken of aan
gedetineerden van de Wehrmacht betekendll;
Overwegende dat het bestreden arrest
antwoordt op de in aanleggers conclusies
vervatte stelling dat aanlegger « commandant van de Sipo, een overste was die zich
ijverig bezig hield met zijn dienst; dat
hij ongetwijfeld niet nagelaten heeft persoonlijk en met de levencligste belangstelling heel het verloop van de procedure
te volgen betreffende de groep Lejour,
van welke procedure deze jurist het voile
belang klaarblijkelijk vatte; dat hij onvermijdelijk van het bestaan ener veroordeling had behoren kennis te dragen
imlien dergelijk oordeel werkelijk door
een krijgsraad uitgesproken ware geweest; tlat zijn aarzelingen en twijfels
diemmngaande dus voorgewend zijn en er
enkel toe dienen het ontbreken van een
vonnis te verbergen ll ;
Dat deze redenen een passend antwoord
op de conclusies uitmaken;
Dat. al de onderdelen van het middel
feitelijke grondslag missen;
Over het vierdc en het vijfde midclel,
welke betrekking hebben 011 de telastleggingen 2n, moorcl 011 Louis Bodart, Henri
Bodart en Henri Pierlot te Brusscl op
21 J"uli 1944, en 2h, moord 011 elf gedetineerrlen te Tontelange, op 1 September
1944:

Overwegende dat aanlegger is veroordeeld geweest om op een der bij artikel 66
van hct Strafwetboek bepaalde wijzen
deelgenomen te hebben, niet aileen aan
tle in telastleggingen 2n en 2h omschreven mom·den, maar ook aan de moord op
advocaat Lejour, welke het voorwerp nitmaakt van de telastlegging 2f, maar dat,
aangezien deze feiten een samenloop van
misdaden uitmaken, het arrest beslist dat
er grond is om krachtens artikel 62 van
het Strafwetboek slechts een straf nit te
spreken;
Overwegende dat llet feit rler telastlegging 2!, dat naar aanleicling. van het derde mirlilel werd onderzocht, op zich zelve
wettelijk de straf van levenslange dwangttrbeid rechtvaardigt welke tegen aanlegger wenl uitgesproken;
Dat eruit volgt dat de middelen, welke

enkel zijn gericht fegen de beschikldngen
van het arrest met betrekking tot de andere twee telastleggingen, niet ontvankelijk zijn (Wetb. van strafv., art. 411 en
414) ;

En overwegende dat de sul.JstanW-He of
op straf van nietigheid voorgeschreven
formaliteiten werden nageleefd en dat de
uitgesproken beslissing overeenkomstig de
wet is;
B. In zove1Te de voorziening gericht is
tegen de beschikkingen van het arrest betreffende de vordering van Marie Lechein,
weduwe Lejour :
Overwegende rlat aanlegger generhande
middel tot staving van zijn voorziening
inroept en dat het Hof er ambtshalve
geen opwerpt;
Om clie rerlenen, verwerpt de voorziening ; veroonleelt aanlegger tot de kosten.
.Tuli 1952.
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Vacantiekamer.

Yoor.zUtm·, H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ye1·slnggever, H. Bayot. - Gelijlcl!tlclende conclnsie, H. Raoul Hayoit de

Termicourt, eerste advocaat-generaal. Plelte·r, H. Hartmann (van de lmlie van

Hamburg).

29 Juli 1952

VACANTIEKAMER. -

DRONKENSOHAP

(OPENBARE).

PERSOON IN S'l'AA'l' VAN DRONKENSCHAP EEN
VOEH'l'UIG BES'l'UREND OP DE OPENBAHE WEG. .VERPLICHTE ONTZE'l"l'ING VAN HgT RECH'!' EEN
VOEH'l'UIG 'l'E BES'l'UREN.

H-ij clie zich sch1tld·ig ma.nl.;t ann het 1Je-

8turen ·in stnnt vnn d·ronkenschnp vwn
een ·voert·uig in een openbn1'e plnMs_.
rnoet ve-roordeeld worden tot ontzetting
gedwrende minstens vijjtien rlngen vnn
het recht een voe1·tu.ig, een lnchtschip
of een rij clier te geleiden (1). (Besluit-

wet van 14 November 1939, art. 3 en
10.)
(PROCUREUR DES KONINGS 'l'E LUIK,
'1'. NIEYIS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestretlen
vonnis, op 7 Mei 1952 in hoger bero~p
door de Oorrectionele Rechtbank te Lmk
gewezen;
I. In zoverre het vonnis verweerder
veroordeelt wegens inbreuk op artikel 3
(1) Verbr., 5 Maart 1951 (A1·r. Vm·b1·., 1951,
biz. 382; Bull. en PASIC., 1951, I, 453).

