ARRESTEN VAN HET HOF VAN VERBREKING
NEDERLANDSE TEKSTEN
JAARGANG 1954

l" KAMER. -

17 september 1953

1°

SEQUESTER VAN DE GOEDEREN
VAN
VIJANDELIJKE
ONDERDANEN. BESLISSING VAN DE ZWI'l'SERSE
GEMENGDE COMJIHSSIE INGESTELD KRACHTENS
HET
AKKOORD
VAN
WASHINGTON
VAN
25 MEl 1946 EN HE1' AKKOORD VAN PARIJS
VAN 14 JANUARI 1946 OVER DE HERSTELBETALINGEN. BESLISSING WELKE, WA1' BETREFT DE ONDERSEQUESTEBSTELLING VAN DE
ZICH IN BELGIE BEVINDENDE GOEDEBEN DE
BELGISCHE REGERING EN RECH'l'SMACHTEN
NIET RINDT.

2°

SEQUESTER VAN DE GOEDEREN
VAN
VIJANDELIJKE
ONDERDANEN. DUITSE BELANGEN IN BELGISCHE
VENNOOTSCHAPPEN. BELANGEN VERTEGENWOORDIGD DOOR ZICH IN DEN VREEMDE BEVINDENDE Tl'l'ELS. SEQUESTRA'l'IEMAA'l'REGELEN NIET'l'EMIN VAN 'l'OEPASSING.

go

SEQUESTER VAN DE GOEDEREN
VAN
VIJANDELIJKE
ONDERDANEN. lN BELGIE GELEGEN GOEDEREN VAN
EEN VENNOOTSCHAP WAARVAN DE TITELS MEERENDEELS OF '!'EN GEHELE AAN EEN ZWITSERSE VENNOOTSOHAP 'l'OEBEHOREN. TI'l'ELS DEZER LAATS'l'E MAATSOHAPPIJ ZICH
FEI'l'ELIJK TER BESOHIKKING OF ONDER TOEZIOHT VAN DUI'l'SE ONDERDANEN BEVINDENDE.
GOEDEREN VOOR SEQUESTER VATBAAR.

4°

VERBREKING. VEROORDELING TOT
VERGOEDING. AFSOHAFFING DOOR DE WET
VAN 20 JUNI 195g. AFSOHAFFING ZONDER
UITWERKSEL OP DE VOOR DE INWERKINGTREDING DEZER WE'l' RETEKENDE VOORZIENINGEN.

1° Wat betreft de nitvoering op de zich in
Bel,qie bevindende goederen van de bepalingen van de Belgische wet betreffende het seq~wster van vijandelijke
goedm·en, zijn noch de Belgische regering noch de Bel,qische rechtsmachten
r1ebonden do01· een beslissing van de
Zwitserse gemengcle cornmiss·ie ingesteld
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lcrachtens het op 25 mei 1946 te Washington ,qesloten alclcoord te1· uitvoering
van artikel 6, c, van het internationaal
alclcoord bett·ettende de herstelbetalingen op 14 januari 1946 ondertelcencl te
Parijs en goeflgelceurcl clo01· de wet van
30 maart 1948.
2° De doo1· de beslttitwet van 23 aug~tstus
1944 voorziene sequestratiemaatregelen
treften cle Du.itse belangen in Belgische
vennootschappen, zelfs wanneer de titels die aeze belangen ve1·tegenwoordigen zich in het bnitenlancl bevinclen.
(Besluitwet van 2g augustus 1944, artikel 1; wet van 14 juli 1951, art. 2.)

go W o1·clen door de bij de besl1titwet van
23 a~tgustus Hl44, voorziene seq·uestratiemaatregelen getroften, de zich in BelgiiJ bevindencle goederen van een vennootschap waarvan ae titels, alhoewel
merenfleels of ten gehele aan een Zwitserse vennootschap toebehorende, in
feite te1· beschilclcing of onaer het toezicht van Duitse onclerclanen zijn. (Besluitwet van 2g augustus 1944, art. 1.)
4° De wetsbepalingen wellce, in geval van

vMweTping van cle voorziening, ae ver001'cleling van ae aanlegger tot betaling
ene1· verf}oefling aan cle ve1·weeraer
voorz·ien, en wellce door ae wet van
20 ju.ni 1953 afgeschaft we1·clen, blijven
van toepa.ssin,q 01J cle voorzieningen betelcena v60r 15 septembe1· 1953, clatum
van het inwerlcin,qtreflen van voonnelfle
wet. (Wet van 20 juni 195g, art. 6 en 7;
wet van 4 augustus 1sg2, art. 58; Wetboek van strafvordering,
art.
4g6.)
(Stilzwijgende oplossing.)
(NAAMLOZE VENNOO'l'SOHAP (( ETABLISSEMENTS
AEROXON », T. DIENST VAN HET SEQUESTER.)
ARREST.
HET HOF; Gelet op het bestreden
arrest, op 1g october 1951 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen;

2Over het eerste miUdel : schending van
de wet cl.d. 30 maart 19!8, houdencle
goedkeuring van het internationaal akkoorcl betreffencle dP herstelbetalingpn
onclertekPIHl op 14 januari 19!6 te Parijs
en in het bijzondPr van de artikelen 1, 6
(in het bijzonder littera G), van gezegcl
internationaal akkoord, schPncling van
de artikplen 1350, 1351 van het Burgerlijk
Wetboek, 97 van de Grondwet, 1,
2, 3 en 8 van de besluitwet d.d.
23 augustus 1944 betreffencle het sekwester van cle vijanclelijke goecleren;
eerste ondenleel : doordat, alhoewel het
erkent dat een beslissing van de Zwitserse verrekeningsllienst del. 5 maart 1948,
beslissing die op 13 maart 1948 door de
Zwitserse gemengde commissie goedgekeurd wercl, verklaarcl heeft dat 80 t. h.
cler aanclelen van de Naamloze vennootschap Orion aan Zwitserse onderdanen
toebehoren (bij toepassing van het internationaal akkoord onclertekencl op 14 januari 1946 te Parijs) en dat cle Naamloze
vennootschap Orion bijgevolg als een Zwitserse vennootschap client aangezien, het
bestreclen arrest het door eiseres ingeroepen midclel verwerpt waarbij beweercl
wordt clat de Belgische Staat deze beslissing moest eerbiecligen, om reclPn dat << de
in uitvoering van het akkoorcl van Washington van 25 mei 1946 genomen beslissingen alleen van kracht zijn op in Zwitserland gelegen goederen en geen uitwerksel kunnen hebben ten overstaan van in
Belgie gelegen goederen l>; clan wanneer
de Belgische Staat en de Dienst van het
sekwester, bij toepassing van de wet del.
30 maart 1948, van het internationaal akkoord del. 14 januari 1946 en van het akkoorcl van Washington van 25 mei 1946
(toepasselijk gemaakt overeenkomstig artikel 6, littera G, van het verdrag van
Parijs), gehouclen waren de Naamloze
vennootschap Orion als een Zwitserse vennootschap te erkennen welker aandelen in
de mate van 80 t. h. aan Zwi'tserse onderdanen toebehoorclen en, bijgevolg, de aan
cleze vennootschap in Belgie toebehorencle
goederen niet konden beschouwen als aan
Duitse onderdanen toebehorend en namelijk niet de g·oecleren van de Naamloze
vennootschap Aeroxon, eiseres; tweecle
onderdeel : cloordat het bestreclen arrest
aldus beslist heeft, om de tloor de eerste
rechter ingeroepene reclenen << die het hof
tot zijne maakt ll na verklaanl te hebben
dat eiseres het middel hanclhaaft << zonder echter nieuwe argumenten aan te
halen l> en aldus het cloor eiseres in haar
besluiten ingeroepen nieuw miclclel onbeantwoord laat; dan wanneer eiseres in
haar in huger beroep genomen conclusies
deed gelden << dat de Office Suisse de compensation bij zijn beslissing van 5 maart
1948 erkencl heeft clat de verkopingen
van 12 juli 1939 werkelijk en gelclig wa-

ren, dat 80 t. h. van het kapitaal van
de vennootschap Orion sincls 12 juli 1939
aan Zwitserse onaerclanen toebehoorden
en dat de~·halve de vennoot<>chap en haar
dochtervennootschappen als Zwitsers dienen beschouwd ll en ook << clat de Office
Suisse de compensation bevoegdheid bezat om, met het oog op de tegeldemaking ervan, te oordelen of de in Zwitserlancl gelegen goecleren al dan niet
Duits waren; dat hij dus bevoegdheicl bezat om te zeggen of de vennootschap
Orion al dan niet Zwitsers is; dat, van
het ogenblik af waarop de vennootschap
als Zwitserse onderneming beschouwd
worclt cle vennootschap waarvan zij het
hele lmpitaal bezit, eveneens als Zwitsers client beschouwd; dat dit dus waar
is voor concludente, en clit, des tP meer;
claar de aanclelen die er het kapitaal van
uitmaken zich in Zwitserland bevinclen
clat is op het grondgebiecl clat aan de bevoegdheid van de Office Suisse de compensation onderworpen is >l;
Overwegende dat, blijkens de vermel<lingen van de bestreden beslissing, aanlegster onder sequester weru gesteld omtlat zij gecontroleerd werd <loor de hol!lingmaatschappij Orion waaraan tweehonclerd aamlelen toebehoorden aan Duitsl'
onderdanen, !le ge broeders Friederich en
Rudolf Kaiser; dat de gellroeders Kaiser,
op 12 juli 1939 honrlerd zestig annclelen
haclclen overgedragen aan arie Zwitserse
onderclanen, waarvan er twee naderhand
hun titels aan de derde, Spahn geheten,
overmaakten; clat de rechter over de
groncl, om de door hem opgegeven bepaalde redenen-, tleze verkopen geveinstl
verklaart en zegt dat zij ten doel hadden
de maatregelen te ontduiken welke, naar
toentertijd reells was te voorzien, onvermijdelijk ten opzichte van de Duitse goederen zouden worden getroffen ingeval
oorlog mocht uitbreken;
Overwegemle dat het eerste onderdeel
van het milldel aan het bestreden arrest
verwijt de op de Belgische Staat en op de
Dienst van het sequester rustende verplichting te hebben miskend de beslissing in acht te nemen waarbij de gemengde commissie, opgericht krachtens
cle bepalingen van het op 25 mei 1946 met
Zwitserland gesloten aklword van Washington, bovenbedoelde verkopen echt
en rechtzinnig had verklaarcl en daaruit
afgeleid had dat de Naamloze vennootschal1 Orion een Zwitserse vennootschav
was;

Overwegende tlat artikel 6, C, van het
op 14 januai'i 194() te Parijs gesloten akkoord over de herstelbetalingen, tot uitvoering waarvan het akkoord van Washington tot stand is gekomen, luidt als
volgt : << de eigendonl van of de controle
over de Duitse goederen die zich bevinden in landeu, die ttjdens de oorlog te-

-3.gen Ppitsland neutraal bleven, zal aan
Duitsland worden ontnomen. Deze goedei·eri zullen vereffend worden of er zal
ovm· beschikt worden overeenkomstig de
beslissingen die de Verenigde Staten van
Amerika, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk kunnen nemen, ter uitvoering
van overeenkomsten die deze mogenrllleden met de neutrale lanclen zullen sluiten; de netto-opllrengst van de vereffening of van de daden van beschikking
over deze goecleren zal ter beschikking
worden gestelcl van het Intergeallieerd
agentschap voor de herstelbetalingen, om
als herstellletaling te worden vercleel!l ll;
Overwegemle dat het akkoord van
Washington aileen de~ in Zwitserlancl gelegen Duitse goederen becloelt; clat uit
de termen ervan blijkt clat het niet toepasselijk is op de goederen welke gelegen zijn op het grondgebied van een der
geallieerde mogenclheden cUe het akkoo'rcl
hebben ondertekend en dat het zonder invloed is ten aanzien van de maatregelen
waarvan deze mogendheitl het treffen,
met betrekking tot deze goederen, gepast
zal achten;
Overwegencle clat de beslissing van
voormelcle gemengcle commissie bijgevolg
noch de Belgische regering, noch het Belgiselle gerecht bindt wat de tenuitvoerbrenging aangaat van de schikkingen ter
zake van het sequester op de goederen
van de vennootschap Aeroxon, welke
zich op Belgi_sch gronclgebied bevinden;
Overwegen<le dat in clit opzicht de
plaats waar de aanclelen van aanlegster
zich bevinden van belrmg ontbloot is; clat
artikel 2 van de wet van 14 juli 1951,
hetwelk sedert 4 september 1944 in Belgie
als interpretatieve bepaling vigeert, inderdaad bepaalt dat de Duitse belangen
in de Belgische vennootschappen onder
sequester worden gesteld, bijaldien de
aandelen, welke deze belangen vertegenwoordigen, zich ook in het buitenland bevinden;
Waaruit volgt dat het eerste onderdeel
van het middel feitelijke grondslag mist;
Overwegende, wat het tweede onclerdeel
betreft, dat het hestreden arrest, zo ov
groncl van eigen redenen als van clie van
de eerste rechter welke het overneemt,
verklaart dat de beslissing van de gemengde geallieerde-Zwitserse commissie enkel geldt ten aanzieri van de op
Zwitsers grondgebied gelegen goecleren en
geen uitwerking hebben kan wat de in
Belgfe gelegen goederen aangaat;
Dat. het arrest door deze redenen een
passeml antwoord verstrekt op de in het
mid del aangehaalde conclusies;
Dat het tweecle omlenleel van het middel feitelijke grondslag mist;
Over het tweede micldel : schending
van de ar'tikelen 1, 2, 3 en 8 van de besluitwet cl.d. 23 augustus 1944 betreffende

het sekwester- van de vijandelijke goederen, rechten of belangen; 97 van de
Gronclwet; 544 van het Burgerlijk Wetboek; 1, 2, 26, 53, 70 van de samengeschakelde wetten op de vennootschappen
(titel IX handelswetboek), doordat het
bestreden arrest, ulhoewel het vaststelt
dat de werkelijke eigenclom van de aandelen der Naamloze vennootschap Orion,
misschien volgens Zwitsers recht op
Spahn (Zwitserse onclerdaan) is overgegaan, nochtans beslist clat zulk echter in
aile geval de toepasselijkheid van artikel1
van de besluitwet van 23 augustus 1944
niet kon uitschakelen, de aamlelen steeds
ter bescllikking en onder de controle van
de gebroe<lers Kaiser gebleven zijncle, en
dat het, bijgevolg, llet sekwester op de
goederen van de Naamloze vennootschap
Aeroxon handhaaft; dan wanneer de overdracht van de werkelijke eigendom van
de aandelen van een naamloze vennootschap cleze vennootschap ter beschikking
en onder de controle vm\. de nieuwe eige"
naar cloet vallen, daar de eigendom het
recht is om het genot van de zaken te hebben en er ovt>r op de meeste volstrekte
wijze te beschikken; en clan wanneer het
feit clat nanclelen van een vennootschap
ter beschikking van een Duitse onderdaan
waren de ondersekwesterstelling van
<leze aandelen aileen kon rechtvaardigen,
imlien zij in Belgie waren geweest,
de ondersekwesterstelling van de goecleren, rechten en helangen van de vennootschap zelf slechts mogelijk zijnde bij
vaststelling van het ten deze niet vastgestelde feit clat deze goederen en rechten
ter beschikking en onder de controle van
Duitse onclerdanen waren :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat de rechter over de
grond, souverein de draagwijdte beoordelencl van de feiten wellre hij wettelijk
vaststaand heeft bevonclen, verklaart dat
de door de gellroeders Kaiser toegestane
verkoop geen echte en rechtzinnige verrichting is; dat Spahn, die seclert lange
jaren de vertrouwensman van de voornoemcle gehroeclers was, nooit anders clan
in schijn het eigendomsrecht heeft uitgeoefend dat hem, naar thans worclt beweerd, werd overgeclragen; clat Spahn
zich in werkelijkheicl voegde naar de
<loor de gebroeclers Kaiser gegeven aanwijzingen en bevelen, ten eincle dezen te
vrijwaren tegen alle maatregelen welke
mochten genomen worden, hetzij door de
Duitsers, hetzij door de geallieerden, en
waarnit enig nalleel voor hen kon ontstaan;
Overwegende, gewis, dat het arrest in
een zijner overwegingen aanneemt dat
het mogelijk is dat, volgens Zwitsers
recht, de eigendom der litigieuze aanclelen van de gebroeclers Kaiser op Spahn
zou overgegaan zijn, dat het er evenwel

aan toevoegt dat deze omstundigheid in
elke onderstelling niets aan de quaestie
zou afdoen, omdat zij niet kan leiden tot
niet-toepassing van artikel 1 van de besluitwet van 23 augustus 19±4, aangezien
,(le aandelen steeds ter beschikking en onder de controle ''an de gebroeders Kaiser
zijn gebleven;
Overwegende dat het middel aldus opkomt · tegen overbollige overwegingen van
het arrest hetwelk, bij ontstentenis van
deze overweginge:il, gerechtvaardigd blijft
door de vaststelling dat de aanclelen ter
beschikking en onder de controle van
Duitse onderdanen zijn gebleven; dat het
eerste onderdeel van het middel dienvol'
gens niet ontvankelijk is;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, blijkens de niet gecritiseerde vermelclingen van het arrest,
aanlegster onder ue controle stond van de
holclingmaaschappij Orion, welke zelf onophoudelijk onder de controle van de ge-·
.broeclers Kaiser heeft gestaan;
Dat de rechter over ue grond door deze
vermeldingen op impliciete uoch ondubbelzinnige wijze heeft vastgesteld dat
aanlegster omler de controle, althans onder de onrechtstreekse controle van Duitse onderclanen stoncl, welke omstandigheid haar omlersekwesterstelling recht''aardigde;
Dat het tweede onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist;
Over het derde middel : schemling van
de artikelen 1, 2, 3 en 8 van cle besluitwet d.d. 23 aug·nstus 19!4, betreffende het
sekwester van de vijanclelijke goederen,
rechten of belangen, 97 van de Grandwet, doordat het bestreden anest het sekwester op de goederen van de N aamloze
vennootschap Aeroxon laat bestaan om
reclen dat cle aandelen van de Zwitserse
naamloze vennootschap Orion de eigendom waren of ten minste ter beschikking
stonden van de gebroetlers Kaiser, Duitse
onclerdanen, zonder vast te stellim dat
gezegLle goederen van de Naamloze vennootschap Aeroxon rechtstreeks of onrechtstreeks de eigendom waren en onder
de controle of ter beschikking waren van
Duitse onderdanen, dan wanneer de besluitwet del. 23 augustus 19±4 van beperkende uitlegging en toepassing is en de
ondersekwesterstelling slechts toelaat van
de goederen die de eigendom zijn en onder de controle of ter beschikking zijn
van Duitse onderdanen, wat het geval
niet is wanneer de aandelen van de Belgiselle vennootschap, eigenares van de
goederen, aan een Zwitserse vennootschap
behoren, zelfs indien de aandelen van
deze Zwitserse vennootschap onder de
controle of ter beschikking zijn van Duitse onderdanen, die nochtans n~et eigenaars er van zijn :

Overwegende dat de rechter over de
grond vaststelt dat, al heeft Spahn; Zwitsers onderdaan, naar Zwitsers recht misschien de eigendom van 80 t. h. van de
aandelen der vennootschap Orion, welke,
naar aanlegster toegeeft, de overgrote
meerderheid of de totaliteit van derzelver aandelen bezit, de zich in handen van
Spahn bevindende aandelen in werkelijkheic1 ter beschikking of onder de controle van Dnitse onclerclanen staan;
Dat hij alclus ondubbelzinnig er op
wijst dat de vennootschap Aeroxon onder
de, althans onrechtstreekse, controle
staat van Duitse onderdanen, die deze
controle uitoefenen lungs de vennootschap Orion om;
Dat, door te beslissen dat, vermits de
goederen van aanlegster onder de onrechtstreekse controle van Duitse onderdanen staan, zij onder toepassing vallen
van artikel 1· van de besluitwet van
23 awttistus 1944, de rechter over de
grond de aangeduiclP wetsbepaling niet
heeft geschonden;
Dat het middel niet lmn worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening, veroordeelt aanlegster tot de kosten
en overwegende dat de voorziening betekencl is gewPest v66r 15 september 1953,
datum van het in voege treden van de
wet van 20 juni 1953, verwijs't ze in cle
vergoeding van 150 frank jegens verweerder.
17 september l9ri3.- 16 kamer.- Voorzittm·, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggever,
H. Piret. Geliflcl·widenrle concl~tsie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal. - PJ,eiter·, HH. della ]'aille
d'Huysse en Van Leynseele.
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DOUANEN. ~ DOORVOER. - IN DOORVOER
INGEVOERDE EN NIE'L' WEDERUITGEVOEHDE
KOOPWAHEN. - lNVOERRECHTEN VERSCHULJliGD. - VERAN'l'WOORDELI.JKHEID VAN DE
GHENSEXPEDlTEUR DIE DE DOORVOERSAANGIF'l'EN ONDER'L'EKEND HEED"!'. - UITBETALING
JlER JlOOR DE GESTORTE BORGS01-I GEWAARBOHGDE RECH'l'EN.
Wannee·r in door'voer verzonden Twopwa1'en niet binnen cle bepaalde ter·mi.in wedernitgevoercl .<lii,in ge~veest, is fle yr·ensexpedite~tr
di.e cle doorvoer·aangifte
heeft oncler·telcend, behoudens het gevnl waaT de lcoopwnar- onder het toezicht van het tolbeheer zijn ver·gaan,
voor de betaling van de invoe1Yechten
·ve,rantwoordelijlc, afgezien van wellcer·lei beclr'og of overtreding van de st1·atwet, weUce oolc de oorzaalc van de niet-
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.wederwitvoe1· is ueweest en zelfs andanTes ellce ontlasting wellce onregelmatiu zo·u worden verleend,· het ttitbetalen
dezer r·echten wm·dt door de door hem.
uestorte bestend·ige bor·gsom gewaarborgd (1). (Wet van 6 augustus 1849,
art. 15, 27 en 29; wet van 27 december
1902, art. 6.)
(ZUCKERMAN, T. DlREC'l'EUR DEB DOUANEN
EN ACCIJNZEN 'l'E AN'I\VI!!RPEN.)
AUREST.

BET liOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 april 1952 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel : schending van
de a:rtikelen 97 van de Grondwet en 13:L7
tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest, aldus te
kort komende aan de verplichtil)g welke
op de rechter rust zij~ beslissing_. uit
te leggen door redenen che passen brJ de
eisen en verweren zoals deze in de conclusies der partijen worden voorgesteld,
het middel niet heeft beantwoord door
eiser tot verbreking hieruit afgeleid dat
de door verweerder ingeroepen beschikking van artikel 29 van de wet van 6 augustus 1849 « precies hetzelfde was als
het artikel waarvan beroepene de toepassing vraagt in verscheidene dagvaardingen die onderworpen zijn aan de 9" kamer der Correctioriele Rechtbank te .Antwerpen, dat beroepene zich dus zelf he~ft
gerechtigd vooraleer de rechtbank mtspraak heeft gellaan en zulks een werkelijke feitelijkheid uitmaakt ll, - gezegde
conclusies alclus latende gelden dat, wanneer een aanspraak op een recht bij een·
rechtbank wordt aanhangig gemaakt, de
partij die het litigieus recht uitoefent zonder de beslissing van deze rechtbank af
te wachten een feitelijkheid begaat :
Overwegende dat het bestreden arrest
een voldoend antwoord op de in het middel bedoelde conclusies verstrekt, waar
het onder meer, verklaart « dat, door het
onderschrijven van de doorvoeraangifte,
de grensexpediteur ll dit is ue aanlegger,
<< jegens het tolbeheer, de contractuele
verbintenis heeft aangegaan de goederen
regelmatig uit te voeren, en zich borg
heeft gesteld voor de betaling der desbetreffende rechten, indien deze goederen
niet uitgevoerd werden ll; dat hij aldus
<< tegenover het tolbeheer een wettelijke
verantwoordelijkheid van burgerlijke
aard ll op zich heeft genomen, en dat
« aldus het tolbeheer, onafgezien van de
strafrechtelijke vervolgingen, gerechtigd
was ter vrijwaring der ontdoken rechten
ten overstaan van aanlegger de bestendige borg in beslag te nemen ll;
(1) Verbr., 16 october· 1914 (Bull. en PAsrc.,
1945, I, 16).

Overwegenqe dat het middel derhalve
in feite niet opgaat;
.
. Over het tweede middel : eerste onller,
deel : schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 6, 1131, 1133, 1134, 1235,
1382 tot 1384 van het Burgerlijk Wetboek,
19, 27 en 29 van de wet van 6 augustus
1849 over de doorvoer, doordat het· bestreden arrest aangenomen heeft dat
eiser, in zijn enkele hoedanigheid van
aangever, gehouden kon blijven tot de
rechten en boeten betreffende de litigieuze koopwaren en uit dezen hoofde
onderworpen kon zijn aan inbeslagneming van rechtswege, alhoewel de doorvoerbrieven en ontvangstbewijzen opgemaakt waren geweest naar de wil van
hierboven vermeld artikel 19, en dit om
reden dat << de toldocumenten vals waren, daar de goederen, in tegenstrijd met
de valse meldingen en het bedrieglijk afstempelen op bedoelde documenten ten
grenskantore aangebrach't, geenszins een
vreemd grondgebied bereikt hebben l>,:
1° zonder onllerscheid te maken tussen
de materi~He valsheid en de intellectuele valsheid waarmede de kwestieuse
documenten zogezegd aangetast waren
(schending van artikel 97 van de Grondwet, van de hierboven bedoelde heschikkingen van de wet van 6 augustus
1849 en van artikel 1235 van het Burgerlijk Wetboek), 2° zonder acht te slaan
op de heschouwing dat eiser vreemd was,
of vreemd kon zijn, aan het gepleegd
bedrog en van cli't laatste geen kennis
had of geen kennis kon hehben (scherrding van dezelfde wetsbepalingen) , en
3o zonder acht te slaan op de heschouwing dat de agenten van het heheer
der clouanen daders of mededaders van
het bedrog waren, of konden ZIJn,
(schenc1ing van dezelfde wetshepalingen
en daarenboven van de artikelen 6, 1131,
1133, 1134 en 1382 tot 1384 van het Burgerlijk Wethoek) dan wanneer 1° en 2°
de aangever in doorvoer, eens dat de hij
artikel 19 hedoelde documenten afgeleverd zijn, niet meer tot de rechten en
boeten zou lmnnen gehouden zijn en dat
nog minder nit dien hoofde te zijnen
laste een inheslagneming zou kunnen
plaats grijpen, wanneer het werkelijk
gaat over docu.menten die door de agenten van het heheer opgemaakt werden,
en zelfs al zouden deze documenten met
intellectu:ele valshe~d aangetast zijn, in(Uen de aangever zulks niet wist; 3° het
feit, dat de. agenten van het beheer de
daders of de mededaders van het bedrog
zijn, het beheer, waarvan zij het orgaan
zijn belet de sommen welke het terugge-.
geven heeft of vrijgesteld heeft op zicht
van valse door zijn agenten afgeleverde
stukken terug te vprderen evenals zich
hij middel van een inheslagneming er
van meester te maken; tweede onder-

-6deel : schending van de artikelen. 414,
417, 545, 551, 557 en 558 van het Wetboek
van burgerlijke rechtspleging, 10, 14, 15,
19, 27 en 29 van de wet van 6 augustus
1849 over de doorvoer, doordat het bestreden arrest geweigerd heeft als een
feitelijkheid te erkennen de daad waardoor het beheer, zonder tot enige rechterlijke formaliteiten zijn toevlucht te nemen, ten belope der sommen met betrekking tot de litigieuze koopwaren, de borgstelling van eiser heeft geblokkeerd die
vroeger ten belope dezer zelfde sommen
bevrijd was geweest, dan wanneer geen
enkele inbeslagneming kan worden uitgevoerd behalve met toelating van de rechter of door middel van een actuele en uitvoerbare titel, en dat de enige titel waarop het beheer zich liet voorstaan ter zake
deze van de doorvoeraangifte was, titel
die vervallen was eens dat de doorvoerbrieven en ontvangbewijzen naar de wil
van artikel 19 van de wet van G augustus
1849 opgemaakt waren :
Over het eerste onderdeel van het middel:
Overwegende, enerzijds, dat in doorvoer verzonden koowaren slechts van invoerrechten worden vrijgesteld op voorwaarde dat zij l>innen een bepaalcle termijn worden wederuitgevoerd; dat, wanneer de wederuitvoer niet is geschied, de
invoerrechten verschuldigd zijn, welke
ook de oorzaak weze waarom de lwopwaren niet werden wederuitgevoerd, en
welke om het even ook de omstandigheden wezen welke de wederuitvoer hebben
ver hinderd;
Overwegende, anderzijds, dat, naar luid
van het artikel 29 van de wet van G augustus 1849 de doorvoer geschiedt op
aangeversrisico, en slechts voltrokken
wordt wanneer de koopwaren op een
vreemd grondgebied zijn toegekomen of
de tollinie in zee zijn voorbijgeraakt;
dat, krachtens het artikel 15 derzelfde
wet de door de aangever geleverde borg
niet aileen de uitvoering verzekert van
de opgelopen strafl'en maar ook nog de
uitbetaling van de op niet met invoerverbod belaste koopwaren verschuldigde
rechten;
Overwegende dat daaruit volgt dat, behoudens het geval wnar de koopwaren
in handen of onder toezicht van het tolbeheer zijn vergnnn, de grensext)editeur,
wiens bedrijf erin bestaat tolformaliteiten te vervullen, wanneer hij een doorvoeraangifte heeft onderschreven, jegens
het tolbeheer voor het uitbetnlen van de
invoerrechten verantwoordelijk blijft wegens het louter feit dat de in doorvoer
aangegeven koopwaren niet zijn wederuitgevoerd geweest, zulks afgezien van
welkerlei bedrog of overtreding van de
strafwet, welke ook de oorzaak weze van

de niet-wederuitvoer en :Zelfs ondanks
elke outlasting welke onregelmatig · zou
worden verleend; dat de bestendige borg
welke hij tot zekerheid voor de nakoming
van de in het ui:toefenen van zijn bedrijf
aangegane verplichtingen heeft geleverd,
ook de uitbetaling waarborgt van de invoerrechten welke verschuldigd zijn geworden ten gevolge van de niet-vervulling
van de voorwaarde waai·van de ten voordele van de in doorvoer aangegeven koopwaren toegekende vrijstelling van rechten afhankelijk was gemaakt;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat « de toldocumenten,. op
grond derwelke de waarborg, begin 1950,
vrijgesteld werd, vals waren en dat, in
tegenstrijd met de valse meldingen en
het bedrieglijk afstempelen op bedoelde
documenten ten grenskantore aangebracht, de goederen », welke het voorwerp :van de door aanlegger onderschreven doorvoeraangifte
zijn
geweest,
« geenszins een vreemd grondgebied hebben bereikt >> en dat cc niet wordt betwist
dat de doorvoer van bedoelde goederen in
werkelijkheid niet plaats had gehad, dat
deze integendeel in Belgie zijn gebleven
en hier ten laude aan de man werden
gebracht »;
Overwegende dienvolgens dat, waar het
l>estreden arrest heeft beslist dat cc het
tolbeheer, afgezien van de strafvervolgingen, gerechtigd was ter vrijwaring der
ontdoken rechten ten overstaan van aanlegger cle bestendige borg in beslag te
nemen >>, het geen enkel der in het mid del
aangewezen wetsbepalingen heeft geschonden;
Overwegende dat aan het eerste ondercleel 1•an het middel aldus grondslag
ontbreekt;
Over het tweede onderdeel van het middel :
Overwegende dat, zoals het wordt opgesteld, het middel niet werd onderworpen aan het o01·deel van de rechter over
de grond, dat het de openl>are orde niet
aanbelangt en niet voor de eerste maal
voor het Hof van verbreldng kan worden
opgeworpen; dat het tweede onderdeel
van het middel derha lve niet ontvankelijk is;
Over het derde middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest verzuimd heeft het door
eiser ingeroepen middel te beantwoorden
waarbij deze, om de hoogdringendheid
te rechtvaardigen, liet gelclen dat cc de
houding van beroepene het gehele bedrijf
van beroeper lamlegt », dan wanneer de
rechter ertoe gehouden is zijn heslissing
te motiveren ten opzichte van elk punt
van de eis zoals het voorgesteld is :
Overwegende dat, indien de rechter gehouden was ieder der in de conclusies op-
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geworpen verweermicldelen of excepties
te beantwoorden, hij nochtans niet verplicht was op het tot staving zijner beweringen door aanlegger ingeroepen feitelijk argument antwoorcl te verstrekken;
Overwegende dat het middel dienvolgens niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten en overwegende dat de voorziening
werd betekend v66r 15 september 1953,
<latum van het in voege treden van de
wet van 20 juni 1953, veroordeelt hem tot
de vergoeding van 150 frank aan verweerder.
17 september 1933. - 1" kamer.- YoO'I·zitter en versla.qgeve·r, II. Vandermersch,

raadsheer waarnemencl voorzitter. - GeU:ilcluidende conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, aclvocaat-generaal. Pleiters, HH. Demeur en Van Leynseele.

2"

KAMER. -

21 september 1953

1° VERKEIDR. 2°, -

VOORHANH.

WEGCODE, ARTIKEL 51,
-

0PENBARE

·wEG

DIE

VERDER DAN DE AANSLUITING LOOP1'. - BEGRIP.
2° VERBREKING. DRAAGWIJDTE. STRAFZAKEN. - VoORZIENING I'AN DE BEKLAAGDE. - VEBBREKING VAN DE BESLISSING
OVER DE PUBLIEKE VORDERING. - BRENGT
DE VERBREKING MEDE VAN DE NIE'l' DEFINIl'IEVE OVER DE VORDERJNG VAN DE BURGERLIJKE PAR'l'IJ GEWEZEN BESLISSING, ALHOEWEL

DE

VERDACHTE VERKLAARD HEEE"l'

Alf-

S'l'AND 'l'E DOEN VAN DE DOOR HEM TEGEN
DEZE BESLISSJNG INf1ESTE!.DE VOORZIENING.
1 o Loopt venler rlan cle annslu.iNnrJ, nnwr
lle zin vnn het arl'ikel iil, 2°, ·vnn cle
lVegcod.e, rle openlJa.re wey die aan de
weggebrwilce1· toelnnt zijn no·muLI.e weu
verder dan de ·in!JC'I'Cclen ·ri.jwer1 te 1!01'·uolgen (1).
2° De ve·rbreking •uwn rte beslissing vnn
veroO'I·delii~!J over cle pu.bUelce vonlet·ing
op de ·voorzienin,q vcm cle verdachte
bren,qt de ·verb·reking merle 1!nn rle niet
dejinif'ieve over lle 1!0rde·ring van de
lntrgerli.i ke pa·rti.i uewe.zen besliss·ing,
zelfs wanneer rle beklrw.gcle ve1·Tclannl

(1) Verbr., 21 november 1949, 6 maa1·t,
24 april, 22 mei en 3 juli 1950 (A>·r. Fe1·br.,
1950, biz. 155, 449, 526, 588 en 694; Bull. en
PASIC., 1950, I, 171, 476, 583, 656 en 792);
·~ juni 1951 (Arr. F erln·., 1951, biz. 578; Bttll.
en PAsrc., 1951, I, 670); 17 september en 8 october 1951 (A1-r. Ve·rbr., 1952, biz. 3 en 42;
-Hnll. en P~src.,, 1952, I, 4 en 45); 20 juni en

heeft van Zt}n voorzienmg tegen
beslissing atstand te tloen (2).

die

(COLI"N EN ANDEREN, '1'. BYLOOS EN ANDEREN EN
NAAMLOZE YENNOOTSCHAP BRUXELLOISE D' AU'1'0-'l'RANSPORTR, T. DE MAYER EN ANDEREN.)
AHRES'l'.

n:mT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 december 1952 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
I. Aangaande de voorziening van beklaagde, Petrus Colen :
A. Voor zoveel de voorziening gericht
is tegen de beslissing over de tegen aanlegger ingestelde publieke vordering =~
Over het tweede middel : schending
van de artikelen 97 van de Grondwet, 51,
2°, van het koninklijk besluit van 1 februari 1934, gewijzigd bij artikel 3 van het
hesluit van de Regent d.d. 16 october 1947,
2 van de wet van 1 augustus 1899, doorllat het hestreden arrest beslist dat de
door aanlegger gevolgde weg, de Hooikaai uiteraard secundair is omdat zij niet
verder dan de aansluiting loopt, terwijl
het terzelfdertijd vaststeit, enerzijds, dat
tussen de Hooikaai en de Houthulstwoudstraat zich een zeer ruim kruispunt uitstrekt hetwelk door opeenvolgende aarrsluitingen wordt gevormd, en anderzijds,
dat de Hooikaai eindigt aan de aansluiting van 'de wegen die het kruispunt vorlnen, en tenslotte, dat het bestaan van
de verlenging van de weg over de aansluiting op het kruispunt beoordeeld is ge-.
weest, waaruit volgt dat de beslissing op
onverenigbare vaststellingen en dienvolgens op tegenstrijdige of althans dubbelzinnige redenen rust;
Overwegen<le dat uU de vaststellingen
van het bestreclen arrest blijkt dat het
door De Mayer bestuurde motorvoertuig,
komende uit de Kalkkaai, naar de Handelskaai reed, welke de normale verlenging ervan is, toen het in botsing kwam
met het door aanlegger bestuurde motorvoertuig, dat van rechts kwam afgereden, over de Hooikaai, verkeersa<ler van
een openbare weg met meer dan een rijhaan;
Overwegende <lat het arrest erop wijst
dat het litigieus vraagpunt tot bepaling
13 juli 1953 (A>T. T'e1·br., 1953, biz. 719 en
802; Bull. en PAsrc., 1953, I, 827 en 929).
(2) Verbr., 9 juni 1952 (A>'T. Verbr., 1952,
biz. 561; Bnll. en PAsrc., 1952, I, 643). Zie oak
verbr., 5 mei 1952 (A>T. Fm·b>'., 1952, blz. 477;
B~tll. en PAsrc., 1952, I, 548, en nota's 3 en 4);
1 december 1952 en 2 maart 1953 (A1·r. Ferbr.,
1953, biz. 172 en 451; B~tll. en PASIC., 1953, I,
192 en 509),
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van de verkeersvoorrang tussen beide bestuurders, hierin bestaat, te weten of de
Hooikaai al dan niet verder dan de aansluiting loopt;
Overwegende dat elke openbare weg,
die de weggebruiker in de mogelijkheid
stelt zijn weg normaal over de ingereden
rijweg te vervolgen, naar de zin_ van artikel 51, 2°, van de Wegcode, wordt aangezien als verder lopend dan de aansluiting;
Overwegende dienvolgens, dat de in het
middel bedoelde redenen wegens hun dubbelzinnigheid niet wettelijk het door het
arrest aan de door aanlegger gevolgde
weg toegekend secundair karakter hebben kunnen rechtvaardigen;
Overwegende dat de enkele door het
arrest ten laste van aanlegger als bewezen beschouwde font, de miskenning is
van het recht op verkeersvoorrang; dat
daaruit volgt dat het dispositief waarbij
aanlegger krachtens de artikelen 418 en
420 van het Strafwetboek wordt veroordeeld niet wettelijk gerechtvaardigd is;
Dat het middel dus gegrond is;
B. Voor zoveel de voorziening gericht
is tegen de beslissing gewezen over de
vordering :
1° Van de burgerlijke partijen Hubert
· Byloos en consorten Byloos, welke het geding van Augustine Janssens, echtgenote
Byloos, hervat hebben;
Overwegende dat aanlegger verklaard
heeft afstand te doen van zijn voorziening tegen de over de vordering van deze
burgerlijke partijen gewezen beslissing;
. Overwegende dat deze beslissing, welke
zich ertoe beperkt een provisionele vergoeding toe te kennen en een deskundig
onderzoek te gelasten en waarbij niet
over een betwisting nopens de bevoegdheid uitspraak worclt gedaan, geen eindbeslissing is naar de zin van artikel 416
van het Wetboek van strafvordering; dat
daaruit volgt dat de afstand van aanlegger niet als een afstand van zijn vordering kan aangezien worden;
Overwegende dat de verbreking van de
over de publieke vordering gewezen beslissing die medebrengt van de over de
vordering van voormelde burgerlijke partijen gewezen beslissing;
2° Van de burgerlijke partij Urbain
Kina:
Overwegende dat de verbreking van cle
beslissing gewezen over de tegen aanlegger ingestelde publieke vordering de verbreking medebrengt van de over de vordering van vermelde burgerlijke partij
gewezen beslissing;
II. Aangaande de voorziening van de
naamloze
vennootschap
« Bruxelloise
d'auto-transports ''
burgerlijk
verantwoordelijke partij :

Overwegende dat, met uitzondering vau
de verklaring dat aanlegger burgerlijk
verantwoordelijk is voor de veroordelingen tot de kosten van de publieke vor:deringen en voor de gebeurlijk door zijn
aangestelde Colen opgelopen burgerlijke
veroordelingen, de verbreking van de
beslissingen ten opzicbte van deze laatste
geveld over de publieke vordering en over
de vordering van de burgerlijke partijen
de vernietiging medebrengt van de ten
laste vau aanlegster uitgesproken veroordelingen;
III. Aangaande de voorziening van de
naamloze
vennootschap
« Bruxelloise
d'auto-transports ,,, burgerlijke en dagvaardende partij tegen Lucien De Mayer
en Urbain Kina :
Overwegende dat over de vordering van
aanlegster dezelfde beslissing behoort te
worden getroffen als over de door Urbain
Kina tegen Colen ingestelde vordering;
dat de beslissing gewezen over deze laatste vordering, de verbreking medebrengt
van de hier bestreden beslissing;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, behalve in zover het de
naamloze
vennootschap
« Bruxelloise
d'auto-transports"
burgerlijk verantwoordelijk voor haar aangestelde Colen
heeft verklaard en over de publieke vordering .ten laste van Lucien De Mayer
uitspraak heeft gedaan; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt de verwerende burgerlijke partijen tot de kosten;
verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Luik.
21 september 1953. - 2• kamer.- Voorzittcr, H. Wouters. voorzitter. Vcrslaggevcr, H. Anciaux Henry de Faveaux. - Gclijlvluidencle conchtsie, H. Mahaux,
advocaat-generaal.
Pleite1·,
H. VanRyn.
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VONNISSEN EN ARRESTEN.
- VONNIS VAN VEROOIWELING.
- GEBREK AAN VASTSTELLING IN IIET VONNIS
VAN DE AANDUIDING DOOR DE RECHTER OP DE
TERECHTZITTING VAN DE TOEGEJ;'ASTE WETSBEl'ALING. - NIE'l' OP S'l'RAF VAN NIETIGHEID
VOORGESCHREVEN PLEEGVORM.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - S'J'RAFZAKEN. - AANDUIDING VAN DE TOEGEPAS'l'E WETSBEl'ALINGEN. VERWIJZING NAAR IIET BEROEl'EN VONNIS. 1"

STRA~'ZAKEN.

WE'LTELI~KIIEID.

1° De verplicht-ing in het •vonnis te ve1'm.elden dat de rechte1·, tm· terechtzit-
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ting de toegepaste wetsbepaUng heejt
aangedttid, wordt niet op str·at van nietigheid opgelegd (1). (Wetb. van straf-

vordering, art. 163, 171 en 195.)
2° Het vonnis dat in hoger be·roep een
vonnis van veroor·deling bevestigt do01·
te venvijzen naar· de do01· de eerste
r·echter· aangeduide wetsbepalingen welke de bestanddelen van het ten laste
van de eiser gelegd misdrijf vermelden
en welke de strafjen bepalen, rnotiveert
z·ijn beslissing naar r·eoht, overeenlcomstig het voat·schrijt van ar·tilcel 97 van
de Gr-ondwet (2).
(MARO'l' EN ANDEREN, '1'. PAUQUAY.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 11 februari 1953 in hoger beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Luik uitspraak doende als
rechtbank naar dewelke de zaak werd
verwezen;
Overwegende dat aanleggers verklaard
hebben hun voorziening tot de beschikkingen betreffencle de publieke · vordering
te beperken;
I. Aangaancle de voorziening van beklaagde Joseph Marot :
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 1U5 van
het Wetboek van strafvordering, gewijzigd bij de wet van 2 januari 1924, doordat de bepaling van artikel 2 van de wet
van 1 augustus 1899 houdende herziening
van de wetgeving en van de reglementen
op de politie van het verkeer, gewijzigd
bij de wet van 1 augustus 1924, waarvan
in het bestreden vonnis toepassing op
aanlegger werd gedaan, niet door de voorzitter ter terechtzitting aangeduid is geweest:
Overwegende dat het middel niet het
artikel195 van het Wetboek van strafvordering bedoelt, doch in werkelijkheid de
artikelen 163 (gewijzigd bij de wet van
2 januari 1924) en 176 van hetzelfde Wetboek, die gelden voor de in hoger beroep
gewezen vonnissen van de correctionele
rechtlmnken;
Overwegende dat de verplichting om in
het vonnis te vermelden dat de rechter
de toegepaste wetsbepaling heeft aangedu~d, niet op straffe van nietigheid is
--------------------------------(1) Verbr., 20 januari 1930 (Bull. en PAsrc.,
1930, I, 68, en nota 2) ; 23 september 1935
(ibid., 1935, I, 342) ; 8 januari 1940 (ibid.,
1940, I, 4); 3 januari 1949 (Ar·r. Ve1·br·.,
1949, biz. 5; Bull. en PASIC., 1949, I, 5).
(2) Verbr., 29 september 1952 (An·. Ver·br.,
1953, biz. 18; Bull. en PASIC., 1953, I, 20).

voorgeschreven; dat luidens artikel 163
van het Wetboek van strafvordering, gewijzigd bij de wet van 2 januari 1924, de
enige sanctie bij weglating van dergelijke
vermelding een geldboete is ten laste van
de griffier;
Overwegende, anderzijds, dat het bestreden vonnis volgende melding inhoudt :
« Gelet op de door de eerste rechter aangegeven artikelen en bovendien... ''; dat
het beroepen vonnis, op 19 december 1951
gewezen door de politierechtbank te Verviers, na erop gewezen te hebben dat het
openbaar ministerie geconcludeerd heeft
tot toepassing van verscheidene wetsbepalingen, waaronder artikel 2 van de wet
van 1 augustus 1899 voorkomt, vaststelt
dat de ten laste van aanlegger als bewezen aangeziene feiten onder toepassing
vallen van gezegde artikelen, met uitzondering van zekere wetsbepalingen,
waaronder voormeld artikel 2 niet voorkomt;
Dat de rechtsgrond, vereist door artikel 97 van de Grondwet, dienvolgens in
het vonnis bestaat;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het twcede middel : schending
van de artikelen 36, 4°, en 57, 1°, en 2°,
van het koninklijk besluit van 1 februari
1934, houdende Algemeen Reglement op
de verkeerspolitie, doordat het bestreden
vmmis de vaststellingen verkeerd interpreteert waarop het de uitsluitende verantwoordelijkheid van aanlegger in de
voorgevallen aanrijding steunt, door het
feit aan te voeren dat Pauquay normaal
reed terwijl aanlegger een rijbeweging
uitvoerde, dan wanneer beide weggebruikers zich op een aanslniting bevonden
waar Pauquay, verre van normaal te rijden, een stellig verbod van de Wegcode
overtreden heeft door voor te steken, en
dan wanneer, op het ogenblik van de aanrijding, aanlegger zijn manceuvre voltooid
had:
Overwegende dat de stelling van het
middel uitsluitend hierop steunt dat aanlegger zijn rijbeweging voleindigd had;
Overwegende dat het middel tegengesproken wordt door de souvereine vaststellingen van het bestreden vonnis, volgens welke, na achteruit gereden te zijn,
aanleggers voertuig op de rijweg dergelijke stelling innam dat, tot vrijmaking
van de rijweg, desnoods zelfs door voorwaarts te rijden, een beweging van aard
om het gewoon verkeer van de voertuigen af te snijden noodzakelijk moest u~t
gevoerd worden, dit wil zeggen, werkelijk, een rijbeweging;
Dat het middel, dienvolgens, niet kan
worden aangenomen;
En overwegende dat de substantii:He of
op straf van nietigheid voorgeschreven
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de beslissing overeenkomstig de wet is;
II. Aangaande de voorziening van Jacques Beaufays, burgerlijke verantwoordelijke partij :
Overwegende dat aanlegger, die zich
vermag te voorzien jegens het openbaar
ministerie wat de veroordeling tot de
geldboete en tot de kosten van de publieke
vordering betreft, te di,en opzichte, geen
enkel bijzonder middel aanhaalt en dat
het hof er ambtshalve geen opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de
kosten.

2° Op de enlcele hoge1·e bemepen · vnn het
openbaar ministerie en van de verclachte mag de 1·echter in hoye1· beroep
cle dom· de eerste 1·echter ten lnste van
cle verdnchte en ten laste van de bnrrJerlij lee pa1·tij 1titgespmlcen vemordeUng niet ve1·zwfiren (2) .

(PATERNOSTER, '1'. NA'l'IONALE MAATSUHAPPIJ VAN
DE BELGISCHE SPOOBWEGEN EN ANDEREN.)
AURES'l'.

besl·uitwet van .14 november .1939 voo·rz·iene betet/.geling ·is slechts toepasseUjlc wnnneer rle stnnt vnn dl·onlcenschnp vnn de bestttnrde1· vnn een voe·rtwig vnststnnnde is; clit bestnncldeel ·vnn
het rniscl1·i,if is niet bewezen wnnnee1·
cle 1·echter er op wijst dat cle bestttw·cler zich in een gevnn1·lij lee toestancl vnn
nlcoholische intowicntie bevoncl wellce
een verminclering zijneT psychornoto1"ische 1·ejtewen nwdebrncht. en deze
toestnncl tegenover een lcennelij lee stftnt
'l!fln dronlcenschnp stelt (1).

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 18 februari 1953 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
I. Voor zoveel de voorziening gericht is
tegen de over de publieke vordering gewezen beslissing :
Over het enig middel : schending van
tle artikelen 1, 3 en 10 van de besluitwet
van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap, en 97
van de Grondwet, doorclat het bestreden
arrest aanlegger tot een maand gevangenisstraf en een geldboete van 50 frank
(op 1.000 frank gebracht) heeft veroordeeld om <<in staat van clronkenschap in
een openbare plaats bevonden te zijn geweest met de omstancligheid dat hij een
autovoertuig bestuurcle )), en clienvolgens
te zijnen laste de ontzetting geclurende
zes maanden heeft uitgesproken van het
recht om ·een voertuig of een luchtschip
te besturen of een rijdier te geleiden, zich
ertoe beperkend tot staving van zijn beslissing het feit aan te voeren clat uit de
hestanddelen van de zaak blijken zou clat
aanlegger « indien hij misschien niet in
een kennelijke staat van dronkenschap
l"erkeercle, zich nochtans in een gevaarlijke staat bevond van alcoholische
intoxicat1e, welke een vermindering van
zijn psychomotorische reflexen, met zich
bracht, en welke hem onder toepassing
doet vallen van artikel 3 van de besluitwet van 14 november 1939 )), clan wanneer
tot toepassing van de door voormeicle besluitwet van 14 november 1939 gestelcle
straffen, nooclzakelijk client te worden onclersteld dat, overeenkomstig de bewoordingen zelf van artikel 1, cle wetsovertrecler in staat van dronkenschap is bevonden
geweest; clan wanneer, door het eenvouflig feit zich « in een gevaarlijke staat
van alcoholische intoxicatie te bevinden
welke een yermindering v::m de psycho-

(1) Zie verbr., 6 juli 1936 (Bull. en PAsrc.,
1936, I, 333); 22 september 1947 (A1·r. Ve1·b·r.,
1497, biz. 284; B1tll. en PAsrc., 1947, I, 374);
7 mei 1951 (Arr. Ve·rb1·., 1951, biz. 516; B1tll.
en PAsrc., 1951, I, 608); 1 juni 1953 (Bnll. en
PAsrc., 1953, I, 764).
(2) Verbr., 5 juii 1948 (A1'1'. Ve·rb1·., 1948,

biz. 377; Bull. en PASIC., 1948, I, 437, en
nota 2); 14 februari 1949 (Arr. Ye1'b1·., 1949,
biz. 116; B1tll. en PAsrc., 1949, I, 128); 3 april
1950 (A1-r. Verb1·., 1950, biz. 504; Bull. en
PAsrc., 1950, I, 546); 17 november 1952 en
12 januari! 1953 (A1T. Ve1'b1·., 1953, biz. 153 en
284; Bull. en PAsrc., 1953, I, 167 en 316).

21 september 1953. - 2" kamer. - VoorzUte·r, H. Wouters, voorzitter. Vel·slngyever, H. Anciaux Henry de Faveaux.- Gelijlcluidende conclttsie, H. Ma1mux, advocaat-generaaL
Ple'iters,

HH. Gilson de Rouvreux en Delacroix.
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1° DRONKENSOHAP. - BESLUI'l'WE'J' VAN
14 NOVEMBER 1939, AR'l'IKEL 1, 3 EN 10. -

VERDACH'l'E \'EROORDEELD OM IN STAAT VAN
DRONKENSCHAP EEN VOERTUIG TE HEBBEN
GESTUURD. - DUBBELZINNIGE VASTSTELLlNG
VAN DE

S'.rAAT VAN DRONKENSCHAP.

-

0N-

WETTELIJKE VEROORDELING.
2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. llURGERLHKE VORDERINO. - HOGER BEROEP DOOR HEI' OPENBAAR l\HNISI'ERIE EN
DQOR ilE VERDACHTE INGESTELD. - VERZWARING VAN DE TEN BATE VAN DE BTJRGERLIJKE
PAU'J'IJ UITGESPllOKEN VEUOORDELING. - 0NWETTELIJKHEID.
1 o De flo01· de n1·tUcelen 3 en 10 vnn cle

--------------:_!

1-=-=-:-==-:.~-~-=-=-:-~.

-11motorische refiexen met zich brengt ll, te
stellen tegenover wat het « een kennelijke
.staat van dronkenschap ll noemt, om tenslotte slechts het alzo omschreven feit
ten laste van aanlegger als bewezen te
beschouwen, zonder verder toe te lichten
wat door « kennelijke staat van dronkenschap ll dient verstaan, het bestreden arrest althans de juridische grond onzeker
laat welke het aan zijn beslissing wil
·geven en alle mogelijkheid van controle
door het Hof van verbreking uitsluit
·omtrent de wettelijkheid van de ten laste
van aanlegger uitgesproken veroordelingen en ontzettingen :
Overwegende dat de bij de artikelen 3
en 10 van de besluitwet van 14 november
~939 voorziene straffen enkel toepasselijk
zijn voor zoveel de << staat van dronkenschap ll van de bestuurder van het voertuig vaststaande is;
Dat deze omstandigheid in het ondernavig geval niet vastsgesteld is, vermits
het arrest << de kennelijke staat van
·dronkenschap ll, welke het ten laste van
aanlegger niet aanstipt, schijnt te stellen tegenover << een gevaarlijke staat van
alcoholische intoxicatie, welke een vermindering medellrengt van de psychomotorische reflexen )) en welke alleen ten
laste van beklaagde als bewezen wordt
aangezien;
Dat deze dubbelzinnige bewoordingen
van de beslissingen het hof niet veroorloven na te gaan of de elementen van de
·aanlegger ten laste gelegde inbreuk op de
artikelen 1 en 3 van de besluitwet van
~4 november 1939 verenigd zijn;
Dat, dergelijke dullbelzinnigheid in cle
reclenen, met een gebrek aan motieven gelijkstaancle, het bestreden arrest artikel 97 van cle Grondwet geschonden
heeft;
Dat het middel dus gegrond is;
En overwegende, voor het overige, dat
de sullstantHHe of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en clat de beslissing overeenkomstig de wet is;
II. Voor zoveel cle voorziening gericht
is tegen fl<) lleslissing gewezen over de
lmrgerlijke vordering van de Nationale
maatschappij der belgische spoorwegen :
Over het enig· middel : schending van
artikel 202 van het Wetboek van strafvordering (gewijzigd bij artikel 7 van de
wet van 1 mei 1849), doordat het bestretlen arrest, alhoewel de burgerlijke
partij, de Nntionale maatschappij van
uelgische spoorwegen, geen hoger beroep
tegen de beslissing van de eerste rechter
instelde, desniettemin het bcdrag van de
ten voordele van gezegde partij ten laste
van aanlegger toegeke!lde vergoeding van
'791 fr. 50 op 1.582 fr. 95 heeft gebracht,
alclus onwettdijk de toPstand van aanleg-

ger jegens gezegde burgerlijke partij verzwarend op het enkel hoger beroep van
de beklaagde, van het openbaar ministerie en van de andere benadeelden;
Overwegende dat de eerste rechter aanlegger enkel had veroordeeld tot het betalen van een vergoeding van 791 fr. 50
jegens de burgerlijke partij;
Dat, alhoewel gezegde burgerlijke
partij van deze beslissing niet in hoger
beroep was gekomen, het bestreden arrest deze vergoeding op 1.582 fr. 95 heeft
gebrucht;
Dat het arrest aldus aanleggers toestand heeft verzwaard met schending van
artikel 202 van het Wetboek van strafvordering (art. 7 van de wet van 1 mel
1949);
Dat het middel gegrond is;
III. Voor zoveel de voorziening gericht
is tegen de beslissing gewezen over de
vordering van de andere burgerli.ike partijen :
Overwegende dat cle voorziening niet
ontvankelijk is voor zoveel zij gericht is
tegen de beschikkingen van het arrest
waarbij uitspraak wordt gedaan over de
vordering van Emma Smits, welke beschikkingen niet definitief zi.in en geen
betwisting nopens de bevoegdheid beslechten;
Dat aanlegger geen enkel middel inroept met betrekking tot de andere vorderingen en dat het Hof er van ambtswege geen opwerpt;
IV. Voor zoveel de voorziening gericht
is tegen de beslissing gewezen over aanleggers burgerlijke vordering tegen Rene
Carriere :
Overwegende dat nit geen enkel stuk
van de procedure blijkt dat de door aanlegger als burgerlijke parti.i ingestelde
voorziening zou betekend geweest zijn aan
de parti.i waartegen zi.i gericht is;
Dat zi.i, naar luid van artikel 418 van
het Wetboek van strafvordering, niet
ontvankelijk is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, voor zoveel het aanlegger
heeft veroordeeld wegens inbreuk op de
artikelen 1 en 3 van de besluitwet van
14 november 1939 en over de door de Nationale maatschappij der belgische spoorwegens ingestelde burgerlijke vordering
uitspraak heeft gedaan; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaa'kt
worden op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; verwijst de zaak
naar het Hof v.an beroep te Luik; veroordeelt aanlegger tot twee derde en verweerster, Nationale maatschappij der
belgische SllOOrwegen, tot een derde der
kosten.
21 september 1953. - 2• kamer.- Voor-

zitter, H. Wouters. voorzitter. -

Ver-

slaggever, H. De Bersaques. Gelijkluidende conclusie, H. Mahaux, advocaatgeneraal. - Pleiter, H. Faures (van de
Balie bij het Hof van beroep te Brussel).
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1° MIDDELEN VAN VERBREKING.S'L'RAFZAKEN. - MIDDELEN EEN GEBREK AAN
ANTWOORD OP DE CONCLUSIES AANVOEREND.
- GEPAST AN'l'WOORD. - MIDDELEN FEITELIJKE GRONDSLAG :MISSEND.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. S'J'RAJ<'ZAKEN. VERKEER. - 00NCLUSIES AANVOERENDE DAT DE
AANSLUI'l'ING WELKE HE'J' SLACH'l'Ob'FER VOORNEMENS WAS IN 'l'E RIJDEN ONZICHTBAAR WAS
VOOR DE VERDACH'l'E DIE DERHALVE GEEN
OVERDREDING VAN ARTIKEL 36, 4°, VAN DE
WEGCODE BEDREVEN HEEF'l'. - GEEN GRIEF
ERVAN AAN DE CONCLUDERENDE GEDAAN EEN ONREGELMATIGE VOORBI.TS'l'EKING TE HEBBEN
AANGEWEND OF GEPOOGD 'l'E HEBBEN AAN TE
WENDEN. VERWEER DAT NIE'l' DIENT TE
WORDEN BEAN'l'WOORD.
3° lVIIDDELEN VAN VERBREKING.
S'l'RAFZAKEN. - MIDDEL GESTEUND OP EEN
'l'EGENSTRI.TDIGHEID IN DE MO'l'IEVEN. -MIDDELEN VRI.T VAN TEGENS'J'RI.TDIGHEID. -MIDDEL IN FEITE NIE'l' OPGAAND.
4° ONVRIJWILLIGE SLAGEN EN VERWONDINGEN. - GEBREK AAN VOORUI'l'ZICH'l' OF VOORZORG. - BESTUREN VAN EEN
MOTOVOER'l'UIG MET ZEER GROTE SNELHEID
DOOR EEN BESTUURDER DIE ZICH NIE'l' IN EEN
NORMALE PHYSISCHE 'J'OES'l'AND BEVINDT. FEI'l' DAT TOT EEN GEBREK AAN VOORUITZICHT OF VOORZORG AANLEIDING GEVEN KAN.

1° .Missen feitelijke grondslag de middelen
afgeleid tiit een gebrelc aan antwoonl
op de conclusies, indien deze in 1Ze bestYeden beslissing een gepast antwoo1·d
hebben gelct·egen (1).
2° De conclusies waarbij de ve·rd1whte
doet gelden dat de aanslttit-ing wellce
het slachtoffer voot·nemens was in te
rijden, voor hem onzichbaar was en dat
hij derhalve geen overtreding van artilcel 86, 4°, van de We,qcode heeft bedreven, dienen niet te worden beantwoot·d,
indien geen grief er van awn de verdachte wordt gemaalct in overtt·e(ling
van voonneld artilcel een voorb'ijsteking
(1) Vaststaande rechtspraak. Zie onder meer
verbr., 13 juli 1953 (Bttll. en PAsrc., 1953, I,
931).
(2) Verbr., 1 december 1952 (A·N. Ve1·br.,
1953, biz. 183; Bull. en PASIC., 1953, I, 202, en
nota 2) en 2 maart 1953 (B«ll. en PAste., 1953,
I, 497).
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te hebben verricht of gepoogd te hebben
te verrichten (2).
3° Mist feitelijlce grondslag het middeZ
dat op een tegenstrijdigheid der motieven steunt, indien de motieven vrij van
tegenstrijdigheid zijn (3).
4° Het bestttren met ove·rgrote snelheid
•van een t!oertttig doot· een bestttu•·der
die zich niet in een nonnale physische
toestand bevindt lean het door de
artilcelen 418 en 419 van het Stmfwetboek voorz·ien verzwim ann vooruitzioht of vom·zorg tt'itmalcen (4).

('I'HEYS, 'l'. DANDOY EN ANDEHEN.)
ARHES'l'.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 februari 1953 door. het Hof
van beroep te Brnssel gewezen;
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 418 en
419 van het Strafwetboek, doordat het
bestreden arrest geen antwoord verstrekt
op de conclnsies waarbij aanlegger deed
gelden dat het slachtoffer, dat een rijwiel
met hnlpmotor bereed, zonder voorafgaande waarschuwing plots linksaf was
gezwenkt, en door deze ongelegen rijbeweging de aanrijc1ing onvermijdelijk gemaakt had :
Overwegende dat het bestreden arrest
aanneemt clat het slachtoffer « een font
heeft begaan door linksaf te zwenken ll
en « dat ook deze font gedeeltelijk de
oorzaak der aanrijding geweest is ll, maar
bovendien erop wijst « dat het ongeval
inzonderheid te wijten is aan de toestand
van onbewustheid of verlaagde bewnstheid waarin hij (aanlegger) alstoen verkeerde, en die hem heeft belet van op een
voldoende afstand het slachtoffer te zien
hetwel)r door niets aan zijn gezicht was
onttrokken ll;
Overwegende dat alclus antwoord verstrekt werd op het door aanlegger bij
conclusies voorgedragen verweer;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede micldel : schending
van de artikelen 97 van de Grondwet,
418 en 419 van het Strafwetboek, doordat
het bestreden arrest geen antwoorcl heeft
verstrekt op de conclusies waarbij aanlegger deed gelden dat de aansluiting op
de openbare weg welke het slachtoffer
zich voornam in te slaan, volkomen on(3) Vaststaande rechtspraak. Zie onder meer
verbr., 13 juli 1953 (Bull. en PAsrc., 1953, I,
933).
(4) Zie verbr., 30 januari en 15 mei 195~
(Arr. Ve1·br., 1950, biz. 341 en 571; Bull. en
PASIC., 1950, I, 366 en 639).

~
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zichtbaar is voor een weggebruiker dfe
in de door aanlegger gevolgde richting
rijdt :
Overwegende dat, aangezien het bestreden arrest aanlegger niet verwijt een
voorbijstekingsmanamvre te hebben verricht of gepoogd te verrichten bij het naderen of bij het oversteken van een
splitsing, een aansluiting of een kruising,
de feitelijke omstandigheden, waaruit
aanlegger bedoelde af te leiden dat hem
<< wegens inbreuk op artikel· 36, 4°, van
de Wegcode )) geen aandeel in de verantwoorclelijkheid kon worden ten laste gelegd, ter zake zonder belang waren;
Dat een verweer hetwelk tegen een niet
als bewezen beschouwue grief wordt ingebracht, geen antwoorcl vergt;
Dat het mtddel niet kan aangenomen
worden;
Over het clerde middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 418 en
419 van het Strafwetboek, doordat in de
gronden van het bestreden arrest tegenstrijdigheicl gesloten ligt, waar het aanneemt dat de rijbeweging van de linksaf
zwenkende wielrijder een fout uitmaakt
en waar ue rechter, om te oordelen of
desniettemin aan aanlegger een fout is
aan te wrijven, verzuimt te onclerzoeken
of cle aansluiting al clan niet voor hem,
aanlegger, zichtbaar was :
Overwegende dat nit de vaststelling
dat het slachtoffer een font heeft begaan
<< door linksaf te zwenken en door zodoende de weg af te snijden voor de beklaagde (hier aanlegger) die zijn weg
vervolgde )), niet noodzakelijk voortvloeit
dat het ongeval ook niet tot oorzaak kon
hebben een aan aanlegger te wijten gebrek aan voornitzicht of aan voorzorg
behalve slecltts in het geval waar de aanslniting met de openbare weg, welke het
slachtoffer zich voornam in te slaan,
voor aanlegger zichtbaar was:
Dat de door het slachtoffer begane fout
derhalve als bewezen kon worden beschonwd zonder dat de rechter er deswege toe gehonden was, om in hoofde van
aanlegger op een samenlol)ende fout te
wijzen, na te gaan of de aanslniting al
dan niet zichtbaar was voor de bestuurder die met zijn voertnig over de door
voormelde aanlegger gevolgde weg reed;
Overwegende clerhalve dat in de in het
midclel aangednide elementen van de beslissing generlei tegenstrijdigheid blijkt
aanwezig te zijn;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het vier·de en het vijfcle micldel :
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 418 en 419 van het Strafwetboek, doordat het bestreden arrest, eerste
onderdeel, geen antwoord verstrekt op de
conclnsies waarbij aanlegger staande

hield « dat het slachtoffer een ongelegen
rijbeweging uitgevoerd had welke de
aanrijuing onvermijdelijk had gemaakt ))
hetgeen ermede gelijkstaat te zeggen dat
de rijbeweging niet kon worden voorzien
en de enige beslissende oorzaak van het
ongeval was, en, tweede onderdeel, ten
onrechte zegt dat de beklaagde niet beweert verrast te zijn geweest door een
onvoorzienbare rijbeweging van het
slachtoffer en zich ertoe beperkt te verklaren dat hij plots een wielrijder
v66r zich gezien heeft, alsof het door
aanlegger ingeroepen mtddel enkel afgeleid was uit de onvoorzienbaarheid van
de aanwezigheid van de wielrijder op de
weg:
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat aanlegger in zijn conclusies v66r ltet hof van beroep staande
hield dat, terwijl geen schuld tegen hem
als bewezen kon worden beschouwd, het
slachtoffer integendeel, door het uitvoeren van een ongelegen rijbeweging die de
aanrijding onvermijdelijk maakte, « nagelaten had zich te voegen naar de in artikel 31, paragraaf 2, van de Wegcode
vastgelegde regels )) en zodoende een
ernstige fout had begaan, welke uitsluitend de oorzaak van het ongeval was;
Overwegende dat uit het op het eerste
middel verstrekte antwoord blijkt dat
het bestreden arrest, hoewel het bestaan
vaststellend van een verband van oorzaak
tot gevolg tussen de door het slachtoffer
begane fout en het ongeval, ten laste van
aanlegger wijst op een gebrek aan voornitzicht of aan voorzorg waaraan, naar
het verklaart, het ongeval te wijten is;
Dat aldns antwoord op aanleggers conclnsies werd verstrekt;
Dat het eerste onderdeel van de middelen feitelijke grondslag mist;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat de rechter over de
grond de staa:t van dronkenschap van
aanlegger vaststellend, er op wijst, om de
gevolgen daarvan te bepalen, « dat beklaagde niet beweert verrast te zijn geweest door een onvoorzienbare manreuvre
van het slachtoffer; dat hij zich ertoe beperkt te verklaren plots een wielrijder
gezien te hebben )) ;
Overwegende da't dit relaas der feiten
niet, zoals aanlegger het bij vergissing
schijnt te begrijpen, afgeleid is nit de
door hem v66r het hof van beroep genumen conclnsies, maar, zoals uit de termen
zelf van het arrest blijkt, ,uit de gegevens
van het dossier en van het ter zitting
gedane onderzoek;
Overwegende dat de middelen gegrond
zijn op een verkeerde interpretatie van
het arrest en dat de ontkenningen welke
tegenover vaststellingen van
1 aanlegger

feitelijke aard stelt, steun vinden noch in
de bestreden beslissing, noch in de rechtsplegingsstukken waarop het hof acht vermag te slaan;
Dat het tweede onderdeel van de middelen feitelijke grondslag mlst;
Over het zesde middel : schending van
de artikelen 418 en 419 van het Strafwetboek doordat het bestreden arrest in algeme'ne termen beslist dat voor een autobestuurder het feit een wagen met zeer
gTote snelheid te besturen wanneer hij
zich niet in een normale physische toestand bevindt, een fout uitmaakt, en
doordat het aldus voormelde artikelen 418
en 419 van het Strafwetboek verkeerd
geinterpreteerd heeft :
Overwegende dat, zoals uit de bewoordingen van het bestreden arrest blijkt,
de rechtei· niet bij algemene en als regel
geldende beschikking uitspraak heeft gedaan;
Dat de rechter, zonder de zin van de
wetsbepalingen te miskennen welke hij
toepaste, met des te meer reden heeft
kunnen oordelen dat een gebrek aan vooruitzicht of aan voorzorg uitmaakte het
feit voor een autobestuurder die zich niet
in een normale physische toestand bevond welker aard ten deze nader wordt
omschreven, om een motorvoertuig met
zeer grote snelheid te besturen, daar het
besturen van een voertuig door de wetgever wordt beschouwd, zoals uit artikel 3 van de besluitwet van 14 november
1939 blijkt, als een bedrijvigheid die bijzondere voorzichtigheid of voorzorgen
vergt;
Dat het middel naar recht faalt;
En overwegende, voor het overige, voor
zoveel de voorziening gericht is tegen de
over de strafvordering gewezen beslissing, dat de substantiele of op straf van
nietighei.d voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en dat de straffen overeenkomstig de wet zijn;
Dat voor zoveel de voorziening gericht
is teg~n de over de burgerlijke vordering
gewezen beslissing, het hof ambtshalve
geen mid del opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorzie~
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
21 september 1953. - 26 kamer.- Voorzitter, H. Wouters. voorzitter. Verslaggever, H. van Beirs. Gelijlcluidende concl-ttsie, H. l\IIahaux, advocaatgeneraal.
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'l'INGBLAD EN VAN DE Ul'l'GIF'l'E VAN HET ARREST. NIE'l'IGHEID VAN HE'!' ARREST.

.Inclien, ·volgens de ·vennelrlingen ene'l'zij rls van de ·nitgifte ·vCln het ClTrest en
Clnrlerzijds ·vCln het zUt-ingblClcl, clet'(lClclsheren die het Cl1Test hebben gewezen verschillencl z·ijn, is het Clrrest nie,tig (1). (Wet van 20 apriJ 1810, art. 7)
(LAUREYS EN ANDEREN,
T: 'l'AMINIAUX EN ANDEREN.)

ARREST.

HET HOF; · - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 februari 1953 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
Overwegemle dat de voorzieningen gericht zijn zo tegen de beslissing gewezen
over de publieke vordering ingesteld tegen beklaagde Francis Laureys en de
burgerlijk aansprakelijkt• partij Leon
Laureys, als tegen de beslissingen gewezen over de vordering ingesteld door de
burgerlijke partij Leon Lanreys tegen
Emile Taminiaux en over de vordering
ingesteld door de lmrgerlijke partijen,
echtgenoten Foulon-De Backer, tegen
Francis Laureys en Leon Laureys;
Over het middel : schending van de
artikelen 7 van de wet van 20 april 181()op de rechterlijke inrichting en het beleid
der justitie, en 97 van de Grondwet, doordat uit de vergelijking der uitgiften van
het arrest d.d. 27 februari 1953, met de
processen-verbaal van 29 januari en 27 februari 1953 niet blijkt dat de bestreden
beslissing gewezen werd door al de rechters die de debatten bijwoonden, of, althans. doordat een onoverkomelijke twijfel te ·dien opzichte blijft bestaan, daar de
uitgiften van het arrest en de processenverbaal van de terechtzitting alsook de
vermeldingen voorkomend op de ene en
op de andere der voorgelegde uitgiften,
tegenstrijdigheden vertonen, en doordat de
substantH\le rechtsvormen dienvolgens
verzuimd werden, of allerminst het
nazien van het nakomen daarvan onmogelijk is, en doordat, derhalve, de in het
middel bedoelde wetsbepalingen geschonden werden :
Overwegende dat, v66r het hof van beroep, het onderzoek van de zaak en de
debatten op de terechtzitting van 29 januari 1953 plaats hadden en het bestreden arrest, hetwelk vervolgens werd uitgesproken, ter terechtzitting van 27 februari 1953 wercl gewezen;

21 september 1953

RECHTERI~I.JKJ<J INRICHTING. SAMENSTELLING VAN DE ZETEL. VERSCHILLEND VOLGENS DE AANWIJZINGEN VAN HE'J' ZIT-

. (1)
1948,
en 6
Bnll.

Verbr., 15 november 1948 (A1·r. Ye1·br.,
biz. 557; Bull. en PASIC., 1948, I, 636}
maart 1950 (Ar1·. Yerbr., 1950, biz. 451;
en PASIC., 1950, I, 479).
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Overwegende aan de ene kant, dat nit
2" KAMER. - 21 september 1953
het proces-verbaal van de terechtzitting
van 29 jannari 1953 blijkt dat op die te- REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
rechtzitting het hof van beroep samengeARRESTEN. - STRAFZAKEN. - ARRES'l'
steld was nit de HH. granf Hennequin
VAN VEROORDELING WEGENS BET MISDRIJF
de Villermont, raadsheer waarnemend
VOORZIEN BIJ AR'L'lKEL 15, ALINEA 2, VAN HET
voorzitter, Scarmnre en de Rasse, raadsKONINKLIJK BESLUIT VAN 31 DECEMBER 1930.
heren; dat, aan de andere kant, al ver- REGELMA'l'IG OPGEWORPEN VERWEER. meldt het proces-verbaal der terechtzitARRES'.l' GEEN AN'l'WOORD ER OP VERS'l'REKting van 27 febrnari 1953 dat het bestreKEND. - NIET GEMOTIVEERD ARREST.
den arrest gewezen is geweest door liet
hof van beroep, samengesteld nit dezelfde V erst·rekt geen yepast antwom·d op een
rechters als die van de terechtzitting van
regelmati,q ·poo·rgelegd verweer en is der29 jannari 1953, de nuthentieke nitgiften
halve niet wettelijlc f1emotivee1·d, het a.rvan clit arrest nfgeleverd aan de procut·est dat bii het vet·oordelen van vet·dachreur-generaal, aan de burgerlijke partij
ten wegens het misd·rijf voorzien bij at·en aan de burgerlijk verantwoordelijke
tikel15, alinea 2, van het koninlclijlc bepartij, alle drie vermelden, dat het hof
sluU van 31 decembe-r 1930 bett·effende
van beroep, dat in openbare zitting op
het vm·handelen van g·iftstoffen, slaap27 februari 1953 gevonnist en uitspraak
m:iddelen en ve1·rZovende middelen, ongedaan heeft, samengesteld was uit de
zelcer laat of, naa1· de mening vnn de
HH. graaf Hennequin de Villermont,
rechters, de dooT de vet·dachten ingeroeraadslleer wnarnemend voorzitter, Scarpen verweenn·iddelen onjuist zijn ofwel
mure en r~oir, raadsheren;
of, alhoewel zi:i .ittist zijn, het voot·ziene
Overwegende dat deze strijdige vermis<Zrijf niettemin bewezen is (1).
meldingen van het proces-verhaal van
(Grondwet, art. 97.)
de terechtzittingen van 27 februari 1953
en van de authentieke uitgiften van het
(HO'l''L'ENBERG,, EN ANDEREN.)
bestreden arrest het hof niet in de mogelijklleid stellen na te gaan of de bestreden
ARREST.
beslissing gewezen is geweest door rechters die al de zittingen van de zaak bijBET HOF; - Gelet op het bestreden
gewoond llebben; dat het bestreden arrest, dienvolgens, nietig dient te worden arrest, op 21 maart 1953 door het Hof
verklaard en binnen de perken waarin van beroep te Brnssel gewezen;
llet door de voorzieningen is aangevallen
Over het eerste middel : schending van
verbroken moet worden; dat het middel nrtikel 97 van de Grondwet, alsmede van
gegrond is;
de artikelen 1, 2 en 6 van de wet van
Om die redenen, verbreekt het bestre- 24 februari 1921 betreffende het verhandeden arrest voor zoveel het uitspraak doet len van de gifstofferi, slaapmiddelen en
over de publieke vordering uitgeoefend verdovende middelen, ontsmettingsstoffen
tegen beklaagde Francis Laureys en de en antiseptica, 15, lid 2, 16 en 28 van het
burgerlijk verantwoordelijke Leon Lau- koninklijk besluit van 31 december 1930,
reys en voor zoveel !let uitspraak doet omtrent de handel in slaap- en verdovende
over de vordering ingesteld door de middelen, doordat het bestreden arrest
burgerlijke partij Leon Laureys tegen aanleggers heeft veroordeeld op grond van
Emile Taminiaux en over de vordering artikel 15, lid 2, van voormeld koninklijk
ingesteld door de burgerlijke partijen,
besluit van31 december 1930, uithoofdevan
Rene Foulon en zijn eclltgenote Elisa- « geen apothekers zijnde die een apotheek
beth De Backer, tegen Francis Laureys voor het publiek openhonden, verdovingsen Leon Laureys; beveelt dat melding middelen te hebben verkocht aan geneesvan onderllavig arrest zal gemaakt wor- het·en, om het even of dezen al dan niet
den op de kant van de gedeeltelijk ver- een depot houden >>, zonder op passende
nietigde . beslissing; veroordeelt verweer- wijze de namens aanleggers v66r het hof
ders tot de kosten; verwijst de zaak, alzo van beroep genomen conclnsies te beantbeperkt, naar het Hof van beroep te woorden, voor zoveel in deze conclnsies
r~uik.
betwist werd dat de te hunnen laste als
bewezen beschouwde feiten enig karakter
21 september 1953. - 2" kamer. - Vom·- van misdrijf zouden hebben, vermits bij
zitter, H. Wouters, voorzitter. Verde leveringen van de litigienze verdoslagyeve·r, H. Giroul. Gelijkl-ttidende
vingsmiddelen, door de P. V. B. A. cc Proconcl-usie, H. Mahaux, advocaat-genebel ll, welke bedoelde prodncten fabriraal. - PleUet·, H. Van Ryn.
ceert, aan de geneesheren voor wie die
(1) Verbr., 9 februari 1953 (Bull. en PAsrc.,
1953, I, 445, en nota).

producten eigenlijk bestemd waren, een
apotheker is opgetreden die de kwestieuze producten regelmatig bij de vennootschap «Frobel)) bestelde en ze vervolgens aan de van hem kopende geneesheren overhancligde of toestuurde, doordat althans het bestreden arrest derwijze
is opgesteld dat het punt onzeker laat of
de rechters over de grond de in dit geval
door de F. V. B. A. <<Frobel)) aangewende handeling bij het verkopen van verdovingsmiddelen, zoals deze handeling in de
conclusies van aanlegger beschreven
wordt, beschouwd hebben als onverenigbaar met de ter zake bij voormeld koninklijk besluit van 31 december 1930 uitgevaardigde reglementering, dan wel of
zij in aanmerking hebben genomen llat, in
strijd met de formele ontkenningen van
aanleggers, de F. Y. B. A. <<Frobel)) feitelijk sommige leveringen van verdovingsmi.ddelen zou gedaan hebben aan al dan
niet tot het houden van een depot van
geneesmiddelen gemach tigde geneesheren,
zonder daarbij een apotheker te doen optrellen, hetgeen in elk geval het Hof van
verbreking in lle onmogelijkheid stelt,
zijn recht uit te oefenen om de wettelijkheicl te toetsen van de bij het bestreden
arrest ten laste van aanleggers uitgesproken veroordelingen;
Overwegende dat aanleggers in regelmatig v66r het hof van beroep genomen
conclusies als volgt de handeling hebben
uiteengezet welke, naar zij staande houden, door de F. Y. B. A. <<Frobel)) werd
aangewend : << van 1949 tot 1951 bezocht
de vierde beklaagde de tot het houden
van een depot van geneesmiddelen gemaclftigde geneesheren en bracht hun . de
voorwaarden ter kennis tegen welke de
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheicl welker agent hij was, haar
producten kon leveren aan avothekers bij
wie het hun bijgevolg mogelijk was ze zich
teverschaffen; wanneer het om verdovingsmiddelen ging gaf de geneesheer een recept aan de vierde beklaagde die het
deed toekomen aan Frobel welke vennootschap het overmaakte aan een apotheker
in llezelfde provincie als de geneesheer;
de apotheker zond dan aan Frobel de bestelbon opgemaakt overeenkomstig het
bij artikel 16 van het koninklijk besluit
van 31 december 1930 voorgeschreven model; Frobel zona het product aan de apotheker; deze overhandigde of zond het
aan .de geneesheer; indien het voorkwam,
in dringende · gevallen, dat het product
werkelijk door Frobel rechtstreeks werd
gezonden aan de depot houdende geneesheren, dan geschiedde deze overmaking
evenwel onder opgave van het adres van·
de apotheker bij wie het recept berustte
en die de besteller was; van deze verrichtingen werd melding gemaakt in de
bij de artikelen 16 en volgende van voor-

16meld koninklijk besluit voorgeschreven
boeken, en in onderhavig geval wordt op
geen nalating van deze formaliteiten gewezen >>;
Overwegende dat aanleggers, naar luid
van het dispositief hunner conclus~es,
het hof van beroep verzochten voor recht
te willen zeggen << dat de feiten der zaak
geen inbreuk uitmaken ·op lid 2 van artikel 15 van het koninklijk besluit van
31 december 1930, aangezien zij noch het
verkopen, noch het te koop bieden, noch
het afleveren van verdovingsmiddelen aan
geneesheren uitmaken, en de ter zake
aangewende handeling in overeenstemming is met de letter en de geest van
voormeld besluit hetwelk, ten einde een
controle mogelijk te maken, bepaalt dat
de verantwoordelijke apotheker tussen de
leverancier en de geneesheer moet optrellen l>;
Overwegende dat waar het zich ertoe
beperkt vast te stellen dat uit het v66r
het hof gevoerde onderzoek blijkt dat de
eerste drie aanleggers, zaakvoerders van
de F. Y. B. A. <<Frobel)), en de viercle beklaagde, vertegenwoorcliger ervan, welke
geen apothekers waren clie een apotheek
voor het publiek openhielden, verdovingsmicldelen verkocht hebben aan geneesheren, om het even of clezen al dan niet een
clel)ot hielclen, het bestreden arrest geen
. passencl antwoord verstrekt op de conclusies van aanleggers; dat immers het gegeven antwoord niet mogelijk maakt in te
zien of het hof van beroep bij het arrest
de veroordeling tegen aanleggers heeft
uitgesproken omdat het oordeelt dat de
door hen aangevoerde feiten onjuist zijn
dan wel omdat zij, ofschoon vaststaande,
desniettemin de in artikel 15 van het koninklijk besluit van 31 december 1930 omschreven inbreuk uitmaken;
Dat het tweede onderdeel van het middel dus gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
laat cle kosten de Staat ten laste; verwijst de zaak naar het Hof van beroep te
Luik.
21 september 1953. - 2" kamer.- TToorz'ittet·, H. Wouters. voorzitter. - TTerslagge1,er, H. Anciaux Henry de Faveaux.- GeU.ilcln·idende aonelnsie, H. Mahaux, advocaat-generaal.
Pleiters,
HH. Fierlot, Fam·es et Moureau (alle
drie van de Balie bij het Hof van beroep
te Brussel).
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ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). ZAAIC ONDER DE llEI'OEGDHEID

YALLEND

VAN

-17DE KRIJGSRAAD 'l'E VELDE. 0NDERZOEK
VAN DE ZAAK DOOR DE KRIJGSAUDITEUR ALLEEN. BEHOORLIJK VAS'l'GESTELDE ONMOGELI,JKHEID OM EEN RECH'l'ERLIJKE COMMISSIE SAMEN TE ROEPEN. REGELMATIGHEID VAN HET ONDERZOEK.