-677v-an de besluitwet van 14 Novemller 1939
en op artikel 11 van het koninklijk besluit van 1 Februuri 1934 :
Over het enig middel : schending nm
artikel 10 van de besluitwet van 14 November 1939 betreffende de lleteugeling
van de dronkenscllap, doordat het bestreden vonnis, na verweerder wegens inbrenk op artikel 3 van bedoelde besl\Iitwet
te hebben veroorcleeld, tegen hem de ontzetting van het recht een voertuig te besturen had behoren uit te spreken :
Overwegende dat het bestreden vo1mis
Marcel ~1ievis tot een enige straf van
acht dagen gevangenis en 100 frank boete
of vijftien dagen subsicliaire gevangenisstraf veroordeelt : 1. 0 uit lloofde van
te Oupeye, op 14 October 1951, in een
openbare plaats in stan.t van dronken.schap, een autovoertuig te hebben bestmird; 2° uit hoofde van, op dezelfcle
pla:its en datum, weggebruiker zijnde, een
voertuig te hebben bestuurd zonder de
vereiste Jichamelijke hoedunigheid en de
nodige kennis en -bekwaamheid te bezitten;
Overwegende dat deze beslissing verzuimd lleeft de ontzetting uit te spreken
van het recht om een voertuig_pf een
luchtschip te besturen of een rijdier te
geleiden, dan wanneer bij de vijfde alinea van artikel 10 van de besluitwet van
14 November 1939 bepaald is dat deze
ontzetting voor iedere overtreding van artikel 3 van deze besluitwet client te worden uitgesproken, gedurende ten minste
vijftien dagen en ten hoogste zes maanden, welke ook de opgelegcle straf zij ;
Dat het middel dus gegrond is ;
IL In zoverre het vonnis verweerder
wegens inbreuk op artikelen 418 en 420
van h_et Strafwetboek en op artikelen 27
en 42 van het koninklijk besluit van 1 Februari 1934 veroordeelt :
Overwegende dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgescllreven formaliteiten werden nageleefd en clat de
beslissing wettelijk is ;Om cUe redenen, verllreekt het bestreden vonnis, <loch enkel voor zoveel het
nitspraak gedaan lweft over de publieke
vordering ingesteld op grond van de inbrenk op artikel 3 van de llesluitwet van
1.4 November 1939, van de inbreuk op artikel 11 van het koninklijk besluit van
l l<'ebruari 1934 en over de kosten van de
pu!Jlieke vordering; verwerpt de voorzie1littg voor het overige; !Jeveelt dat onderhavig an'est zal worden overgeschreven
in de registers van de Rechtbank van
eerste a::mleg te Luik en clflt melding er

van zal gemaakt worden op de kant vnn
de gedeeltelijk vernietigde !Jeslissing ;
veroorcleelt verweerder tot de helft der
kosten; laat het overige der kosten ten
laste van de Staat; verwijst de altlus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtlmnk te Hoei, zitting lwudende in hoger
beroep.

(1) Verbr., 4 Juli 1949 (1i1T. Verb1·., i949,
.biz. 443; Bull. en PASIC., 1949, l, 502).

(2) Verbr., 20 Juli 1896 (BJ.u; en PAsrc., 1896
I, 248).
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Vacantiekamer.

Voorzitte·r, H. Louveaux, eerste voorzitter. - Verslngge·ve-r, H. Daubresse. Gelijkl·u.idenrle conclusie, H. Rnm~l Hayoit

cle Termicourt, eerste advocaat-generaal.

VACANTIEKAMER. - 2

September 1952

1° MUNT. -

vVISSELCON'J'ROLE. - VERVOLGING DER MISDRIJVEN. - NOODZAKELIJKHEID
VAN EEN VERZOEK 'l'OT VERVOLGING Ul'rGAANDE
VAN HET BELGISCH-I,UXEMBURGS Ii'ISTITUUT
VOOR DE WISSEL,
2° VERJ ARING (IN STRAFZAKElN). PUBLIEKE VORDERING. - Ul'l'OEFENING VAN
DE PUBLIEKE VORDERING AFHANKELIJK GES'l'ELD VAN HET I'ERZOEK TOT VERVOLGING . ....,DADEN VAN ONDERZOEK OF VERVOLGING WELKE
HE'l' VERZOEK TOT VERVOLGING VOORAFGAAN.
- DADEN· WELKE DE VERJARTNG NIE'l' STUI'l'EN.
3° VERWIJZING NA VERBREKING. STRAFZAREN. - VERBREKING VAN DE BESLISSING OVER DE PUBLIEKE VOROERING. - VERBREKING G~;QRONO OP DE VERJARING VAN DE
PUBLIEKE VOROERil\G OP DE OAG OER GEVELDE
BESLISSING.
VERBREKING ZONDER VERWIJZING.
1 o In znken vnn misdr·ijven tegen de beslttiten en ve1'01'deningen betrejjende de
w·isselcontrole is de tt.itoefen-ing vnn de
publ-ieke vm·derinrJ CL[hrmlcel-ijlr; gesteld
vrm een verzoelr; tot vervolging uitgnnnrle vnn het Belgisch-Luxemburgs
I nst·itnnt voo1· de wissel (1). (Besluit-

wet van 4 Juni 1946, art. 3.)
2" W nnneer de ·wet rle ttitoefening vnn
de tmblielce vo1·dering CL[hnnlcel-ijlr; stelt

vrm een verzoelv tot vervolging, wm·dt
de verjnring vrm de pnblielce vo-rder·iny
n·iet gestuit rlom· rle dnrlen vnn mule1·zoek en ·ve·rvolging wellce het verzoelc
tot ve-r-volginu voo1·ntannn (2).
3° 1-V nnnee·r de ove·r rle publ-ielce ·vo·rdeverbToken
1"ing
gewezen
besl-issing
wonlt onHlnt ttit rle stu.lclcen vnn de
procerl-nre bl-ijkt dftt (]e pnbl·iel'e vorrlerinrJ op de dCL{f rler besliss·ing rlom· ve·rjnring ve1··vnl-len wns, wonlt rle ve1·1we-

-678king
zonder
ken (1).