W annee1· de militaire overheid, om redenen waaTvan zij alleen de yeyrondheia
beoordeelt, ter Tcennis van ae Tcrijgsa7td'ite7w heejt gebracht dat het haar, weyens het telcort aan ojJicieren, onmoyelijlc was om ojficieren aan te duiclen tot
samenstelliny van ae rechterlijlce commiss·ie van de Tc1"ijqs1·aad te velcle bij
het yecleelte van het leyer dat samen
met het Britse leyer in D11:itsland opf1·eeat, is het door de Tcr·ijgsa·ucliteur alleen ven·icht onderzoek regelmatig (1).

. (Wetboek van militaire strafrechtelijke
rechtspleging voor het leger te velde
van 20 juli 18H, art. 267; Wetboek van
m~litaire strafvordering van 15 juni
1899, art. 35 en 39.)
(VERLEYSEN.)
ARHES'l'.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 april 1953 door het militair
gerechtshof gewezen;
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 195 van
het Wetboek van strafvordering en 13
van het koninklijk besluit van 17 april
1815 betreffende het van kracht worden
van het militaire Strafwetboek, doordat
het bestreden arrest het onderzoek van de
zaak regelmatig heeft bevonden welk
door de krijgsauditeur aileen werd verricht, zonder dat hij de rechterlijke commissie had samengeroepen, door vast te
steilen dat « de milita~re overheid om redenen welker gegrondheid zij aileen te
beoordelen heeft, schriftelijk de krijgsauditeur ervan in kennis heeft gesteld
dat het haar, om reden van tekort
nan oflicieren, onmogelijk was officieren
aan te duiden om gedurende de maanden
juni, juli, augustus en september 1952
een rechterlijke commissie samen te stellen JJ, en door daaruit af te leiden dat de
krijgsauditeur zich aldus voor een overmacht is komen te bevinden waardoor
het hem onmogelijk is geweest de rechterlijke commissie samen te roepen, dan
wanneer eiser bij conclusies deed gelden
dat de in het dossier berustende documenten, ten blijke van de_ redenen waarom de rechterlijke commissie niet werd
samengeroepen, toch gewag maakten van
de mogelijkheid dezelve in volkomen uit(1) Zie nota onder
1954, I, 19.
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zonderlijke gevailen samen te roepen, en
dan wanneer hij staande hield dat zodanige omstandigheden zich ter zake hadden voorgedaan, zodat de rechter over de
grond dienaangaande de conclusies van
de verdediging niet heeft beantwoord :
Overwegende dat het bestreden arrest,
na crop te hebben gewezen dat de militaire overheid aileen de gegrondheid had
te beoordelen van de redenen welke het
haar onmogelijk maakten oflicieren aan
te duiden om de rechterlijke commissie
samen te steilen van de krijgsraad te
velde bij het gedeelte van het leger dat
samen met het Britse leger optreedt, en
dat de krijgsauditeur zich bevonden had
in een geval van overmacht welke een
uitzondering op alle rechtsregelen, zelfs
op die van openbare orde, uitmaakt, niet
meer behoefde uitspraak te doen over
uitzonderlijke omstandigheden waarvan
aileen door de militaire overheid melding
was gemaakt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel : schending
van de artikelen 1315, 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het
!Jestreden arrest de bescheiden waarin de
militaira overheid verklaart geen oflicieren
te kunnen aanduiden om de rechterlijke
commissie samen te stellen, welke bescheiden, in het dossier berustend, onderscheidenlijk gedagtekend zijn van 23 mei,
27 juni, 26 juli en 23 augustus 1952, en in
identieke bewoordingen zijn gesteld, uitgelegd heeft als luidende dat « gelet op
het tekort nan oflicieren, het haar onmogelijk was een rechterlijke commissie samen te stellen gedurende de maanden juni
(blz. 8), juli (blz. 11), augustus (blz. 22)
en september (blz. 33) in de rechtspleging
ten laste van de beklaagde Jl; dan wanneer, naar luid van voormelde akten,
welke niet voor een andere interpretatie
vatbaar zijn, de militaire overheid eenvoudig verklaarde dat het haar onmogelijk was de rechterlijke commissie samen
te roepen, tenzij in volkomen ui'tzonderlijke omstandigheden, en doordat het arrest mitsdien het aan voormelde bescheiden te hechten geloof heeft geschonden ;
Overwegende dat nit het op het eerste
middel verstrekte antwoord blijkt dat het
bestreden arrest, zonder het aan de akten
te hechten geloof te schenden, heeft kunnen nalaten gewag te maken van uitzonderlijke omstandigheclen, zoals werd gef!aan door de militaire overheid, die aileen, volgens het arrest, te beoordelen
had of het mogelijk was oflicieren aan te
duiden tot samenstelling van de rechterlijke commissie bij voormelde krijgsraad
te velde;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;

Over het derde middel : schendlng van
artikel 97 van de Grondwet, en verkeerde
toepassing van artikel 5i van het militair Strafwetboek, doordat het bestreden
arrest, eiser veroordeleiid wegens verduistering ten nadele van de Staat of
van militairen, niet vaststelt dat de verduisterde gelden toebehoord hebben aan
de Belgische Staat of aan militairen, dan
wanneer eiser bij conclusies beweerde dat
de Duitse Ieveranciers de enige eigenaars
waren, dat een eigendomsoverdracht te
zijnen voordele had plaats gehad en dat
de Ieveranciers hem geen last tot afgifte
of tot bepaald gebruik hadden gegeven en
over het vierde middel, afgeleid uit het
niet-toepassen van artikel 16 van de wet
van 17 juli 1878, en de verkeerde toepassing van de artikelen 1341, 1347, 1356 en
1985 van het Burgerlijk Wetboek, doordat
het bestreflen arrest naar recht de verduistering niet genoegzaam bewijst,
welke verduistering, aangezien zij op hogere sommen dan 3.000 frank (vermits de
wisselkoers van de Deutsche Mark 12 fr.
is) betrekking had, door geschrift diemle
te worden bewezen, en cloordat het te clien
opzichte geen begin van bewijs door geschrift of geen bekentenis van eiser vaststelt :
Overwegende dat het bestreclen arrest
aan aanlegger slechts een straf heeft opgelegd nit hoofde van inbreuken op de
bepalingen van de artikelen 54 van het
militair Strafwetboek, 491, 496, 196 en
197 van het Strafwetboek;
. Overwegencle dat, aangenomen dat !J"ide middelen gegrond zouden zijn, de straf
toch gerechtvaarcligd blijven zou door
de veroordeling· nit hoofde van oplichting,
valsheicl in geschriften en gebruik van
vervalste stukken;
Dat cle micldelen bij gebrek aan belang
niet ontvankelijk zijn;
En overwegende dat de substantHlle of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is·
Om die redenen, verwerpt de voo'rziening; veroordeeldt aanlegger tot de kosten.
21 september 1953. - 2e kamer. - Voorzitter, H. Wouters. voorzitter. Verslagge,om·, H. AnciaiiX Henry de Faveaux.- Gelijlt;l·uidende conclusie, H. Ma-

haux, advocaat-generaal.
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EEN AANSLUITING NAAR LINKS AFSLAAT. VERPLICHTING NAAR LINKS Ul'L' TE WIJKEN.
- DRAAGWIJD'l'E DEZER VERPLICHTING.
Schendt de a·rUlcelen 55, 56 en 31, ;eo, van
de 1-Vegcorle, het vonnis £lat aan de weqgebnt:ilcer d·ie, de verkee·rsvoorranu 1Jan
rechts genietend, op een aansl·ttiting
naa1· linlcs afslaat, als fo-nt aanrelcent
bi.i het afslaan in deze 'l'ichting te veel
naar Unlcs te z·i:in 1titgewelcen, zondwr
vast te stellen dat rtie wegge1rrui7cer
het nU tegenovergestelde 'l'ichting regelmaUu ve·rlcee·r verhindercle en door te
steu.nen op het voo·rnemen va.n cle weg!Jebnt:ilcer die de weg nit·reed waa'l'in de
ee·rste weuuebntilce1' voonwmens was te
ri;iden, om ·in .weenvi.l zi.iner verpz.ichUngen als ~veg{febnt:ike·r cUe de vet·keer·svoo1·1·ang versch'ltldigcl was, het
doo·r hem inue·reden openbare ple'in ove1·
te steken (1).

(LOSSEAU.J
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 18 april 1953 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Charleroi;
Over het enig middel : schending van
de artikelen 31, 2°, 55 en 56 van de Wegcode, doordat het bestreden vonnis op
stilzwijgende docl1 zekere wijze het naar
recht verkeerde princirJe heeft gesteld
clat de weggebruiker die, naar luid van
de artikelen 55 en 56, de voorrang geniet
welke aan cle van rechts komende weggebruiker toekomt, en die links afslaat op
een aanslniting, ertoe zou gehouden
zijn aan de van links komencle weggebruiker die lle voorrang verschuldigd
is, een grotere veiligheidszone vrij te
laten rlan die welke laatstbedoelde
weggebruiker behoeft om rechts af te
slaan, dan wanneer de rechter over de
grond de nalatigheden begaan door hem
aan wie verkeersvoorrang is verschuldigd enkel in aanmerking vermag te nemen als elementen van het wanbedrijf
van onvrijwillige toebrenging van verwondingen op voorwaarde dat hij deze
nalatigheid niet als een schencling van
een wettelijk onhestaande >erkeersregel
opvatte :
Overwegencle dat nit de vaststellingen
van lwt bestreden vonnis voortvloeit dat
---------------- --
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VERKEER. - WEGCODE, ARTIKELEN 55 56
EN 31, 2°. - WEGGEBRUIKER, DIE DE ~ER
KEERSVOORRANG VAN RECHTS GENIETEND, OP

(1) Verbr., 2 en 9 april 1951 (A·rr. Ve•·b1.,
1951, blz. 429 en 447; Bttll. en PASIC., 1951, I,
508 en 528); 10 november 1952 (Ar1·. Verbr.,
1952, blz. 133; Bull. en PASIC., 1953, I, 145).
Zie ook verbr., 8 december 1952 en 12 januari
1953 (Arr. Ve•·br., 1953, blz. 212 en 286; Bull.
en PASIC., 1953, I, 239 en 318).

---

---

-----

-

19

Leon lJ'ran!;ois, die per motorrijwiel van
uit de Boulangerstraat het plein te
Marbaix-la-Tour kwam · opgereden, de-verkeersvoorrang moest laten aan aanlegger die, over dit plein rijdend, van rechts
kwam en op het punt was om naar links
de Boulangerstraat in te zwenken, waarbij hij aan zijn linkerzijde toch een vrije
ruimte liet van drie en een halve meter;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
hoewel erkennend dat deze ruimte volstond indien de motorrijder rechts op het
plein won afslaan; desniettemin laat
gelden dat aanlegger een fout heeft begaan door zijn bocht niet zo ruim mogelijk naar rechts te nemen, om de reden
dat de motorrijder Fran!;ois niet zinnens
was rechts af te slaan doch diagonaal
het plein over te steken;
Overwegende dat aanlegger die op het
punt .stond om links af te slaan en valgens het bij artikel 31, 2°, van de Wegcode voorgeschrevene verkeersvoorrang
genoot, zoveel mogelijk naar links moest
uitwijken, zonder evenwel het verkeer te
hinderen clat uit de tegenovergestelde
richting kwam;
Overwegende dat, cloor aan aanlegger
al~ font aan te rekenen dat hij bij het afslaan naar links niet een ruimere bocht
op zijn rechterzijde heeft genomen, zonder vast te stellen dat hij het regelmatig
nit de tegenovergestelde richting komende
ve~·keer hinderde, en door het voornemen in te roepen van de motorrijder het
plein over te steken in weerwil van zijn
verplichtingen als weggebruiker die verkeersvoorrang verschuldigd was, het bestreden vonnis de in het m~ddel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft;
Dat het middel mistclien gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, voor zoveel het uitspraak
heeft gedaan over de tegen Robert Lossean gerichte publieke vordering; beveelt
dat melding van onderhavig arrest zal
gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; laat de
kosten de Staat ten laste; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtoank te Bergen, uitspraak doende
in huger beroep.
21 september 1953. - 2• kamer.- Voorzitte1·, H. Wouters. voorzitter. Verslaggevm·, H. Anciaux Henry de Faveaux.- GeUjkl-widende conclttsie, H. Mahaux, advocaat-generaal.
Pleite1·,
H. J. D!'hon (van de Balie van Charleroi).
··
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EET- EN KOOPW AREN (HANDEL IN).
·-·HANDEL IN ZUIVELPRODUC'l'EN. -

NOOD-

ZAKELIJKHEID ENER JAARLIJKSE VERGUNNING AFGELEVERD MITS BETALING ENER JAARLIJKSE VERGELDING AAN DE NATIONALE ZUIVELDIENST. :iVIINIS'l'ERIEEL BESLUIT VAN
19 AUGUS'rUS 1946. - WETTEIJKE GRONDSLAG.

H et ministerieel besl·uit van 19 august1ts
1946 bet·reffende de verdeling van de
z·uivelpmducten in zover het de Jcoophandel in deze produ.cten afhankelijk
maalct van de ajtevering ener jaarlijlcse
verr11tnning door rle Nationale zuiveldienst en ·van de betaUng aan deze
Dienst van een jaar-lijlcse vergelding, is
wetteli:ilc gegrond op het artilcel 3 van
de besluitwet .vrm 22 januari 1945 betreffende de bete·ugeling van cle overtred·ingen van de reglemente·r·ing aangaanrle de bevoon·ading van het land en
niet op de wet en het lcon·inlclij 7c beslwit van 1.5 jamwri 1938 betreffende de
instelling van een nationale z·uiveldienst
noch op het lconinli:.lijlc besltt-it w 19
van 27 jul·i 1939 bet-reffende de lcoophanclel ·in lane!- en tuinprocl!wten (1).
(DAUPHIN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 april 1953 door het Hof van
beroep te Luik gewezen;
Over het enig middel : schending van
de artikelen 107, 110 en 111 van de Grandwet, 1, 2, 4 en 5 van de wet van 15 januari 1938 betreffende de oprichting van
een Nationale zuiveldienst, 1, 2, 23 en 24
van het koninklijk besluit van 15 januari
1938 tot instelling van een Nationale zuiveldienst, verkeerde toepassing en gevolglijk schending van de artikelen 1, 3, 4 en 5
van de besluitwet van 22 januari 1945 betreffende het beteugelen van elke inbreuk .
op de reglementering betreffende de bevoorrading van het land, 3, 5 en 6 van het
koninklijk besluit ur 19 vim 27 juli 1939 betreffende de handel in land- en tuinbouwproducten, doordat het bestreden arrest ten
onrechte aanleggers stelling heeft verworpen welker strekking was dat de bepalingen van het ministerieel besluit van
19 augustus 1946 betreffende de verdeling
van zuivelproducten niet ter zake zouden
worden toegepast, wijl dit besluit onwettelijk zou wezen inzonderheid in
zover het het verlenen van de vergunning
krachtens welke de houders ervan het
recht hebben zuivelproducten te verkopen, afhankelijk stelt van het kwijten
(1) Verbr., 12 juni 1950 (An·. Verb1·., lll50,
biz. 622; Bull. en PAsrc., 1950, I, 705). Zie ook
nota onder bovengemeld arrest (Bull. en
PASIC., 1954-, I, 21).

-20van een aan de Nationale zuiveldienst te
storten vergelding welker bedrag elk jaar
door de Minister van landbouw wordt
vastgesteld, en doordat om aldus te beslissen het arrest gesteund heeft hierop dat, in strijd met hetgeen aanlegger
staande hield, het oogmerk van de wetgever bij het oprichten van de Nationale
zuiveldienst niet is geweest een facultatieve controle van de markt in te voeren
ten einde door een officieel waarborgmerk de verbetering cler proclucten te bevorcleren, doch aan bewuste controle een
verplicht karakter te geven, door aan
alle personen die wensen dergelijke koophandel te clrijven op te leggen zich bij
voormelde dienst aan te sluiten, clan
wanneer geen cler bepalingen van de wet
van 15 januari 1938 betreffende de oprichting van de Nationale zuiveldienst, noch
van het koninklijk besluit van dezelfde
datum waarbij hij wordt ingestelcl, voor
om het even wie een verplichting voorziet
tot voormelde clienst toe te treden, wijl
de algemene economic clier wetsbepalingen er integendeel toe strekt, zoals duidelijk nit de parlementaire voorbereiding
blijkt welkc aan cle aanneming van voormelcle wet van 15 januari 1938 is voorafgegaan, aan <le controle welke voormelde
dienst op de markt cler zuivelpro<lucten
zou nit te ocfenen hebben, een louter
« facultatief JJ karakter te doen behouden :
Overwegende dat aanlegger werd veroordeelcl om, buiten de gevallen waarin bij artikel 2 van het ministerieel
besluit van 19 augustus 1946 is voorzien,
kleinhandelaar, houcler van een winkel
zijncle, zuivelproducten verkocht te hebben zonder titularis te zijn van de vergunning te clien einde, namens de Minister van landbouw, door de Nationale zuiveldienst afgeleverd overeenkomstig de
bepalingen van voormeld besluit;
Overwegende dat nit de stukken der
rechtspleging blijkt clat aanlegger geweigercl heeft <le aan de Nationale zuiveldienst verschuldigde vergelcling te kwijten, van welke vergelding het verlenen
van bovenbedoelde vergunning afhankelijk is;
·
Overwegende dat, in strijd met wat in
het micldel wordt verondersteld, het minis'terieel besluit van 19 augustus 1946,
betreffende de verdeling van zuivelproducten, niet gegrond is op de wet en op
het koninklijk besluit van 15 januari
1938 betreffende de oprichting van een
Nationale zuiveldienst, noch op de besluitwet n,. 19 van 27 juli 1939 betreffende
de handel in land- en tuinbouwproducten;
Dat immers, cnerzijds, bij die wet en
dit koninklijk besluit, aan de Minister
van landbouw geen macht wordt verleend
om een stelsel van vergunningen tot het

verkopen van zuivelproducten in te voeren;
Dat anderzijds, het regime der vergunningen waarin bij het ministerieel besluit van 19 augustus 1946 wordt voorzien
niet de controle inricht, waartoe bij
de besluitwet n,. 19 van 27 juli 1939 machtiging werd gegeven, van de in de handel
gebrachte, ten toon of te koop gestelde,
of voor de verkoop in het bezit gehouden
zuivelproducten, doch de controle van de
personen die in deze producten handel
willen drijven;
Overwegende dat voormeld ministerieel
besluit zijn enige wettelijke grondslag
vindt in artikel 3 van de besluitwet van
22 januari 1945 betreffende het beteugelen
van elke inbreuk op de reglementering
betreffende de bevoorrading van het land,
welke besluitwet werd genomen krachtens de wet van 7 september 1939 waarbij aan de Koning buitengewone machten
worclen toegekend, zoals tleze wet door
die van 14 september 1944 werd aangevuld;
Overwegende dat, krachtens voormeld
artikel 3, de Minister van landbouw ontler meer de productie, de fabricage, de
bereiding, het inllezi'thouden, de verwerking, de verdeling, de verkoop, de nitstalling, de vertoning, het te koop aanbieden, de levering... van de waren die
hij aanwijst, kan reglementeren of controleren; dat hij zelfs de uitoefening dezer bedrijvigheden kan voorbehouden aan
personen of bedrijven die hij aanwijst;
Dat de bepalingen van het ministerieel
besluit van 19 augustus 1946, waarbij de
verkoop van zuivelproducten afhankelijk
worclt gestelcl van het afleveren, namens de Minister van landbouw, van een
vcrgunning door de Nationale zuivelclienst, binnen het raam van artikel 3
van de besluitwet van 22 januari 1945
vallen;
Dat anderzijds, de aan aanlegger opgelegde straf de bij clit besluitwet opgelegde
niet overschrijdt;
Overwegende dat, vermits de Minister
van landbouw de macht had om een onder zijn controle geplaatste openbare instelling met het afleveren van de vergunningen te belasten, hij voor de in het besluit bedoelde personcn de tussenkomst
van clie instelling, zoals zij wettelijk was
ingericht, verplicht heeft kunnen stellen;
Dat, afgezien van het verplicht of facultatief karakter ervan, het beroep doen
op de cliensten van de Nationale zuivelclienst, wanneer zulks geschiedt, het innen rechtvaardigt van de vergeldingen bestemd om zijn kosten en uitgaven te dekken, welke inning door zijn statuut toegestaan wordt (wet van 15 januari 1938,
artikel 4; koninklijk besluit van 15 januari 19(18, artikel 23);
Overwegende dat nit deze beschouwin-
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gen volg't dat het dispositief gerechtvaardigd is waarbij de rechter over de
grond het ministerieel besluit van 19 augustus 19J6 wettelijk en derhalve toepasselijk verklaart, in zover daarbij het
verkopen van zuivelproducten wordt verboden aan de personen welke niet houder
zijn van een te dien einde door de Nationale zuiveldienst afgeleverde bijzondere vergunning, en in zover daarbij
het verlenen van bedoelde vergunning afhankelijk wordt gesteld van het betalen
van een aan voormelde dienst te kwijten
vergelding welker bedrag elk jaar door
cle Minister van landbouw vastgesteld
wordt;
Dat het mtddel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantH\le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
21 september 1953. - 2e kamer. - Vom·zitte1·, H. Wouters. voorzitter. Ve·rslaggever, H. Belpaire. - GeUjlclltidende
oonol·us·ie, H. Mahaux, advocaat-generaaL
- Pleiter, H. Simont.
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1° VOORZIENING IN VERBREKING.
PERSONEN BEVOEGD mi VOORZIENING IN
TE Sl'ELLEN. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE PARTIJ AANLEGS'l'ER. VOORZIENING
GERICH'!' TEGEN DE BESLISSING OVER DE PUBLIEKE VORDERING. 0NTVANKELIJKHEID
BEPERK'l' 'l'OT DE VEROORDELING TOT DE KOSTEN DER PUBLIEKE VORDERING.

2° MIDDELEN V.AN VERBREKING. STRAFZAKEN. :MID DEL EEN GEBREK AAN
AN'l'WOOHD OP EEN VOOR DE RECH'l'ER OVER.
DE GROND NIE1' INGEROEPEN VERWEER AANVOERENDE.
:NIIDDEL
DAT
FEITELIJKE
GRONDSLAG MIST.

So MIDDELEN VAN VERBREKING.STRAFZAKEN. ]\I[IDDEL VREEMD AAN DE
OPENBARE ORDE EN NIET AAN DE RECHTER
OVER DE GROND ONDERWORPEN. 0NONTVANKELIJK MIDDEL.

1o

De 1Joo·rziening van de burger-Uj lee
pa·rtij tegen een beslissing over de p11.-

(1) Vaststaande rechtspraak. Zie onder meer
verbr., 15 december 1952 en 23 maart 1953
(Bull. en P ASIC., 1953, I, 257 en 568) en de
nota's onder die arresten.
(2) Vaststaande rechtspraak. Zie onder meer
verbr., 11 mei 1953 (Ar'1'. Ver·br·., 1953, biz. 627;
Bull. en PAsrc., 1953, I, 709, en nota 1).
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blieke vo1·de1·ing is sleohts ontvanleelijlc
1:n zover zij de ve1·oordeUng tot de leasten deze1· vordering bedoelt (1).
2° jJ!fist feiteli:i ke grands lag het mid del
afgeleid u.it een geb•J'ele aan antwoord
op eim verweer geg1·ond op artilcel 131379
van het Bwrgerlti}k Wetboelc, indien het
1JOOr de 1·echter ovm· de grand aangevoerd verweer gegrond was op ove1·weg'ingen £l-ie ·v·reemd zijn aan het als titel
geldend we·rlcelijlc bezit (2).
so Is onontvanlwlijlc het mid1lel vreemd
aan de openba1·e orde, 1Znt niet aan de
reohter over de grana oncle1·worpen is
geweest (3) .
(P. Y. B. A. S'l'EINER GEBROEDERS,
'1'. STANDAER1'.)
ARRES'l'.

HET HOW; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 april 195S door het Hof van
lleroep te Brussel gewezen;
A. Voor zoveel de voorziening gericht
is tegen de over de publieke vordering
gewezen beslissing :
Overwegende dat aanlegster, burgerlijke partij, zich niet vermag te voorzien
tegen de beslissing waarbij de publieke
vordering niet ontvankelijk wordt verklaard en verweerder zonder kosten van
de vervolging wordt ontslagen;
Overwegende dat aanlegster geen miduel inroept tegen de haar opgelegde veroordeling tot ue kosten jegens de publieke partij en dat het hof er ambtshalve geen opwerpt;
B. Voor zoveel de voorziening gericht
is tegen de over de vordering van aanlegster tegen verweerder gewezen beslissing:
Over het enig middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 544,
1382, 138S, 2279 van het Burgerlijk Wethoek, 1, 2, S, 21, 22, . 2S en 26 van de
wet van 22 maart 1886 en 1 van het koninklijk besluit nr 91 van 29 januari 1935,
eerste ondercleel : doordat het bestreden
arrest aanlegster niet ontvankelijk verklaart om ter verdediging van de auteursrechten op de nagemaakte modellen op te
treden, omclat zij niet genoegzaam haar
eigendomstitels op bedoelde modellen
bewijst, welke modellen haar op 21 januari 1949 werden overgedragen door
de heer Partos die tekende « Este,
Juray Partos ll·, zulks om de reden dat,
(3) V aststaande rechtspraak. Zie onder meer
·verbr., 23 maart 1953 (A1'1'. Ver·b1'., l953,
biz. 495; Bull. en PAsrc., 1953, I, 560, en
nota 3).

volgens de inlichtingen van 20 november
1945, de firma Este te Bratislava aan een
dame Bartasova toebehoorde en dat
de eigendom van de heer Partos op de
overgedragen rechten een twijfelachtig
karakter zou hebben, dan wanneer aanlegster deed gelden « dat vaststaat dat
Partos, die sedert lange jaren een bedrijf
exploiteerde waardoor door hem ontworpen beschildercle stramienen werden
gefabriceerd, en die claarin onder de firmanaam « Este )) handel clreef, einde 1948
voor zijn persoonlijke veiligheid en die
van de zijnen 'l'sjechoslovakije verlaten
had, waarbij hij de schablonen medenam ten getale van 278 stukken, die deze
modellen uitmaakten « en dat hij voornoemde modellen en schablonen op 21 januari 1919 aan aanlegster heeft overgedragen, zodat hij het werkelijk bezit er
van had dat als titel geldt )) ; tweede ondercleel : doorda:t het bestreden arrest
insgelijks tot vaststelling van het twijfelachtig karakter van de rechten van Partos, het feit als bewezen beschouwt dat
verscheidene clocumenten zouden aantonen
dat << althans sinds 14 mei 1947, de Tsjechische firma Hanserova geregelcl identieke stramienen verkocht als deze die
beweerd worden aan de burgerlijke partij te zijn overgedragen )), zonder rekening ermede te houden dat Partos te
kennen gaf dat deze firma Hanserova
met zijn instemming en voor zijn rekening zijn stramienen verkocht, dan wanneer het verkopen, door een andere handelaar, van de volgens de modellen van
de heer Partos vervaardigde stramienen,
voor deze andere handelaar geen gebruikmaking van het model kan uitmaken
welke zijn eigendomsrecht bewijst, indien hij het met de instemming en de
machtiging en voor de rekening van de
eigenaar benut; derde onderdeel : doordat
het bestreclen arrest de verklaring van
Partos afwijst, naar luid waarvan de
dame Hanserova voor zijn rekening de
vroegere firma << Este )) bestuurde, omdat
deze verklaring zou worden tegengesproken « door de handtekening << Este Juray
Partos )) welke hij onderaan de akte van
overdracht van 21 januari 19±9 aangebracht heeft )), clan wanneer het feit dat
een eigenaar een derde tot bestuurcler
van zijn hanclelszaak benoemd heeft hem
niet belet zelf alle daden aangaande die
koophandel· te verrichten, noch zelf de
moclellen, schablonen en tekeningen welke
claarvan afhangen over te dragen :
Overwegende dat het middel zoals het
door aanlegster nader bepaald wordt', tegen het arrest de tweevoudige grief doet
gelden, aan de ene zijde, haar conclusies
niet, of althans niet op passende · wijze,
te hebben beantwoord, en, aan de andere
zijde, geen rekening te hebben gehoude'n
met het feit dat het bezit der litigieuze
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modellen geldt als titel van eigendom
voor aanlegster en, voordien, voor de
heer Partos die haar de modellen heeft
overgedragen;
Overwegende dat de door aanlegster
v66r de rechter o1er de groncl genomen
conclusies luiden « clat Partos, die sedert
lange jaren een bedrijf exploiteercle
waar door hem ontworpen beschilderde
stramienen werden gefabriceerd en die
daarin onder de firmanaam « Este )) handel dreef, einde 1948 voor zijn persoonlijke veiligheid en die van de zijnen
Tsjechoslovakije verlaten heeft, waarbij
hij de schablonen, ten getale van 278
stukken, medenam die zijn modellen uitmaakten; clat hij op 21 januari 1949 aan
de burgerlijke partij « de modellen, uitgesneden platen en andere tekeningen ))
heeft overgedragen welke van toen af
uitsluitend haar eigendom werden;
Overwegende dat, in strijd met de nanhaling van hanr conclusies in het eerste
onderdeel van het midclel, aanlegster aldus noch uit de omstandigheid clat Partos
de schablonen medegenomen had, noch
uit het fett dat zij zelf de modellen van
hem had gekocht, afgeleicl heeft dat in
hoofde van een van hun beiden « het werkelijk bezit dat als titel geldt )) lmd bestaan of bestond;
Dat het arrest derhalve niet behoefde
een punt van de conclusies te bespreken
clat op artikel 2279 van het Burgerlijk
Wetboek zou gegrond geweest zijn;
Dat, vermits het eerste onderdeel van
het middel, in zover het voor de eerste
maal v66r het hof wonlt aangevoercl,
nieuw is en vreemd aan de openbare
orde, het niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, om te beslissen dat
Partos geen rechten heeft bezeten met betrekking tot de stramienmodellen, waarvan het namaken verweerder ten laste
worclt gelegd, of dat hij althans niet
het recht had ze aan aanlegster over te
dragen, het arrest, na te hebben vastgesteld dat de akte van overdracht van
21 januari 19±9 ondertekend is « Este Juray Partos )), hierop steunt dat blijkt,
enerzijds, uit de door de diplomatieke
vertegenwoordiger van Belgie te Praag
op 20 november 1945 verschafte precieze
inlichtingen clat toenmaals reeds de. firma
Este te Bratislava a an een zogenaamcle
dame Bartasova toebehoorde en clus als
zodanig opgehouclen had te bestaan, en
anderzijds, utt verscheidene ter debatten
voorgebrachte documenten, dat bepaaldelijk sedert 14 mei 19±7, -de Tsjechische
firma Hanserova geregeld stramienen verkocht die identiek waren met deze die beweercl worden aan de burgerlijke partij
te zijn overgedragen geweest, zodat Partos verklaring clat de vroegere firma Este
voor zijn rekening door de dame Hanserova bestuurd wercl en dienvolgens niio!t
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opgehouden had hem onder een fictieve
firmanaam toe te behoren tegengesproken
werd onder meer door de inlichtingen
welke het Belgiscll gezantschap te Praag
had verstrekt;
Overwegende dat door vast te stellen
dat de vroegere firma « Este )), onder welker naam de modellen waren overgedragen geweest, als zodanig sedert 1945 opgellouden had te bestaan en dat zij in 1947
niet voor de rekening van Partos onder
een fictieve firmanaam werd bestuurd,
het arrest het gedeelte cler conclusies beantwoord heeft welke in het tweede onderdeel van het middel wordt aangeduid;
Overwegende dat om de redenen waartegen in de eerste twee onderdelen van
het micldel wordt opgekomen, de rechter
over lle grond lloor een souvereine beoordeling van de vermoeclens afgeleid nit cle
omstancligheclen waarop hij wijst, wettelijk heeft vermogen te beslissen dat, wegens het twijfelaclltig karakter van de
recllten welke Partos beweerde llaar te
hebben overgedragen, aanlegster ni.et genoegzaam naar recht haar titels op de
eigendom van de litigieu~~:e tekeningen en
modellen bewezen heeft;
Overwegende dat nit het voorgaande
volgt dat het derde onderdeel van het
middel een overtollige reden bestrijdt;
Dat het derhalve niet ontvankelijk is;
Oni die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten; en overwegende dat de voorziening
werd betekend v66r 15 september 1953,
datum van inwerkingtreding van de wet
van 20 juni 1953, veroordeelt aanlegster
tot de vergoeding van 150 frank jegens
verweerder Standaert.
21 september 1953. - 2• kamer.- Voorzittm·, H. ·wouters. voorzitter. Ve·rslaggever, H. Belpaire. - GeU.ilclu.iilenfle
conclusie, H. Mahaux, advocaat-generaal.
- Pleite1•_. H. della Faille d'I-Iuysse.
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GEESTRI.TKE DRANKEN. - MISDRI.JF
VOORZIEN DOOU DE WET VAN 29 AUGUS'l'US
1919 DETHE~'FENDE HET UEGIEM VAN DE ALCOHOL. - REGELMATIG PROCES-VERDAAL. ARRES'l' VAN VRIJSPRAAK. - VERWERPING
VAN DE MA'l'ERIELE VAS'l'STELLINGEN VAN DE
VERDALISANTEN. - 0N'l'STEN'l'ENIS VAN TEGENDEWIJS. - SCHENDING VAN HE'l' AAN HET
PROCES-VERDAAL VERSCHULDIGD GELOOF.
8chendt het [Jeloof veTschnldi[Jd aan het
t'e[Jelmati[J p1'0ces-·veTbaal van de ambtenaren van het j};f'inisteTie van financien wa.a,rbij een mistlrijf te{len de wet

van 29 ntt{lttst·us 1919 betreffende het
1·e,qiem va-n de alcohol wordt vast[Jesteld, het a-rrest dat de veTdachte vrijspreekt dooT zich er toe te beperken de
vast[Jestelde materU!le feiten niet bewezen te ve1·Tclaren (1). (Wet van 26 au-

gustus 1922, art. 239; wet van 29 augustus 1919, art. 10.)
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN,
'1', DUBOIS.)
AHRES'l'.

RET HOF; - Gelet op het !Jestreden
arrest, op 13 mei 1953 gewezen door het
Hof van !Jeroep te Luik, op verwijzing
uitspraak doende;
Over het enig middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 239
van de algemene wet van 26 augustus
1822, 2, 3, 10, 11, 12 en 14 van de wet van
29 augustus 1919, gewijzigd bij artikel 2
van de besluitwet van 14 november 1939,
doordat het arrest, in weerwil van het geloof dat aan het proces-verbaal client gehecht, verweerder vrijspreekt om de enkele reden dat de telastlegging niet bewezen is :
Overwegende dat in een proces-verbaal,
op 5 maart 1951 opgemaakt door een sectieoverste en een klerk van de accijnzen
te Bergen, wordt vastgesteld dat de verhalisanten clie zich op 15 januari 1951
naar de woning van Oscar Dubois, herhergier hegaven tijdens de huiszoeking in
een vertrek da:t als opslagplaats client,
een tweeliter karaf hebben ontdekt, die
nog 50 centiliter van een drank, soort
kersenlikeur, inhield waarvan het proeven heeft bewezen dat het ,ging om een
drank die gedistilleerde alcohol bevatte;
Overwegende dat krachtens de wetgeving op het regiem van de alcohol, dit
proces-verbaal kracht van bewijs lweft
«tot dat de valsheid dam·van bewezen
worde )) wat de stoffelijke vaststellingen
ervan hetreft;
Overwegende dat aan verweerder ten
laste werd gelegd, slijter zijnde van ter
plaatse te verbruiken dranken, dranken
hevattende gedistilleerde alcohol voorlumden te hebhen gehad in zijn inrichting, plaats voor het publiek toegankelijk;
.
Overwegende dat het bestreden arrest
verweerder van deze telastlegging vrijspreekt om de enkele reden (( dat uit het
v66r het hof gedaan onderzoek blijkt dat
de eerste rechter de in de dagvaarding
tegen beklaagde vervatte telastlegging te(1) Verbr., 31 mei en 14 juni 1948 (A11·.
Verb1·., 1948, blz. 330; B"ll. en PASIC., 1948,
I, 346 en 385); 16 januari 1950 (A,.,-, Verbr.,
1950, blz. 296; B"ll. en PASIC., 1950, I, 317).
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recht niet bewezen heeft verklaard ll;
dat de eerste rechter, zijnerzijds, zich
ertoe beperkte zijn beslissing van vrijspraak d.d. 17 december 1951 te motiveren door de enkele beschouwing « dat het
ten laste van beklaagde gelegde feit door
het onderzoek ter zitting niet bewezen is
geweest JJ;
Overwegende dat verweerder aldus
vrijgesproken werd zoncler dat vastgesteld is geweest dat het tegenbewijs van
het te zijnen laste door een regelmatig
proces-verbaal aangestipt materieel feit
zou voorgebracht geweest zijn;
Overwegencle clat het bestreden arrest
aldus het geloof heeft miskencl dat aan
het proces-verbaal client gehecht en dienvolgens artikel 239 van de wet van 26 augustus '1822, ter zake toepasselijk gemaakt door artikel 10 van de wet van
29 augustus 1919 op het regiem van de alcohol miskencl heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreclen arrest; beveelt clat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigcle beslissing;
veroorcleelt verweerder tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep te Gent.
21 september 1953. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Wouters. voorzitter. Verslaggever, H. Giroul. Gelijlcl~tidende
conclus·ie, H. Mahaux, advocaat-generaal.
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DRONKENSCH.AP. - lNBREUK OP AR'riKEL 3 VAN DE BESLUITWET VAN 14 NOVEMBER
1939. - 0PENBARE PLAATS. - BESTANDDEEL VAN HET MISDRIJF.
H et rnisdri.if 'L>oorzien bij- a1·tUcel 3 van
de wet van 14 novernber 1939 betretfenrle rle bete~tgeling van de dronkenschap is slechts strafbaar wanneer het
in een open baTe plaats bedre·nen is (1).

(Besluitwet ·van 14 november 1939, artikel 1.)