•ver·wijzin,q

1t-itgesp1'0-

(MAES, '1'. BRASPENNINCK.)
ARRES'l',

HET HOF; - Gelet op de bestreden
arresten, op 23 Jaunari en 7 Mei 1952 door
het Hot van beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat de voorzieningen samenhangend zijn;
Over het middel ambtshalve ingeroepen
en afgeleid uit de schending van- de artikelen 1, 2, 4, 5 en 6 van de besluitwet van
6 October 1944 betreffencle de wisselcontrole, beide laatste artikelen vervangen
respectievelijk door de artikelen 2 en 3
van de besluitwet van 4 Juni 1946, alsmede
van de artikelen 4, 1°, 6, 2° en 4°, van
het besluit van de Regent del. 6 October
1944 betreffende de wisselcontrole, dit
laatste artikel aangevulcl door artikel 1
van het besluit van de Regent dd.
16 M:aal't 1945 en door artikel 2 van datgene van 4 Juni 1946, doordat de bestreden
arresten eisers hebben veroordeeld wegens
inbreuken, gepleegd op 12 Mei 1947, op
voormelde besluitwet, op de uitvoeringsbeslulten en op door het Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de wissel genomen
reglementen inzake wisselcontrole, dan
wanneer geen enkele daad van onderzoek
of van vervolging op geldige wijze de verjaring van de publieke vordering he-eft
kunnen stuiten v66r 20 Mei 1950, datum
waarop het voornoemd instituut de procnreur des Konings heeft verzocht de vervolging ui t de oefenen :
Overwegende dat, krachtens artikel 5
van voormelde besluitwet, de hoger bedoe-Ide inbreuken met correctionele straffen worden gestraft ;
Dat, bij ontstentenis van een afwijkende
bepaling, de publieke vordering volgende
nit die wanbedrijven verjaart na volle
drie jaar te rekene~l van de dag waarop
zij werden gepleegd (wet van 17 April
1878, art. 22 en 28) ;
Overwegende, anderzijcls; dat luidens
artikel 6 van dezelfde besluitwet, de vervolging wegens bedoelde inbreuken op
verzoek van het Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de wissel wordt uitgeoefend,
zodat de uitoefening, door het openbaar
ministerie, yan de publieke vordering,
van het verzoek van gezegd institmrt afhankelijk wordt gesteld;
Overwegende dat nit de stukken van de
procedure blijkt dat de ten laste van
eise1·s gelegde inbreuken op de wisselcontrole op 12 Mei 1947 werden gepleegd en
(1) Verbr., 22 Juli 1950 (A1·r. fl e?'b?·., 1950,
blz. 736; Bull. en PASIC., 1950, I, 843, en
nota 2).

dat, overeenkomstig hetgeen in de dagvaarding zelf wordt vermeld, het Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de Wissel eerst op 20 Mei l9GO een << klacht >>
heeft ingediend, hetzij dns na het verstrijken van de termijn van verjaring ~
Overwegende dat cle daden van onderzoek of van vervolging, welke op 20 Mei
1930 zijn voorafgegaan, de verjaring niet
hebben kunnen stuiten;
Dat die daden ilnmers geen uitwerking
hebben kunnen verkrijgen door het verzoek van 20 Mei 1950, vermits op die datum de publieke vordering, die deswege
kon worden uitgeoefend, reeds definitief
door verjaring vervallen was ;
Om die redenen, voegt de voorzieningen
samen ; verbreekt de bestreden arresten ;
beveelt dat onderhavig arrest zal worden
overgeschreven in de registers van het
Hof van beroep te Brussel en dat melding er van zal gemaakt worden ov de
kant van de vernietigde beslissingen; zegt
dat er geen aanleiding is tot verwij:r.iug ~
laat de kosten de Staat ten laste.
2 September 1952. -

Yacantiekamer.

- Voorzitte1·, H. Wouters, voorzitter. -Verslaggeve·r, H. Belpaire. GeUjlr;/.u,iclende conclnsie, H. Roger ,Janssens ne

Bisthoven, advocaat-generaal.
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2 September 1952

VERJARING

STRAFZAKEN).

(IN

S'l'UITENDE DAAD. WANBEDRI,JF. QpDRAOHT DOOR DE PROCUREUR DES KONINGS
AAN DE n~;v~;LHEilllER VAN EEN Rl.JKSWACH'l'BRIGADE GEGEVEN EN STREKKENDE '1'0'1' UI'l'VOERING \'AN EEN INLIOH'l'INGSPLICH'l'. 0NDERZOEKSOAAD
WAARDOOR DE
VER,TARlNG
WOHDT GES'l'UI'r.

Het schr·ijven van cle pmmwe·nr des Kon:ings waarbij de bevelhebbe1· van een
rij kswacht bi'igade gelast wonlt tot een
inl-icht-ingsplicht betrejjende een wa.nbth
d·rijf over te uaa.n is een da.a.d 'vii'!!;
onclerzoek waa.nloo1· rle verjaring der
pnblieke vorclerin,q lca.n wo·rden uest·nit (2).
(DESME'f, T. VAN HOLSJJEEOK.)
ARREST.

HET HOI!'; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 Februari 1952 door het Hot
van beroep te Brussel gewezen;
(2) Verbr., 8 September 1949 (Ar1·. T'erbt•.,
1949, blz. 508; Bull. en PAsrc., 1949, I, 581, en
nota 1); 5 Juni 1950 (An·. T'e?'b?·., 1950,
blz. 613; Bull. en PAsrc., 1950, I, 694).

-679I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over cle vublieke vordering:
>
Over bet eerste middel : schencling van
de artikelen 28 van de wet van 28 Felwuari 1882 betreffende cle jacht, 21, 22,
2(1 en 28 van de wet van 17 April 1878
bevattemle de voornfguande titel van
llet Wetbock van recbtspleging in strafzal,en, doorclnt bet kantschrift vnn de procureur des Koning·s del. 2 ;Juli 1951 geen
daad van onclerzoek of van vervolging
uitmaakt en dat bijgevolg de andere verrichtingen bij het besheden arrest aangebanld als hebbende de verjaring· gestuit,
buit.en bet oorsvronkelijk tijdperk van> de
vcrjuring werden gNlaan en clns ondoeltreffencl zijn :
Overwegel1!1e !la t het bestreden arrest
op flrie claden van onderzoek of van vervolging wijst, wnanloor tle verjaring
van dp publiekc vorclering betreffende
rle inbr.-nken op llP jachtwet gestuit
wercl, en nnmelijk Pen kantschrift van
2 .Juli 1951, wnarbij de procnreur des Konings te Brnss<~l, in zake der wanbedrijven waarvan eiser verdacht was, aan de
eomrnnndant ller rijkswachtbrigade te
Wolvertem de opclracht gnf «den genaamde Van Doorslaar te verzocken lle stukken
of een afschrift van de stnkken te voegen, waarnit blijkt dat llij beeedigd is));
Overwegencle flat clit verzoek, nitgaancle
van de bevoegcle ambtenaar van het openbaar ministerie strekte tot het verrichten
van een onderzoeksmaatregel die het inHtellen van de openbare vordering beoogtfc, I'll derhalve de vf'rjaring dezer vorclering <loeltreffE>nd lweft gestuit;
Dat bet mi<ldel naar recht faalt;
Over hf't tweede miclclel : schending
van bet aan eisers besluiten verschuldigcl
vertronwen, f'n van artikel 97 van cle
Gronclwet, cloonlat bet bestreden arrest
de door eiser voor llet Hof van beroep genomen conclusif's onbeantwoord laat. eerste onderdeel, in zover cleze conclusies opwierpf'n dat. Van Doorslaar geen hoeclanigheid bezat om f'f'n gelclig proces-verlJaal op te maken, claar zijn benoeming
als jacbtwachter onregelmatig was, clan
wanneer de hoeclanigheicl van jachtwaclltE~r van Van Doorslaar een del' bestandclelen der betichtingen A. en F uitmaakt;
tweede onclerdeel, in zover eiser vo6r het
hof van beroep een bij drie getuigen bew-ezen alibi inriep :
Over het eerste onclerdeel
Overwegencle clat uit de bewoordingen
van de door eiser v66r het hof van beroep
genomen conclusies blijkt clat hij enkel
de onregelmatigheid der benoeming van
Van Doorslaar als jaclltwachter opwierp
om eruit af te leiden clat cleze laatste zon-

der bevoegdlleid was om ter zake geldig
te verbaliseren;
Overwegemle dat het bestreclen arrest
clit vercledigingsmiddel op gepaste wijze
beantwoorrlt, waar het er op wijst clat
eisers bewering « alle grond mist om reden clat er ter zake geen 1Jroces-verbaal
door cle jachtwachter wercl opg·estelcl,
maar wel door cle plaatselijke rijkswacht ll, en clat cle jachtwachter Van
Doorslaar enkel als getuige is ovgetreden;
Over het tweede onderdeel :
Overwegencle clat bet arrest bewuste
conclnsif' beantwoorclt, waar bet, bij een
sou vereine beoordeling die a an ltet toezicht van het Hof ontsnapt, beslist clat de
verldaringen van de getuigen, andere dan
Van Doorslaar, welke geruilnen tijcl na
de feiten werclen omlerhoorcl, niet afdoende zijn;
Overwegende dat beide ondenlelen van
het middel feitelijke gromlslag missen;
En overwf'gemle clat cle substantH~le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
reehtsvormen werclen nageleefcl en clat cle
beslissing overeenkomstig cle wet is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen cle beslissing over de burgerlijke
vorcleringen :
Overwegemle dat eiser geen bijzonder
mitldel inroept en clat het Hof er geen
mnbtshalve opwerpt ;
Om die reclenen, vei·werpt cle voorziening ; veroonleelt eiser tot de kosten.
2 Septf'mber 19G2. - Vacantiekamer.
- Voorzitter, H. -wouters, voorzitter. Ferslnrf{fe·veJ·, H. Bareel. - Geli.ikl1tidenclc conclnsie, H. Roger Janssens fle Bistlwv!'n, advocaat-generaal.

. vACANTIEKAiVIER.- 2 September 1952
l" OPENBARE ZEDENSOHENNIS. l\1ISDHIJF VEHSCHILLEND VAN Dl'l'
11ANDING DER EERBAAHHEID.

VAN AAN-

:.! 0 BINDENDE BEOORDELING DOOR

DE REOHTER OVER DE GROND. STHAFZAKEN. -

BEWIJSELEMEN'l'EN.

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN .ruN
ARRES'J'EN. - STRAE'ZAKEK. - BESLISSING \'AN VI~ROORDELING RET MISDRIJF OMSCHRI.JVEND IN DE BEWOORDINGI':\" D~~R WE'!'.
GEBREK AAN CONCLllSlEH. vVET'l'ELIJK
GE1IO'l'IVEERDE BESLISSING.

4" BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE REOH'J'ER OVER DE GROND. -'--NooozAKELI.rKHEID
·TEN.

1o

VAN

ONDERZOEKSPLICH-

Openbn1·e .<!eclenschenn·is m.a.al,,t niet

-680nooclzalceHjl;; aanslag fler ee1·baa.1·heifl
nit (1).
2o Behouclens bijzondere wetsbezJaling, beoonleelt de stratreohte1· souvm·ein cle
wa.cwde van de he·m voo1·gefl1·agen bewijselementen (2).
Bij ontstentenis van oonolu.sies, motiveert cle 1·eohte1· ove1· fle groncl wettelijlc de soh~tlfligvm·lclaring door het bestaun vun cle bestunclclelen van het misclrijf in de bewom·flingen cler wet vast
te stellen (3) .
4o De 1·eohte1· over de grond om·fleelt so~t
verein over de noodzalcelijkheid van een
onaerzoelcsduad tot staving zijnm· ovm·tttiging (4).