~

gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Luik:
Over het eerste micldel : schencling van
de artikelen 1, 3 en 10 van de besluitwet van 14 november 1939, betreffende
de beteugeling van de clronkenschap, en
97 van de Grondwet, doorclat de ten laste
van aanlegger uitgesproken veroordelingen niet wettelijk met redenen zijn omkleecl :
Overwegencle clat het besti·eden vonnis
de beslissing van de eerste rechter bevestigt waarbij aanlegger veroordeelcl werd
om, te Loncin, op 22 december 1952, autobestuurcler zijnde, in staat van dronkenschap, een voertuig bestuurcl te hebben of
een andere bezigheid verricht te hebben
welke voorzichtigheicl of bijzonclere voorzorgen vereist, ten einde gevaar voor hem
zelf of voor anderen · te vermijden;
Overwegende dat noch het bestreden
vonnis noch het beroepen vonnis, naar
de reclenen wa·arvan het bestreden vonnis
verwijst, vaststellen dat het feit in een
openbare plaats gepleegd werd;
Overwegende dat, waar artikel 3 van
de besluitwet van 14 november 1939, over
de « wetsovertreder '' spreekt, het impliciet doch noodzakelijk verwijst naar de
bestanddelen van het misdrijf van dronkenschap, zoals zij bij artikel 1, paragraaf 1, van clezelfde besluitwet bepaalcl
worden, en dat het dienvolgens het be·
staan van gezegde omstandigheid van
plaats vereist opdat het feit strafbaar
weze; waaruit volgt dat de uitgesproken
verool'delingen niet wettelijk gerechtvaardigd zijn en da:t het vonnis de in het
middel bedoelcle bepalingen schendt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
laat de kosten de Staat ten laste; verwijst de zaak naar de Correctiom~le
Reclltbank te Hoei, in hoger beroep zetelende.
21 september 1953. - 2• kamer.- Voorz'itteT, H. Wouters. voorzitter. VerslaggeveT, H. Bareel. Gelijkluirlende
concl·usie, H. Mahaux, advocaat-generaal.

(WERY.)
AltREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 19 mei 1953 in hoger beroep
(1) Verbr., 15 october 1951 en 14 juli 1952
(Ar1·. Verbr., 1952, biz. 69 en 663; Bttll. en
PAsrc., 1952, I, 74 ·en 752) en nota onder het
eerste· dezer arresten. Zie ook verbr., 10 maart
1952 (A1-r. Ve1·b1-., 1952, biz. 370; Bttll. en
PASIC., 1952, I, 422) .
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OPLICHTING. - BEDRIEGLIJKE HANDELINGEN. - GEBRUIK VAN VALSE GETUIGSCHRIF·
TEN NIE'1' ONDER DE 'l'OEPASSING VALLENDE VAN
DE S'l'RA~'WE'f. - KAN EEN BEDRIEGLIJRE
HANDELING UITMAKEN.
Het gebru.ilc van valse get1tigschriften
hoewel niet onder toepassing van de
stTafwet vallende lean nietternin een
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bedt·ieglijke handel·ing witmalcen zoals
bedoeld door artilwl 496 van het StratwetboeTG (1).
(VERMEERSOH.)
ARTIEST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 mei 1953 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat de voorziening slechts
ontvankelijk is wat de beschikkingen van
het arrest betreft, waarbij aanlegger wegens oplichtingen veroordeeld werd;
Over het enig middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 496 van
het Strafwetboek, doordat het bestreden
arrest ten onrechte bedrieglijke handelin,gen blijkend uit het gebruiken van valse
getuigschriften, ten laste van aanlegger
legt, dan wanneer bij hetzelfde arrest beslist is geweest dat er geen valse getuigschriften bestaan en dat aanlegger van
het gebruik van valse stukken is vrijgesproken geweest; dat daaruit een tegenstrijdigheid in de motieven voortvloeit
welke met een gebrek aan motieven gelijkstaat :
Overwegende dat, in strijd met wat in
het middel wordt staande gehouden, het
bestreden arrest niet vastgesteld heeft
dat de geneeskundige getuigschriften
niet vals waren, maar dat, om redenen
welke het arrest bepaalt, het opmaker1
van deze valse getuigschriften en het gebruiken daarvan door aanlegger niet onder toepassing van de artikelen 196, 197,
20! en 207 van het Strafwetboek vielen;
Overwegende dat, erop wijzend dat
aanlegger deze valse getuigschriften te
kwauer trouw had gebezigd, het arrest
zomler zich tegen te spreken, heeft kunnen oordelen dat de overlegging ervan,
met het doel een onrechtmatige winst aan
de leden van mutualiteiten en aan aanlegger zelf te verschaffen, de bedrieglijke
handeling voorzien door artikel 496 van
het Strafwetboek uitmaakte;
Dat het middel in feite niet opgaat;
En overwegende dat. de substantu~le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
(1)
1951,
en 5
Bull.
(2)
blz.
nota

Zie verbr., 5 maart 1951 (A11'. J1 e•·b1·.,
blz. 380; Bull. en PASIC., 1951, I, 451)
januari 1953 (A11'. J!e,·bi-., 1953, blz. 260;
en P ASIC., 1953, I, 293).
Verbr., 12 juni 1944 (A1T. Verb,._, 1944,
179; Bull. en PAsrc., 1944, I, 389, en
1). Zie ook in zake voorlopige hechtenis

21 september 1953. - 26 kamer. - F 001'z-itter, H. ·wouters. voorzitter. TTe·rslaggever, H. Anciaux Henry de Faveaux.- Gel-ijlcl~tidende conclu.sie, H. Mahaux, advocaat-generaal.
Pleiter,

H. Merchiers (van de Balie bij het Hof
van beroep te Gent).
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1°

ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN).
BEVEL VAN DE RAADKAMER WAARBI,J EEN
VERDACII'l'E, ZONDER VOOR DE RAADKAMER
'J'E ZIJN VERSOHENEN, NAAR DE COHREO'l'IONELE HEOH'l'BANK VERWEZEN WERD. NIE'l'NALEVING VAN DE DOOR HE'l' ENIG AR'l'IKEL,
PAHAGRAAF XV, VAN DE WET VAN 25 OK'l'OBER 1919 VOOHGESOHHEVEN PLEEGVORMEN, GEEN VERZAKING DEZER PLEEGVOHMEN
DOOR DE VERDAOII'l'E.- NIETIGHEID VAN HE'!'
BEVEL.

2°

VERDREKING. DRAAGWIJD'l'E, STRAFZAKEN. VOORZIENING VAN DE VEHDAOH'l'E. VERBREKING VAN HE'l' BEVEL VAN
VERWIJZINt; DOOR DE RAADKAMER.- BRENG'l'
DE VERBREKING MEDE VAN DE VEROORDELINGEN
W AAR'l'OE
HE'J'
AANLEIDING
GEGEVEN
HEEF'l'.

1° Het bevel van de raadlcamer, wa.arbij
een verdachte, zonder· v66r· de ,·aadTcame,· te zijn ve1·schenen, naar de C01'rect·ionele rechtbanlc ve1·wezen wm·d,
dient te worden te niet gedaan, ind·ien
de tormal-ite-iten voor·zien bij het enig
art·ikel, paragraaf XTT, van rle wet van
25 octobe·r 1919 gewijz-igd rloor de wet
van 22 jnl-i 1927 niet we1·den nageleefd.
en indien de ve·rdrwhte ze niet vemaakt
heett (2). (Wet van 25 october 1919,

enig artikel, paragraaf XV; wet van
22 juli 1927, art. 1.)
2° De ve·rb•·eTcing op voorz·ien·in[J van de
ve1·dachte, ·van het bevel van de •·aadTcamer ho·u.dende verwijzing naa·r de
cmTect-ionele rechtbanlc, brengt de ve·rbl'elc·in[J mede van de verom·delingen
waartoe lli.t bevel aanleirlinfl gegeven
heeft (3).
(DEBISOOP.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op de bestredeu
beslissingen, zijnde : 1 o de op 26 feverbr., 8 mei 1950 (A•·•·. f!e1'b1·., 1950, blz. 561;
B1tll. en PAsrc., 1950, I, 628, en nota 1).
(3) Verbr., 12 juni 1944 (A1'1'. Verbr., 1944<,
blz. 179 Bull. en PAsrc., 194<4, I, 389, en
nota 2)
16 mei 194<9 (An·. T'e1'b1·., 1949,
blz. 325 B1tll. en PAsiC., 1949, I, 366, en
nota 2)
2 juli 1951 (A11·. J1erb1·., 1951,
blz. 663; Bull. en PASIC., 1951, I, 762).

-26bruari 1953 door de Raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
gewezen beschikking van verwijzing;
2° het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Brussel van 2 april 1953; 3° het
op 21 mei 1953 door het Hof van beroep te
Brussel gewezen arrest;
I. Over de tegen de beschikking· van
26 februari 1953 gerichte voorziening

Over het enig middel : schending van
het enig artikel, paragraaf XV, van de
wet van 25 october 1919, welke bij de wet
van 22 juli 1927 gewijzigd werd en van
de rechten der verdediging, doordat aanlegger bij de beschikking van 26 februari
1953 naar de Correctionele Rechtbank te
Brussel is verwezen geweest zonder dat :
a) na de voleinding van het onderzoek,
het dossier ten minste 48 uur v66r de
beraadslaging van de raadkamer ter
griffie werd neergelegd; b) de griffier bij
aangetekende brief aan aanlegger en
diens raadsman kennis had gegeven van
de plaats, de dag en het uur van aanleggers verschijning v66r de raadkamer;
c) aanlegger v66r het uitspreken van de
beschikking in de raadkamer werd verlword; d) aanlegger afgezien had van om
het even welke der nagelaten formaliteiten:
Overwegende dat nit de rechtsplegingsstukken blijkt dat de Raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel,
bij verstek uitspraak cloende, mits aanneming van verzachtende omstandigheden,
aanlegger naar de Correctionele Rechtbank te Brussel 1•erwezen heeft, ten einde er terecht te staan nit hoofde van, in
het rechterlijke arrondissement Brussel
in januari 1953, diefstallen met verzwarencle omstandigheden gepleegd te hel1ben
ten nadele van Raymond Daloze (telastlegging I, A) en van Marie Snaps, echtgenote Laurent (telastlegging I, B) ;
Overwegende dat noch nit de bestreden
beschikking noch nit de andere stukken
der rechtspleging blijkt dat de formaliteiten betreffende het neerleggen van het
dossier ter griffie, de kennisgeving door
de griffier aan de beklaagde en diens
raadsman, van de plaats, de dag en het
uur van de verschijning v66r de raadkamer alsmede het verhoor van de beschuldigde ter terechtzitting nageleefd

2 april 1953 en tegen het arrest van
21 mei 1953 gerichte voorzieningen :

Overwegende clat, aangezi,en de verbreking van de beschikking van verwijzing
de vernietiging medebrengt van de er ov
volgende beslissingen in zover deze betrekking hebben op de telastleggingen
I, A, en I, B, waarover bij de beschikking uitspraak werd gedaan, en aangezien aanlegger enkel tegen deze beslissingen opkomt, het onderzoek van deze
voorzi,eningen van belang ontbloot is;
Om cUe redenen, verbreekt de beschikking van de raadkamer van 26 februari
1953 voor zoveel aanlegger daarbij nit
hoofde vtm de telastleggingen I, A, en
I, B, nalar de rechter over de grond
verwezen wordt alsniede de daarop volgende beslissingen, te weten het vonnis
van 2 april 1950 en het arrest van 21 mei
1953, voor zoveel bij deze beide uitspraken over de telastleggingen I, A, en I, B,
en over de kosten geoordeeld werd; beveelt dat melding van onderbavig arrest
zal gemaakt worden op de kant van de
gedeeltelijk
vernietigde
beslissingen;
legt de kosten de Staat ten laste; verwijst de aldus beperkte zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling van het
Hof van beroep te Brussel.
21 september 1953. - 2° kamer.- VoorzUter, H. Wouters. voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Giroul. Geli;ilcl·ni.clende
concl·u.si.e, H. l\1ahaux, ndvocaat-generaal.
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II.

Over

de tegen het vonnis

van

INKOMSTENBELASTINGEN. -

1°

BI,JZONDERE AANSLAGS'l'ER~U.JN. OVERLEGGING VAN EEN ONVOLLEDHlE OF ONJl:ilS'l'E
AANGlFTE.

INKOMSTENBFJLASTINGEN. -

2°

BEDRTJFSJlELASTING.
AANDF.F;J,HOUDERS
ENER NAAMLOZE YENNOO'l'SCIIAP. ZLJN YENNO'l'EN.

INKOMSTENBELAS'J'INGEN.

3°
-

BEillUJFSBELAS'l'ING.

-

BEZOLDIGINGEN

AAN DE VENNO'£EN ENEH NAAn-ILOZE VENNOOT-

SCHAP

'l'OEGEKEND

UITOEFENING

IN

WEGENS

DE

DE WEZENLIJKE

VE~tNOOTSCHAPPlGN

VAN

WERKELIJXE EN VAS'l'E FUNC'l'IEN. BEDRAG DEZER BEZOLIJIGINGEN DIENENDE 'l'E
WORDEN GEVOEGD lliJ DE llELAS'l'BARE WINS'l'EN VAN DE VENNOO'l'SCHAP.

zijn geweest;

Dat, anderzijds, nit de stukken van
l1et dossier niet blijkt dat aanlegger zou
afgezien hebben van het vervullen van de
nagelaten formaliteiten;
Dat eruit volgt dat de bestreden beschikking client te worden vernietigd wegens schending van de in het middel aangeduide wetsbepalingen en van de rechten der verdediging;

22 september 1953

KAMER. -

4°

INKOMSTENBELASTINGEN. BEDRIJFSBELASTINGEN. DOOR DE NAAMLOZE VENNOOl'SCHAP IN 'l'E DIENEN AANGIF'l'E.
AANGIF'l'E W AARIN HET BEDRAG NIEl'
~rORDT

VERMELD

YAN

DE

'1'EN

AANZIEN

VAN

HUN HOEDANIGHEID VAN VENNOO'l' AAN DE llES'l'UURDERS 'l'OEGEKENDE BEZOLDIGINGEN.
0NVOLLEDIGE EN ONJUIS'l'E AANGIF'l'E.
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5° MIDDELEN VAN VERBREKING. -

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 maart 1951 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen;

Over het ·enig middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 53, 54,
74 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van de Regent van 15 januari 1948,
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wethoek, doordat het bestreden arrest, om
te beslissen dat de litigieuze aanslagen
geldig zijn kunnen worllen ingekohierd
binnen de in artikel 74 der samengeschakelde wetten bepaalde bijzondere termijn,
gesteund heeft op het feit dat noch de
aangifte noch zijn bijlagen de vermelding
van de hoedanigheid van aandeelhouders
van beide bestuurders bevatten en evenmin van het juiste bedrag hunner bezoldigingen, dan wanneer : enerzijds, de wet
niet gebiedt dat deze gegevens in de aang~ften zouden worden aangeduid, en anderzijds, dat deze gegevens juist waren
aangeduid in de opgave 325 betreffende
de bestuurders en de personeelsleden van
de aanleggende vennootschap, en dat deze
opgave een officieel stuk is, hetwelk berust bij de administratie en inzonderheid
in handen van de controleur, die bijgevolg volkomen in de mogelijkheid verkeerde om van deze inlichtingen kennis
te nemen en de grondslag van de aanslag
vast te stellen, zonder dat hij andere navorsingen behoefde te doen :
Overwegende dat het de administratie
geoorloofd is de belasting ten kohiere te
brenken binnen de buitengewone termijn
gesteld in artikel 74, lid 1, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, ingeval geen aangifte
of slechts een oilvolledige of onjuiste aangifte overgelegd wercl;
Overwegencle dat uit de vaststellingen
van de rechter over de grond blijkt dat
aanlegster de inlichtingen nopens de bezoldigingen van haar bestuurders, die insgelijks haar aanlleelhouders waren, noch
in haar aangifte in de belasting, noch in
de daarbijgaande stukken heeft vermeld;
Overwegende dat krachtens paragrafen 3 en 3bis van artikel 35 van voormelde wetten, de bezoldigingen toegekend
aan vennoten wegens de effectieve uitoefening in de vennootschap, bij wijze
van opdracht of contract, van w~rkelijke
en vaste functn~n, in de in paragraaf 3

(1) Vaststaande rechtspraak. Zie onder meer
verbr., 8 januari 1952 (Arr. Vm·br., 1952,
biz. 219; B·ull. en PAsrc., 1952, I, 239).
(2) Verbr., 23 november 1948 (Arr. Ve,-b,·.,
1948, biz. 582; Bull. en PAsiC., 1948, I, 663);
15 februari 1949 (A7'1'. Verb1·., 1949, biz. 128;
Bull. en PASIC., 1949, I, 145).
(3) Verbr., 28 juni 1948 (A1·r. Verb1·., 1948,
biz. 360; Bull. en PASIC., 1948, I, 418);
·27 juni 1949, twee arresten (Arr. Verbr., 1949,
biz. 420 en 422; Bull. en PAsrc., 1949, I, 479 en
481); 18 october en 29 november 1949 (Atr.

Ve,·b7-., 1950, biz. 81; Bull. en PASIC., 1950, I,
87 en 180) ; 9 februari 1950, verenigde kamers
(A7'7'. T'e,-b,·., 1950, biz. 372; Bull. en PASIC.,
1950, I, 366, en conclusie van het openbaar
ministerie); 21 feliruari 1950 (A7'1'. T'e1·br.,
1950, biz. 415; Bull. en PASIC., 1950, I, 443),
20 november 1951 en 10 juni 1952 (A,.,·. l'erbr.,
1952, biz. 131 en 571; Bull. en PAsrc., 1952, I,
145 en 652).
(4) Zie verbr., 21 en 29 april 1952 (Arr.
F erbr., 1952, blz. 448 en 469; Bull. en PAsrc.,
1952, I, 517 en 540).

ZAKEN VAN DlRECTE IlELASTINGEN. MIDDEL
TOT WELKS ONDERZOEK ZICH FEITELIJKE
NAVORSINGEN
OPDRINGEN WELKE
AAN
DE
RECH'l'ER OVER DE GROND NIET ONDERWORPEN WERDEN. 0NON'l'VANKELIJK l\UDDEL.

1° De adrninistraUe is onde1· rnem· in goval van overlegging van een onvolledige
en onjuiste aangifte ge1·echtigd een aanslag in de belasting ten lcohiere te brengen binnen de b'ijzondm·e aanslagste1·rnijn voorzien bij artilcel "14, alinea 1,
van de sarnen,qeschalcelde wetten betr-efjende de inlcornstenbelastingen (1).

2° 'l'en aanz·ien van de toepassing van de
bedrijfsbelasting zijn de aandeelhonders ener naarnloze vennootschap vennoten (2).

3° De aan rle vennoten toegelcende bezoldigingen wegens de efjectieve nitoefening in de vennootschap bij wijze van
opd·racht of contract van werlcelijlce en
vaste hmcUe wo1·den, in de in para,qraaf 3 van het artilcel 35 der sarnengeschalcelde wetten betrefjende de inlcornstenbelasUngen bepaalde mate, in
!le belastbnre winsten van de vennootschap beyrepen (3).

4° Op gevarw onvolledig of onjnist te
zijn, rnoet rle nan_qifte ener naarnloze
vennootscha.p in de ·inlcomstenbelastingen het bedntg ve1•melden van de wegens hnn hoedanigheid van aan!leelhonders aan de best~t1Wders toegelcende
bezoldigingen.

5° Is in znh:c directe belastingen onontvanlcelijlc, het rni!lclel welles on!lerzoelc
het nagnnn noodzanlct van feiten die
ann de 1·echte1· over de grand niet onrZe·rwo·rpen worden (4).
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « ATELIERS JULES
EJ\£PAIN ll, '1'. IlELGISCHE STAAT, MINISTER VAN
FINANCIEN.)
ARHES'l'.
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bepaalde mate, begrepen worden in de belastbare winsten van een naamloze vennootschap;
Dat aanlegster er mitsdien toe gehouden was in haar aangUte het bedrag van
de bezoldigingen aan te duiden welke
aan haar bestuurders werden toegekend,
hun hoedanigheid van aandeelhouders in
acht genomen;
Overwegende dat aanlegster aanvoert
dat deze inlichtingen ter beschikking waren ·van de administratie, aangezien zij
vermel<l waren in de opgave 325, ingediend bij toepassing van het koninklijk
besluit van 22 september 1937, waarbij de
hefting aan de bron wordt ingericht;
Overwegende dat uit de procedurestukken niet blijkt dat deze stelling, waaraan enkel feitelijke beschouwingen ten
grondslag liggen, aan de rechter over de
grond zou onclerworpen zijn geweest; clat
zij derhalve niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
22 september 1953. - 2° kamer.- Vom·,
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemencl
voorzitter.
Verslaggever, H. Huybrechts.
GelijlGluidende conclusie,
H. Ganshof van der Meersch, advocaatgeneraal. - Pleiter, H. Van Leynseele.

BURGERLIJKE ZAKEN. NIEUW MIDDEL.
- BEGRIP.
3° GERECHTSKOSTEN. - BURGERLI,JKE
ZAKEN. QGENBLIK WAAROP DE KOSTEN
VERSCHULDIGD ZIJN.- GEEN INTERESTEN OPBR.ENGEND.
4° GERECHTELIJKE INTERESTEN.
GERECHTSKOSTEN.
VOORSCHOT'l'EN
AAN DE DESKUNDIGEN UITGEKEER.D. GER.ECHTELIJKE IN'l'ERESTEN VANAF HE'J' UITKEREN DER VOORSCHOTTEN TOEGEKEND. - 0NWETTELIJKHEID.
5° GEREC,H'l'SKOSTEN. - BURGERLIJKE
ZAKEN. --'- KOSTEN DOOR. DE RECHTER. IN
HOGER BEROEP VOOR.BEHOUDEN. - ZAAK '1'01'
VOORTZETI'ING NAAR DE EERSTE REOHTER
VERWEZEN. - BEVOEGDHEID VAN DEZE RECHTER OJ\£ OVER. AL DE VOORBEHOUDEN KOSTEN,
MET INBEGIUP VAN DE KOSTEN VAN HOGER. BEHOE!' UITSPR.AAK 'l'E DOEN.

1 o W anneer concl·ns·ies z-ich e·r toe bepet·lcen de. beoordel-ing van rle cles lc-undigen betre.ffende cle lloo·r de conclu.llerende te herstellen schacle te betw·isten,
verstrekt het vonnis een gepast antwoord op de concl!tsies waar het de betwistingen niet n.fdoenrle verlclna1·t en
het verslarJ 1;an de rleskuncU.gen nanneemt (1).

2° MIDDELEN VAN VERBREKING. -

2° Is nie-ttw en rlerhnlve niet ontvanlcelijk het mirldel dat noch door een pnrtij
noch door de 1vet ter lGennis van de
rechter ove1· de g-roncl gebracht we1·a
o.f wanrvan deze ,.. echte1 .. zich niet eigenmachtig
fle
lcennis
heett
toegeeigencl (2).
3° De lcosten zijn slechts vana.f de vet·oorcleling versch·nlclig<l en brengen voo-rdien geen ·inte1·esten op.
4° Is onwettel-ijlc het vonnis dat een
pnrtij veroordeelt tot fle ge-rechtel-ij lee
interesten op cle nnn rle cleslc1tndigen
1titgelceerde voo1·schotten ·van a.f de dat1tm hunne1· ltitlce·ring, cloor deze voorschotten in cle lcosten 'IXLn cle annleg te
begrijpen (3). (Burgerlijk Wetboek, ur-

(1) Om zijn beslissing te motiveren mag de
rechter niet naar de motieven van een in een
andere zaak gewezen beslissing verwijzen
(verbr., 18 juni 1951, Arr. Verb1·., 1951,
biz. 621; Bull. en PASIC., 1951, I, 718, en
nota), hij vermag nochtans te verwijzen
naar de beweegredenen van de eerste rechter
(verbr., 15 april 1948, An·. T'eTb1·., 1948,
biz. 218; Bull. en PASIC., 1948, I, 257; 1 december 1949, An·. T'erbr., 1950, biz. 182; Bull.
en PASIC., 1950, I, 199; 24 januari 1952, Arr.
Ve1·br., 1952, biz. 263; Bull. en PAsiC., 1952, I,
297, en nota 1), naar de conclusies ener partij
(verbr., 26 maart 1953, A1-r. Verb1·., 1953,
biz. 512; Bttll. en PASIC., 1953, I, 578, en
nota 2) of naar regelmatig overgelegde be-

scheiden (verbr., 14 october 1940, B-ull. en
PAsrc., 1940, I, 249, en nota's 2 en 3). Niets
verzet er zich tegen dat hij naar een regelmatig overgelegd deskundigeuverslag verwijze. Door dit verslag aan te nemen eigent
hij zich de vaststellingen, beoordelingen en
besluiten van de deskundigen toe en de overlegging van het deskundigenverslag laat aan
het Hof van verbreking toe toezicht over de
draagwijdte dezer beoordeling nit te oefenen.
(2) Zie conclusie van het openbaar ministerie Bull. en PAsrc., 1954, I, 37.
(3) Over de aard en de uitgestrektheid van
de gerechtelijke interesten, zie DE PAGE, b. II,
n' 1028, en b. III, n" 100 en 100bis; MAZEAUD,
b. III, n" 2297 3 tot 2297' en 2323; PrRET, Ju1·.
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24 september 1953

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. - CONCLUSIES WELKE DE BEOORDELINGEN VAN DE DESKUNDIGEN BE'J'REFFENDE DE
DOOR DE CONCLUDERENDE 'J'E HERSTELLEN
SCHADE BE'J'WIS'l'EN.- - VONNIS DAT DE BE'l'WIS'l'INGEN NIET AFDOENDE VER.KLAART EN
HE'!' VERSLAG VAN DE DESKUNDIGEN AANNEEM'l1.

-29tikel 1153; Wetboek van burgerlijke
rechtspleging, art. 130.)
5° W anneer de 1·echte?· in hager beroep
waarbij een beroep tegen een voorbereidend. vonnis aanhangig werd gemaalct,
met voorbeho~td der lcosten de zaalc tot
voorzett-ing naar de ee·rste rechter verwijst, is doze ?'echter bevoegd om over
d.e voorbehou.den lcosten met inbegrip
van de lcosten van ho,qer beroep ttitsp?·aalv te doen. (Wetboek van burger-

lijke rechtspleging, art. 472.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « CHARRONNAGES DE
LA LOUVIERE E'l' BARS-LONGCHAMPS ll, '1'.
REYN'l'JENS EN ANDEREN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 october 1950 in eerste en
laatste aanleg gewezen door de vrederechter van het kanton La Louviere;
Over het eerste middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden vonnis niet kan worden beschouwd als wettelijke met redenen omkleed, daar het geen gepast antwoord
heeft verstrekt op de door aanlegster bij
conclusies hieruit afgeleide middelen dat
een deel der litigieuze schade niet van
mijnwerken, doch van overstromingen
voortkwam; dat, ten aanzien van de mijnschade, verweerders in 1935 op een hun
volkomen bekende bodem gebouwd hadden, zonder ue hun door de bouwkunde
geboden voorzorgen te nemen; dat het
toekennen van een schadevergoeding wegens clerving van genot en wegens overhelling <ler gevels niet met enig werkelijk
nacleel overeenstemde; dat verweerders,
wat de door het water veroorzaakte schade aangaat, evenmin de aangewezen voorzorgen hadden genomen; dat, naar luid
van artikel 58 van de mijnwetten, aanlegster slechts kon verplicht worden tot het
herstellen van de door mijnwerken verDorzaakte scha<le en dat de verandering
van het uitzicht ener streek ten gevolge
van die werken en van het nieuwe waterafvloeiingsstelsel dat uit die verandering
>oortspruit waardoor hier voordelige en
·daar nadelige toestanden worden geschapen, geen mijnschatle uitmaken; dat, helemaal subsidiaii·, cle eis van verweerders
strekte tot het bekomen van schadeloosstelling telkenmale dat een hoge waterstimd zich zou voordoen of hun onroecomm. B1·ux. 1946, biz. 121; verbr., 24 januari 1924 ,(B,tll. en PASIC., 1924, I, 159, en
nota 1); 17 januari 1929 (ibid., 1929, I, 63);
10 juni 1937 (ibid., 1937, I, 179); 24 april 1941
{ibid., 1941, I, 155); 17 mei en 12 juli 1943

rende en roerende goederen en voorraden
door de vochtigheid van de bodem schade
zouden lij den :
Overwegende dat aanlegster zich in
haar conclusies ertoe bepaalde te betwisten dat de door de deskundigen vastgestelde schade, welke dezen beschouwden
als dienende te worden hersteld door aanlegster, helemaal zou veroorzaakt geweest zijn door de mijnwerken en met
een werkelijk nadeel zou overeenstemmen;
Overwegende dat, mitsdien, deze betwistingen enkel sloegen op feitelijke
vraagstukken die, aan deskundigen ter
beoordeling zijnde onderworpen geweest,
het voorwerp van hun verslag uitmaakten;
Overwegende ·dat het bestreden vonnis
op die punten van het verweer antwoordt,
enerzijds, door vast te stellen dat de
som van 43.172 fr. 22 als hoofdsom door
<le <leskundigen vastgesteld, het bedrag
vertegenwoordigt van het nadeel dat aanleggers ter oorzake van de door aanlegster uitgevoerde mijnwerken hebben ondergaan en da:t dezer opwerpingen tegen
de besluiten der deskundigen niet afdoende zijn, en anderzijds, door het verslag der deskundigen uitdrukkelijk goed
te keuren;
Dat de in fie conclusies van aanlegster
vervatte stelling door dit antwoord op gepaste en ondubbelzinnige wijze behandeld
werd; dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel : schending
van de artikelen 1153 van het Burgerlijk
Wetboek (gewijzigd bij art. 6 van de wet
van 1 mei 1913) en 130 van het Wetboek
van rechtspleging in burgerlijke zaken,
doordat het bestreden vonnis aanlegster
veroordeelt tot de kosten, daarin begrepen de kosten van het deskundig onderzoek, alsmede tot de gerechtelijke interesten van de aan de deskundigen gestorte vooruitbetalingen van de dag af
waarop deze sommen werden uitgegeven,
dan wanneer de kosten rechtens geen interesten opbrengen en er eventueel slechts
kunnen oplJrengen van cle dag af ener
aanmaning tot betaling :
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door verweerders afgeleid uit de
nieuwheid van het middel :
Overwegende dat, enerzijds, verweerders hadden geconcludeerd dat aanlegster
ertoe zou worden veroordeeld tot betaling
van (( de op beide gedingen gevallen
(A1·r. Ve1·b1·., 1943, blz. 109 en 162; Bull. en
PAsrc., 1943, I, 178 en 296); 4 november 1948
(Ar1·. Verb1·., 1948, blz. 530; Bull. en PASIC.,
1948, I, 609).

-30kosten en gerechtskosten, qe gerechtelijke interesten op de aan de deskundigen gestorte sommen, en zulks vanaf het
uitgeven ervan ll, en dat anderzijds,
aanlegster geconcludeerd had als volgt :
« kosten en interesten als naar recht ll;
Dat aldus bij de rechter een betwisting
aanhangig was betreffende het vraagstuk
der interesten verschuldigd op het deel
der kosten dat bij wijze van vooruitbetaling aan de deskundigen werd uitgekeerd;
Dat derhalve het middel niet nieuw is;
Over het middel :
Overwegende dat de gerechtskosten
slechts vanaf de veroordeling verschuldigd zijn; dat zij als zodanig v66r deze
datum geen interest kunnen opbrengen;
Dat eruit volgt dat het bestreden vonnis, door aanlegster te veroordelen tot de
gerechtelijke interesten op de vooruitbetalingen welke aan de deskundigen gestort werden, vanaf de dag van het uitgeven ervan, dan wanneer het die vooruitbetalingen in de gerechtskosten begreep, de in het middel aangeduide wetsbepaling geschonden heeft;
Over het derde middel : schending van
de artikelen 9 van de wet van 25 maart
1876, de eerste titel bevattende van het
voorafgaande Wetboek van burgerlijke
rechtspleging, S2bis (artikel 5 van het
koninklijk besluit nr 300 van 30 maart
1936), 130, 443 (artikel 22 van het koninklijk besluit nr 300 van 30 maart 1936),
457, 470 (artikel 22 van het koninklijk besluit nr 300 van 30 maart 1936) van
het W etboek van rechtspleging in burgerlijke zaken, doordat het bestreden
vonnis aanlegster veroordeelt tot de op
beide gedingen gevallen kosten, dan wanneer de in eerste aanleg oordelende rechter geen uitspraak vermag te doen over
de veroordeling tot de gerechtskosten
van het geding in hoger beroep, hetwelk
bij hem niet is kunnen aanhangig gemaakt worden en niet aanhangig is geweest:
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door verweerders afgeleid uit de
nieuwheid van 1J.et middel :
Overwegende dat nit bovenvermelde
conclusies blijkt dat er tussen partijen
een betwisting gaande was over de vraag
met betrekking tot de in hoger beroep gevallen gerechtskosten, weshalve het middel niet nieuw is;
Over het middel :
Overwegende dat het vonnis op 6 mei
1946 in hoger lieroep gewezen door de
rechtbank van eerste aanleg te Bergen,
hetwelk, de door de eerste rechter gelaste expertisemaatregel aanvaardend,
zich ertoe bepaalde de aan de deskundigen gegeven opdracht te wijzigen,

verklaard heeft << de kosten voor te behouden ll; dat de rechter, door zich in
dier voege uit te drukken, in een beslissing welke in genen dele de oplossing
van het geschil vooruitliep, noodzakelijk
de over de kosten te vellen uitspraak
heeft willen doen afhangen van de gegrondheid van de eis die het gelasten van
de expertise heeft gevergd;
Overwegende dat, door te beslissen dat
de op het geding in hoger beroep gevallen
kosten met de gezamenlijke kosten een
geheel moesten uitmaken, dan wanneer
de eerste rechter wegens de voortzetting
van de zaak cle kennisneming van het geschil behield, ten aanzien van de aangehouden kosten de rechter in hoger beroep noodzakelijk de tenuitvoerlegging
van zijn reslissing aan de vrederechter
overgelaten heeft, dte derhalve over de
in hoger beroep gevallen kosten uitspraak
vermocht te doen;
Dat eruit volgt dat het bestreden vonnis geen der ingeroepen wetsbepalingen
geschonden heeft;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het vierde middel : schending van
de artikelen 1134, 1135, 1319, 1320, 1350
en inzonderheid 1350, 3°' :1351 van het
Burgerlijk Wetboek, 1, 61 en inzonderheid 61, 3°, van het ·wetboek van burgerlijke rechtspleging, doordat waar verweerders en aanlegster bij hun eerste
conclusies uitdrukkelijk de eis geschaf
haclden op 40.000 frank, met inbegrip
van het in het exploot van rechtsingang uitgedrukt voorbehoud van verhoging, opdat de vordering de bevoegdheid r·atione s·ummae van de vrederechter, zoals zij is bepaald in het bij de wet
van 19 juli 1935 gewijzigde artikel 59
van de wet op de mijnen, niet zou te boven gaan, en vermits de vrederechter bij
vonnis van 5 september 1945 akte heeft
genomen van deze schatting, het bestreden vonnis aanlegster veroordeeld heeft
tot het betulen van een vergoeding van
43.172 fr. 20, aldus het gerechtelijk contract, het aan voormelde conclusies der
partijen te hechten geloof en het gezag
uitgaande van het vonnis van 5 september 1945 schendend :
Over de .grond van niet-ontvankelijk~
heid, door verweerders afgeleid uit de
nieuwheid van het middel :
Overwegende dat een als nieuw voorgebrachte niet ontvankelijke middel datgene is dat niet door een partij of door
de wet bij de rechter werd aanhangig
gemaakt, of dat hij niet eigenmachtig behandeld heeft;
Overwegende dat, in onderhavig geval,
aan de ene zijde de in het middel vervatte stelling niet door de partijen v66r
de rechter werd aangevoerd; dat immers,

-31in de conclusies genomen v66r de vrederechter in october 1950 na het deskundig
onderzoek, verweerders gevorderd hebben
dat aanlegster tot de hoofdsom van
43.172 fr. 22 zou worden veroordeeld; dat
aanlegster in haar te antwoord op die
vor<lering genomen conclusies niet, zoals
zij thans heeft gedaan, het verweer heeft
ingeroepen <lat zij afieidt uit het « gerechtelijk contract ll en nit de in l·imine lit·is
gedane schatting, welke door het vonnis
van 5 september 1945 werd aanvaard tot
de bepaling van de bevoegdheid en de
aanleg;
Dat mitsdien over de vraag welke het
voorwerp is van het middel generlei betwisting tussen partijen bestond die bij
de rechter aanhangig zou geweest zijn;
Overwegende anderzijds, dat, aangezien
geen der in het middel ingeroepen wetsbepalingen van openbare orde is of gebiedende gelding heeft, de rechter niet verplicht was ze ambtshalve toe te passen
in een op tegenspraak gewezen beslissing;
Dat dienvolgens de wet het betwist
vraagstuk niet bij hem aanhangig maakte;
Overwegende tenslotte dat de rechter
niet eigenmachtig uitspraak heeft gedaan over het door het middel opgeworpen vraagstuk;
Dat daaruit volgt dat het middel nieuw
en mitsdien niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, doch enkel voor zoveel het
aanlegster heeft veroordeeld tot de gerechtelijke interesten op de aan de deskundigen door de verweerders gestorte
vooruitbetalingen, vanaf de dag van het
uitkeren clier bedragen; heveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt
worden op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; verwerpt de voorziening voor het overige; veroordeelt aanlegster tot drie vierde en verweerders tot
een vierde der kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de vrederechter van
het kanton Bergen.
24 september 1953. - 1• kamer. - Voorzitter, H. Fettweis, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Giroul. - Gelijklnidende concl~tsie, H. Mahaux, advocaat-generaal.
Pleiters,
HH. Simont en clella Faille d'Huysse.
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28 september 1953

1° GIDRECHTELIJKE INRICHTING. SAMENSTELLING VAN DE ZE'l'EL. S'l'RAFZAKEN. VONNIS VAN DE CORREO'l'IONELE
RECH'l'llANK. RECH'l'ERS WELKE NIE'l' ALLEN lliJ HE'l' ONDERZOEK DER ZAAK AANWEZIG ZIJN GEWEES'l'. NIE'l'IGHEID VAN HE'f
VONNIS.

2°

VONNISSEN

EN

ARRESTEN.

S'l'RAFZAKEN. NIE'l'IG VONNIS VAN DE CORRECl'IONELE RECH'l'llANK.- ARREST VAN HE'l'
HOF VAN JlEROEP. VEROORDELING OP DE
llEWEEGREDENEN VAN DE EERS'l'E RECH'l'ER GEGROND. ARRES'f DA'l' ZICH DE NIE'l'IGHEID
VAN HE'l' VONNIS 'l'OEEIGEN'l'.

1 o Is nietig het vonnis van de con·ectionele rechtbank dat gewezen is geweest
doo1· 1·echten die niet allen op al de zitUngen waa1·op cle zaalc onclerzocht wercl
aanwezig zijn geweest (1). (Wet van

20 april 1810, art. 7.)
2° Het cloor het hot van beroep gewezen
arrest clat gegroncl is op cle beweegreclen van een nietig vonnis van de correctionele 1·echtbank eigent zich de nieUgheicl toe wa.armecle clit vonnis behept
is (2).
.(VAN ROY, 'l'. GEMEENSCHAPPELIJKE VERZEKERINGSKAS (( MU'l'UELLE DES SYNDICA'l'S REUNIS ll.)
ARRES'l'.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 februari 1953 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
Over het middel van ambtswege afgeleid uit de schending van artikel 7 van
de wet van 20 april 1810 op de inrichting
van de rechterlijke orde en het beleid der
justitie :
Overwegende, enerzijds, dat wordt
vastgesteld door het proces-verbaal van
de door de Correctionele Rechtbank te
Brussel op 7 maart 1952 gehouden terechtzitting, in de loop derwelke het onderzoek ten laste van aanlegger door het
verhoor van de getuige Leener werd aangevangen, en de verweersters zich burgerlijke partij stelden, dat de zetel uit
de HH. Peers de Nieuwburgh en Colle,
rechters, en Jacquemin, plaatsvervangend
rechter, was samengesteld;
Dat, anderzijds, blijkens het procesverbaal van de terechtzitting van 9 mei
1952, voormeld onderzoek werd voortgezet
door de HH. Dubois, Colle en Mesot,
rechters·
Dat dle rechters op 30 mei daaropvolgend hun vonnis hebben uitgesproken;
Overwegende dat, daar het werd gewezen door rechters welke niet allen aanwezig zijn geweest op al de terechtzittingen waarop aanleggers zaak werd onderzocht, dit vonnis nietig is;
Overwegencle dat door te verwijzen
naar de motieven van het beroepen vonnis, het arrest zich aldus de nietigheid
(1) en (2) Verbr., 26 mei 1952 (Art·. T'e1·b,·.,
1952, blz. 536; B1tll. en PASIC., 1952, I, 616, en
nota's 1 en 2).
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van cUt vonnis heeft toegeeigend en de in
11et middel aangeduide wetsbepaling heeft
geschon<len;
En overwegende dat de verbreking van
de over de publieke vordering gewezen
beslissing de vernietiging van de over de
vorderingen van de burgerlijke partijen
gewezen beslissingen medebrengt;
Om cUe redenen, en zonder acht te
slaan op de door aanlegger voorgestelde
middelen, verbreekt het bestreden arrest;
beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van
de vernietigde beslissing; laat de kosten
de Staat ten las'te; verwijst de zaak naar
het Hof van beroep te Gent.
28 september 1953.- 2• kamer. - Vool·z·itter, II. Wouters, voorzitter. Verslnggevel·, B. Belpaire. - GeUjlcl~tidende
concl~tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
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1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.
S'l'RAFZAKEN.
CoNCLUSlES EEN llEOORDELING VAN DESKUNDIGEN BETWISTEND. - ARUES'J' DA'J' OP DIE
BEOOUDELING NIE'l' S'l'EUNT. - CONCLUSIES
DIE NIE'J' BREEDYOEUIG DIENEN TE WORDEN
BEANTWOORD.
2° BEWIJS. STRAFZAKEN. GEVAL
VVAARIN

GEEN

BIJZONDERE

BEWI.JSVOERINH

DOOR DE WET WORDT OPGELEGD. - VERMOGEN VAN DE RECH'l'ER OM ZEKERE BEWIJSELEMEN'l'EN MEER OYER'l'UIGEND DAN ANDERE
'l'E BESCHOU\VEN.