zo

(ACKERMAN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 April 1952 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
tegenstrijdig voorkomt aanlegger wegens
feit A te veroordelen en hem wegens feit
B vrij te spreken :
Overwegende dat de aanranding der
eerbaarheid gepleegd op de persoon of
met behulp van de persoon van een kind
dat niet de volle leeftijd van zestien jaar
heeft bereikt, niet noodzakelijk een openbare zedenschennis in tegenwoordigheid
van dit kind medebrengt ;
Dat de beslissing die uitsluitend gegrond is op de vaststelling dat het feit
welk die eerste betichting, omschreven in
de bewoordingen van de wet, uitmaakt
bewezen is terwijl het feit dat de tweede
betichting uitmaakt niet bewezen is, geen
tegenstrijdigheid inhoudt;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het tweede en het derde middel
samengevoegd : schending van de artikelen 1156 tot en met 1164 van het Burgerlijk Wetboek in zover zij dienen aangezien te worden als de uitdrukking van de
algemene princiepen die de rechterlijke
interpretatie beheersen, doordat het bestreden arrest aan de verklaringen van
getuigen geloof gehecht heeft zonder rekening te !louden met de samenstelling der
feiten en de vroegere gebeurtenissen en
aan aanlegger het voordeel van de twijfel
niet toegekend heeft :
Overwegende dat, in strafzaken, be(1) Verbr., 23 April 1951 (A17'. Ferb1·., 1951,
biz. 483; Bull. en PAsrc., 1951, I, 572, en nota).
(2) V aste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,
24 Maart 1952 (A1'r. Fe1'b1·., 1952, biz. 402; Bull.
en PASIC., 1952, I, 458).
(3) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,

houdens de gevallen waarin de wet een
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, de
rechter over de grond de v66r hem aangevoerde elementen en in het bijzonder ,.
de verlrlaringen der getuigen, naar zijn
geweten, vri.i beoordeelt om op grond
zijner overtuiging te beslissen ;
Dat de middelen naar recht falen;
Over het vierde middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet en van de
wettelijke bepalingen waarvan toepaSfling:
werd gemaakt, doordat het bestreden arrest niet bepaalt op welke wijze de feiten bewezen zijn :
Overwegende dat bi.i afwezigheid van
conclusies, de rechter niet gehouden is
de grondslag van zijn overtuiging Iiader
de bepalen en zijn beslissing op voldoende
wijze motiveert door de wettelijke bestanddelen van het misdrijf. in de bewoordingen van de wet vast te stellen;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het vijfde middel, hieruit afgeleid
dat de klederen welke aanlegger ter beschikking van het gerecht gesteld heeft
om door een deskundige te worden ontleed
aan geen deskundig· onderzoek omlerworpen werden :
Overwegende dat de rechter over de·
grond souverein oordeelt over de gepastheid om tot staving van zijn overtuiging
een daad van onderzoek te gelasten ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het zesde middel : schending van
de reeds aangeduide wettelijke bepalingen, doordat een gunstige verklaring ·bij.
de stukken van het onderzoek niet gevoegd werd:
Overwegende dat de grieven waarop het
middel rust, een feitelijke bewering uitmaakt die op geen stuk der rechtspleging·
waarop het Hof acht kan slaan, steun
vindt;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende voor llet overige dat de·
substanWlle of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzie-·
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
2 September 1952. -

Vacantiekamer.

- Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. Verslaggever, H. van Beirs. - aelijklui26 Mei 1952 (A1T. Yerbr., 1952, blz. 552; Bull..
en PASIC., 1952, I, 631).
(4) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,
15 Mei en 28 Juni 1950 (Arr. Ye1'b1·., 1950,_
blz. 575 en 67.5; B1tll. en PASIC., 1950, I, 643· erL
768).
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d:onde concl·usie, H. Roger Janssens de

Bistboven, advocaat-generaal.

VACANTIEKAMER. -

2 September 1952

1° VOORZIENING IN VERBREKING.. PERSONEN 'WELKE HOEDANIGHEID HEBBEN OM
VOORZIENING IN 'rE S'l'EI~LEN. S'l'RAFZAVOORZIENINGEN VAN DE BEKLAAGDE
]{EN. EN VAN DE BURGERLIJK AANSPRAKELIJKE
PAR'J'I,J TEGEN DE TEN OPZICH'l'E VAN EEN
MEDEBEKLAAGDE OVER DE PUBLIEKE VORDERING GEWEZEN BESLISSING. 0NON'rVANKELIJKHEID.

2° VOORZIENING IN VERBREKING. PERSONEN HOEDANIGHEID HEBBENDE OM VOORZIENING IN TE S'l'ELLEN. S'l'RAFZAKEN. llURGERLIJKE PAR'l'IJ AANLEGS'l'ER. - VooRZIENING 'l'EGEN DE BESLISSING OVER DE PUBLIEKE VORDERING GERICH'!'. llURGERLI.JKE PAR'l'IJ NlE'l' ZIJNDE VEHWEZEN IN DE
KOSTEN DEZER VORDERING. 0NON'l'VANKELI.JXREID.

.3° VOORZIENING IN VERBREKING.llESI.ISSINGEN VOOR VOORZIENING VATBAAR.
S'l'RAFZAKEN. BESLISSING DE PUBLIEKE
VORDERING VERV ALLEN VERKLAREND DOOR
VERJARTNG. VOORZIENING VAN DE BE0NONTVANKELIJKHEID.
KLAAGDE. -

4° 1\tliDDTIJLEN VAN VERBRTIJKING. -

blielce vot·llering gewezen beslissing
voorziening in te stellen (1) ..
2° Is onontvanTceUjk, de voorzlenin,q, ingestelll door ene bttrgerlijlee partij die
in de Teosten dezer vo1·dering niet werd
verwezen, teyen de over de pttblielce vorderiny gewezen beslissing (2).
3° Is onontvanlwlijk, lle voorzienin,q van
lle belclaaylle tegen ene beslissing waa,·bij de publielce vm·flering doo1· verja'l'ing ve1·vallen werd verklaard (3).
4° Mist feitez.ijlce gronllslay, het rniddel
·flf~t aan het bestreden a1·t·est ene beslissing toeschr·ijft welke het niet bevat (4).
5° Is onontvanTcelijT;;, lle memorie llom· de
btwge1'lij Tee aansprakelijke partij, aanlegster in verb1·eTC'ing, ter g1·iffie van het
Hot van ve·rbrelV'ing nee1·gelegll zonder
tttssenkomst van een advocaat bij dit
Hot (5). (Wetb. van strafv., art. 424.)
6° Is onontvankelijk, fle memo1·ie float· de
b·zwuerlijlce paTtij, aanlegster in verbreTcing, ter ,qriffie van het Hot van ve1·b1·eking nee1·gelegfl, zonller tttssenlcomst
van een aflvocaat bij flU H of (G). (Wet-

boek van strafv., art. 424.)
(vERBEIREN, UY'l"l'ERSPROT EN P.V.B.A. «WASSERIJ 'T KAPELLEKEN ll, T. DE KEGEL EN VAN
BOSSUY'l'.)
ARRES'l'.

lijle aanspTakelijTce partij zijn niet
yerechtigll orn teyen een over ae tegen
een merlebeklftagrle ttityeoefende ptt-

Hlll'l' HOF; - Gelet op het bestred(m
arrest, op 29 Maart 1952 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
I. Aangaande de beslissingen over de
publieke vordering :
A. Voor zover de voorzieningen zijn gericht tegen de beslissing betreffende de
verdachte De Kegel :
Overwegende, enerzijds, dat eisers Verbeiren, verdachte, en Uyttersprot, burgerlijk verantwoordelijke partij over
eerstgenoemde, geen hoedanigheid hebben
om zich te voorzien tegen de beslissing
die de medeverdachte De Kegel zonder
kosten van de vervolging wegens feit A
ontslaat, en die tevens de publieke vorclering wegens de telastleggingen B en D
door verjaring vervallen verklaart;
Overwegende, anderzijcls, dat de eisencle vennootschap « Wasserij 't Kapelleken ll, burgerlijke partij tegen De Kegel,

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,
20 Juli 1951 (A''''· Ve1·b,·., 1951, biz. 694; Bull.
en PASIC., 1951, I, 797; 3 Maart 1952 (Arr.
Jle1·b1'., 1952, biz. 343; Bull. en PAsrc., 1952, I,
393).
(2) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,
9 Juni 1952 (An·. Ve1·ln·., 1952, biz. 559; Bull.
en PASIC., 1952, I, 714).
(3) Vaste-rechtspraak. Zie onder meer verbr.,

11 Februari 1952 (A1'1'. VeTb1·., 1952, biz. 296;
"Bull. en PAsrc., 1952, I, 341).
(4) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,
7 Juli 1952 (An·. YeTb1·., 1952, biz. 629; Bull.
en PAsrc., 1952, I, 714).
(5) Verbr., 10 Juli 1950 (A1·1:. YeTb1·., 1950,
blz. 718; Bull. en PAsrc., 1950, I, 82.2).
(6) Verbr., 21 Mei 1951 (A''''· Ye1·b1·., 1951,
biz. 546; Bull. en PAsrc., 1951, I, 638).

S'l'RAFZAKEN. 1\tiiDDEL AAN HET BESTREDEN
ARREST ENE BESLISSING TOESCHHI.JVENU WELKE HET NIE'l' BEVAT.

5° VOORZITIJNING IN VERBREKING. VonM. STRAFZAKEN. VooRZIENING
VAN DE BURGERLIJK AANSPRAKELIJKE PAR'riJ:- i\1EMORIE TER GRIFFIE VAN RET HOF
!;'Eii:RGELEGD. NOODZAKELIJKREID VAN DE
'l'USSENKOMST . VAN EEN ADVOCAA'r BI.T HE'!'
HO~'..

6° VOORZIENING IN VERBREKING. :____
VonM. STHAFZAKEN. VooRZIENING
VAN DE BURGEHLIJKE PAR'l'IJ. 1\tiEMORIE
'l'ER GRIFFIE VAN HE'r HOF NEERGELEGD. NOODZKKELI.JKREID VAN DE TUSSENKOMST
VAN EEN ADVOCAA'l' BIJ RET HOF.

1 o De beklaaglle en lle voo1· lle.<:e burger-
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niet vertegenwoordigt; dat zij niet tot
:11 of een deel van de kosten van clie vordering werd veroorcleeld;
OverwegendB dat bedoelcle voorzieningen niet ontvankelijk zijn ;
B. Voor zover !le voorzieningen zijn gericht tegen de beslissing betreffencle de
verdachte Verbeiren en de burgerlijk verantwoordelijke partij Uyttersprot :
1 o 'l'en aanzien van de telastlegging· 0 :
Overwegende clat !let arrest verklaart
clnt de publieke vorclering wegens voormelde telastlegging, zijnde cle do01·ganp;
voor een in beweging zijnde weggebruiker niet te hebben vrijgelaten, wanneer
verdachte op de openbare weg met zijn
autovoertuig rijbewegingen uitvoercle, vervallen is door verjaring, doch clat dit feit
niettemin in aanmerking mag genomen
worden voor de beoordeling van het gebrek aan vooruitzicht of voorzorg bedoeld
in de telastlegging A ;
.
Dat, wat betreft de vaststelling van dit
verval, de voorzieningen van eisers Verbeiren en Uyttersprot bij gebrPk aan belang niet ontvankelijk zijn ;
2° 'fen aanzien van de telastlegging A :
a) Op de voorziening van de verdachte
Verbeiren :
Over het enig middel : schending van de
artikelen 57, 1, c, 31, 2°, en 29, 4°, van
de Wegcode, alsmecle 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest verklaart
dat : << zo n'l.en aanneemt dat Verbeiren
werkelijk die zijstraat IZiekhuisveldstraat) wilde inrijden, en daartoe, naar
de voorschriften van artikel 31, paragraaf 2, van het algemeen reglement, naar
links afweek, clit dan nog moest geschieden zonder gevaar van aanrijding· met
een uit dezelfde richting aankomende
weggebruiker ll ; dan wanneer voormeld
artikel 57, 1 o, c, niet van toepassing is op
de rijbewegingen die door de W egcode
aan bijzondere regelen zijn onderworpen,
zoals ter zake de door eiser ui tgevoerde
rijbeweging voorzien bij de artikelen 29,
4°, en 31, 2°, en clan wanneer voormeld
artikel 31, 2°, aan hem die links wil afslaan geen andere verplichting oplegt, althans ten aanzien van de weggebruikers
clie hem volgen, dan rleze hen van zijn inzicht te verwittigen, zodat het arrest er
een verplichting aan toevoegt wanneer het
aanneemt clat !let links afslaan zonder
gevaar voor aanrijding met becloelcle weggebruikers moet geschieden;
Overwegende dat uit de memorie niet
kan worclen uitgemaakt waarin het arrest
artikel 97 van de Gronclwet zou hebben
geschonden ;
Overwegende clat de beicle onderdelen
van !let middel op een zelfde onderstel-