::Jo REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRES'l'EN. - S'l'RA~'ZAKEN. - RECH'l'ER DIE ZEKERE GE'l'UIGENISSEN ALSMEDE EEN

DOOR DESKUNDIGEN GEUITE MENING MEER
OVEHTUIGEND DAN ANDERE BESCHOUWD.
GEEN VERPLICH'l'ING DE REDENEN DAARYAN OP
'l'E GEVEN.

Wnnneer (le !'echte1· zijn beslissing
g'/'Onrlt niet op een in conclusies betwiste
deslc·undigenbeoonleling, llooh op ande1·e
bewijselementen, is hij n·iet e·r toe geho·uden lle conclusies desbetreffende
breedvoet·ig te beantwoo1·den (1).
2° In strntznlwn, ·in(lien de wet geen bijzondel·e oewijsvoe1·ing oplegt, beom·lleelt de rechte·r souverein ot enlcele bewijselementen zoals getuigenissen of besluiten van lleslcunrligen mee1· overtu.igencl dan nnrlere voorlcomen (2).
3° In strafzalcen is de rechtm· niet er toe
ueho·tulen ae reclenen nan te geven
·waarom hij zelcm·e getuigenissen alsmecle een clo01· een get1tige ge~tite me] 0

n·ing meer ovm·tu,i,qena clan ancle1·e getttigenissen beschomvcl (3).

(CLAES,

'1'.

CALLOUD DE FAUDEUR. i
ARREST.

BET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 februari 1953 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
I. In zover ue voorziening gericht is
tegen de beslissing over de publieke vordering tegen aanlegger :
Over het enig middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest de conclusies van aanlegger niet heeft beantwoord waarin
eiser beweerde eerste onderdeel, dat de
overdreven snelheid door het verslag van
de deskundige niet bewezen was, omdat
het wetenschappelijk uUgesloten is, post
tact1tm, de snelheid van een voertuig te
bepalen op grond van na het ongeval gedane vaststellingen, zodat de schatting
van deze snelheid door de deskundige een
subjectief karakter vertoont; tweede onderdeel; clat gezegde deskundige cle zichtbaarheid op het ogenblik van het ongeval
had onderschat, in tegenstelling van de
llleeste getuigenissen :
Over het eerste onclerdeel :
Overwegende dat het arrest, zonder
zich aan cle door de deskundige bepaalde
snelheill te houden, er op wi,Jst dat aanlegger « een zware onvoorzichtigheid
heeft begaan lllet in een donkere nacht,
op glibberige bodem, en bij clik lllistig
weder, een snelheid te ontwikkelen die
hem niet in de lllogelijkheicl stelde de gebeurlijke hindernissen ten gepaste tijde
te belllerken en te knnnen stilhouden »;
Dat die vaststelling de conclusies van
aanlegger behoorlijk beantwoordt;
Over het tweecle onderdeel :
Over>wegende dat de rechter niet gehouden is cle reclenen op te geven waarom hij
het advies van de deskundige en zekere
getuigenissen meer overtuigend acht dan
andere getuigenissen;
Dat deshalve geen enkel ondercleel van
het mid del gegroncl is;
Overwegende clat de substantHoile of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvorlllen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
(1) Verbr., 4 februari 1952 (Arr. Yerb1·.,
1952, blz. 278; Bull. en PAsrc., 1952, I, 312).
(2) en (3) Verbr., 5 april en 4 october 1948
(A1'1', T'e•·b•·., 1948, blz. 181 en 470; Bull. en
PASIC., 1948, I, 208 en 542); 27 december
1949 (A1·r. T'e•·b1·., 1949, biz. 262; Bull. en
PASIC., 1950, I, 282).
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II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing· over de rechtstreekse
vordering door aanlegger ingesteld tegen
Calloud de Faudeur, Verstaen en Peirs :
Overwegende dat aanlegger bet zelfde
middel inroept, waarop reeds antwoord
verstrekt werd;
Overwegende dat de voorziening v66r
15 september 1953 betekend werd;
III. In zover de voorziening gericht is
tegen de burgerlijke vorderingen ingesteld
tegen aanlegger
Overwegende dat de voorziening niet
ontvankelijk is in zover bet arrest uitspraak doet over de eisen van de burgerlijke partijen Piot, Pardon, Pauwels en
Tanghe, daar bet geen definitief karakter
vertoont en over geen betwisting aangaancle de bevoegdheid beslist (artikel 416
van het Wetboek van strafvordering);
Dat aanlegger geen bijzonder middel
laat gehlen met betrekking tot de vorderingen van lle Mutuelle cles synclicats reunis, Peirs, Pipar en De Baets, en clat het
hof er ambtshalve geen opwerpt;
Om clte redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en tot een vergoeding van 150 frank jegens Calloud de Faudeur enerzijds en
Verstaen en Peirs anderzijds.
28 september 1953. - 2° kamer. - VoorzittM en verslctggever, H. Wouters, voorzitter.
Gelijlcl1tidende
conchtsie,
H. Rauol Hayoit de Termicourt, eerste
aclvocaat-genernal. - Pleiter, H. Delacroix.
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28 september 1953

VOORZIENING IN VERBREKING. Cl'ERMIJN. S'l'RAFZAKEN. VoNNIS VAN
DE CORREOTIONELE RECHTBANK W AARBIJ BESLIST WORD'f DAT EEN BIJ VERSTEK VEROORDEELDE PERSOON, DOOR VERZET 'fEGEN DE
BESLISSING IN HOGER BEROEP TE DOEN HEEFT
AFGEZIEN VAN RET RECHT VERZET TEGEN RET
VONNIS VAN DE POLlTIERECHTBANK IN TE
S'l'ELLEN. VERWIJZING VAN DE ZAAK NAAR
EEN ANDERE 'l'ERECHTZlT'l'ING 'l'OT BESLISSING
OVER DE GROND. VOORZIENING V66R RET
EINDVONNIS INGESTELD. 0NON'l'VANKELIJKREID.

Is

onontvanlcelijlc de voorziening v66r
het eindvonnis ingesteld tegen een in
hoger beroep gewezen vonwis van de
correctionele rechtbanlc' dat zich m· toe
beperlct te beslissen dat de verdachte,
bij verstelc ve1·oordeeld door de politierechtbanlc en door de correctionele
rechtbanlc op hoger beroep van het
openbaar ministe1··ie, doo1·dat hij op dezelfde dag tegen cle twee vonnissen van
VERBR.,

1954. -

3

veroordeling verzet heett ingesteld, atgezien heeft van het recht om tegen het
vonnis van de politierechtbanlc verzet
te doen, en vervolgens de zaalc tot beslissing over de grond naar een latere
terechtzitting verwijst. (Wetboek van

strafvordering, art. 416.)
(CALLEBAUT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op bet bestreden
vonnis, op 3 maart 1953 door de Correctionele Rechtbank te Dendermonde gewezen;
Overwegende dat een vonnis der politierechtbank te Aalst, gewezen bij verstek
op 19 september 1952, aanlegger veroordeeld heeft wegens overtreding van de
artikelen 42 van de Wegcode en 3 van de
wet van 1 augustus 1924 en eiser ontzet
heeft verklaard gedurende een maand
van het recht om een voertuig' of een
luchtschip te besturen of een rijdier te
geleiden;
Dat, op beroep van het openbaar ministerie, de Correctionele Rechtbank te Dendermonde op 24 november 1952 voormelde
beslissing bij verstek heeft bevestigd,
met dien verstande dat aanlegger enkel
vervallen verklaard werd van bet recht
gedurende de bepaalde termijn een voertuig te voeren;
Overwegende dat aanlegger op 12 december 1952 verzet aantekende tegen deze
beide vonnissen;
Overwegende dat de bestreden beslissing van 3 muart 1953 geen eindvonnis is,
vermits zij de zaak tot behandeling ten
gronde naar de terechtzitting van
17 maart 1953 verwezen heeft;
Overwegende dat zij evenmin een betwisting nopens de bevoegdheid beslecht;
Overwegende, immers, dat aanlegger
in zijn conclusies niet aanvoerde dat de
correctionele rechtbank onbevoegd was
om kennis te nemen van de zaak, doch
wel dut bet verzet dat hij ingesteld had
tegen het verstekvonnis, gewezen door de
politierechtbank op 19 september 1952,
voor gevolg heeft gehad gans de latere
procedure en numelijk de bestredene beslissing te niet te doen;
Overwegende dat de voorziening dus,
krachtens artikel 416 van het Wetboek
van strafvordering, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
28 september 1953. - 2" kamer. - Voorzitter en veTslaggever, H. Wouters, voorzitter.
Gelijlcluidende
conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Smetryns (van de balie van beroep te Gent).
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ARBEIDSONGEVAL. DoDELIJK ONGEYAL AAN EEN WERKNEMER VEROORZAAKT
DOOR EEN ANDERE \VEll.KNEMER VAN HET BEDRIJFSHOOFD. 0NGEVAL 'l'OE TE WIJTEN
AAN DE DRONKEN TOESTAND VAN DE DADER. 0MS'l'ANDIGHEID WELKE HE'l' BES'l'AAN VAN
HET ARBEIDSONGEVAL NIET UITSLUIT.

2°

ARBEIDSONGEVAL. DoDELIJK ONGEYAL AAN EEN WERKNEMER VEROORZAAKT
DOOR EEN ANDERE WERKNEMER VAN HET BEDRIJFSHOOFD. VOORTBRENGER VAN HE'!.'
ONGEVAL DIE SLECHTS EEN NIE:r OPZETTELIJKE FOUT OF EEN ONVRIJWILLIG MISDRIJF
BEGAAN HEEFT. RECH'l'HEBBENDE VAN HE'!.'
SLACHTOFFER NIET OVER DE VERHALEN VAN
GEMEEN RECHT 'l'EGEN DE VOOR'l'BRENGER VAN
_HE'!.' ONGEYAL BESCHlKKEND.

1° De omstandigheid dat een dodelijlc ongeval aan een werlcnemer do01· een andere werlcnemer van het be(lrijfshoofd
veroo1·zaalct, aan de d1·onlcen toe8tand
van de voortbrenger van het ongeval te
wijten is, volstaat niet om het bestaan
uit te sluiten van een ar·beidsongeval
naar de zin wellce aan deze bewoording
wordt gegeven in de door het lconinlcZijlc besluit van 28 septembe1· 1931 samengeordende wetten {1).
2° De verhalen van gemeen reoht tegen de
voortbrenger van een ongeval, worden
door artilcel19, alinea 3, van de samengeordende wetten betrejjende het herstel van uit arbeidsongevallen voortspruitende sohade aan de reohthebbenden van het slaohtoff61' van . een dodelijlc ongeval niet toegelcend, wanneer de
voortbt·enger van het ongeval werlcnemer is van hetzelfde bedrijfshoofd en
sleohts een niet opzettelijlce tout of een
onvrijwillig misdrijf heeft begaan, met
dien ve1·stande dat hij het ongeval niet
gewild heeft (2) .
(GRIJP, '1'. FLYPO.)
ARRES'l'.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 maart 1953 door het Ho{ van
beroep te Gent ge~ezen;
.· L Aangaande de voorzieningen gericht
tegen de beslissing over de publieke vordering:
A. Over de voorziening van Grijp, beklaagde :
(1) en (2) Verbr., 11 juli 1949 (.11'1': Ve•·b1·.,
194_9, biz. 468; Bull;. en PAsrc., 1949, I, 541,
en nota 1); 3 november 1952 (Arr. Verbr.,
1953, biz. 109; B,ll. en PASIC., 1953; I, 118);
raa,dpleeg ook verbr., 22 januari 1951 .(Arr.
Verbr., 1951, blz. 263; B·ull. en PAsrc., 1951,
I, 312, en nota 1).

Overwegende dat de stibstantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
B. Over .de voorziening van Stragier.,
burgerlijk verantwom'delijke partij :
Overwegende dat eiser geen bijzonder
middel inroept;
II. Aangaande de voorzieningen gericht
tegen de beslissing over de burgerlijke
vorderingen van de verweerders :
Overwegende dat de voorzieningen, bij
gebrek aan belang, niet ontvankelijk zijn
in zover zij gericht zijn tegen de beslissing die de vordering ingesteld door Fly:
po in hoedanigheid van beweerde wettige
erfgenaam van het slachtoffer, niet ontvankelijk verklaard heeft;
Voor het overige :
Over het enig ·middel : schending van
de artikelen 1, 4, 6 en 19 van de wetten
op de arbeidsongevallen, samengeordend
bij het koninklijk besluit van 28 september
1931, 1 en 2 van de besluitwet van
13 december 1945 betreffende de ongevallen die zich voordoen op de weg
naar het werk, doordat het bestreden arrest het bestaan van een werkongeval uitsluit en, ten onrechte, aan de rechthebbenden van het slachtoffer de vergoedingen van gemeen recht toekent, om de reden · dat het ongeval werd veroorzaakt
door de dronkenschap van betichte en dat
dergelijke ongevallen vreemd blijven aan
de uitvoering van het arbeidscontract, aldus uit het oog verl~ezende dat de burgerlijke partijen vergoeding vorderden wegens een ongeval dat zich, op onbetwistbare wijze, voor hun rechtgever voordeed
- zoals het arrest het' overigens vaststelt
- terwijl hij in hoedanigheid van begeleider naar de melkerij, in wier dienst hij
was, terugkeerde in het voertuig, bestuurd door een andere bediende dier 'melkerij' en het ' 'ai·rest in hoofde van . het
slachtqffer geen enkele handeling vreemd
aan de uitvoering van het werkconb·act
vaststelt, zodat de dronkenschap van de
bestuurder van de auto ter zake zonder
betekenis bleek en am~en de vergoedingen, voorzien door de wet op de wei'lmngevalleri, aan de rechthebbenden van
't slachtoffer dienden uitbetaald te worden, vermits bovenvermeld artikel 19 de
verantwoordelijkheid van de werkgever
.in de hierbovenvermelde omstandigheden
uitsloot, gelet op het onvrijwillig karakter van het door betichte veroorzaakt ongeval :
·overwegende dat, om de door verweerders op grond van de artikelen 1382 tot
1384 van het Burgerlijk Wetboek, ingestelde vordering ontvankelijk en gedeelteliH• gegrond te verklaren, het l:l~.stre
-den arrest steunt op de enkele ove.t:wegin-
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gen, enerzijds, dat « de ongevallen die
veroorzaakt werden door wanbedrijven
of door dronkenschap vreemd blijven aan
de ilitvoering van het arbeidscontract JJ,
en, anderzijds, dat de onvrijwillige doding, waQ.rvan Leon· Dumoulin, echtgenoot en vader van de burgerlijke partijen, en, evenals eerste aanlegger, werkman in dienst van tweede aanlegger, het
slachtoffer is geweest « uitsluitend te wijten is aan de staat van dronkenschap JJ
van eerste aanlegger;
Overwegende dat, zo artikel 19 der samengeordende wetten op de vergoeding
der schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen bepaalt dat het slachtoffer van
een arbeidsongeval het verhaal van het
gemeen recht tegen de voor het ongeval
v~rantwoordelijke persoon behoudt, het
echter het geval uitsluit waarin de verantwoordelijke persoon het ondernemingshoofd of dezes werkman of aangestelde
is en slechts een niet opzettelijke fout of
een onvrijwillig misdrijf heeft begaan,
het is te zeggen het ongeval niet heeft gewild;
Overwegende derhalve dat de beweegredenen van het arrest het door het middel bestreden beschikkend gedeelte ervan
niet w~ttelijk rechtvaardigen;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch slechts in zover het de
door beide verweerders ~ngestelde burgerlijke vordering ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond verklaart en in zover het uitspraak doet over de kosten van deze vordering; verwerpt de voorzieningen voor
het overige; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt verweerders tot de
helft der kosten, het overige der kosten
blijvende ten laste van aanleggers; verwijst de alzo beperkte zaak naar het Hof
van beroep te Brussel.
28 september 195S. - 2• kamer.- Voorzitter,. H. Wouters, voorzitter. Verslaggever; H. Bareel. Gelijlclttidende
concl.ttsie, I;l. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van Leynseele en Lahaye (deze
laatste van de Balie van leper).

GING VAN DE DADER. - WETTELIJKHEID NIET
AFHANKELIJK VAN HET VERVOLGEN VAN DE
ANDERE DADERS OF MEDEPLICH'J'IGEN.
2° OPENBARE ORDE. BURGERLIJK
WETBOEK. - ARTIKEL 1S41. - BEPALING
NIET VAN OPENBARE ORDE.
S0 MIDDELEN VAN VERBREKING. STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING.
- VOORZIENING VAN DE VERDACHTE.- MIDDEL AANHALEND DAT DE BURGERLIJKE PARTIJ
NIET OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 1S41 VAN
HET BURGERLIJK WETBOEK DE GEGRONDHEID HARER VORDERING BEWEZEN HEEFT. MIDDEL DAT NIET VOOR DE EERSTE MAAL
VOOR HE'J' HOF VAN VERBREKING MAG AANGEVOERD WORDEN.
4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- S'l'RA~'ZAKEN.- BURGERLIJKE VORDERING. - ARREST VAN VEROORD.ELING. - ElEN IN DE CONCLUSIES VAN DE
VERDACHTE AANGEVOERD MIDDEL NIET BEANTWOORDENDE. - MIDDEL HET BESTAAN BETWISTEND VAN EEN WE'L'TELIJK BEWIJS VAN DE
GEGRONDHEID VAN DE VORDERING. - NIET
GEMOTIVEERD ARREST.
1° De wettelijlcheid van de vervolging ingesteld tegen de (ladet· van een vervalsing of van een .Qebruilc van valsheid
is niet afhanlcelijlc ·van het vervolgen
van andere pe·rsonen die aan hetzelfde
misdrijf hebben deelgenomen (1).
2° Het Mtilcel 1341 van het Burgerlijlc
Wetboelc betreffende het bewijs der
verbintenissen, is geen bepaling van
openba1·e orde (2).
so Mag niet voor de eerste maal voor het
Hot van verbrelcing opgeworpen worden, het middel hieruit door de belclaagde afgeleid dat de burgerlijlce
part·i:i niet overeenlcomstig de bepalingen van a1·tilcel 1341 van het Burgerlijlc
Wetboelc de gegrondheid harer vordering bewezen heeft (S).
4° Is niet gemotiveerd het arrest dat de
belclaagde tot schadevergoeding ten
voo1·dele van de burgerlijlce partij veroordeelt zonder de besluiten te beantwoorden waarbij de belclaagde betwistte
dat de bur,qerlijlce partij het wettelijlc
bewijs harer aanspraalc had bijgebracht (4).
(VAN BOXEL, T..JOOS' EN S'J'IEGEN.)
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VERVALVERVOL-

- HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 april 195S door het Hof van
beroep te Brussel gewezen;

Verbr., 24 februari en 24 maart 1941
Verbr., 1941, blz. 62; Bull. en PAsrc.,
I, 59 eri 99).
en (3) Verbr., 11 juni 1951 (An·. Ve•·br.,
biz. 605; Bull. en PAsrc., 1951, I, 700);

2 juli 1953 (A1'1'. Verb•·., 1953, blz. 757; Bull.
en PAsrc., 1953, I, 874).
(4) Verbr., 12 januari 1953 (Bull. en PAsrc.,
1953, I, 318).

1° MEDEPLICHTIGHEID. SING EN GEBRUIK VAN VALSHEID. (1)
(Arr.
'1941,
(2)
1951,

ARREST.

-36I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de publieke vordering:
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 66, 193, 196 en 197 van het
Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
doordat, eerste onderdeel, na implic~et
aangenomen te hebben dat de materialiteit der beweerde valsheden niet ten laste
van de betichten kan gelegd worden, het
arrest dezen veroordeeld heeft zonder te
bepalen of zij als uitvoerders veroordeeld
werden of enkel om gebruik te hebben
gemaakt van de vals beweerde stukken;
tweede onderdeel, het arrest een tegenstrijdiglleid inlloudt daar het enerzijds
vaststelt dat de inbrengen in specH~n van
twee medestichters uitgaan, die een bescllikking van lmitenvervolgingstelling
hebben genoten en anderzijds beslist, dat
aanleggers met betrekking tot die inbrengen een valsheid in gescllrift hebben gepleegd, dan wanneer de werkelijkheid
van een inbreng in een vennootscllap voor
al de verschijners vaststaat of voor geen
enkele onder hen; derde onderdeel, het
arrest de conclusies van tweede aanlegger niet )Jeantwoordt, waar deze aanvoerde dat de moraliteit van de valslleid,
die het voorwerp uitmaakt van de betichting Ll, e, hem niet ten laste kan worden
gelegd :
Nopens llet eerste onderdeel :
Overwegende dat uit llet bestreden arrest niet blijkt dat de werkelijklleid der
vaststaande valslleden in geschriften aanleggers niet ten laste kan worden gelegd;
dat het arrest aanleggers veroordeelt bij
toepassing en van de artikelen 66 en 11J3
-ran llet Strafwetboek en van artikel 213
van lletzelfde Wetboek;
Nopens het tweede onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
terecht beslist dat de veroordeling van de
dader van een misdri.if niet wettelijk afhankelijk wordt gemaakt van de vervolging van andere personen, die aan het
misdrijf zouden llebben deelgenomen;
Nopens het derde onderdeel :
Overwegencle dat het arrest llierop
wijst dat tweede aanlegger aan de genaamde Van Waas een schuldbekentenis
heeft afgeleverd waarvan llet bedrag
overeenstemt 1i1et de som die, naar de
valse vermelding van het kasboek, aan
Van Waas uit de kas van de vennootscllap zou betaald geweest zijn; dat het
arrest aldus de conslusies heeft beantwoord:
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het derde middel : schending van
de artikelen 507 van llet Strafwetboek en
97 van de Grondwet, doordat het arrest
aanleggers veroordeelt wegens de betich-

ting 0 zonder een ander element aan te
wijzen dan de verklaring van de deskundige Celis en zonder de conclusies van
aanleggers dienaangaande te beantwoorden; en, op het vierde middel : schending
van de artikelen 491 van het Strafwetboek,
16 van de wet van.17 april 1878, 1341 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet, doordat llet arrest aanleggers
veroordeelt wegens misbruik van vertrouwen ten nadele van de burgerlijke partij
Stiegen, alhoewel het vaststelt dat er
geen bewijs door gescllrift voorhanden is
en bovendien doordat het de conclusies
van aanleggers niet beantwoordt :
Overwegende dat het arrest aanleggers
tot een -enkele straf veroordeelt, die wet·
telijk gerechtvaardigd wordt door de vaststellingen van het arrest betreffende de
betichting A,·
Dat de middelen aldus niet ontvankelijk zijn (artikelen 411 en 414 van het
vVetboek van strafvordering);
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 door de burgerlijke partij Joos ingestelde vordering :
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 16 van de wet van 17 april
1878, 1315 tot 1369, bijzonder ~41 van het
Burgerlijk vVetboek, doordat het arrest
de vorderingen cler lmrgerlijke partij inwilligt, zonder vast te stellen dat die
partij de grondheid van haar vordering
heeft bewezen in de vormen vereist door
het Burgerlijk Wetboek :
Overwegencle dat het middel v66r de
l'echter over de grond niet werd opgeworpen;
Overwegende dat de bepalingen van artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek,
betreffende het bewijs van de verbintenissen niet van open bare orde is; dat het
middel gegrond op de schending dezer
wetsbepalingen niet voor de eerste maal
v66r het hof kan aangevoerd worden;
III. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de door d_e burgerlijke partij Stiegen ingestelde vordering:
Over het vierde miUdel hierboven uiteengezet:
Overwegende dat het arrest de door
aanleggers regelmatig genomen conclusies
niet heeft lleantwoord, waarin voorgehouden werd : 1° dat niet bewezen was
dat Stiegen hun zijn inbreng van 75.000 fr.
in de vennootschap Arts et Confort zou
overhandigd hebben, noch dat zij zich deze
som zouden hebben toegeeigend; 2° dat de
aangifte van schuldvordering der burgerlijke partij Stiegen in het fai,llissement

-37van gezegde vennootschap waarbij hij de
terugtietaling van voormelde inbreng vorderde, het tegenovergestelde bewees, vermits deze vordering gegrond was in zover
de vennootschap deze inbreng had ontvangen;
· Dat de bestreden beslissing dus artikel 97 van de Grondwet heeft geschonden,
en dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest in zover het tegen aanleggers
burgerlijke veroordelingen uitspreekt op
de door de burgerlijke partij Stiegen ingestelde vordering; verwerpt de voorzieningen voor het ovel.'ige; beveelt dat melding
van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt aanleggers
tot drie vierde en Stiegen tot een vierde
van de kosten; verwijst de zaak, alzo beperkt, naar het Hof van beroep te Gent.
28 september 1953. - 26 kamer. - Voorzittet· en verslaggevet·, H. Wouters, voorzitter.
Gelijlcluidende
conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.
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MIDDELEN VAN VERBREKING.
S'l'RAFZAKEN. - MIDDEL EEN GEBREK AAN
AN'l'WOORD OP DE CONCLUSIES AANVOEREND.
- 0NTS'l'EN'l'ENIS VAN CONCLUSIES. - MIDDEL FEI'l'ELIJKE GRONDSLAG MISSEND.
Mist feitelijke grondslag het middel dat
een gebrelc aan antwoord op de conclusies aanvoert indian noah uit de beslissin,q noah ttit enig stttlc van de procedure waarop het hot acht vermag te
slaan bl-ijlct dat aan!egger voor de reenter over de grand concl·usies genomen
heett (1).

(VANS'l'RAELEN,

'1'.

PUNIE.)

doordat het bestreden vonnis de door aanlegger, v66r de eerste rechter en de rechters in hoger beroep, genomen conclusies,
niet heeft beantwoord :
Overwegende dat noch nit het bestreden
vonnis, noch uit de zittingbladen, noch
uit andere aan het hof regelmatig overgelegde stukken blijkt dat aanlegger voor
de rechter over de grond, conclusies zou
hebben genomen;
Dat het middel in feite niet opgaat;
En overwegende dat de substantH~le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
bestreden beslissing overeenkomstig de
wet is;
II. Aangaande de beslissing over de
burgerlijke vordering :
.Overwegende dat aanlegger tot staving
van zijn voorziening geen bijzonder middel inroept;
·
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
28 september 1953. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. Vers!aggever, H. 0. Louveaux. - Gelijlcluidende conc!u.sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
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1°

VALSHEID EN GEBRUIK VAN
V ALSHEID. - BEDRIEGLIJK OPZET. BEGRIP.
2° VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSHEID. - 0PMAKEN VAN EEN VALSE
'fi'fEL EN GEBRUIK VAN DE VERVALS'fE 'l'I'fEL.
- TEN EINDE 'fO'J' STAVING VAN EEN EIS, HE'l'
GEBREK AAN 'l'I'l'EL TE ' VERHELPEN. - BEDRIEGLIJK OPZE'f.

1° Het doot· de artilcelen 193 en 213 van

HE'l' HOF; - Gelet op de voorziening
ingesteld tegen het vonnis op 5 mei 1953
in hoger beroep gewezen door de Oorrectionele Rechtbank te Hasselt;
I. Aangaande de beslissing over de publieke vordering :
Over het enig mWdel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet en 163
van het Wetboek van strafvordering,

het Strafwetboelc vet·eist bedrieglijlc
opzet is de bedoeling om aan zichzelf
of aan anderen een onrechtmatig voordeel te vet·schaj'Jen (2).
2° Handelt met de bedoeling zichzelf of
aan een ander een onrechtmatig voot·deel te ve·rschaj'Jen en det·halve met bedrieglijlc opzet naar de zin van at·tikelen 193 en 213 van het Strafwetbof3lc,
hij die met het oog op het inwilligen
van een cis door het opmalcen en het
gebntik van een valse titel, het gebrelc
aan titel goedmaalct (3).

(1) Verbr., 12 october 1952 (Bull. en PAsrc.,
1952, I, 50).
(2) Verbr., 28 januari 1942 (Arr. Ve,·br.,
1942, biz. 8; Bull. en PAsrc., 1942, I, 21).

(3) Verbr., 10 november 1947 (Arr. Ve1·br.,
1947, biz. 357; B-ull. en PASIC., 1947, I, 470)
en 5 februari 1951 (A,.,·. Ve,·b,·., 1951, biz. 305;
Bt!ll. en PAsrc., 1951, I, 363).

ARREST.

38(VERLINIJEN,
T. NAAMLOZE VENNOO'l'SCHAP MERCATOR.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest op 6 mei 1953 door het Hof van beroep te Brussel gewezen;

I. Aangaande de beslissing over de publieke vordering :
Over het eerste middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden arrest de conclusies van
aanlegger niet beantwoord heeft, waarin
hij beweerde zonder bedrieglijk opzet of
oogmerk om te schaden gehandeld te hebben en doordat het bestreden arrest tevens onvoldoende gemotiveerd is, daar
uit het dossier niet blijkt dat de bedoeling van aanlegger was, zich een titel te
verschaffen tot het bekomen van een onregelmatige schadevergoeding :
N opens het eerste onderdeel van het
middel:
Overwegende dat uit de termen van het
bestreden arrest blijkt dat aanlegger
« een valse factum· heeft doen opstellen
ten einde zich tegenover de burgerlijke
partij een titel tot schadevergoeding te
verschaffen ll;
Dat die vaststelling een gepast antwoord op de conclusies uitmaakt;
Nopens het tweede onderdeel van het
middel:
Overwegende dat dit onderdeel van het
middel op overwegingen van feitelijke
aard berust, welke aan het oordeel van
het hof ontsnappen;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel : schending van
de ar'tikelen 197 en 213 van het Strafwetboek, doordat het bestreden arrest, wat
betreft het gebruik van een vals stuk,
het bedrieglijk opzet afleidt uit het feit
dat aanlegger wetens gebruik heeft gemaakt van een vals stuk, dan wanneer
het door artikel 213 van het Strafwetboek
vereiste bestanddeel van het misdrijf, het
inzicht onderstelt zich zelf of iemand anders een onrechtmatig voordeel te verschaffen;
Overwegende dat, waar het beslist dat
met bedrieglijk opzet llandelt, in de
zin van de artikelen 193 en 213 van het
Strafwetboek, hij die het gebrek aan titel
goedmaakt door een valse titel op te stellen en gebruik er van te maken ten einde
een eis te doen inwilligen, het arrest een
juiste toepassing van die wetsbepalingen
gedaan heeft;
Dat het middel naar recht faalt;
En overwegende dat de substantUHe of
op straf van nietigheid voorgeschreven

rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;

II. Aangaande de beslissing over de
burgerlijke vordering :
Overwegende dat aanlegger tot staving
van zijn voorziening geen middel inroept;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
28 september 1953. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Wouters, voorll;itter. Verslaggever, H. C. Louveaux. - Gelijkluidende oonolusie, H. Raoul Hayoit de Tercourt, eerste advocaat-generaal. - Pleitm·, H. Van Hemelrijck (van de balie
van Mechelen).
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1° JAOHT,.- GRONDPERCEEL PALENIJ AAN EEN
BOS. - :$EWIJS. - KAN VOORTVLOEIEN UIT
ANDERE ELEMENTEN DAN DE AANWIJZINGEN VAN
EEN KADASTRAAL PLAN 0~' VAN EEN OP TEGENSPRAAK OPGEMAAKT PLAN.
2° JAOHT. ~ MINISTERIEEL BESLUIT VAN
2 AUGUSTUS 1951. - VERPLICHTING VOOR
DE HOUDERS VAN HE'l' JACHTRECHT ONMIDDELLIJ'K TOT VERDELGING VAN DE KONIJNEN
OVER TE GAAN. VERPLICHTING WELKE
VOOR DE HOUDERS VAN HET JACH'l'RECHT
GEEN MACH'.riGING INSLUIT OM KONI.TNEN OP
HE'.r VELD 1\'EER TE SCHIETEN NA VERSTRI,JKING \'AN DE SLUI'l'INGSTERMIJN VAN DE
JACHT OP HET VELD EN DUITEN DE AFWIJKING VOORZIEN DOOR ARTIKEL 5, ALINEA 4,
VAN VOORMELD BESLUIT.
3° JAOHT. - WET VAN 28 FEBRUARI 1882.
- RECHT OM MET VUURWAPENS 'DE WILDE
DIEREN 'l'E VERDELGEN DIE SCHADE AAN DE
EIGENDOMJIIEN VEROORZAKEN. - BUI'l'EN DE
DOOR DE RE3ERING VOOR DE JACH'.r BEPAALDE TERMIJNEN. RECHT DA'l' ENKEL
AAN DE EIGENAAR EN NIET AAN DE PACHTER
TODEHOOR'.r.
4° JAOHT. VERDEURDVERKLARING VAN
HE'l' WAPEN VAN DE OVERTREDER OF, DIJZONDERE DOETE IN GEVAL VAN NIE'l' ONMIDDELLIJKE OVERHANDIGING VAN HE'.r WAPEN. DIENT TE WORDEN UI'.rGESPROKEN IN ALLE
GEVALI.EN VAN MISDRIJF VERSCIDLLEND VAN
DIT OMSCHREVEN RIJ ALINEA 1 VAN AR'.riKEL 4 VAN DE WE'l' BETREFFENDE DE JACHT.

1o Om te beslissen dat een grondpe1·oeel
waarop een feit van jaoht bedreven
werd, al dan niet aan een bos paalt, is
de strafreohter er niet toe gehouden
naar de aanwijzingen van een uittreksel 7tit het lcadctst?-aal plan te verwijzen. Hij mag ondermeer een tijdens
het vom·onderzoek opgemaalct plan in
aoht nomen ondanks dit plan niet op

-39tegenspraak opgemaalct is geweest (1).

(Ministerieel besluit van 2 augustus
1951, art. 5, al. 4.)
2° De verplichting van onmiddelijk tot
het verdelgen van de lconijnen over te
gaan opgelegd aan de titularissen van
het jachtrecht door het artilcel 5, alinea 3, van het ministerieel besl~tit van
2 augustus 1951 houdende bepaling van
de openings- en sluitingstermijnen van
de jacht voor het jachtseizoen 19511952, ·machtigde de tit~tlarissen er toe
niet lconijnen op het veld neer te schieten na verstrijking van de voor het
sluiten q;an aUe jacht op het veld bepaalde termijn en buiten de afwijlcing
voorzien bij artikel 5, alinea 4, van
vermeld besl7tit. (Ministerieel besluit

van 2 augustus 1951, art. 4, 3°, en 5,
alinea 4.)
3° Het recht om dom· rniddel van
~oapens,

m~7w

b~titen

de door de reger·ing
v'oor de jacht bepaalde termijnen, de
wilde dieren te verdelgen die aan eigendommen schade toebr·engen, wordt enlcel aan de eigenaars en niet aan de
pachters toegelcend door het artilcel 6
·van de wet van 28 februari 1882 (2).
4° De verbmwdverkla1·ing van het doo1·
de dader van een jachtmisdrijf gebntilct wapen, of de bijzondere boete
van 100 t·ranlc wegens geb1·e1c aan onmiddellij lee overha.nd·iging van het wa.pen aan de verba.Userende beambte,
moet ·ttitgesprolcen worden in aUe gevaUen van overtreding van de jachtwet
andere dan die omschr·even in het em·ste licl van het artilcel 4 van vermelde
wet (3).
(LEFEVER.)
ARREST.

HEJ'.r HOIP; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 maart 1953 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
Over het eerste middel : schending van
artikel 5 van het ministerieel besluit van
2 augustus 1951 tot vaststelling van de
tijdstippen van opening en sluiting van de
jacht voor het seizoen 1951-1952, en schending van de rechten der verdediging,
doordat het bestreden arrest aanleggers
veroordeelt om te hebben gejaagd bui_ten
de door de regering vastgestelde tijdstippen, dit op 27 juli 1952, alhoewel, krachtens artikel 5, alinea 4, van voormeld mi(1) Verbr., 16 februari 1948 (Ar1'. Jfe•+r.,
1948, blz. 93; Hull. en PASIC., 1948, I, 107) en
20 april 1953 (An·. Ye•·b•·., 1953, blz. 557; Bull.
en PAsrc., 1953, I, 628).
(2) Verbr., 30 maart 1931 (Bull. en PAsrc.,
1931, I, 12fl).

nisterieel besluit, aanleggers, titularissen van het jachtrecht en in bezit van
een jachtwapenvergunning zijnde, het
recht hadden tot 20 augustus 1952 op konijnen te schieten op de percelen die aan
de bossen palen; doordat het vonnis a quo
en het bestreden arrest, om te beslissen
dat de plaats waarop aanleggers konijnen
geschoten hebben, een perceel is dat niet
aan bossen paalt, steunen op de schetsen,
de eerste opgemaakt door een persoon die
noch verbalisant was, noch onder eed onderhoorde getuige, en die niet genaamtekend of gelijkvormig verklaard werd,
de tweede opgemaakt door de rijkswacht,
doch niet op tegenspraak, in afwezigheid
van de oorspronkelijke verbalisant en op
aanduiding van een derde persoon die
niet als getuige onderhoord werd, dan
wanneer tot bepaling van percelen en hun
aanpalende gronden enkel een gelijkvormig verklaard uittreksel van het kadastraal plan als bewijs kan gelden, en dan
wanneer beide schetsen de aard en de ligging der percelen op onjuiste wijze beschrijven :
Overwegende dat door geen wetsbepaling wordt voorgeschreven dat de strafrechter, om te beslissen of een grondperceel al dan niet aan een bos paalt, enkel
rekening mag houden met de aanwijzingen van een kadastraal plan of van een
plan dat op tegenspraak werd opgemaakt;
Overwegende bovend~en dat het arrest
er op wijst dat het door aanleggers voorgelegd afschrift van het kadastraal plan
geen aanduidingen verstrekt nopens de
topographische kenmerken van het litigieuze grondperceel;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel : schending van
artikel 5, alinea 3, van voormeld ministerieel besluit, naar luid waarvan de titularissen van het jachtrecht onmiddellijk moeten overgaan tot de verdelging der konijnen met al de middelen welke door de wet zijn toegelaten,
en schending van artikel 6, alinea 1, van
de wet van 28 februari 1882, doordat het
bestreden arrest het uit die teksten afgeleid verweermiddel verwerpt op grond
van de beweegreden dat deze verdelging
aan zekere voorwaarden onderworpen is,
dan wanneer het ministerieel besluit van
2 augustus 1951 en de wet van 28 februari
1882, geen beperking van tijd of plaats
voor deze verdelging voorziet :
Overwegende dat, zo artikel 5, alinea 3,
van het ministerieel besluit van 2 augustus 1951 voorschrijft dat de titularissen
(3) Verbr., 6 juli 1931 (Bull. en PAsrc., 1931,
I, 208); 22 december 1952 (Arr. Ve•·b•·., 1953,
blz. 252; Bull. en PASIC., 1953, I, 281, en
nota 4).
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-40van het jachtrecht « onmiddellijk ll tot
verdelging van de konijnen moeten overgaan, het daardoor niet bepaalt dat die
personen steeds nog na de sluiting der
jacht de konijnen mogen schieten;
Dat uit artikel 4, 3°, volgt dat de sluiting van de jacht op 31 december 1951
was vastgesteld « voor om het even welke
jacht in open veld ll;
Dat artikel 5, alinea 4, aileen van die
bepaling tot 20 augustus 1952 afwijkt ten
voordele van de titularissen van het
jachtrecht of hun afgevaardigden, die een
jachtwapenvergunning bezitten en konijnen schieten op aan bossen palende percelen of op ermede gelijkgestelde gronden;
Dat, volgens de vaststellingen van het
bestreden arrest, llet perceel, waarop aanleggers op 27 juli 1952 konijnen hebben
geschoten, dit karakter niet heeft;
Overwegende anderzijds, wat aangaat
het recht tot vernieling, voorzien bij artikel 6, alinea 1, van de wet van 28 februari 1882, dat noch uit het arrest noch
nit een ander processtuk waarop het hof
acht vermag te slaan blijkt dat aanleggers (( eigenaars of pacllters ll zouden zijn
van de groll<l waarop zij konijnen llebben
gesclloten;
Dat het micldel niet kan aangenomen
worden;
Over het derde middel : schendi.ng van
artikel 20 van de wet van 28 februari
1882, doordat het bestreden arrest aanleggers veroordeelt wegens niet-aangifte
van het gebruikte wapen, dan wanneer
artikel 20 niet toepasselijk was op aanleggers die in het bezit waren van een jachtvergunning, op hun eigen jacht jaagden
en hun wapen op een geoorloofde wijze
gebruikte :
Overwegende dat artikel 20 van de wet
op de jacllt luidt dat (( met uitzondering
van het door de eerste paragraaf van het
door artikel 4 voorziene geval, het door
de overtreder gebruikte wapen verbeurdverklaard wordt; dat de overtreder gehouden is het terstond te overhandigen
aan de agent die llet proces-verbaal opmaakt, en dat indien· hij die overhandiging niet deed, hij tot een bijzondere
geldboete van 10Q frank veroorcleeld
worclt ll;
Overwegencle clat aanleggers vervolgd
en veroordeeld werden op groncl van :irtikel 6 van de wet op de jacht, en niet op
grond van artikel 4, paragraaf 1, derzelfde wet; dat het arrest vaststelt dat
zij hun wapen aan de verbalisant niet
hebben overllandigcl;
Waaruit volgt dat het middel naar
recht faalt;
En overwegende dat de substantHHe of
op straf van nietigheid voorgeschreven

rechtsvormeu werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
28 september 1953. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. Verslaggever, H. de Clippele. Gelijlcluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-geueraal.