ling rusten, te weten dat !let arrest aanneemt dat eiser Verbeiren niet de rijbeweging, voorzien bij artikel 57, 1°, c, van
de Wegcode, doch deze voorzien bij artikel 31, 2°, uitvoerde tl.i. dat hij, bij !let
naderen van de aansluiting met de Ziekhuisveldstrnat en links willende afslaan
om die straat in te rijclen, naar links is
nitgeweken;
Maar m•erwegende clat !let arrest, integendeel, vlu;tstelt dat, volgens de omstandiglleden van de znak waarop het wijst,
eist~r naar links had beginnen te draaien
om v66r de « 'Vasserij 't Kapellelwn >l stil
te staan en clat, ware !let bewezen,
zoals de eerste rechter llet aangenomen heeft, dat eiser de niet geplaveirle Zieklmisveldstraat link>: schikte in
te rijclen, dan nog zou moeten worden ui.tgelegd waarom hij op een afstand van
meer dan dertig meter van de zijstraa t
die beweging naar links zou begonnen hebben; clat !let claaruit afieidt dat die rijbeweging, om van de rechterkant d<~1·
baan naar de links gelegen wasserij te
draaien, de enige oorzaak is van de nanrijding, daar eiser alclus voor de in beweging zijncle weg·g·ebruiker De Kegel de
do01·gang niet lleeft vrijgelaten;
Dat het arrest zodoende niet heeft imngenomen dat eiser de rijbeweging, voorzien bij artikel 31, 2°, van rle ·wcegeode,
heeft uitgevoercl;
Overwegende, weliswaar, clat llet an·est
daarna verklaart dat, zo men aanneemt
dat eiser werkelijk die zijstraat wilde inrijden, en daarom, naar de voorschriften
van artikel 31, 2°, naar links uitweek, dit
dan nog zonder gevaar voor aanrijrling
met een uit dezelfde richting aankomencle weggebruiker moest geschieden ;
Dat echter die beschouwing, welke door
!let middel uit hanr verband werd ge1·ukt.
niet alleen een overboclige reden uitmaak.t, doch tevens een onderstelling hetreft die door bet arrest wordt verworpen;
vVaaruit volgt dat llet middel niet kan
aangenomen worden ;
En overwegende, voor het overige, Liat·
de substantHHe of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de veroorcleling over!'enkomstig de wet is ;
ll) Over de voorziening >an de bnrgerlijk verantwoordelijke partij Uyttersprot:
Overwegende dat, bij zijn verklaring
tot verbreking·, eiser geen micldel heeft
voorgesteld; dat hij rechtstreeks nan
de griffie van llet Hof van verbreking een
memorie heeft overgemaakt zonder tussenkomst van een advocaat bij dat Hof;
Dat die memorie niet ontvankelijk is
('Vetboek van strnfvordering, art. 424) ;
Overwegende dat, op de voorziening van
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de burgerlijk verantwoordelijke partij;

lret Hof ambtshalve geen middel opwerpt;
II. Aangaande de beslissingen over de
burgerlijke vorderingen :
A. Voor zover de voorzieningen zijn gericht tegen de beslissing over de vordering van de burgerlijke partij Van Bossuyt:
Overwegemle dat het arrest voormelde
vordering ontvankelijk verklaart en geo-rond in cle mate waarin cle schacle,
-~aarvan herstelling wordt gevorderd, bewezen wordt; dat het aan die partij beveelt dat bewi.is te leveren en de kosten voorbehouclt;
- Overwegende dat dergelijke beslissing
niet is gewezen over de bevoegdheid en
geen eindarrest .is in de zin van artikel 416 van het '\Vetboek van strafvordering;
Dat de voo1·zieningen ertegen niet ontvankelijk zijn;
B. Voor zover de voorziening is gericht
tegen de beslissing over de vorclering van
de burgerlijke partij, vennootschap <<Was.Herij 't Kapelleken ll :
Overwegende dnt, bij hanr verklaring
tot verbreking, voornoemde eisende vennootschap geen micldel heeft voorgesteld ;
Dat zij rechtstreeks een memorie aan
de griffie van het Hof van verbreking
heeft overgemaakt zoncler tussenkomst
van een advocnat bij clat Hof;
Dat die memorie niet ontvankelijk is
(Wetboek van strafvordering, art. 424) ;
Overwegende dat, op de voorziening van
<le burgerlijke partij, het Hof ambtshalve
geen middel opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt ieder van de eisers in
een derde van cle kosten en cle eisencle
vennootschap « Wasserij 't Kapelleken ll
bovendien tot een vergoeding van 150 fr.
j(~gem; verweercler De Kegel.
2 September 1952. - Vacantiekamer.
- Vom·zitter, H. Wouters, voorzitter. Ve·rslauuever, H. Belpaire. Gelijlcl~ti
dende conclus·ie_, H. Roger .Janssens de
Bistlloven, advocaat-generaal.

op ae. beroepsakte niet is voor echt verklaal'd ovet·eenkornstig at·tikel 33, pamgt·aaf 1, 3°, vctn de wet ·vctn 15 Juni

1951.
(DHONDT.)
A.RUES'l'.