2" KAMER. -

28 september 1953

1°

VERVOER DOOR lVIIDDIDL V.AN
TR.AMVOERTUIGEN, .A UTOBUSSEN
EN .AUTOO.ARS. - BEZOLDIGD VERVOER
VAN PERSONEN. - BESLUI'l'WE'l' VAN 30 DECEMBER 1946. - TOEPASSINGSSFEER.
2° VERVOER DOOR MID DEL V.AN
TR.AMVOERTUIGEN, .AUTOBUSSEN
EN .AUTOO.ARS. BESLUITWE'l' VAN
30 DECEMBER 1946. - BIJZONDERE AUTOBUSDIENSTEN. -

BE GRIP.

1° In wee1·wil van de algemene bewom·dingen van a1·UJcel 1 van de besluitwet
van 30 december 1946 ho1tdende herziening en sarnenm·deninu van de wetgeving bet1·ettencle het bezoldigd vervoer
van personen door m·iddel van wu.tomobielen, is de daM deze besl·u.itwet ingevoerde 1·eglementer·ing slechts toepasseZijlc op de in artilcel 2 opgesomde en in
vier categorie.en ingedeelde vm·voerdiensten.
2° De doot· de beslu-itwet van 30 december 1946 bedoelde bijzondere alttobusdiensten zijn de:<ie die alhoewel voor bepaalde categor·ieen 1·e·iz·igers voorbehouden, desn·iettemin de ctlgemene lcenrnerlcen van openbare au.tobltsdiensten vertonen. (Besluitwet van 30 december

1946, art. 3 en 11.)
(NATIONAl£ MAA'l'SCHAPPIJ
VAN RUUR'l'SPOORWEGEN, T. DEROEP.)
ARRES'l'.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 3 maart 1953 in lloger beroep
gewezen door de Oorrectionele Rechtbauk
te Dendermonde;
I. In zover de voorziening tegen het
openbaar ministerie gericht is :
Overwegende dat, alhoewel de voorziening tegeu al de beschikkingen van het
bestreden vonnis is gericht en, derhalve,
ook tegen de veroordeling van aanlegster,
burgerlijke partij, tot de op het hoger
beroep gevallen kosten van de publieke
vordering, er' uit de stukken van de pro-

~41~

cedure niet blijkt dat de voorziening aan weerder vervolgd werd wegens exploitahet openbaar ministerie zou zijn bete- tie zonder machtiging, van een bijzondere autobusdienst voorzien bij artikel 11
kend geweest;
Dat, ten aanzien van het openbaar mi- van gezegd besluitwet, de rechter over de
nisterie, de voorziening niet ontvankelijk grond moest nagaan of het ten laste gelegd feit de exploitatie van dergelijke
is;
dienst uitmaakte;
·
II. In zover de voorziening tegen de
Overwegende dat, opdat een dienst tot
beklaague is gericht :
gemeenschappelijk vervoer van personen
Over het enig middel : schending van als bijzondere autobusdienst zou worden
de artikelen 1 en 2, :verkeerde toepassing beschouwd, het niet volstaat dat hij noch
en derhalve schending van de arti- in de categorie van de openbare autobuskelen 3 en 11, en 30, alinea's 2 en 3, diensten noch in die van de autocard~en
van de besluitwet van 30 december sten te rangschikken is;
1946, houdende herziening en samenDat iirimers uit de eerste alinea van
ordening van de wetgeving betreffende bedoeld artikel 11 volgt dat een bijzonhet bezolUigd vervoer van personen door dere autobusdienst, alhoewel uitsluitend
middel van automobielen, doordat, om voor bepaalde categorien reizigers bebetichte van de te zijnen laste gelegde be- stemd, nochtans de algemen_e kenmerken
tichtingen vrij te spreken en om zich, van de openbare autobusd1ensten moet
dienvolgens, onbevoegd te verklaren om vertonen;
van de eis der burgerlijke partij kennis
Dat, volgens artikel 3 van de besluitte nemen, het bestreden vonnis geoofdeeld wet, die algemene kenmerken zijn : het
heeft dat het zonder toelating ver- gemeenschappelijk vervoer van personen,
richt bezoldigd vervoer van personen dat geregeld of op gezette tijden, volgens
over de weg met behulp van automobielen een bepaalde reisweg, tussen twee punten
niet onder toepassing van de wet valt, zo- of als rondrit verzekerd wordt en vooraf
dra het niet gaat over een cc dienst )), 't is opgegeven localiteiten en plaatsen bete zeggen, naar hetgeen door het bestre- dient, tegen betaling van de vervoerprijs;
den vonnis beweerd wordt, over vervoer
Overwegende dat de rechter over de
dat zich met een zekere periodicite~t of grond dan ook wettelijk heeft kunnen bealthans met een zekere herhaling ver- slissen dat een bijzondere autobusdienst
nieuwt, dan wanneer het artikel 1 van zoniet een zekere periodiciteit dan toch
deze besluitwet op volstrekte wijze ver- een zekere herhaling van de ondernomen
biedt alle bezoldigd vervoer van personen reizen onderstelt;
over de weg met behulp van automobielen
Dat, gebruik makenu van zijn souvete verrichten, zonder te onderscheiden of reine beoordelingsmacht, die rechter heeft
er al dan niet inrichting van een dienst beslist d:;tt het verrichten van drie reizen
bestaat en dat artikel 30 alle exploitatie in de tijdspanne van meer dan vier maanzonder machtiging van de door de besluit- den niet volstaat om daaruit af te leiden
wet bedoelde diensten bestraft zonder ook dat een dienst door verweerder werd ineen onderscheid te maken :
gericht;
Overwegende, dienvolgens, dat het midA. Wat betreft de beslissing over de pudel niet kan worden aangenomen;
blieke vordering tegen de beklaagde :
Overwegende dat de voorziening v66r
Overwegende dat aanlegster niet ver- 15 september 1953 werd betekend;
mag een voorziening in te stellen tegen de
Om die redenen, verwerpt de voorziebeslissing die de beklaagde vrijspreekt;
ning; veroordeelt aanlegster tot de lwsten en tot de vergoeding van 150 frank
B. Wat betreft de beslissing over de
vordering van aanlegster tegen de be- jegens verweerder Deroep.
klaagde :
28 september 1953. - 2• kamer. - VoorOverwegende dat zowel uit artikel 1 zittet·, H. Wouters, voorzitter. - Verals uit de artikelen 30, alinea 3, en 34, slaggever, H. Belpaire. - Gelijlcluidende
alinea 2, van de besluitwet van 30 decem- conclusie, H. Raoul Hayoit de Termiber 1946 blijkt dat de exploitatie, zonder court, eerste advocaat-generaal. - Plei·
machtiging, van diensten voor gemeen- ter, H. Hermans.
schappelijk vervoer van personen door
middel van automobielen slechts dan verboden en beteugeld wordt wanneer het
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gaat om een van de diensten die bij voormelde besluitwet in vier verschillende cato
VERKNOCHTHEID. - STRAFZAKEN.
tegorieeri worden ingedeeld;
- SAMENHANG AANLEIDING GEVEND TO'l' EEN .
Dat onder de bij artikel 2 van deze beUITBREIDING VAN BEVOEGDHEID. - BEGRIP.
sluitwet beperkenderwijze opgesomde categorieen de bijzondere autobusdiensten 2o RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
- STRAFZAKEN. - BIJVOEGING BIJ DE BUNvoorkomen;
DEL VAN DE PROCEDURE VAN STUKKEN BEOverwegende, dienvolgens, dat daar ver-

-42TREFFENDE YERJAARDE FElTEN. STUKKEN
TE BEKWAMER 'l'IJDE AAN DE VERDEDIGING
MEDEGEDEELD. GEEN SCHENDING VAN DE
HECH'IEN DER YERDEDIGING.

1°

Verlcnochtheid tu.ssen verscheidene
misdrijven wellce tot ttitbreiding van
bevoegdheid aanleiding geeft, bestaat
niet · ~titsl~titend in de gevallen opgesomd in artilcel 227 van het Wetboelc
van strafvordering welles bewoordingen
slechts aanwijzend zijn. Misdrijven zijn
verlcnocht wanneer tussen hen een verband bestaat van zttllce aard dat een
goede rechtsbedeling vergt dat zij gezamenlijlc do01· eenzelfde 1·echter worden berecht (1).
·2o H et voegen bij de bundel van een
st~·atrechtelijlce procedure van stulclcen
betreffende feiten wegens dewellce de
pnblielce vordering door verjaring vervallen was, maalct geen schending uit
van de rechten van de verdediging, indien die 8tttlclcen te belcwamer tijde
aan de verdediginu zijn medegedeeld geweest.
{S'l'EKE1'EE. )
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 april 1953 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat, gericht tegen eenzelfde arrest, de voorzieningen samenhangend zijn;
I. Wat betreft de voorzieningen van
Pottier en Ingelbrecht :
Overwegende dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissingen overeenkomstig de wet zijn;
II. Wat betreft de voorziening van Ste,
ketee :
Over de eerste twee middelen samen :
het eerste : schending van de artikelen 97
van de Grondwet en 483 van het Wetboek
van strafvordering, doordat het bestreden
arrest beslist dat eiser, bij toepassing
van de besluitwet van 20 september 1945,
als behorende tot de gemeentelijke politie
en als zijnde houder van het bekwaamheidsbrevet tot het uitoefenen van de
functie van politiecommissaris, de hoec
danigheicl van officier van gerechtelijke
politie bezat tot 15 juni 1949, datum waar(1) Verbr., 7 februari 1949 (Arr . .Ve·rb1·.,
1949, blz. 102; Bull. en PAsrc., 1949, I, 113);
19 december 1949 en 3 juli 1950 (A1T. Verbr.,
1950, .biz. 243 en 686; Bull. en PAsrc., 1950, I,
264 en 782); 26 mei 1952 (Ar1·. Verbr., 1952,
biz. 547; Bull. en PAsrc., 1952, I, 627).

op het leger op vredesvoet werd gebracht,
dan wanneer eiser, welke brandweerman
was, op 18 januari 1946 door de gemeentec
raad van de stad Oostende als tijdelijk
adjunct-politiecommissaris werd aange·
steld ingevolge de besluitwet van 8 mei
19!4, ambt dat krachtens dezelfde besluitwet op 31 december 1946 een einde nam,
zodat, bij ontstentenis, hetzij. van bekrachtiging van die tijdelijke aanstelling,
hetzij van definitieve benoeming, eiser
van 1 januari 1947 af geen lid meer was
van de gemeentelijke politie, dienvolgens
niet meer onder toepassing viel van de besluitwet van 20 september 1945 en ten
tijde van de feiten, in april 1949, de hoedanigheid van officier van gerechtelijke
politie niet meer bezat, en, dat derhalve,
het hof van beroep niet bevoegd was om,
bij toepassing van artikel 483 van het
Wetboek van strafvordering, van die feiten kennis te nemen : het tweede : schending van artikel 227 van het Wetboek van
strafvordering, doordat het bestreden arrest, om de bevoegdheicl van het hof van
beroep te rechtvaardigen, aan voormelde
bepaling een uitbreidende interpretatie
geeft door aan te nemen dat een goede
rechtsbedeling vergt dat de feiten, daar
zij op een algemeen zedenbederf betrekking hebben, de enc in het licht van de
andere moeten berecht worden, dan wanneer, wegens zijn algemeenheid, dergelijke
regel er op neerkomt de voorwaarden af
te schaffen die door voormelde bepali.ng
zijn gesteld opdat er samenhang zou wezen, en doordat er tussen de eiser ten
laste gelegde feiten en deze door het bestreden arrest ten laste van zijn medebeklaagde Ingelbrecht ingeroepen geen het
minste materieel verband bestaat :
Overwegende enerzijds dat, om zich bevoegd te verklaren tegenover al de beklaagden en ten aanzien van al de feitep
der telastlegging, het arrest niet aileen
steunt onder meer op de hoedanigheid van
officier van gerechtelijke politie van eiser,
maar bovendien op de omstandigheid dat
ten aanzien van eiser die bevoegdheid ook
volgt nit de samenhang van de te zijnen
laste gelegde feiten met deze ten laste van
Ingelbrecht, van welke de hoedanigheid
van officier van gerechtelijke politie noch
betwistbaar noch betwist wordt en dat alleszins de feiten II, 0, ten laste van deze
laatste voorkomen als in de uitoefening
van zijn ambt gepleegd en derhalve tot de
bevoegdheid behorend van het' hof van
beroep;
Overwegende anderzijds, dat de bewoordingen van de artikelen 226 en 227
van het Wetboek van strafvordering,
slechts als aanduiding gelden, en dat,
naar de. zin van die bepalingen, misdrijven samenhangend zijn wanneer het tussen hen bestaande verband van die aard
is dat een goede rechtsbedeling vergt dat
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zij samen en door eenzelfde rechter zouden worden gevonnist;
Overwegende dat het bestaan van dergelijk verband afhangt van feitelijke omstandigheden waarvan, derhalve, de beoordeling aan de rechter over de grond
behoort;
Overwegende dat door vast te stellen
dat al de feiten van de onderscheiden telastleggingen tegen verschillige leden van
eenzelfde korps op een algemeen zedenbederf wijzen en een goede rechtsbedeling
vergt dat die feiten samen zouden behandeld en de ene in het licht van de andere
berecht worden, het arrest de in het middel aangeduide wetsbepaling noch enige
andere wetsbepaling heeft geschonden;
Waaruit volgt dat het eerste middel,
bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk
is en dat het tweede middel naar recht
faalt;
Over het derde middel : schending van
de rechten der verdediging en van artikel 22 van de wet van 17 april 1878 bevattende de voorafgaande titel van het
Wetboek van rechtspleging in strafzaken,
doordat het openbaar ministerie ter inlichting van het hof van beroep dossiers
heeft medegedeeld die tot beschikkingen
van buitenvervolgingstelling hebben geleid, waaronder een dossier betreffende
feiten die door de Raadkamer te Brugge
verjaard werden verklaard, dan wanneer
die mededeling het verdedigingsrecht van
eiser heeft geschonden, en dan wanneer,
daar de verjaring van openbare orde is,
de verjaarde feiten niet als element ten
voordele of ten nadele van de beklaagde
kunnen ingeroepen worden :
Overwegende dat nit geen enkele vaststelling van het arrest blijkt dat het hof
van beroep feiten wegens dewelke de publieke vordering door verjaring vervallen
was voor vaststaand zou hebben gehouden;
Overwegende, bovendien, dat uit de
stukken van de procedure blijkt dat de in
het middel bedoelde dossiers reeds v66r
de terechtzitting ·van 12 maart 1953, waarop de zaak in beraad werd gehouden,
door het openbaar ministerie werden medegedeeld en dat eisers raadsman op
3 maart 1953 aan het hof van beroep een
nota betreffende de bijkomende dossiers
deed geworden;
Dat aldus eisers recht van verdediging
niet werd geschonden;
Overwegende dat het middel niet kan
worden aangenomen;
En overweg·ende dat, voor het overige,
de substantH!le of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, voegt de voorzieningen
sam en; verwerpt ze en veroordeelt eisers
elk tot een derde van de kosten.

28 september 1953. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. Verslaggever, H. Belpaire. - Gelijkluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleiter, H. Coulier (van de balie van Brugge).
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. STRAFZAKEN. BESLISSING VAN DE KINDERRECHTER. BESLISSING
WAARBIJ EEN BERlSPlNG WORDT UlTGESPROKEN. AANDUlDING VAN DE WETSBEPALING
DIE RET GEPLEEGD FElT OMSCHRlJFT. GEEN AANWlJZlNG VAN DE WETSBEPALING DIE
DE OP DIT FElT GESTELDE S'l'RAF BEPAALT. '
GEBREK AAN MOTIVERlNG.

Is niet gemotiveerd de beslissing van de
kinderrechter die bij het uitspreken
van een berisping · ten laste van een
minderjarige slechts de wetsbepaling
vermeldt waarbij het bed1·even feit omschreven wordt zonder deze aan te duiden die de op dit feit gestelde straf
bepaalt (1). (Grondwet, art. 97; wet

van 15 mei 1912, art. 64.)
(COSYN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 16 mei 1953 door de kinderrechter te Brugge gewezen;
I. Aangaande de namens de minderjarige, Paul Cosyn, ingestelde voorziening:
Over het middel van ambtswege, afgeleid uit ue schending van artikel 97 van
de Grondwet :
Overwegende dat, naar luid van artikel 6! van ue wet van 15 mei 1912 op de
kinderbescherming, de wetsbepalingen betreffende de vervolging in boetbtraffflijke
zaken.van toepassing zijn op de rechtspleging bedoeld bij het II• hoofdstuk van
voormelde wet, behalve de door haar
voorziene afwijkingen;
Overwegende dat die wet noch van artikel 97 van de Grondwet, noch van artikel 195 van het Wetboek van strafvordering afwijkt;
.
..
Overwegende dat, door de berisping
van de minderjarige uit te spreken na enkel artikel 418 van het Strafwetboek, hetwelk het strafbaar feit omschrijft, te
(1) Verbr., 28 april i952 (Bull. en
1952, I, 538).

PASIC.,
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bebben vernield, zonder te'vens de bepaling, die de op dit feit gestelde straf voorziet aan te duiden, de kinderrecbter,
welke kennis neemt van een feit dat door
de strafwet misdrijf wordt gebeten, zicb
niet naar bet vereiste van artikel 97 van
de Grondwet beeft gedragen;
II. Aangaande de door de burgerlijk
verantwoordelijke partij, Robert Cosyn,
ingestelde voorziening :
Overwegende dat, daar aanlegger v66r
de kinderrecbter partij is geweest, de
verbreking van de tegen de minderjarige
getroffen maatregel met veroordeling tot
de kosten, de vernietiging van de beslissing medebrengt waarbij aanlegger burgerlijk verantwoordelijk voor de betaling van gezegde kosten wordt verklaard;
Om die redenen, en zonder op de voorgestelde middelen acht te slaan, verbreekt
bet bestreden vonnis; beveelt dat melding
van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing; laat de kosten de Staat ten laste;
verwijst de zaak naar de kinderrecbter
te Gent.
28 september 1953. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. Verslaggever, H. Belpaire. - Gelijkhtidende
concl1tsie, H. Raoul Hayoit de Termi-

court, eerste advocaat-generaal.
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MILITIE. HOOFDGENEESHEER VAN DE GEZONDHEIDSDIENST VAN HET RECRUTERINGSEN SELECTIECEN'fRUM. 00RDELENDE DAT ER
AANLEIDING BES'fAA'l' OM EEN DIENSTPLICHTIGE
WEGENS DEFINITIEVE ONGESCHIKTHEID VRIJ
'fE STELLEN. 1\IIENINGSUITING WELKE GEEN
BESLISSING UITMAAKT W AARDOOR DE HERKENNINGSRAAD ZOU GEBONDEN ZIJN.

Wanneer de hoojdgeneesheer van. de gezondheidsdienst van het recntteringsen selectiecentru.m oordeelt dat er aanleiding bestaat om een dienstplichtige
wegens definitieve on.qeschiktheid vrij
te stellen, 1tit hij een mening doch trejt
hij geen beslissing welke de herlceu.ringsraad binden zou.. (Wet van 15 juni

1951, art. 59, par. 1, al. 2.)
(DE RAEYMAECKER.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing op 17 maart 1953 door de berkeuringsraad der provincie Antwerpen gewezen;

Over bet enig middel : scbending van
artikel 59, paragraaf 1, van de wet van
15 juni 1951, doordat aanlegger door de
bestreden beslissing als voorlopig ongeschikt verdaagd werd dan wanneer de
hoofdgeneesheer van de gezondbeidsdienst van het recruterings- en selectiecentrum beslist had dat aanlegger definitief ongeschikt was, en dan wanneer de
geneesheren van de berkeuringsraad aanlegger aan geen lichaamsonderzoek bebben onderworpen :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat de geneesbeer die aan
bet boofd staat van de gezondheidsdienst
van bet recruterings- en selectiecentrum
geenszins beslist dat een dienstplichtige,
wegens definitieve ongeschiktbeid van de
dienst vrijgesteld moet worden docb ale
leen zijn oordeel dienaangaande uit en de
dienstplicbtige naar de berkeuringsraad
verwijst;
Dat bet eerste onderdeel van bet middel niet opgaat;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat bet middel, waar het
staande boudt dat aanlegger door de geneesberen van de herkeuringsraad aan
geen lichaamsonderzoek
onderworpen
werd, door de vaststellingen van de bestreden beslissing tegengesproken wordt;
Dat het middel niet kan aangenomen:
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
28 september 1953. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. Verslaggever, H. C. Louveanx. - Gelijkl1tidende conclu.sie, H. Raoul Hayoit de Ter-

micourt, eerste advocaat-generaal.

2" KAMER. -

28 september 1953

VERNIELING VAN BUNDELS.- STRAFZAKEN. POLI'flERECHTBANK WAb.RBIJ EEN
W ANBEDRIJF
AANHANGIG
WERD
GEMAAKT
WAARVOOR DE CORREC'riONELE RECHTBANK
BEI'OEGD IS. VERZUIM AAN OVERLEGGING
VAN DE MINUUT OF VAN EEN UITGIF'l'E OF EEN
AUTHENTIEK AFSCHRIFT VAN HET BEVEL VAN
CORRECTIONALISERING. - VERNIELD OF ZOEKGERAAK1' BEVEL. 0NBEVOEGDHEID VAN DE
POLITIERECHTER.

De p,olitierechtm· is onbevoegd om Tcennis
te 'nemen van een wanbedrijf waarvoor
de correctionele rechtbanlc bevoegd is,
wanneer, het door de raadkamer geveld
bevel van correctionalisering vernield
of zoelcgeraakt zijnde geweest, geen u.it-

-45gijte of authentiek ajschrijt ervan overgelegd wordt (1).

zitter.
Gelij lclU'idende
conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.

(PURNOT.)
ARRES'l'.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis op 10 Maart 1953 in hoger beroep
gewez~n door de Correctionele Rechtbank
te Luik;
Over het enig middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 1319,
1320 van het Burgerlijk Wetboek, 1 van
het Strafwetboek 113, 138, 174 van het
Wetboek van strafvordering, 4 van de wet
van 4 octol1er 1867 en van de rechten van
de verdediging, doordat het bestred_en
vonnis beslist dat de eerste rechter n~et
op geldige wijze kennis heeft gekregen
van de ten laste van aanlegger gelegde
betichting van onvrijwillige slagen of verwondingen, omdat geen uitgifte of auhentiek afschrift wordt voorgebracht van de
beschikking van de raadkamer waarbij
verzachtende
omstandigheden werden
aangenomen en aunlegger naar de politi~
rechtbank verwezen werd, daar de minuut van gezegde beschikking verloren
was dan wanneer het gebrek aan dit
stuk de uitwerking van de aanhangigmaking niet doet verdwijnen :
Overwegende dat de politierech~bank
en in hoger beroep, de correctlonele
re~htbank slechts kennis vermochten te
nemen van de ten laste van aanlegger gelegde inbreuk van onvrijwillige slagen. of
verwondingen; voor zoveel. een besch~~
king van de raadkamer d1t wanbednJf
gecontraventionaliseerd had;
--Bat bij gebrek aan cl~ minuut ~n aan
elke uitgifte of authentlek afschnft van
dergelijke beslissing, het bestreclen vonnis wettelijk heeft beslist clat cl_e eerste
rechter en de in hoger beroep mtspraak
cloencle correctionele rechtbank niet bevoegcl waren om van clit misdrijf kennis
te nemen;
Dat Ilet miclclel naar recht fault;
En overwegende clat de substantHHe of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefd en clat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
28 s~ptember 1953. - 2• kamer. - Voorzitter en ve,rslaggever, H. Wouters, voorVerbr., 21 october 1946 (A1-r. Verb1·.,
biz. 346; Bull. en PASIC., 1946, I, 374)
october 1948 (Arr. Verb•·., 1948, biz. 463;
en PAsiC., 1948, I, 535).
.
Ret behoort aan de raadkamer aileen d1e
het bevel van correctionalisering geveld heeft,
de vernielde of zoekgeraakte beslissing te her-

(1)
1946,
en 4
Bull.
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VERKEER. BEBOUWDE KOM. 0PENBARE WEG MET MEER DAN EEN RIJWEG.
- SAMENLOOP MET EEN WEG ME'l' EEN RIJWEG DIE VERDER DAN DE AANSLUI1'ING LOOPT.
- DE EERSTVERMELDE WEG IS EEN HOOFDWEG.

20 VERBREKING. UITGESTREK'l'HEID.
- S'l'RAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING. - VORDERING 'l'EGEN DE BURGERLIJKE
PAR'riJ EN VORDERING DOOR DEZE PAR'l'IJ INGESTELD. - BESLISSING VAN VEROORDELING
OVER DE EERS'l'E \'ORDERING. - VERWERPING VAN DE 'l'WEEDE vORDERING. - 0P EENZELFDE BEWEEGREDEN GEGROND. - 0NWET'l'ELIJKE BEWEEGREDEN. - BEIDE BESCHIKKINGEN BESTREDEN. - VERBREKING VAN DE
EERSTE DE VERBREKING VAN DE TWEEDE MEDEBRENGEND.
1° In geval van samentrejfing in een bebmtwde kom van een openbare weg met
meer dan een rijweg en een andere weg
die ,qeen ander kenmerk vertoont dan
dit van verder dan de aanslu,if'ing voort
te lopen, is de eerste een hoojdweg ten
op<!ichte van de tweede (2). (Wegcocle,

art. 52 en 53bis.)
2o. Wanneet· de beslissing van veroordeling op de vordering van de burgerlijke
partij van de voor een belclaagde burgedijk verantwoorrZelijke partij en de
vm·wer·ping van de tegen de burgerlijke
partij do01· de bu.rgerli.ik verantw~or
delijlce partij ingestelde vordenng,
beide door de voorziening van de burgerlijlc verantwoordelijke partij bestreden zijn en beide op eenzeljde beweegreden gesteund zijn, brengt de wegens
de onwettelijlcheid van de door de rechter verrnelde beweegreden uitgesproken
verbreking van de eerste beschiklcing,
de verb,·elcing mede van de tweede beschilcking (3).

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK, '1'. LECOM'l'E EN WITTEVROUWE '1'. LECO$l'l'E.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 11 maart 1953 in hoger beroep
stellen (zie nota onder verbr., 21 october 1946,
Bull. en PAsrc., 1946, I, 375).
(2) Verbr., 30 mei 1949 (Arr. Verbr., 1949,
blz. 355; Bull. en PAsrc., 1949, I, 398).
(3) Verbr., 8 october 1951 (Arr. Verb1·.,
1952, biz. 42; Bull. en PAsrc., 1952, I, 45).
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gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Luik;
Overwegende dat de voorzieningen samenhangend zijn;
I. .Aangaande de voorziening van het
openbaar ministerie tegen verweerder Lecomte:
Over het enig middel : schending van
de artikelen 51, 3°, 52 en 54 van de Wegcode doordat, eerste onderdeel, het vonnis onwettelijk l1eslist dat een dwarsverbinding tusseii de rijwegen van een openbare weg geen secundaire weg meer is
' wanneer zij verder dan die openbare weg
loopt, en, tweede onderdeel, het vonnis
bet karakter van hoofdweg niet toekent
aan de door Dellemans gevolgde weg, dan
wanneer hij door een dubbele rijweg is
uitgemaakt en dan wanneer de door verweerder Lecomte gevolgde weg geen enkel der kenmerken van een hoofdweg vertoont :
Overwegende, met betrekking tot het
tweede onderdeel, dat volgens de vaststellingen van het bestreden vonnis, verweerder Lecomte en de medebeklaagde
Dellemans, wanneer hun voertuigen in
botsing kwamen, in een bebouwde kom
reden, de eerste, op een openbare weg met
twee rijwegen, de tweede op een openbare
weg die verder liep dan de aansluiting
met de eerste;
Overwegende dat het beschikkend gedeelte van het vonnis op de beschouwing
steunt dat de door Dellemans gevolgde
weg, om reden dat hij verder loopt dan
de aansluiting, dezelfde belangrijkheid
heeft als de door Lecomte bereden weg;
Overwegende dat dergelijke beschouwing de in het middel bedoelde bepalingen schendt;
Dat, inderdaad, in de bebouwde kommen, een openbare weg met meer dan een
rijweg, ten opzichte van het verkeer op
de aanslui:tingen of kruisingen, als hoofdweg wordt beschouwd {art. 52, 1°), wijl
een openbare weg die geen ander kenmerk vertoont dan verder dan de aansluiting te lopen, tn geval van samentreffing
met een hoofdweg, als secundair moet beschouwd worden {art. 53bis);
Overwegende dat het tweede onderdeel
van het niiddel gegrond zijnde, het zonder
belang is het eerste onderdeel te onderzoeken;
II. .Aangaande de voorzieningen van
Dellemans, beklaagde, en van Wittevrouwe, burgerlijk verantwoordelijke partij en burgerlijke partij :
Overwegende dat de voorzieningen hetzelfde middel inroepen a:ls dit aangevoerd
in het tweede onderdeel van het door het
openbaar ministerie voorgesteld middel;
Dat uit de hierboven aangehaalde beweegredenen blijkt dat dit bezwaar gegrond is;·

Overwegende dat de verbreking van de
beslissing over de tegen aanleggers ingestelde publieke vordering niet aileen de
verbreking medebrengt van de beslissing van veroordeling gewezen over de
door Lecomte tegen hen uitgeoefende burgerlijke vordering, doch ook van de beslissing waarbij de rechter zich onbevoegd
heeft verklaard om kennis te nemen van
de door aanlegger vVittevrouwe tegen Lecomte ingestelde burgerlijke vordering;
Dat deze laatste beslissing, welke ook
door de voorziening van Wittevrouwe bestreden is, inderdaad enkel is gesteund
op de onwettelijkheid van de door
de rechter tot staving zijner beslissing
over de publieke vordering ingeroepen reden;
Om die redenen, de voorzieningen samenvoegende; verbreekt het bestreden
vonnis; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing; veroordeelt
verweerder tot de kosten; verwijst de
zaak naar de Correctionele Rechtbank te
Hoei, uitspraak doende in hoger beroep.
28 september 1953. - 2° kamer.- Voorzitter en verslaggever, H. Wouters, voorzitter.
. Gelijlcluidende
oonclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. Ple'iter, H. Van
Leynseele.
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1o ONDERZOEK (IN STR.AFZAKEN).
NIETIG PROCES-VERBAAL. PROCES-VERBAAL DA1.' AAN DE FElTEN DER ZAAK VREEMD
IS, EN· DOOR DE RECHTER UI'l' DE DEBATIEN
GEWEERD WERD. PROCES-VERBAAL DAT DE
RECH1.'SPLEGING NIET NIETIG MAKEN KAN.

2° BELEDIGING EN SMAAD. -

OFFI-

CIER VAN DE R-I.illSWACH'l' GESMAAD WIJL
HIJ IN DIENS'l' WAS TOT HE'l" HANDHAVEN VAN
DE ORDE OP DE OPENBARE WEG. GESMAAD
IN DE UITOEFENING ZIJNER BEDIENING.

3° BELEDIGING EN SMAAD.- WoonDEN DIE DE WAARDIGHEID AAN'l'ASTEN VAN EEN
AMBTENAAR
DRAGERVAN
DE
GEWAPENDE
MACHT. WOORDEN DIE SMAAD UITMAKEN.

1 o Een prooes-verbaal dat nietig is doch
vreemd aan de aan het oordeel van de
reenter onderw01·pen fe·iten van de zaalc
en om deze reden doo·r de 1·echter uit de
debatten geweerd we1·d, lean de 1'eohtsple,qing niet nietig malcen (1).
(1) Verbr., 20 juni 1939 (B,ll. en PAsrc.,
1939, I, 325, en nota); verg. verbr., 13 juli
1953 (Arr. Ve1·br., 1953, biz. 804; B"ll. en
PASrc., 1953, I, 937).

-472° Werd gesmaad in de uitoefening zij-

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

den arrest geen passend antwoord heeft
verstrekt op aanlegsters conclusies waarbij staande gehouden werd dat de gesmade kapitein van de rijkswacht in deuitoefening van zijn bediening niet was
vermits hij de uitvoering van een onwet~
telijke verordening van de burgemeester
verzekerde :
Overwegende dat het arrest hierop
wijst, enerzijds, dat aanlegster niet vervolgd is wegens inbreuk op een verordening van de burgemeester en dat de beweerde onwettelijkheid van dergelijke
verordening geEm grond van rechtvaardiging van de door haar gepleegde smaad
uitmaakt;
Dat het bovendien, vaststelt, dat de gesmade officier van de rijkswacht ter
plaats << voor het handhaven van de
orde >> in dienst was en, dienvolgens, in
de uitoefening van zijn bediening was;
Dat het middel aldus niet gegrond is;
Over het derde middel : schending van
artikel 276 van het Strafwetboek, doordat
het bestreden arrest aanlegster veroordeelt, dan wanneer de geuite woorden gericht waren, niet tegen de persoon van
de verbalisant, maar tegen zijn optreden :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat aanlegster in het openbaar aan de·
rijkswachtofficier gezegd heeft « Gij zijt
schone... Dat doet denken aan de methodes van de Gestapo. Gij zijt ook al niet
beter >>;
Overwegende dat de woorden die de
waardigheid van een openbare ambtenaar
aantasten, naal' de zin van de artikelen 275 en 276 van het Strafwetboek.
smaad u~tmaken; dat door te beslissen
dat de door aanlegster geuite woorden
dergelijke aantasting uitmaakten, het arrest geen enkel der in het middel bedoelde bepalingen heeft geschonden;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het vierde middel afgeleid hieruit
dat het bestreden arrest geen uitleg verstrekt nopens het strafbaar opzet van
aanlegster, dan wanneer de conclusies deden gelden dat er aangaande dit opzet een
twijfel bestond :
Overwegende dat het arrest ori de feitelijke omstandigheden wijst waaruit het
het bestaan van het animus injuriandi
afleidt;
Dat het middel in feite niet opgaat;
En overwegende dat de substantHo!le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.

(1) Verbr., 6 mei 1940 (Bull. en PASIC.,
1940, I, 140); 11 december 1944 (Arr. Ve1·br.,
1945, blz. 62; Bull. en PAsrc., 1945, I, 67).

28 september 1953. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. Verslaggever, H. C. Louveaux. - Gelij7cllti-

ner bediening naar de zin van arti7cel 275 van het Stratwetboe7c, de ojficieren van de rij7cswacht die gesmaad
werd, wijl hij op de openbare weg in
dienst was tot handhaving van de orde.
3° Maken de smaad uit aan een ambtenaar drager van de gewapende macht,
de woorden die de waardigheid van
deze ambtenaar aantasten (1). (Straf-

wetboek, art. 275 en 276.)
(LEWKOWICZ.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 mei 1953 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 6, 14 en 97 van de Grondwet,
151 van het Strafwetboek en van de rechten_ van de verdediging, doordat het bestreden arrest geen passend antwoord
verstrekt, en in alle geval geen naar recht
gegrond antwoord geeft op aanlegsters
conclusies, waarbij staande gehouden
werd dat de rechtspleging nietig was wegens de aanwezigheid in het dossier van
een v66r de dagvaarding opgesteld onwettelijk proces-verbaal :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat het in het middel bedoeld
proces-verbaal aan de feiten van de zaak
vreemd is; dat het dit proces-verbaal uit
de debatten weert;
Overwegende dat de voeging bij het dossier, door het openbaar ministerie, van
een proces-verbaal dat aan de feiten van
de zaak vreemd is en hetwelk, om deze
reden, door de rechter utt de debatten
geweerd wordt, de rechtspleging, die naderhand gevoerd werd, niet nietig kan
maken;
Overwegende dat het hof van beroep,
na het in het middel bedoeld proces-verbaal uit de debatten geweerd te hebben,
verklaart dat de feiten ten laste van beklaagde bewezen zijn gebleven door het
v66r het hof gedane onderzoek;
Dat daaruit volgt dilt het arrest een
passend antwoord op de conclusies heeft
gegeven en geen enkel der in het middel
bedoelde bepalingen heeft geschonden;
·. ·Over het tweede middel : schending van
de artikelen 3, 7, 14 en 97 van de Grandwet, 151 van het Strafwetboek, van de gemeentewet en van het geloof dat aan de
akten dient gehecht, doordat het bestre-

-48dende aonalusie, H. Raoul Hayoit deTerinicourt, eerste advocaat-generaal.
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VERKEER.- STILSTAAND VOER'rUIG.- TELAS'l'LEGGING VAN HE1' VOElll'UIG NIET DEHWIJZE 'l'E HEBBEN GEPLAA'rST DAT HE'l ZO
WEINIG ~IOGELlJK RET VEllJ(EEH VERHINDERE. - VRIJSPRAAK. - BESLISSING NIE'l'
INSLUITEND DAT RE1' VOER'rUIG ZICH OP
MINDER DAN VIJF ~IETER VOOR DE ROOILIJ-N DER GEBOUWEN VAN DE DWARSVVEG BE-

YOND.
Uit de vrijspraalc van de belclaagde wegens de telctstlegg·ing van zijn voe·rt!1.ig
niet derwijze te hebben geplaatst dat
het zo weinig mogeUjlc het verkee1· verhindere, volgt niet clat het voert~tig ziah
op minstens vijf rneter aahter de
rooili:in der gebouwen van ae awa1·swer;
bevoncl en a,lclu.s het ttitziaht op ae
dwarsweg niet belette (1). (Wegcode,
art. 58, 1 o en 6±, go.)

(MOURETTE, T, DEWART.)
ARRES'r.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 4 juni 1g53 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Charleroi;
I. Aangaande de voorziening van de
beklaagde JVIourette :
Wat de publieke vordering betreft :
Over het enig middel : schending van
artikel g7 van de Grondwet, doordat
het bestreden vonnis tegenstrijdige beslissingen inhoudt waar het; enerzijds,
aanlegger veroordeelt wegens het misdrijf
voorzien bij artikel 64, go, van de Wegcode om zijn voertuig te hebben laten stationneren of geparli:eerd te hebben op
minstens vijf meter achter de rooilijn
der gebouwen van de dwarsweg, clan
wanneer het, anderzi;jds, aanlegger vrijspreekt van het feit zijn voertnig niet
derwijze geplaatst te hebben clat het zo
weinig mogelijk het verkeer hindere, betichting voorzien bij artikel 58, 1 o, van
dezelf<le Code :
Overwegende dat nit het bestreden vonnis niet blijkt dat aanlegger zijn voertnig
derwijze had geplaatst dat het verkeer
gehinderd werd, cloch nit het vonnis
blijkt dat clit voertnig gestationneerd of
geparkeerd was in voorwaarden die het
(1} Raadpl.
n' 2342.

LES NOVELLES.

Code de let ·route,

nitzicht op een dwarsweg beletten; dat
de beslissingen van de rechter over de
groncl dns niet tegenstrijdig zijn en dat
het middel in feite niet opgaat;
En overwegende dat de snbstantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
V oor zoveel de voorziening de over de
burgerlijke vordering gewezen beslissing
bedoelt :
Over het enig middel : schending van
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis beslist dat
er een oorzakelijk verband bestaat tnssen het aan aanlegger verweten stationneren en de aanrij ding, dan wanneer deze
eveneens zou voorgevallen zijn indien
aanlegger in de plaats van op clezelfde
plaats stil te staan in beweging zon geweest zijn :
Overwegende dat de rechter over de
grond sonverein in feite vaststelt dat nit
de omstandigheden van het ongeval blijkt
dat het te wijten is aan de samenloop
van beklaagden Celis en Monrette gepleegde fe~ten;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Overwegende dat nit de regelmatig
overgelegcle stnkken niet blijkt dat de
voorziening van aanlegster betekencl zou
geweest zijn aan de partij waartegen zij
gericht was;
Dat de voorziening dns niet ontvankelijk is (art. 418 van het .Wetboek van
strafvordering) :
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt ieder van de aanleggers
tot de helft cler kosten.
28 september 1g53. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. Verslaggeve1·, H. C. Louveaux. - Gelijlcluidende aonal~t.sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,

eerste

advocaat-generaal.

Pleite·t·, H. Conty (van de balie van Char-

leroi).
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INKOMS'I'ENBELASTINGEN. RECLAMA'l'IE. - BESLISSING VAN DE DIREC'l'EUR. - BESLISSING EEN EINDE S'l'ELLEND
AAN DE ADMINIS'l'RATIEI'E PHASE VAN RET GESCHIL TUSSEN DE ADMINISTRA'fiE EN DE BELAS'fiNGPLICH'riGE.
~
INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP VOOR HE'!' HOF VAN BEHOEP.
AKTE WAARniJ DE GERECH'I'ELIJKE PROCEDURE INGES'l'ELD WORDT. - HOF VAN BEROEP
UI1'SPRAAK I,DOENDE IN EERSTE EN IN LAATS'fE

1°

AANLF.G.
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3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP.
LASTGEVING TOT INS'l'ELLEN VAN HET BEROEP
DOOR DE BELAS'l'INGPLIOHTIGE GEGEVEN. LASTGEVING EINDE NEMEND ME'J' HET OVERLIJDEN VAN DE LASTGEVER.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN. BEROEP VOOR HET HOF VAN BEBOEP. INGESTELD DOOR EEN VOLMACHTDRAGER NA HET
OVEHLIJDEN
VAN
DE
BELASTINGPLICHTIGE.
-c- ERFGENAMEN VAN DE BELASTINGPLIOHTIGE.
0NMOGELIJKHEID VOOR DEZE ERFGENAMEN
EEN INSTANTIE VOORT . 'l'E ZE'l'TEN DIE NIET
GELDIG VOOR HE'!' HO~' IS INGELEID GEWEEST.

1 o De admin-istratieve phase van het gesohil tttssen de administratie en de beZastingplichte betretfende het vestigen
1!an de aanslag in de belasting eindigt
met de beslissing van de Mrecteur (1).
2° In het geschil tttssen de administratie
en de belastingpUohtige betretfende het
vestigen van de belasUng, wordt de ger·eohtelijlce procedtwe in de loop waarvan het hof van beroep in eerste en
Zaatste aanleg uitspraalc doet, door
het beroep van de belastingplicht-ige
v66r het hot van beroep ingeleid (2).
3° De Zastgevi;nu toegelcend do01· een beZastingplichtige tot inleidin.Q van een
beroep tegen het bedrag zijne1· belasting, neemt einde met het overlijflen
van de Zastgever.
to Wanneer· een bemep teuen de besz.issing
waarbij de dir·ecte'l/.r der· belastingen
uitspraalc heett gedaan over een reclamatie van de belastingplichtige tegen
het bedmg zijner belastin,q, is ingesteld geweest do01· een volmachtd·rager
namens een belastingplichtige die op de
dag van het instellen van het beroep
overleden was, ver·mogen de erfgenamen
van de oveTledene belastingplichtige de
instantie voor het hof wellce niet geldig
is ingeleid geweest niet vo01·t te zetten.
(WEDUWE DEVRIENDT,
T. BELGISCHE STAAl', MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARRES'l'.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 juni 1952 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
Over het enig middel : schending van
de artikelen 97 en 112 van de Grondwet,
1122, 1317 tot 1322, 1984 tot 2010 van
(1) Raadpl. verbr., 13 januari 1932 (Bull. en
PAsrc., 1932, I, 22, en de conclusie van het
openbaar ministerie); 17 februari 1936 (ibid.,
1936, I, 154); 14 februari en 8 juni 1938 (Arr.
Verb!'., 1938, biz. 19 en 125; Bull. en PAsrc.,
1938, I, 42 en 197) ;
VERBR.,

1954. -

4

het Burgerlijk Wetboek, 1 en volgende van de wet van 16 october 1945 op
de exti•abelasting, doordat het bestreden
arrest verklaart dat de reclamatie enkel
de bespl'eking tussen de administratie en de schatplichtige voortzet, maar
dat de beslissing van de directeur de administratieve phase van het vastleggen
van een aanslag beeindigt, terwijl, daarentegen, het verhaal v66r het hof vanberoep een gans nieuwe procedure inleidt,
de rechterlijke; dat geen rechtsgeding kan
ingesteld worden door een persoon die
niet meer bestaat, zodat het zonder belang is na te gaan of de door de overledene verleende volmacht einde nam door
zijn overlijden, daar al ware zelfs deze
volmacht gegeven om verhaal voor het
hof in te dienen, de reclamatie niettemin
diende gedaan te worden op naam van de
erfgenamen vermits. het jegens deze tegenstelbaar is; 1 o dan wanneer het verhaal' voor het hof van beroep de voortzetting is van de bespreking tussen de administratie en de schatplichtige, in een
nieuwe instantie, doch geen nieuwe procedure of instantie tussen andere partijen
over een ander voorwerp dan tlit van
de reclamatie; 2° dan wanneer degene
die zich verbindt, namelijk door een verhaal, voor zijn rechthebbenden bedingt
luidens artikel 1122 van het Burgerlijk
Wetboek; 3° dan wanneer de lastgeving
niet noodzakelijk een einde neemt door
het overlijden van de lastgever en het arrest vaststelt dat de lastgeving gegeven
werd door de overledene om verhaal voor
het hof van beroep in te dienen; 4° dan
wanneer geen enkele wettekst voorziet
dat de erfgenamen het geding niet kunnen voortzetten door een gevolmachtigde :
Overwegende dat, in strijd met hetgeen
door het middel wordt aangevoerd, het
beroep het geschil tussen de administratie en de schatplichtige niet in een andere aanleg v66r het hof van beroep
voortzet;
Dat het beroep de rechterlijke rechtspleging van het geschil inleidt waarvan
de administratieve phase door de beslissing van de directeur beeindigd. wordt;
dat het hof van beroep in de rechterlijke
phase in eerste en laatste aanleg over het
geschil beslist;
Waaruit volgt dat het eerste onderdeel
van het middel naar recht faalt;
Overwegende dat de rechtsvoorganger
van aanlegster niet kan aangezien worden
als hebbende een beroep ingesteld;
Overwegende immers dat het bestreden
(2) Zie de bovenvermelde arresten alsook
verbr., 23 januari 1951 (A•·•·. Yerbr., 1951,
blz. 280; Bull. en PASIC., 1951, I, 333, en
nota 1).
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arrest vaststelt dat het beroep ingesteld
werd namens Jozef Devriendt door een
lasthebber nadat Jozef Devriendt reeds
overleden was;
Overwegende derhalve dat de lastgeving
een einde genomen had met het gevolg
dat het beroep nietig was;
Dat het arrest terecht verklaart dat de
instantie niet ingeleid werd;
Waaruit volgt dat het tweede onderdeel van het middel feitelijke grondslag
mist en dat het derde onderdeel niet kan
aangenomen worden;
Overwegende dat, vermits de instantie
niet geldig ~ngeleid werd, de erfgenamen
ze niet konden voortzetten;
Waaruit volgt dat het vierde onderdeel
van het middel feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de aanleggende partij
tot de kosten.
29 september 1953.- 2" kamer.- Voorzitter en verslaggever, H. de Clippele,
raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijklttidende conclttsie, H. Ganshof van
der Meersch, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
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1° VOORZIEJNING IN VERBREKING.
ZAKEN VAN DIREC'l'E BELAS'l'INGEN. VOORZIENING GERICH'!' 'fO'l' DE PROCU:REURGENERAAL VAN HE'l' HOF VAN BEROEP WELK
OVER HE'l' BEROEP UI'fSPRAAK GEDAAN HEEF'f.
VOORZIENING NIE'f ON'fVANKELIJK VERMITS GEEN GEDlNG l'USSEN DE EISENDE ljELAS'fiNGPLICH'l'IGE EN DE PROCUREUR-GENERAAL VOOH HE'l' HO~' VAN BEROEP AANHANGIG
IS GEMAAKT GEWEES'l'.

2°

INKOMSTENBIDLASTINGEN.
VERBE'l'ERING VAN EEN ONJUIS'f BEVONDEN
AANGIF'fE. VERBE'l'ERINGEN GESl'EUND OP
FEI'fELI.JKE VERi\WEDENS UI'l'GEMAAKT DOOR
DE ACTIVA IN GELDSPECIEN EN ANDERE INLICH'l'INGEN VERS'l'REK'l' DOOR DE MUN'fSANERINGSMAA'fREGELEN GENOMEN KRACH'fENS DE BESLUI'fWE'f'l'EN VAN 6 OK'l'OBER 1944. WE'f'l'ELIJKHEID.

1° Is niet ontvankelijlc in zover· zij tegen
de procure'!lr-generaal bij het hot van
beroep gericht is, rle voorziening in verbrekin.fJ ingesteld tegen een. in zalcen
van (lirecte belastingen gewezen arrest
van het hot van beroep, wanneer geen
gerling tussen de eisende belastingplichtigen en de procurettr-generaal bij dit
hot aanhangig gemaakt wm·d.
2° De activa in gelrlspecien en de andere
inlichtingen verstrelct door rle Jcr·achtens
de besluitwetten van 6 october 1944 ge-

tr·offen mnntsaner·ingsmaatregelen, mogen als teitelijlce veTmoedens tot grandslag dienen voor· de vestiging bij ver·betering van de belasUng (1).
(HAYEN, 'l'. BELGISCHE S'l'AA:I',
l\HNIS'l'ER VAN ~'INANCIEN.)
AR.R.EST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 mei 1952 door het Hof van
beroep te Luik gewezen;
I. Voor zover de voorziening is gericht
tegen de procureur-generaal bij het Hof
van beroep te Luik :
Overwegende dat het openbaar ministerie niet als partij is .opgetreden v66r de
rechter over de grond;
Dat tussen eiser en het openbaar ministerie geen geding aanhangig werd gemaakt v66r het hof van beroep;
Waaruit volgt dat, in zover zij is gericht tegen de procureur-generaal bij het
Hof van beroep te Luik, de voorziening
niet ontvankelijk is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de Belgische Staat (Minister van
financien) :
Over het enig middel : schending van
de UI'tikelen 97 van de Grondwet en
32, paragraaf 1, en 56 van de wetteD. betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld door het koninklijk besluit
van 12 september 1936, en, zoveel als nodig, door de besluiten van 3 jun~ 1941 en
31 juli 1943, - van de artikelen 1 en 2 van
de wet van 17 juni 193& tot wederinvoering van de nationale crisisbelasting, en,
voor zoveel als nodig, 1 en 2 van het besluit van 15 juni 19il betreffende de nationale crisisbelasting en 1 en 2 van het
besluit van 31 juli 1943 houdende samenschakeling der besluiten betreffende de
nationale crisisbelasting, - en van artikel 19 van de wet van 16 october
19!5 tot invoering van een extrabelasting; doordat het bestreden arrest het
beroep van eiser heeft afgewezen, om
reden dat de belastingplichtige of zijn
gevolgmachtige nagelaten hebben enige
opmerking te doen gelden binnen de door
de wet vastgestelde termijn van twintig
dagen, en dat deze nalatigheid de afwijzing van het bezwaarschrift door het beheer van financH~n volkomen rechtvaartligt, zonder na te gaan of de aanslag van ambtswege, waarvan eiser het
voorwerp was, wiUekeurig was geschied
(1) Zie verbr., 9 october 1951 (A•·r: Ye1·b•·.,
1952, blz. 52; Bull. en PAsrc., 1952, I, 56);
23 januari 1953 (ArT. Y e.·b•·., 1953, blz. 340;
Bull. en PASIC., 1953, I, 381).

-51ot integertdeel op · vermoedens uitgaande
uit bekende :t:eiten berustte; dan wanneer, op grond van de aangehaalde wette'
lijke bepalingen betreffende de inkomstenbelastingen, de aanslag van ambtswege
niet willekeurig mag zijn doch het vermoedelijk bedrag der inkomsten moet
treffen, dan wanneer hiernit volgt dat de
administratie dit bedrag moet afleiden nit
geke:i:tde feiten, dan wanneer, op grond
va;n qe aangehaalde wettelijke bepalingen
betreffende de nationale crisisbelasting
en de extrabelasting, dezelfde regel g{)ldt
wat betreft dit · soort van belastingen, dan wanneer uit de motivering van
het arrest niet is uit te maken of de aanslag van ambtswege, waarvan elser het
voorwerp was, willekeurig is geschied, of
integendeel op vermoedens steunde afgeleid nit gekende feiten, dan wanneer
dus, de motivering van het arrest aan het
hof niet toelaat na te gaan of de betwiste
aanslag van ambtswege al dan niet wettig geschiedde, hetgeen gelijk staat met
een gebrek aan de door artikel 97 van de
Grondwet vereiste motivering :
Overwegende dat het bestreden arrest
zich niet beperkt tot de in het middel
}J_erinnerde vaststellingen, dat het er ook
op wijst dat het beheer de aanslagbasis
gewijzigd heeft na regelmatig in kennis
gesteld te zijn geweest van door de muntsaneringsmaatregelen van october 1944
verstrekte inlichtingen;
Dat het arrest aldns zonder dubbelziniligheid vaststelt dat de raming van de
;!anslagbasis steunt op een vermoeden :
de geldvermogens ·van aanlegger in october 1944'
Waan{it volgt dat het middel feitelijke
grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
29 september 1953.- 26 'kamer. - Voorzitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Belpaire.
Gelijlcl~tidende
conclusie,

H. Ganshof van der Meersch, advocaatgeneraal. - .Pleiters, HH. Maes (van de
Balie ·bij het Hof van beroep te Brnssel)
en Van Leynseele.

2"

KAMER. --

29 september 1953

INKOMSTENBELASTINGEN. -

VERnE-

TEEING VAN EEN ONJUIST BEVONDEN AANGIFTE.
.lNACHTNEMING VAN TEKENEN EN INDICIEN
VAN. WELS'rAND. GLOBALE BAMING VAN DIE
TEKENEN EN INDICIEN.- VERPLICHTING VOOR
m,\~· HOF ACH1' TE SLAAN OP AL DE TEKENEN
EN INDICIEN WAAROP DE ADMINISTRATIE GESTEUND HEEF'l'.

De

i-aming van de belastbare grondslag
· wellce de q,dministratie gemachtigd is
in de plaats van de aangegeven inkomsten te stellen wanneer de aangifte onj~tist bevonden wordt, een globale raming naar telcenen en indicien van welstand zijnde, het arrest dat enlcel het
bedrag van de hltishoudelijke uitgaven
in acht neemt zondet· de door de admi. nistt'atie naar andere telcenen of indicien gedane mming in aanmerking te
nemen, schendt het artikel 55 der sac
mengeschakelde wetten (1).

{llELGISCHE

STAAl', MINISTER
T. JASPERS.)

VAN

FINANCIEN,

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
a1'rest, op 13 december 1952 door het Hof
van beroep te Brnssel gewezen;
Over het enig middel : schending van
de artikelen 97 en 112 van de Grondwet,
55, paragraaf 1, van de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het koninklijk beslnit van 12 september 1936, en voor zoveel nodig, door de
besluiten van 3 juni 19±1 en 31 juli 1943,
en bijgevolg, van artikel 2 der beslniten
betreffende de nationale crisisbelasting
van 16 jnni 1941 en 31 jnli 1943, doordat
het bestreden arrest het beroep gegrond
verklaart in de mate dat voor de gewone
belastingen de uitgaven voor levensonderhoud dienen verworpen te worden als tekenen en indicien en dienvolgens de aanslagbasis in dezelfde mate vernietigt, omdat die uitgaven - waarvan het bedrag
door het hof van 150.000 fr. tot 125.000 fr.
wordt teruggebracht, geenszins als
teken of inclicie van een hogere graad
van· gegoedheid kunnen gelden voor
gezegde gewone belastingen om reden dat
de door verzoeker aangegeven inkomsten
het beclrag der bedoelcle hnishoudelijke
nitgaven overtreffen; dan wanneer arti: kel 55, paragraaf 1, der samengeschakelde
: wetten betreffencle de inkomstenbelastingen oplegt het geheel der tekenen of
indicH~n te beschonwen om de hogere
graad van gegoedheid clan de aangegeven
inkomsten vast te stellen; deze indicHln
onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn
om het geheel der belastbare inkomsten
te bepalen; elk teken of indicie, op zijn
eigen beschouwd, het totaal der belastbare inkomsten niet kan aantonen; het
afzonderen van een indicie, zoals terzake
door het hof werd gedaan wat betreft de
(1) Vaststaande l'echtspraak. Zie onder meer
verbr., 23 juni en 14 juli 1953 (Bull. en PASIC.,
1953, I, 853 en 946).

-52uitgaven voor levensonderhoud, derhalve
onverdedigbaar en willekeurig is en tot
gevolg heeft een deel der belastbare inkomsten van belasting vrij te stellen :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de betwiste aanvullende
aanslagen i_n de gewone inkomstenbelastingen over dienstjaar 1947, navorderingen van rechten over de dienstjaren 1941
tot en met 19±5, gevestigd werden op
grond van tekenen of indicien van een
hogere gegoedheid dan die blijkend uit
de aangegeven inkomsten; tekenen of indicH!n voortvloeiende uit het vermogensaccres verhoogd met het vermoed bedrag
der huishoudelijke uitgaven van de belastingplichtige tijdens het belastbaar
tijdperk;
Overwegende dat, zowel nit de tekst
zelf van artikel 55, paragraaf 1, van de
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen als uit het door de
wetgever nagestreefd doel, blijkt dat de
raming van de belastbare grondslag, die
de administratie g;erechtigd is in de
plaats van de aangegeven inkomsten te
stellen, een glolmle volgens tekenen of indicien gedane raming is;
Dat, opdat die raming geen uitwerking
zou hebben, het niet volstaat dat de bijzondere, volgens ieder teken of indicie afzonderlijk gedane raming, beneden het
bedrag van de aangegeven- inkomsten
blijft wanneer de globule raming, volgens
de gezamenlijke tekenen of indicien, gezegd bedrag overtreft;
Overwegende dienvolgens dat, door,
zonder inachtneming van de door de administratie gedane raming volgens andere
tekenen of indicH~n, waaronder- namelijk
de vermogensaccressen, te beslissen dat
de huishoudelijke uitgaven geenszins als
teken of indicie van een hogere graad van
gegoedheid kunnen gelden, en dit om de
e:nkele reden dat de door verweerder aangegeven inkomsten meer dan voldoende
waren om in die uitgaven te voorzien,
het arrest voormeld artikel 55 geschonden
heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest doch enkel in zover het de betwiste aanslagen vernietigd heeft in de
mate dat de som van 150.000 fr. voor levensonderhoud in aanmerking genomen
werd om de aanslagbasis voor de navorderingen in de zogenaamde gewone belastingen vast te stellen; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt
worden op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de alzo
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Gent.
29 september 1953.- 26 kamer.- Voorzitter· en verslaggever·, H. de Olippele,

raadsheer waarnemend voorzitter. - GeZijlcl7tidende concl7tsie, H. Ganshof van
der Meersch, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
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1°

TERUGBETALING VAN RET ONVERSCHULDIGDE. BE'fAALDE BELASTING. EIS TOT TERUGBE'l'ALING. GEWONE BEVOEGDHEID VAN DE HOVEN EN RECHTBANKEN. VEREISTE VOORWAARDEN.

2°

TAXE OP DE DRANKSLIJTERIJEN.
TAXE DOOR EEN WE'!' GEVESTIGD. EIS
TOT TERUGBETALING VAN HE'r BEDRAG VAN EEN
BETAALDE TAXE. Ers GEGROND OP EEN ONJUIS'rE TOEPASSING VAN DE WET DIE DE TAXE
VESTIGT. GESCHIL VALLENDE BUITEN DE
GEWONE BEVOEGDHEID VAN DE HOVEN EN
RECHTBANKEN.

1° Om binnen de gewone bevoegdheid van
de hoven en rechtbanlcen te vallen,
dient de eis tot tent.gbetaling van het
bedrag van een betaalde belasting geg·rond te zijn op het gebrek aan een
wettelijlce titel wet of regle-ment
overeenkomst-ig de wet - die de belasting vestigt (1).
2° V alt niet binnen de gewone bevoegdheid van de hoven en rechtbanlcen de
eis tot tenJgbetaling van een betaalde
openingstawe van een dr·anlcslijterij,
wanneer hij ,qegrond is niet op het gebr-ek aan wettelijke titel die de openingstawe op de drankslijter-ijen vestigt, maar- op de onj7tiste toepassing op
aanlegger van de wet -waar-door de tawe
gevestigd wor·dt (2).
(BELGISCHE STAAl', MINISTER VAN FINANCIEN,
T. DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP (( BROUWERIJ
DE HERTOG >>.)
ARRES1'.

I-IET I-IOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 juli 1951 door het I-Iof van
beroep te Brussel gewezen;
Over het derde middel : schending van
de artikelen 8 en 11 van de wet van
29 augustus 1919 op de slijterUen van gegiste dra:nken, doordat het hof van beroep zich bevoegd heeft verklaard om over
een vordering, strekkende tot terugbeta(1) en (2) Raadpl. verbr. 10 juli 1924 (Bull.
en PAsrc., 1924, I, 458); 25 mei 1939 (ibid.,
1939, I, 266) ; 13 november 1952 (A1'T. Verb1·.,
1953, blz. 141; Bnll. en PAsrc., 1953, I, 155, en
nota 1).
-
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ling ene1~ openingstaxe, uitspraak te doen,
(jan wanneer ter zake er een geldige titel
tot inning der taxe bestond, zijnde « de
verklaring >> van verweerster dat zij
huurster was en in de kwestieuze slijterij,
een uitbater had aangesteld :
Overwegende dat de eis tot terugbetaling van het bedrag ener onverschuldigd
betaalde openingstaxe van een drankslijterij, ongetwijfeld, binnen de gewone bevoegdheid van de rechterlijke macht valt,
wanneer hij gegrond is op het gebrek aan
wettelijke titel - dit wil zeggen aan een
wet of een reglement overeenkomstig de
wet .--:. waardoor de belasting gevestigd
wordt;
Overwegende daarentegen dat, wanneer
het geschfl over de vraag loopt of de wet,
titel van de betaalde belasting, op een
bepaald geval of op een bepaalde persoon toepasselijk was, de overheid die bevoegd is om kennis te nemen van de reclamatie van de persoon die de taxe heeft
betaald, de provinciale directeur der directe belastingen is en, op beroep tegen
de beslissing van deze laatste, het hof
van beroep (artikelen 11 van de wet van
29 augustus 1919, 60 van de wet van 31 december 1925, 66 en 67 der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen);
Overwegende dat uit de bewoordingen
van het bestreden arrest blijkt dat verweerster haar eis steunde op de bewering
dat zij bij vergfssing verklaard had huurster te zijn van de slijterij, dan wanneer
de slijterij in werkelijkheid geexploiteerd
werd door een andere persoon die de taxe
betaalde;
Dat zij alzo enkel beweerde dat de wet
van 29 augustus 1919 ten onrechte op
haar werd toegepast;
Waaruit volgt dat het hof van beroep,
door het beroepen vonnis te bevestigen
waarbij de eerste rechter zich bevoegd
verklaard had om van de eis kennis te
nemen, de in het middel bedoelde wetsbepalingen geschonden heeft;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerster tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Gent.
1 october 1953. - 1 6 kamer. - Voorzitter en verslaggever, H. de Clippele,

raadsheer waarnemend voorzitter. -
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H.ANDELSHUUROVEREENKOMSTEN.
UITOEFENING DOOR DE VERHUURDER VAN
HET HEM DOOR HET ARTIKEL 33, LID 4, VAN
DE WET VAN 30 APRIL 1951 TOEGEKEND
RECHT. RECH'l' VAN DE HUURDER OP EEN
UITWINNINGSVERGOEDING.
RECHT NIET
AFHANKELIJK VAN DE BETEKENING VAN EEN
AANVRAAG TO'f HUURHERNIEUWING.

W anneer de verhuttrder van een onder
toepassing van de wet van 30 april 1951
op de handelshuurovereenlcomsten vallend onroerend goed het recht heeft uitgeoetend hem toegelcend door het artikel 33, lid 4, van die ivet, zoals het
door de wet van 24 december 1951 werd
verlclaard, en aldtts tijdens het betrelcken van het goed door de httttrder het
genot van het goed teru,qneemt, is het
recht op een door dezelfde bepaling aan
de httttrder toegelcende uitwinningsvergoedin_q n·iet afhanlceUjlc van de betelcening door de hutwder aan de verhtturde1· van een aanm·aag tot huurhe1·niettw·ing (1).
(BEUKELAER, '1'. HUYBRECHTS.)
ARRES'f.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 13 mei 1952 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen;
Over het enig middel : schending van
de artikelen 33, lid 4, 16, paragraaf I,
1 o, 25, 2°, 14, lid 1, en 27 van de wet
van 30 april 195:1, op de handelshuurovereenkomsten, en van het enig artikel van
de wet van 24 december 1951 houdende
verklaring van de wet van 30 april 1951
op de handelshuurovereenkomsten, doordat de bestreden beslissing aan de aanlegger de u~twinningsvergoeding weigert om
reden dat deze niet de bij artikel 14 van
de wet van 30 april 1951 voorziene formaliteiten heeft nageleefd en dat artikel 25 van die wet bepaalt dat de huurder, die regelmatig zijn wil heeft geuit
van zijn recht op huurhernieuwing gebruik te maken en het zich heeft zien
weigeren, recht heeft op vergoeding in
bepaalde gevallen, waarin de toekenning van de uitwinningsvergoeding wordt
afhankelijk gesteld van een eis tot huurhernieuwing, dan wanneer de uitoefening,
door de verhuurder, van het recht om

lijlcluidende conclusie, H. Raoul Hayoit

de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
Pleitm·s, HH. Van Leynseele en Van
Ryn.

-

(1) Wat betreft de voorbereidende werkzaamheden betreffende het artikel 26 van de
wet van 30 april 1951, waarop het arrest doelt,
zie Parl. besch., Senaat, buitengewone zittijd_
1950, n' 139, blz. 4, en n' 156, blz. 5.
·

-54aan de huur een einde te maken, mits
daarvan zes maand tevoren kennis te geven, ten einde het goed zelf te betrekken
of het te laten betrekken overeenkomstig
artikel 16, 1 o, van de wet van 30 april
1951, het recht van de huurder op hernieuwing van de huurovereenkomst afschaft, en ook de verplichting tot vervulling van de formaliteiten voorzien bij de
artikelen 14 en 25 betreffende de vraag
om hernieuwing, zodat het bestreden vonnis aan de aanlegger, die van de huurovereenkomst bij toepassing van artikel 33, lid 4, beroofd werd, de bij artikel 25, 2°, voorziene uitwinningsvergoeding gelijk aan twee jaar huur had moeten verlenen en zijn uitdrijving afhankelijk maken van het bekomen dezer vergoeding, overeenkomstig artikel 27 van de
wet van 30 april 1951 :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van de rechter over de grond blijkt, dat,
wanneer de wet van 30 april 1951 in werking is getreden, de bij overeenkomst bepaalde termijn van de tussen partijen gesloten handelshuurovereenkomst verstreken was, maar dat de huuroveree11komst
krachtens de wet verlengd was;
Overwegende dat verweerder, de verhuurder, het recht had uitgeoefend hem
toegekend door het artikel 33, lid 4, van
voormelde wet, zoals dit artikel door de
wet van 24 december 1951 verklaard werd
doch dat het bestreden vonnis de door
deze wetsbepaling voorziene uitwinningsvergoeding :;1an aanlegger, de huurder,
heeft- geweigerd, om de reden dat hij zijn
voornemen om van zijn recht op huurhernieuwing gebruik te maken niet kenbaar heeft gemaakt in de vormen en binnen de termijnen bepaald bij de artikelen 14 en 25, en dat het toekEmnen ener
uitwinningsvergoeding, in om_ het even
welk geval, van het naleven dezer vormen en termijneil afhankelijk is;
,·
Overwegende .dat, indien zulks de· regel is, deze niettemiil uitzonderingen
duldt;
.
Overwegende immers dat namelijk nit
de bewoordirigen van en de voorbereidende werkzaamheden betreffende het artikel 26 van de wet .van 30 april 1951
volgt dat, in de door dat artikel voorzierie
gevallen, de toekeniting ener uitwinnings"
vergoeding niet van .voorinelde voorwaarden afhankelijk wordt gesteld;
Overwegende dat de· bewoordingen .van
de wet van 24 december 1951 tot verklaring van artikel 33, lid 4, cc in de gevallen
eil. volgens de lnodaliteiten . bepaald .. bij
de artikelen 25 eit 27 >> nit het · artikel 26
werden overgenomen; dat zij insgelijks
een geval bedoelen ,waarin de verhuurd~r
het recht heeft hE>t genot van hefgoed terilg te nemen.: tij dens het · betrekken door
de hnurder,' hetzij in OJ;~.derhavig geval
v66i· de tJ.jd waai·op h,et: betrekk,Em, door

de huurder bij toepassing van lid 3 van
hetzelfde artikel een einde moest nemen;
Overwegende dat, vermits het uitoefenen van dit recht door de verhuurder
uiteraard alle verdere huurhernieuwing
uitsluit, de verplichting een uitwinningsvergoeding uit te keren, waarmede die
uitoefening gepaard gaat, niet kan worden afhankelijk gemaakt van het nakomen van pleegvorn.ien, welke voor een
aanvraag tot_huurhernieuwing worden opgelegd en welke onder meer de bepaling
van de voorwaarden van de hernieuwde
huur vereisen;
Overwegende dat, het bestreden vonnis
om er anders over te hebben beslist, de in
het middel aangewezen wetsbepalingen
geschonden heeft;
Om die redenen, verb1·eekt het bestreden vonnis in zover het uitspraak heeft
gedaan over de door aanlegger ingediende
aanvraag om uitwinningsvergoediilg en
over de kosten; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant yan de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt verweerder tot de
kosten; verwijst de alclus beperkte ·zaak
naar de Rechtbank van eerste aanleg te
Mechelen, zetelende in aanleg van hoger
beroep.
1 october 1953. - 1" kamer. - Voor·zitter· en versl!Jtl{Jever, H. Vandermersch,
raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijlclttidende concinsie, H. Raoul Hayoit
de ·Terll1icourt, eerste advocaat-generaal.
..c... Pleiters, HH. Veldekens .en della Faille
d'IJuysse.
·
·
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1° OVEREENKOMST. - MISKENNING VAN
DE BINDENDE. KRACHT VAN DE OVEREENKOMS'£
•· 'l'USSEN PARTIJEN. - WET'l'ELIJKE GROND:
SLAG VAN DIE GRIEF.
2° B.EWIJS. - SCHENDING VAN. HE'£ GELOOF
TE HECHTEN AAN DE AK1'E DIE . EEN 1')JSSEN
PARTIJEN AANGEGANE VERBINTENIS VASTSTEL'£.
:_ WETTELI,JKE GRONDSLAG VAN DIE dRIEF:
3°YOORZIENING IN VERBREKING: _:
BtniGERLIJKE ZAKEN. - AANDUlDING VAN DE
_GESCHONDEN WETIEN. ·_ l\1IDDE~ AFGELEID
.. UI1' ·DE MISKENNING DOOR DE RECHTER VAN
. DE BTNDENDE KRACH'!' TUSSEN PAHTIJEN VAN
EEN OYEREENK01<IS'l' OF UIT DE SCHENDING
VAN RET GELOO~' TE HECHTEN AAN DE AKTE
DIE DE OVEREENKOMST VASTS'l'ELT. - VoouZIENING DIE NOCH AHTIKEL 1134 'NOCH DE AH. TIKELEN 1319 OF 1322 VAN HE'!' BUHGERLIJK
vVETBOEK ALS ZIJNDE GESCHONDEN AANWIJS'f.
-~ J\1IDDEL NIET ON'fVANKELIJK.
1° De tegen de rechter aangevoerde grief

de tttssen partijen bindende kraoht van
de door hen aangegane verbintenissen
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mislcend te hebben heeft tot wettelijke
grondslag artilcel 1134 van het Burgerlijlc Wetboelc (1).
2° De tegen de reahter aangevoerde grief
het geloof te heahten aan een alcte die
tussen partijen aangegane verbintenissen vaststelt te hebben gesahonden heeft
tot wettelijke grondslag de artikelen 1319 en 1322 van het Burgerlijlc
Wetboelo: (2).
3° Is niet ontvankelijlv, tot staving van
een vom·ziening in b?trgerlijlce zalcen,
het middel dat de reahter verwijt de
binclende lcraaht t1tssen partijen van
door hen aanr;egane verbintenissen mislvend te hebben, hetzij het geloof te
heahten aan de alc.te die deze verbintenissen vaststelt gesahonden te hebben,
wanneer de voorziening noah artilcel 1134 noah de arWcelen 1319 of 1322
1Jan het B·urgerlijlc Wetboelc als zijnde
pesahonden a(Lnwijst (3).
(DE BELGISCHE STAAT,
T. MAE'l'ERLINCK EN STUCKENS.)
ARREST.

HET HOl<'; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 14 februari 1952 door de Rechtbank van eerste aanleg te Gent gewezen;
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 15, 16,
17 van de wet van 12 mei 1927 op de militaire opeisingen, 2 van de wet van
25 maart 1876 (artikel 1 van het koninklijk besluit nr 63 dd. 13 januari 1935),
tloordat, het bestreden vonnis, uitspraak
doende .ingevolge een vonnis van het
2• kanton van het Vredegerecht te Gent
dd. 1 februari 1951, eiser veroordeeld
heeft om aan verweerders een som
van 11.500 frank vermenigvuldigd met
de coefficient 3,5 te betalen, aldus
toepassing makende van de wet op de
militaire opeisingen, onder voorwendsel
dat de eenheden van het leger, welke ontier Brits bevel stonden, zelf als << Belgische eenheden >> betiteld waren, dan
wanneer het over een gewone eis tot schadevergoeding ging gesteund op artikel 2
van de wet van 25 maart 1876 en dat
dienvolgens de gewone rechtbanken aileen bevoegd waren !
Overwegende dat het iniddel op de bewering steunt dat de opeising van het onroerend . goed van verweerders niet van
een Belgische militaire eenheid uitgaat;
(1) (2) en (3) Verbr., 2 juli 1948 (A1~·.
Verbr., 1948, blz. 366; Bull. en PAsrc., 1948,
I, 425, en nota 3); 4 mei 1950 (Arr. Verbr.,
1950, blz. 559; Bull. en PAsrc., 1950, I, 627);
15 januari en 23 april 1953 (A rr. Verb1·., 1953,
blz. 296 en 572; Bttll. en PAsrc., 1953, I, 329 en
646).

Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt dat « de eigendom van verweerders ten behoeve van het 15" Bataillon
Fusiliers werd opgeeist >> dat aanlegger
« zelf deze eenheid als Belgische eenheid
betitelt en niet eens bewijst noch aanbiedt te bewijzen dat op het ogenblik der
opeising zij onder Brits bevel zou hebben
gestaan »;
Overwegende dat het middel aldus in
feite niet opgaat;
Over het tweede middel : schending
van de artikelen 97 van de Grondwet, 14,
15, 16 en 17 van de wet van 12 mei 1927
op de militaire opeisingen, 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het
bestreden vonnis eiser heeft veroordeeld
tot betaling van de som van 40.250 frank,
vermeerderd met de verwijlinteresten van
28 februari 1946 af en tot de gerechtelijke
interesten, wegens beschadigingen berokkend aan het onroerend goed van verweerders gelegen Savaenstraat te Gent,
dan wanneer uitgemaakt werd dat gezegde verweerders de som van 51.518 fr. 25
tot slot van rekening hebben ontvangen :
Overwegende dat, zo uit het middel als
uit de uiteenzetting ervan blijkt dat
het bestreden vonnis verweten wordt niet
in acht te hebben genomen dat verweerders voor « slot van rekening » een som
van 51.518 fr. 25 on:tvangen hadden, hetgeen zoals de uiteenzetting van het middel het onderstreept bewezen was door
een kwijtschrift dat aanlegger dan ook
bij de tot staving van de voorziening
neergelegde stukken gevoegd heeft;
Overwegende dat het middel aldus
het vonnis verwijt hetzij de bindende
kracht tussen partijen van de door verweerders aangegane verbintenis miskend
te hebben, hetzij het geloof dat dient gehecht aan de akte welke deze verbintenis
vaststelt te hebl1en geschonden;
Dat het middel dienvolgens bij gebrek
aan vermelding der geschonden wetsbepalingen niet onhankelijk is (artikelen 1134, 1319 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek);
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten en daar de voorziening v66r 15 september; 1953 betekend werd, tot een vergoeding van 150 frank jegens verweerders.
1 october 1953. -

1• kamer. - VoorH. Vandermersch, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
H. Bayot. - Gelijlcluidende aonalusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Resteau en Van Leynseele.
zitter,
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BEZIT. - RECHTER BI.J WIEN DOOR AANLEGGER ALS BEZI'l'SVORDERING BETITELDE EIS TER
:KENNIS WORD'J: GEBRACH'l', - VERWEERDER
BE'l'WIS'l'END DA'J' HE'l' DOOlt AANLEGGER AANGEVOERD RECH'l' DOOR VERJARING ZOU :KUNNEN VERKREGEN WORDEN. - VORDERING INGEWILLIGD OJ\[ REDEN DA'J' HET OM EEN UI'fBATINGSWEG GAA'l'. - DUBBELZINNIGE HEDEN.
lV annewr hem een eis ter- lcennis wordt
gebmcht die door aanlegge-r als bezitsvorderln,q beUtelt woTdt en verweerder
betwist dat het door aanlegge·r aangevoerd Techt dooT vet·jaTing lean verlcregen worden, mag de r-echter zich wlet
bepm·lcen tot de vaststelling dat de weg,
op het bezit waarv(m aanlegger- aanspt·aalc maalct, een uUbat-ingsweg is;
der-gelij lie vaststelling laat irnmeTs onzelcet· of de t·echtm· in geze,qde weg een
medeeigendorn z·let of slechts een weg
waat·van vet·weeTders uitsl·uitend eigenaar zou zijn, doch waamp aanlegger
eni,q ande·r zalceli:ik t·ccht zon hebben (1).

(.JANNES, T. CLENERS.)
ARREST.
HET HOF; - Geiet op het !Jestreden
vonnis, op 15 october 1951 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Leuven;
Over het eerste middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet en voor zoveel als nodig van de artikelen 577bis,
690 en 691, 1319, 1320 en 1322, 2219 en 2228
tot 2235 van het Burgerlijk Wetboek en
4 van de wet van 25 maart 1876, doordat
het bestreden vonnis, na te hebben vastgesteld dat het recht op een uitbatingsweg over het erf van een derde een onroerend goed is dat door verjaring kan verkregen worden, slechts laat gelden dat
uit de bestanddelen der zaak en onder
meer uit de ter plaatse door de vrederechter gedane vaststellingen, alsmede
uit het rechtstreeks getuigenverhoor gebleken is dat de weg waarover de betwisting loopt sinds meer dan dertig jaar ten
gemenen nutte van de eigenaars van ·de er
aan palende gronden voor de uitbating
van hun erven gebruikt en onderhouden
werd en bijgevolg de tegen eiser ingestelde eis gegrond verklaart, dan wanneer, eerste onderdeel, het bestreden vonnis eerstens vastgesteld had dat de stoor(1) Raadpl. DE PAGE, .b. V, n' 866; b. VI,
506 en 507; PLANIOL, uitg. 1908, b. I,
n' 2974; verbr., 6 juli 1883 (B1tli. en PAsrc.,
1883, I, 294); fr. verbr., 9 juli 1946 (Dall.
hebd., 1946, biz. 394).
n"

nis door feitelijkheden veroorzaakt geweest zijnde, verweerders slechts dienen
te bewijzen dat er minder dan een jaar
verlopen is sinds de stoornis, en dat het
onroenrende goederen of rechten geldt
welke door verjaring kunnen verworven
worden; en door vervolgens uit de bestanddelen der zaak te willen afieiden dat
verweerders sinds meer dan dertig jaren
in het bezit waren van de weg waarover
de betwisting loopt voor de uitbating hunner erven, het nog andere voorwaarden
voor die bezitsvordering schijnt te eisen,
hetgeen het stelsel van de rechter over de
grond onzeker laat en met een gebrek aan
redenen gelijkstaat, dat des te meer belangrijk is daar eisers in hun conclusies
betwisten dat de wettelijke voorwaarden
van het bezit verenigd waren; tweede onderdeel, eisers in hun conclusies de aandacht vestigden op het verschil tussen een
recht tot do01·gang - erfdienstbaarheid
clie niet door verjaring kan verworven
worden - en het recht op een exploitatieweg - dat wel bij verjaring kan ontstaan -, en uitdrukkelijk lieten gelden
dat verweerders niet bewezen hadden dat
de grond of de bedding van betwiste weg
door vermelde eigenaars of hun voorgangers uitdrukkelijk of stilzwijgend afgestaan werd, en, bij geb'r:eke op gezegd
middel antwoord te verstrekken, het bestreden vonnis niet als wettelijk met redenen omkleed kan beschouwd worden :
Overwegende dat door de conclusies
van aanlegger verzocht te bepalen of het
recht, hetwelk verweerders op de betwiste weg beweerden te bezitten, vatbaar was om door verjaring te worden
verkregen en of, dienvolgens, verweer~
ders titularissen van een bezitsvordering
waren, het bestreden vonnis beslist dat
de weg, op het bezit waarvan verweerders aanspraak maken, een « uitbatingsc
weg ll is;
Dat uit de motieven van het vonnis
niet kan worden afgeleid of de rechter
over de grond in gezegde weg een medeeigendom van de aanpalende eigenaars
ziet of slechts een weg waarvan aanlegger uitsluitend eigenaar zou zijn, doch
waarop verweerders enig ander zakelijk
recht zouden hebben; dat het vonnis verzuimt dit recht nader te bepalen;
Overwegende dat het vonnis derhalve
het in het middel aangewezen artikel 97
van de Grondwet geschonden heeft;
Overwegende dat, waar aanlegger verweerders veroordeling tot de kosteri van
het vern~etigd vonnis vordert, deze vordering ongegrond is, vermits de rechten op
het vernietigd vonnis ·slechts kosten zijn
van de aanleg voor de rechter over de
grond, dat het de rechter naar dewelke
de zaak wordt verwezen, z'al behoren erover uitspraak te doen;
Om die redenen, verbreekt het bestre1
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onderhavig arrest zal gemaakt worden
op de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerders tot de kosten;
verwijst de zaak naar de Rechtbank van
eerste aanleg te Mechelen zetelende in
aanleg van hoger beroep.
'
1 october 1953. - 1e kamer. - Voorz'itte1· en verslaggeve1·, H. Vandermersch,
raadsheer waarnemend voorzitter. - GeUjkl7tidende conclusie, H. Raoul Hayoit

de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
Pleiters, HH. Veldekens en della Faille
d'Huysse.

van verdediging en dienvolgens substantieel is;
Dat aanleggers vo01:ziening mitsdien
niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; laat de kosten de Staat ten laste.
5 october 1953. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, H Giroul. GeUjklttidende conclu.sie, H. Roger Janssens de Bisthoven,

advocaat·generaal.
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VOORZIENING IN VERBREKING.
VORM. STRAFZAKEN. - VOORZIENING
DOOR HE'f OPENBAAR MINISTERIE.. - VERPLICH'fiNG DE AKTE VAN VOORZIENING ZELVE
TE BETEKENEN.
Is niet ontvanlcelijk de voorziening van
het openbaar ministe1·ie dat zich ertoe
beperkt heett aan verweerder te doen
aanzeggen dat het zich in verb1·eking
heett voorzien, zonder de akte van voorziening zel_ve te doen betekenen (1).