HET HOF; - Gelet op de beslissing.
op 30 Mei 1952 door de hoge militieraad
gewezen;
Over het mid del : schencling van artikel 33, paragraaf 3, van de wet van 15 Juni 1951, doordat de bestreden beslissing
het door aanlegger ingestelde hoger beroep niet ontvankelijk verklaart, om de
reden <lat de akte van beroep niet voorzien is van cle overeenkomstig cle voorschriften van de wet voor echt verklaarde
hancltekening van de dienstplichtige, dan
wanneer dit ontbreken van voor echt verldaring de niet-ontvankelijkheid van het
verhaal enkel kan ten gevolge hebben incHen er met betrekking tot de geldigheid
van de handtekening twijfel bestaat :
Overwegende dat, luidens artikel 33, paragraaf 1, de akte van beroep van de
dienstplichtige client voorzien te zijn onder meer van de handtekening van de
dienstplichtige, voor echt verklaard naargelang van de omstandigheclen, door een
lid van het schepencollege, door de koloniale overheicl of door een Belgisch diplomatiek of consulair ambtenaar;
Dat nit deze tekst blijkt dat het nietvervullen van deze formaliteit de niet-ontvankelijkheicl van het verhaal ten gevolge
heeft;
Dat het miclclel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
2 September 1952. -- Vacantiekamer.
Foorzitter en ve·rslnuuever, H. Wouters,
voorzitter. Gel-ijlclwiclende conclus-ie,

H. Roger .Janssens de Bisthoven, advocaa t -generaal.

V~CANTIEKAMER.-2

September 1952

1° MIDDELEN VAN VERBREKING.VACANTIEKAMER.- 2

September 1952

MILI'l'!E. 0NDUIDELIJK MIDDEL.
ON'l'VANKELIJKHEID.

-

0N-

2° l\HDDELEN VAN VERBREKING. -

MJLI'l'Il!J. -

HOGER BEROEP VAN DE DIENS'l'l'LICH'l'lGE 'l'EGEN ENE BESLISSING VAN DE
MlLI'l'IERAAD. NIE'l' \'OOR ECH'l' VI;RKLAARDE HANDU;KENING VAN DE DIENS'l'PLICH'l'WE. 0NON'l'VANKELIJK HOGER BEHOEP.

MILI'!'IE. MIDDEL GEGROND OP FEI'l'ELIJKE
BEWERINGEN WELKE GEEN S'l'EUN VINDEN IN DE
BESLISSING leN IN DE S'l'UKKEN DER RECH'l'SPLEGlNG. MIDDEL FEI'l'ELIJKE ORONDSLAU
MISSEND.

Is onont·vankel·i:ik, het hortel' be·roep d-oor
1.le dienstplicht-ige tege1t ene beslissing
1Jan de milit-ieraad ingesteld wannem·
de handtekening van ae clienstpl·ichtige

1° Is onontvanlceli.jk, het m·idllel 'Uit welker opsteZling niet lean wm·den a.fgeleicl
·wnarin ae be8treclen lJesUssing de wet.~
bepalingen
zon
ltebbe·n
geschonden

-
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1oanr·va.n cle sohencl·ing worl/.t htge,·oepen (1).
2° Mist feiteUjlce g·ronrlslng, het tot staving ener voorz·i.en·ing in m'iZUieznlcen
inge1·oepen miclclel elM gegmnrl is op
feiteUjlce besohonwht{Jen rUe l}een ste~tn
vinrlen noah in rle bestrellen beslissin!l,
noah in cle stulclcen lle1· reohtsple[Jing (2).
(BORGHGRAEF.)
ARHES'l'.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 5 Mei 1952 door de herkeuringsraad der pro~'incie Antwerpen gewezen;
Over het middel : schending van artikel 3 van de wet van 28 Maart 1951 betreffende de samenstelling van bepaalde
militieplichtigen en de duur van de actieve dienst, van artikel 14, paragrafen 1,
2 en 3, van de wet van 15 Juni 1951 betreffencle de dienstplicht, en van de n1briek 0
(1) en (2) Verbr., 17 September 1951 (A1-r.
Ye1·br., 1952, biz. 6; Bull. en PAsiC., 1952,
I, 6).

62 van de bijlage van het koninklijk besluit van 5 October 1951 tot vaststelling
van de lichaamsgebreken en ziekten welke
vrijstelling· of voorlopige afkeuring vm1
de dienstplichtigen tot gevolg · hebben,
Lloordat, gelet op de in de voorziening
aangeduide anthropometrische gegevens,
de bestreden beslissing een verkeercle·toepassing van het voormeld keuringscriterimn 0 62 heeft gemaakt :
Overwegencle dat nit het middel niet
kan worden afgeleid waarin de bestreden
beslissing artikel 3 van de wet van
28 Maart 1951 zou hebben geschonden;
Overwegende dat, voor het overige, de
voorziening enkel beschouwingen van feitelijke aard inroept welke geen steun
vinden in de bestreden beslissing noch in
de stukken van de procedure en welke,
derhalve, aan het toezicht van het Hof
ontsnappen;
Om cUe redenen, verwerpt de voorziening.
2 September 1952. -

Vacantiekamer.

-· VoorzUter, H. Wouters, voorzitter. VerslnggevEw, H. Belpaire. ---, Gel.ijlclu.iclencle oonohtsie, H. Roger Janssens de

Bisthoven, advocaat-generaal.