(Wetb. van strafv., art. 418.)
(PROCUREUR DES KONINGS TE NAMEN,
T. DELAHAUT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 15 Mei 1953 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te N amen;
Overwegende dat aanlegger zich ertoe
beperkt heeft aan verweerder te doen
aanzeggen dat hij zich op 22 mei 1953 in
verbreking heeft voorzien tegen het vonnis dat op 15 Mei 1953 werd gewezen door
de tweede kamer van de Correctionele
Rechtbank te Namen, in zake de persoon
aan wie aanzegging gedaan werd;
Overwegende dat deze aanzegging niet
voldoet aan het voorgeschrevene bij artikel 418 van het Wetboek van strafvordering, welk artikel vereist dat in criminele, correctionele of politiezaken de
voorziening zelf betekend worde aan de
partij waartegen zij gericht is;
Overwegende dat deze formaliteit inzonderheid tot doel heeft de verweerder
in staat te stellen de regelmatigheid der
voorziening na te gaan; dat zij verband
houdt met het uitoefenen van het recht
(1) Verbr., 10 februari 1941 (Bull. en PASIC.,
1941, I, 38, en nota 2).
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DOUANEN EN ACCIJNZEN.- INBREDK.
- PHOCES-VERBAAL VAN DE AGENTEN VAN
RET BESTUUR.. - BEWIJSKRACHT.
Al heett, op het stuk van inbreuken op
de wetten betreffende de dou.anen en accijnzen, het door de agenten van het
bestttttr regelmatig opgemaalcte procesverbaal kracht van bewijs tot dat de
valsheid eTvan bewezen wot·dt, ten aanzien van de mateTiiile door die agenten
binnen de peTken hunner bevoegdheid
gedane vaststellingen en onder mee1· ten
aanzien van de waarachtigheid ener
aangifte wellce zij vaststellen door de
belclaagde te zijn gedaan geweest, deze
bewijslcmcht_ noch vooT de oprechtheid
of de jttisthe·id dier aangifte geldt, noch
voor de gevol.qtrelclcing wellce de bekettrders uit hun vaststellingen aflei-den (2). (Wet van 26 augustus 1822, ar-

tikel 239.)
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN,
T. BORN.)
ARREST.
BET HOF · - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 maart 1953 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel, uitspraak
doende op het door aanlegger tegen het
bij verstek op 15 januari 1953 gewezen
arrest gedaan verzet;
Over het eerste m~ddel : schending van
artikel 239 van de wet van 26 augustus
1822, doordat het bestreden arrest, door
aanlegger slechts te veroordelen uit hoofde van het vervoeren, zonder geldige bescheiden, binnen de tolkring, van 13.500
pakjes sigaretten, het aan het proces-verbaal van het bestuur te hechten geloof
geschonden heeft, waar in bewust proces(2) Verbr., 17 maart 1952 (A1·r. Ve1·b•·., 19.'i2,
biz. 388; Bull. en PAsrc., 1952, I, 443); 22 juni
1953 (Arr. Fe1·br., 1953, biz. 727; Bttll. en
p ASIC., 1953, I, 838) .

-58verbaal wordt vastgesteld dat Born uitdrukkelijk heeft erkend 25.000 pakjes sigaretten aan een handelaar te Eynatten
en 4.0!0 pakjes sigaretten aan Lousberg
geleverd te hebben, dan wanneer althans de vaststellingen van het procesverbaal de gevolgtrekking rechtvaardigen
dat, met betrekking tot 11.500 pakjes op
de 25.000 die voor Eynatten bestemd waren deze sigaretten n~et voorzien waren
van fiscale bandjes :
Overwegende dat, al heeft, op het stuk
van inbreuken op de wetten over douanen
en accijnzen, het door de agenten van
het bestuur regelmatig opgemaakte proces-verbaal kracht van bewijs tot dat de
valsheid ervan bewezen wordt, ten aanzien van de materUHe door die agenten
binnen de perken hunner bevoegdheid gedane vaststellingen, en onder meer ten
aanzien van de waarachtigheid ener aangifte welke zij vaststellen door de beklaagde te zijn gedaan geweest, deze bewijskracht noch voor de oprechtheid of
de juistheid dier aangifte geldt, noch
voor de gevolgtrekkingen welke de bekeurders uit hun vaststellingen afleiden;
Overwegende dat het arrest geen der
in het proces-verbaal vervatte materHHe
vaststellingen miskent; dat het, zonder
aan de bewijskracht van dit document afbreuk te doen, op grond van de door het
ter zitting gevoerde onderzoek opgeleverde elementen de juistheid van de verklaring heeft kunnen beoordelen welke verweerder ten overstaan van de bekeurders
heeft afgelegd, alsmede de waarde van
de door hen uit hun vaststellingen afgeleide 'gevolgtrekkingen;
Dat het mj_ddel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest geen antwoord heeft
verstrekt op aanleggers conclusies waarbij deze verzocht dat verweerder zou
worden veroordeeld : 1° tot de boete welke het tienvoud van de rechten met betrekking tot de ten laste van Lousberg
in beslag genomen pakjes sigaretten vertegenwoordigt; 2° tot de boete welke het
tweevoud van de waarde van 25.000 pakjes sigaretten vertegenwoordigt; 3° tot
het betalen van de tegenwaarde van
25.000 pakjes sigaretten; 4° tot een boPte
wegens verkoop van pakjes sigaretten tegen hogere dan de op de fiscale bandjes
vermelde prijzen; 5° tot een boete uit
hoofde van het drijven van koophandel
in tabak, zonder hij de ontvanger der accijnzen de aangifte van het beroep gedaan
te hebben; doordat het arrest mitsdien
niet met redenen is omkleed zoals ,door
de wet vereist wordt :
Overwegende dat het · middel, .in de
mate waarin aanleggers conclusies betrek-

king hebben op de telastleggingen pakjes
sigaretten verkocht te hebben tegen een
hogere dan de op de fiscale bandjes vermelde prijs en geen aangifte van het beroep gedaan te hebben, niet ontvankelijk
is, vermits de vrijspraken welke het bij
verstek gewezen arrest ten gunste van
verweerder behelst, onherroepelijk zijn
geworden;
Overwegende dat, voor het overige,
aanleggers conclusies zich ertoe bepalen
verweerder schuldig te verklaren; dat het
arrest daarop passend antwoordt door er
op te wijzen dat deze telastleggingen niet
bewezen zijn gebleken door het vour het
hof van beroep gevoerde onderzoek;
Dat cUt onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
5 october 1953. - 2" kamer. - VoorWouters, voorzitter. - VerH. Anciaux Henry de Faveaux - Gelijlcl~tidende conclusie, H. Roger .Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
z'itte1', H.
slaggevel·,
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1° VOORZIENING IN VERBREKING.-

- AFSTAND. - STRAFZAKEN. - PLEITBEZORGER NiET DRAGER VAN EEN BIJZONDERE
VOLM:AOHT. AFS'l'AND ZONDER UITWERKING.
2° ARBEIDSONGEVAL. - 0NGEVAL ZICH
VOORGEDAAN HEBBENDE OP DE WEG NAAR OF
VAN HET WERK. - DADER EN SLAOHT_QFFER,
ARBEIDERS IN DIENST VAN EENZELFDE BEDRIJFSHOOFD. - ARTIKEL 19 VAN DE SAMENGEORDENDE WETTEN TOEPASSELIJK.
1° Hot hof neemt een afstand van een
vom·ziening tegen een in strafzalwn gevonnis niet in aanme1'1cing, wanneer deze afstand blijlct uit een verlclaring van een pleitbezorger, die niet drayer is van een b·ijzonder daaTtoe verleende volnuwht (1).
2° De bepalinyen de1· wetten betreffende
de ve1·goeding der schade vooTtspntitende ~tit arbeidson,qevallen zijn van
toepassiny op de ongevallen d'ie zich op
£le weg naa1' of van het werlc voordoen;
al bepaalt aTtilcel 19 van de samengeordende wetten betTeffende die ongevallen dat het slachtoffe1' van een a1'beidsonyeval de gemeenrechtelijlce voTdering tegen de vooT het ongeval verweze~~

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr ..
22 juni 1953 (Ar1·. Ve1·br., 1953, biz. 731; Bull.
en PAsrc., 1953, I, 844).
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. evenwel nitdntklcelijlc te dien aanzien
het geval uitsluit waarin die verantwoordelijke persoon het bedrijfshoofd
is, diens arbeider of aangestelde en enlee! onvrijwillig een tout of een wanbed'fijf begaan heeft (1). (Bij koninklijk

beslnit van 28 september 191!1 samengeordende wetten, art. 19; beslni'twet van
13 december 1945, art. 1, verlengd bij
beslnitwet van 17 december 1946.)
(GENNERET, T. PASA EN «LA ROYALE DELGE

».)

ARREST.

HET HOF; - Gele't op 'het bestreden
vonnis, op 4 april 1953 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hoei;
Overwegende dat de voorziening enkel
de over de vordering van de bnrgerlijke
partijen gewezen beslissing bedoelt;
I. Voor zoveel de voorziening gericht is
tegen de over de vordering van Carlo
Pasa, bnrgerlijke partij, gewezen beslissing:
Overwegende dat, volgens de op 27 april
1953 ter griflie van de Rechtbank van eerste aanleg te Hoei ontvangen akte,
Mer Loumaye, advocaat-pleitbezorger te
Hoei, verklaard heeft namens Rene Genneret, afstand te doen van de op 8 april
1953 ingestelde voorziening, voor zoveel
deze tegen Carlo Pasa gericht is;
Overwegende dat Mer Loumaye niet
heeft laten blijken van een bijzondere
machtiging om van bedoelde voorziening
afstand te doen; dat het hof die afstand
derhalve niet in aanmerking neemt;
Overwegende dat het vonnis, waarbij
een provisionele vergoeding aan Carlo
Pasa wordt toegekend en een desknndigonderzoek wordt gelast, geen eindvonnis
is naar de zin van artikel 416 van het
Wetboek van strafvordering; dat de voorziening mitsdien niet ontvankelijk is;
II. Voor zoveel de voorziening gericht
is tegen de over de vordering van « La
Royale Belge ll, bnrgerlijke partij, gewezen beslissing :
Over het enig middel : schending van
de artikelen 1, 19 van de wet. van 24 december 1903 betretl'ende de vergoeding der
scliade voortsprnitende nit de arbeidson-;
gevallen en van de wijzigende wetten, saniengeordend bij koninklijk besluit van
28 september 1931, 1, 2, 5 van de be(1) Verbr., 3, novemb~r 1952 (A1-r. Vm·br.,
1953, blz. 109; Bull. en PAsrc., 1953, I, 118, en
nota) ; 28 september 1953 (supra, biz. 34;
Bull. en PASIC., 1954, I, 45).

slnitwet van 13 december 1945 betreffende
de vergoeding der schade voortsprnitende
uit ongevallen die zich op de weg naar of
van het werk voordoen, van de artikelen 1, 2 van de besluitwet van 17 december 1946 tot verlenging van de duur der
toepassing van de beslnitwet van 13 december 1945, 22 vim de wet van 11 juni
1874 over de verzekeringen, doordat het
bestreden vonnis het vonnis van de rechtbank van politie bevestigt voor zoveel
daarbij aan1egger is veroordeeld geweest
om aan de burgerlijke partij « La Royale
Belge ll de som van 39.423 frank te betalen, zijnde het bedrag van de door haar
als arbeidsongevallenverzekeraar aan de
getfoffene Pasa betaalde vergoedingen, en
znlks ofschoon Pasa, naar blijkt onder
meer nit de door hem en de door verweerster in verbreking genomen conclusies, in hetzelfde bedrijf als de beklaagde
arbeidt en ofschoon het ongeval zich
voorgedaan heeft op de weg naar of van
het werk ten gevolge van een door de beklaagde onvrijwillig begaan wanbedrijf,
dan wanneer de arbeidsongev:illenverzekeraar van de werkgever van beide arbeiders geen vordering in rechte kon aanbrengen tegen een van hen beiden die
door zijn onvoorzichtigheid de andere op
de weg naar of van het werk gekwetst
had:
Overwegende dat aanlegger v66r de
rechter over de grond heeft staande gehouden dat de zowel door het slachtofter
van het ongeval als door de arbeidsongevallenverzekeraar tegen hem ingestelde
vordering niet ontvankelijk was om de
reden dat de bepalingen van de beslnitwet van 13 december 1945 het forfaitaire
stelsel, ingevoerd bij de wet van 24 december 1903, toepassen op de ongevallen
die zich op de weg naar of van het werk
hebben voorgedaan;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
zonder te betwisten dat het ongeval zich
op de weg naar of van het werk had
voorgedaan ten gevolge van een wanbedrijf van onvrijwillige toebrenging van
verwondingen, en dat hij die het wanbedrijf heeft begaan en de getroffene allebei
de arbeiders van eenzelfde werkgever waren, aanleggers stelling verworpen heeft
door in aanmerking te nemen dat, waar
de wetgever in elke stand der zaak een
schadeloosstelling wegens arbeidsongevallen heeft willen verzekeren aan de arbeider die zich op de weg naar of van het
werk bevindt, hij hem de gemeenrechtelijke vordering niet heeft knnnen ontzeggen, welke vordering overigens de werknemer die zich binnen de eigenlijke arbeidskring bevindt normaal niet vermag
aan te wenden; dat de toestanden te
enenmale verschillend zijn, de risico's alleszins vreemd aan ieder begrip van bedrijfssolidariteit wanneer het ongeval
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zich op de -weg naar of van het werk
voordoet;
Overwegende dat deze gronden het verwerpen van aanleggers eis niet wettelijk
rechtvaardigen;
Overwegende imJ;llers dat naar luid van
artikel1 van de besluitwet van 13 december 1945, welks toepassingsduur bij de besluitwet van 17 december 1946 verlengd
werd, de bepalingen der wetten betreffende de vergoeclingen der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen van toepassing zijn op de ongevallen die zich op
de weg naar of van het werk voordoen;
Overwegende dat, al bepaalt artikel 19
van de samengeordende wetten betreffende de arbeidsongevallen dat het slachtoffer van een arbeidsongeval de gemeenrechtelijke vordering tegen de voor het
ongeval verantwoordelijke personen behoudt, het evenwel uitdrukkelijk te dien
aanzien het geval uitsluit waarin die verantwoordelijke persoon het bedrijfshoofd
is, cliens arbeider of aangestelde, en enkel onvrijwillig een fout of een wanbedrijf begaan heeft;
Overwegende dat, door te _laten gelden
dat het gemeen recht toepasselijk was en
dat de getroffene en de arbeidsongevallenverzekeraar die aan de getroffene de forfaitaire vergoeding heeft betaald, een
rechtsvordering tegen de beklaagde hadden, het bestreden vonnis de in het middel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis doch enkel voor zoveel het
uitspraak heeft gedaan over de vordering
van de burgerlijke partij « La Royale
Beige >>; beveelt dat van onderhavig arrest melding zal gemaakt worden op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwerpt de voorziening voor zoveel zij tegen Carlo Pasa gericht is, veroordeelt << La Royale Belge >> tot de helft
der kosten,- terwijl de wederhelft aanlegger ten laste blijft; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Luik, uitspraak doende in hoger
beroep.
5 october 1953. - 2• kamer. - Voorzit.ter. H. Wouters, voorzitter. Verslaggever, H. Anciaux Henry de Faveaux- GeUjkl1tidende conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, aclvocaat-generaal. - Pleitet·, H. Van Leynseele.
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1° BESCHERMING VAN DE lVIAATSCHAPPIJ. - TERBESCHIKKINGS'l'ELLING
· VAN DE REGERING UI'l'GESPROKEN WEGENS NIET

SAMENLOPENDE .INBREUKEN BIJ '!'WEE OPEENVOLGENDE BESLISSINGEN. TERMIJN VAN
DE EERS'l'E MAATREGEL NIE'l' VERSTREKEN BIJ
DE AFLOOP VAN DE BIJ DE 'l'WEEDE BESLISSING
UITGESPROKEN S'l'RAF. - AANVANG VAN DE
TWEEDE TERBESCHIKKINGS'l'ELLING.
2° BESCHERMING VAN DE lVIAATSCHAPPIJ. - TERBESCHIKKINGS'lELLING
VAN 'DE REGERING UI'l'GESPROKEN WEGENS NIE'l'
SAMENLOPENDE INBREUKEN BIJ '!'WEE OPEENVOLGENDE BESLISSINGEN. TWEEDE 'l'Ell-BESCHIKKINGS'l'ELLING SLECH'l'S NA AFLOOP
VAN DE EERSTE AANVANG HEBBENDE GENOMEN.
- AANVANG VAN DE 'l'ERMIJN VOOR HE'l' INDIENEN VAN EEN AANVRAAG TOT ON'l'HEFFING.
1° Wannee1· een verom·deelde bij t·wee
opeenvolgende beslissingen wegens niet
samenlopende ·inbre1tken ter beschikking van de regering gesteld werd,
neemt de bij de in de tweede plaats
ltitgesproken beslissing gelaste rnaatregel slechts aanvang na aj!oop van de,
eerste, indien deze haa1· e·indp1tnt n·iet
heett bereilct bij de af!oop van de bij de
in de tweede plaats gewezen beslissing
ltitgesprolcen stt·at (1). (Wet van 9 april

1930, art. 24 en 25.)
2° In het geval waa·r-in een vet·oot·deelde
bij twee opeenvolgende beslissingen wegens niet sarnenlopende inbreuken ter
beschilclc-ing van de regering gesteld
werd, ·wannee·r de tweede maatregel
n·iet bij de aj!oop van de bij de in de
tweede plaats ge·wezen beslissing witgesproken strat, doch bij de af!oop van
de door de ee-rste besl·issing gelaste terbeschilclcingstell-ing van de 1·ege1'ing aanc
vang genomen heeft, 'is het vanat die
laatste datum dat de tenwijn na welles
v.erstrijking de verom·deelde een aanv·raau tot onthejjing vermag in te dienen aanvano neernt. (Wet van 9 april

1930, art. 28.) ·
(GOVAERS.)
ARRES'l'.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 februari 1953 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 97 van de Grondwet en 28 van de
wet van 9 april 1930, doordat het bestreden arrest de aanVl·aag voorbarig en niet
ontvankelijk heeft verklaard welke aanlegger op 5 september 1952 had ingediend ten einde te worden ontheven van·
de gevolgen der twee beslissingen waarbij
op verschillende tijdstippen twee maal
werd gelast dat hij voor een duur van
(1) Zie verbr., 27 maart 1939 (Bull.
PAsrc., 1939, I, 170, en nota 2).

en

-61
tien jaar ter beschikking van de Rege'ring zou worden gesteld, om de redenen
dat vermits door samenvoeging van beide
maatregelen de duur der terbeschikkinglstelling van de regering meer dan tien
jaar komt te belopen, de aanvraag slechts
vijf jaar na het verstrijken van de straf
mag worden ingediend, en dat de bij de
tweede der bedoelde beslissingen uitgesproken straf eerst op 25 mei 1949 is
komen te verstrijken, dan wanneer het
tegenstrijdig is, na de twee tienjarige terbeschikkingstellingen van de regering tot
-een enkele termijn van twintig jaar te
hebben versmolten, daaruit af te leiden
-dat de termijn tot het indienen van gemelde aanvraag vijf jaar is, en desniettemin het aanvangspunt van laatstvermelde termijn te bepalen zonder de
datum in aanmerking te nemen waarop
de enige termijn van twintig jaar werkelijk door de verstrijking van de bij de
eerste der beslissingen uitgesproken straf
een aanvang heeft genomen, naardien
dergelijke tegenstrijdigheid enkel uU een
verkeerde toepassing van voormeld artikel 28 van de wet van 9 april 1930 kan
voortvloeien :
Overwegende dat, wanneer een veroor·deelde, die bij een vroegere beslissing
reeds ter beschikking van de regering
wercl gesteld, wegens een nieuwe inbreuk
·een tweede maal het voorwerp is van dezelfde maatregel, deze maatregel slechts
een aanvang kan nemen nadat de eerste
zijn einde heeft bereikt;
Dat de wetgever, door te bepalen dat
-de termijn van de terbeschikkingstelling
van de regering na afioop van de straf
ingaat, aileen het meest voorkomende geval op het oog heeft gehad, namelijk dat
waarin een terbeschikkingstelling van de
regering werd uitgesproken; dat in het
.geval waarin bij opeenvolgende beslissingen wegens niet samenlopende inbreuken
telkens een terbeschikkingstelling van de
regering werd uitgesproken, de bij de in
·de tweede plaats uitgesproken beslissing
gelaste maatregel noodzakelijk slechts
na afloop van de eerste aanvang neemt
indien deze bij de afloop van de bij die
in de tweede plaats gewezen beslissing
uitgesproken straf haar eindpunt niet
l1eeft bereikt;
Overwegende dat de niet onderbroken
tenuitvoerlegging van twee terbeschik1dngstellingen van de regering de versmelting niet medebrengt, in een enkele
termijn, van de duur welke zij respectievelijk hebben;
Dat de duur van de terbeschikkingstelling van de reger~ng waarvan artikel 28,
lid 2, van de wet van 9 april 1930 de termijn doet afhangen na welks afloop de
veroordeelde de onthefling van de gevolgen der beslissing aanvragen mag de bij
deze beslissing bepaalde duur is;

Overwegende dat uit de vaststellingen
van het bestreden arrest blijkt dat de bij
het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Luik van 4 februari 1939 gelaste
terbeschikkingstelling van de regering
op 9 september 1950 een einde heeft genomen;
Dat derhalve voor zoveel de verzoeker
vroeg van de gevolgen dier beslissing te
worden ontheven de op 5 september 1952
ingediende aanvraag geen voorwerp had;
Overwegende, ten aan'zien van de terbeschikkingstelling van de regering gelast
bij het arrest van het Hof van beroep te
Luik op 25 maart 19:11, dat, vermits deze
maatregel geen aanvang heeft kunnen nemen op 25 mei 1949, op welke datum de
veroordeelde de uitgesproken straffen ondergaan had, doch enkel nadat de bij het
vonnis van 4 februari 1939 uitgesproken
terbeschikkingstelling van de regering
haar einde had bereikt, de termijn, na
welks verstrijking de veroordeelde krachtens de wet een aanvraag vermocht in te
dienen om van de gevolgen der beslissing
te worden ontheven, slechts op 9 september 1950 is ingegaan; dat, vermits de bij
de wet gestelde minimumtermijn drie
jaar is, zodanige aanvraag niet geldig
door aanlegger v66r 9 september 1953 kon
gedaan worden;
Dat eruit volgt dat het dispositief
waarbij het bestreden arrest de aanvraag
niet ontvankelijk verklaart gerechtvaardigd blijft, bijaldien enige onwettelijkheid de gronden der beslissing ook mocht
aankleven;
Dat het middel bij gebrek aan belang
niet ontvankelijk is;
En overwegende, voor het overige, dat
de substan:tH~le of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
5 october 1953. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, H. van Beirs. - GeUjlclnidende
conolnsie, H. Roger Janssens de Bistho-

ven, advocaat-generaal.
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1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. EEN ENKELE STRAF WEGENS
VERSCHILLENDE MISDRIJVEN UITGESPROKEN.
JVIIDDEL DA'l' SLECH'l'S ENKELE DEZER
MISDRIJVEN BETREFT. STRAF DOOR DE ANDERE MISDRIJVEN GERECHTVAARDIGD.- MIDDEL NIET ONTVANKELIJK.

2° lVIIDDELEN TOT VERBREKING. -

-62STRAFZAKEN. VOORZIENING DOOR DE BEKLAAGDE. MIDDEL GERICHT TEGEN DE BESLISSING GEWEZEN OVER DE PUBLIEKE VORDERING 'l'EN OPZICH1'E VAN EEN MEDEBEKLAAGDE. MIDDEL NIET ONTVANKELIJK.

3° BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE RECHTER OVER DE GROND. STRAFZAKEN. YERKEER. YOORZIENBAAR OF ONVOORZIENBAAR KARAKTER VAN
EEN DOOR EEN WEGGEBRUIKER BEGANE INBREUK OP DE WEGCODE, BEOORDELING IN
FEITE. SOUVEREINE BEOORDELING.

1 o W anneer een enlcele straf wegens verschillende misdrijven werd uitgesprolcen, is niet ontvanlcelijk de eis tot verbreking die op een middel steunt dat
slechts zelcere van die misd·rijven betreft, dan wanneer de uitgesprolcen
straf door de andere misdrijven gerechtvaardi,qd blijft (1). (Wetb. van strafv.,

art. 411 en 414.)
2° Is niet ontvanlcelijle tot staving van
de voorziening van de beklaagde, het
middel dat gericht is tegen de beslissing
gewezen over de publielce vordet·ing ten
opzichte van een medebelclaagde (2).
3° De rechter over de grand oordeelt souvere·in in feite of een door een weggebru.ilcer begane inbrettle op de Wegcode
een voor een andere weggeb.ruilcer onvoorzienbare hindernis uitmaakt (3).

'
(G. EN L. DEMBLON, T. BERNARD.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 9 januari 1953 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Hoei;
I. Aangaande de voorziening van Georges Demblon, beklaagde :
A. Voor zoveel de voorziening gericht
is tegen de beslissing gewezen over de tegen aanlegger ingestelde publieke vordering:
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 418, 420 van het Strafwetboek, 57, 2°, van het koninklijk besluit
van 1 Februari 1934 op de verkeerspolitie, gewijzigd bij artikel 8 van het besluit van de Regent van 18 october t946,
doordat het bestreden vonnis aanleggers
veroordeling hierop heeft gesteund dat
de tegen hem ingebrachte telastlegging van onvrijwillige toebrenging van
(1)

slagen en verwondingen, het gevolg is va:ri
de inbreuk op voormeld artikel 57, 2°',
dan wanneer deze wetsbepaling niet van
toepassing is in dit geval, vermits aanlegger naar links is afgeweken ten einde een
veldweg in te rijden, zodoende verkeersvoorrang genietend ten opzichte van verweerder die hem volgde en hem tet
hoogte van de aansluiting niet mocht
voorbijrijden :
Overwegende dat het bestreden vonnis
het vonnis van de rechtbank van politie
bevestigd heeft waarbij aanlegger tot een
enige straf van 20 frank boete, verhoogd
met t90 decimes werd veroordeeld, uit
hoofde vai;J. inbreuk op de bepalingen
van de ai·tikelen 4t8, 420 van het Strafwetboek, 57, 2°, 57, to, c, en 96, t, van
de Wegcode;
Overwegende dat, al ware de in het
middel opgeworpen grief gegrond, de aan
aanlegger opgelegde straf niettemin gerechtvaardigd zou blijven bij toepassing
van artikel 96, t, vermits het vonnis in
aanmerking neemt dat aanlegger << zonder
zulks vooraf kenbaar te maken, zijn wa~
gen naar links heeft doen afwijken om
een veldweg in te rijden, en zodoende
voor Bernard, hier verweerder, een hindernis heeft uitgemaakt welke deze niet
voorzien kon ll;
Dat het middel bij gebrek aan belang
niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 4t8, 420 van het Strafwetboek, 57, to, c, en 96, 1, van het koninklijk besluit van t februari t934, doordat
het bestreden vonnis de veroordeling van
aanlegger steunt op het feit dat de telastleggingen van inbreuken op de artikelen 57, to, c, en 96, 1, evenals de telastlegging van inbreuk op artikel 57, 2°, uit
een zelfde manmuvre voortspruiten, dan
wanneer, enerzijds, artikel 57, to, c, niet
van toepassing is wanneer de door de
weggebruikers te volgen gedragslijn door
een andere bepaling beheerst wordt,
ten deze door artikel 36, 4°, van de Wegcode, hetwelk verbiedt in de nabijheid
van een aansluiting voor te steken, en dan
wanneer anderzijds, het gebruiken van
het teken, overeenkomstig artikel 96, t;
lid 2, van de Wegcode, niets kan afdoen
aan de rechten en verplichtingen welke
wettelijk voor de weggebruikers onder
meer uit hun onderscheiden stand of uit
hun snelheid voortvloeien, dan wanneer, in onderhavig geval, aanlegger,
die ter hoogte van een aansluiting links
afsloeg, verkeersvoorrang genoot ten opzichte van de bU:rgerlijke partij Bernard

Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,

11 mei 1953 (A1'1'. Verb1·., 1953, biz. 623; Bull.
en PASIC., 1953, I, 704).
(2) Verbr., 16 april 1951 (Arr. Verbr., 1951,
biz. 478; B·ull. en PAsiC., 1951, I, 567).

(3) Verbr., 17 maart 1952 (Ar1·. Verb10:, 1952,
blz. 389; Bull. en PASIC., 1952, I, 444, en
nota 3).

-63die hem in de nabijheid dezer aansluiting
ingehaald heeft, hetzij dat Bernard aanlegger heeft willen voorsteken spijts de bepaling van artikel 36, 4", hetzij dat hij
artikel 42 overtreden heeft door na te laten de snelheid van zijn voertuig derwijze te regelen dat hij kon stilhouden
v66r een volkomen zichtbare hindernis,
uitgemaakt door het voertuig van ver-weerder die in de nabijheid van een aansluiting links afsloeg :
Overwegende dat het middel ertoe
strekt er op te wijzen dat verweerder zelf
inbreuken op de Wegcode zou hebben begaan; dat deze omstandigheid het vaststellen niet verhindert van strafrechtelijke fouten in hoofde van aanlegger, die
niet ontvankelijk is om de vrijspraak te
bestrijden welke op de tegen verweerder
ingestelde publieke vordering is tussengekomen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantHHe of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
·
B. Voor zoveel de voorziening gericht is
tegen de over de vordering van de burgerlijke partij Bernard gewezen beslissing:
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder middel inroept;
II. Aangaande de voorziening van Lucien Demblon :
A. Voor zoveel de voorziening van aanlegger, als burgerlijk verantwoordelijke
partij, gericht is tegen het openbaar ministerie en tegen Armand Bernard, burgerlijke partij :
Overwegende dat aanlegger geen middel inroept;
B. Voor zoveel de voorziening gericht
is tegen de beslissing gewezen over de
vordering van aanlegger als burgerlijke
partij tegen Armand Bernard :
Over het eerste middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden vonnis geen passend antwoord·
heeft verstrekt op aanleggers conclusies
welke ertoe strekten aan te tonen dat het
door Demblon bestuurde voertuig voor
verweerder geen onvoorzienbare hinderDis kon uitmaken, en doordat het vonnis
althans deze conclusies beantwoord heeft
door tegenstrijdige redenen, hetgeen met
het ontbreken daarvan gelijkstaat :
Overwegende dat aanlegger bij zijn
v66r de correctionele rechtbank genomen
conclusies staande had gehouden dat verweerder niet kon verrast worden geweest
door de schuine rijbeweging uitgevoerd
door het voertuig dat zestig meter v66r
hem reed; dat uit aanmerking van deze

afstand tussen beide voertuigen, de riJbeweging welke de beklaagde Demblon
door zijn voertuig heeft laten uitvoeren
voor verweerder geen onvoorzienbare
hindernis kon uitmaken;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
na erop te hebben gewezen « dat Georges
Demblon, d\e, begeleid door een werktuigkundige, met zijn wagen een proefrit
deed, aangereden werd door de autobestuurder Bernard die hem op een zestigtal meter volgde >>, overweegt << dat de positie van Demblon op de weg, en de tegenstrijdigheden tussen wat hij verklaart en
wat zijn werktuigkundige verklaart, aantonen dat hij, zonder zulks vooraf kenbaar te maken, zijn wagen naar links
heeft doen afwijken om een veldweg in te
slaan; dat hij zodoende voor Bernard een
niet te voorziene hindernis heeft uitgemaakt >>;
Overwegende dat het vonnis eraan toevoegt << dat het door Demblon bij conclusies opgeworpen verweer deze opvatting
niet kan ontzenuwen... dat de afstand
tussen beide automobielen v66r de botsing, welke afstand niet met behulp van
enig zeker gegeven is vast te stellen, niet
noodzakelijk die is welke in de conclusies
van Demblon tot grondslag genomen
werdll;
Overwegende dat het middel staande
houdt dat deze motivering dubbelzinnig
is : « dat zij onzeker laat of, in strijd
met het door aanlegger bij zijn conclusies aangevoerde middel, de door zijn
Yoertuig uitgemaakte hindernis onvoorzien was omdat Bernard hem op een kortere afstand dan. een zestigtal meter volgde dan wei of, ofschoon die afstand nagenoegd zestig meter bedroeg, de beklaagde Bernard zich desondanks voor
een onvoorzienbare hindernis is komen te
bevinden >>;
Overwegende dat deze grief niet ge~
grond is; dat uit de beschouwingen van
het bestreden vonnis blijkt dat de rechter
over de grond geacht heeft dat door links
af te wijken zonder deze manceuvre kenbaar gemaakt te hebben aanlegger een
onvoorzienbare hindernis had tot stand
gebracht voor Bernard die hem volgde op
een afstand welke niet nauwkeurig kan
worden bepaald doch ongeveer zestig meter beliep;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het tweede m~ddel : schending
van de artikelen 97 van de Grondwet, 36,
4°, en 42, van het koninklijk besluit van
1 februari 1934 over de verkeerspolitie,
doordat het bestreden vonnis in aanmerking heeft genomen dat de door aanleggers voertuig uitgemaakte hindernis niet
te voorzien was omdat de bestuurder ervan naar links is afgeweken om een veldweg in te slaan, zonder zijn manceuvre
vooraf kenbaar te maken, dan wanneer
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de weggebruiker. die op een aansluiting
links afslaat verkeersvoorrang geniet ten
opzichte van de achterligger, aangezien
deze ter hoogte van een aansluiting niet
mag- voorsteken, en dan wanneer, naar
luid van artikel 96, 1, lid 2, van de Wegcode, het gebruik van een teken in genen
dele de rechten en verplichtingen kan
krenken die voor de gebruikers onder
meer uit hun respectieve stand of uit hun
snelheid voortvloeien :
Overwegende dat de rechter over de
grond souverein in feite oordeelt of, het
miskennen, door een gebruiker van de
openbare weg, van het bij artikel 57, 1°,
van de Wegcode bepaalde een onvoorzienbare hindernis uitmaakt;
Dat het middel mitsdien niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de voorziening v66r
15 september 1953 betekend werd;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de kosten en Lucien Demblon tot de vergoeding
van 150 frank jegens verweerder.
5 october 1953. ~ 2° kamer. - VoorzittM, H. Wouters, voorzitter. Verslaggever, H. Anciaux Henry de Faveaux- Geli.ilcl·nidende conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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VERKEER. - HIERARCHIE DER WEGEN.
0PENBARE WEG DOOR KILOME'l'ERPALEN MET
RODE KOP BEBAKEND. - BUI'l'EN DE BEBOUWJ\E KOMMEN. - HOOFDWEG ONDANKS
HE'f ONTBREKEN VAN EEN OF ANDERE KILOME·
TERPAAL.
Een ·regelmatig door kUometerpalen met
1'0de loop bebalcende openbare weg
(lient, bttiten de bebotr.wde lcommen,
als hoofclweg aangezien te wo·rden,
zelfs wanneer een of ande1·e k-ilometerpaul ontbreelct. (Koninklijk besluit van

1 februari 1934, art. 53, gewijzigcl bij
besluit van de Regent van 16 october
1947.)

(GYSELINCK, T. HOUAR'f.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 16 december 1952 in hoger beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Luik;
I. Ten aanzien van de over de publieke
vordering gewezen beslissing waarbij verweercler vrijgesproken werd :

..

------

64
Overwegende dat aanlegger zich niet
vermag te voorzien tegen dit dispositief;
II. Ten aanzien van de beslissing gewezen over de publieke en de burgerlijke
vordering welke tegen aanlegger werden
gericht, en over de door hem ingestelde
burgerlijke vordering :
Over· het enig middel : schending van
de artikelen ~. 5, inzonderheid 5, 2°, 5°,
51, 53, inzonderheid 53bis, 54 en 55 vim
het koninklijk besluit van 1 februari 1934
houdende Algemeen Reglement op de verkeerspolitie, gewijzigd en aangevuld bij
de artikelen 3 en 4 van het besluit van
de Regent van 16 october 1947 en 1 van
het besluit van de Regent van 11 februari
1950; van de artikelen 1, 2 en 3 van de
wet van 1 augustus 1899 houdende herziening van de wetgeving en de reglementen
op de politie van het verkeer, gewijzigd
bij de wet van 16 december 1935; van de
artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april
1878, de voprafgaande titel bevattende van
het Wetboek van rechtspleging in strafzaken; van de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 9 en 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden vonnis, enerzijds, verweerder
in verbreking Houart vrijgesproken heeft
van de telastlegging, op een hoofdweg en
over een splitsing, een aansluiting of een
kruising rijdend, bij het naderen van een
andere hoofdweg, nagelaten te hebben
zich ten opzichte van de van rechts komende weggebruiker als de weggebruiker
van de secundaire weg te gedragen, en
dienvolgens geweigerd heeft de burgerlijke vordering i,n te willigen welke aanlegger op deze telastlegging grondde, en
anderzijds laatstgenoemde veroordeeld
heeft uit hoofde van, op een secundaire
weg rijdencl, nagelaten te hebben de doorgang vrij te laten voor hem die op de
hoofdweg rijdt, en dienvolgens de burgerlijke vordering van Houart tegen aanlegger ingewilligd heeft, en doorclat aldus
werd beslist zonder dat het door aanlegger in verbreking aangevoerde feitelijk
was betwist geweest, te weten : a) dat de
door Houart gevolgde openbare weg welke ten dele door kilometerpalen met een
rode kop bebakend was, .echter niet van
dergelijke bebakening was voorzien over
een afstand van vier kilometer, namelijk
twee kilometer in beicle richtingen vanaf
het becloelcle kruispunt; b) dat de openbare weg welke aanlegger van rechts
kwam uitgereden integendeel met een dergelijke kilometerpaal in de onmiddellijke
nabijheid van evengenoemd kruispunt
was bebakend, dan wanneer uit deze, tezamen of afzonderlijk genomen omstandigheden, wettelijk diende te worden afgeleid dat in strijd met hetgeen bij het
vonnis wordt beslist het Houart was die

-65op het litigieuze kruispunt zich behoorde
te gedragen als de gebruiker van de secundaire weg en gevolglijk de doorgang
voor aanlegger behoorde vrij te laten :
Overwegende dat, aangezien het Algemeen Reglement op de verkeerspolitie in
artikel 53, litt. B, bepaalt dat buiten de
bebouwde kommen de wegen bebakend
door kilometerpalen met rode kop als
hoofdwegen worden beschouwd, het bestreden vonnis aan de door verweerder
bereden weg het karakter van hoofdweg
heeft kunnen toekennen, door erop te
wijzen << dat de weg Luik-Hannuit, waarop de weggebruiker Houart reed, door
kilometerpalen met rode kop bebakend
is ll, en dat het, zonder miskenning van
de zin van vorenaangehaalde bepaling,
heeft kunnen laten gelden « dat het ontbreken van een of andere kilometerpaal
met rode kop langs een weg welke overigens regelmatig daarvan is voorzien, niets
aan zijn karakter van hoofdweg afdoet ll,
aldus de stelling van aanlegger beantwoordend volgens welke bedoelde weg
over een afstand van vier kilometer niet
door kilometerpalen met rode kop bebakend is;
Overwegende dat, waar het op dezelfde
l'eglementsbepaling steunt, het vonnis
wettelijk heeft kunnen beslissen dat << het
aanwezig zijn, aan de rand van de rue
Valise, van een enkele kilometerpaal ll,
welks dubbelzinnig karakter het bovendien onderlijnt, door erop te wijzen dat
hij << zogenaamd een rode kop heeft en
welks bovenste deel ten andere, aldus de
verbaliserenden, met zwarte verf besmeurd is geweest '' << niet ten gevolge
kan hebben die straat tot een door kilometerpalen met rode kop bebakende weg
te maken ll;
Dat het in dier voege het door aanlegger aangevoerde feitelijge gegeven heeft
geinterpreteerd, dewelke stelde dat de
weg die hij kwam uitgereden door ki.lometerpalen met rode kop was bebakend,
en, zonder de ingeroepen reglementsbepaling te miskennen, de gevolgtrekking
heeft ter zijde gesteld welke aanlegger
daaruit wou afleiden;
Overwegende dat het vonnis, door, zoals het heeft gedaan, het karakter nader
te omschrijven van de wegen op welker
kruispunt de aanrijding tussen het voertuig van aanlegger en dat van verweerder
heeft plaats gegrepen, wettelijk zijn beslissing gemotiveerd heeft en de in het
middel aangeduide wetsbepalingen juist
heeft toegepast;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende, voor het overige, ten
aanzien van de beslissing over de publieke vordering, dat de substantil~le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
VERBR.,

1954. -

5

rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
En overwegende dat de voorziening van
aanlegger, burgerlijke partij, v66r de
15 september 1953 betekend werd;
Om die ·redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten en, bovendien, tot de vergoeding van
150 frank jegens verweerder.
5 october 1953. - 2• kamer. - Voot"zitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, H. van Beirs. Gelijlcluidende
conclttsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Delacroix.
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1° RECHTERLIJKE INRICHTING.
SAMENS'l'ELLING VAN DE ZETEL. CORRECTIONELE RECHTBANK BIJGESTAAN DOOR EEN
'L'OEGEYOEGD GHIFFIER. GEEN YAS'l'S1'ELLING
DAT DEZE LAA'L'S'l'E DE WET'l'ELIJKE VOORWAARDEN VERYULDE. NIETIGHEID VAN RET
ONDERZOF..IC EN VAN HE'l' VONNIS.

VONNISSEN

2°

EN ARRESTEN.

STRAFZAKEN. ZAAK ONDER,ZOCHT EN GEVONNIS'l' DOOR EEN ONREGELMATIG SAMENGES'L'ELDE CORRECl'IONELE RECHTBANK. ARREST HE1' YONNIS VERNIETIGEND EN UITSPRAAK DOENDE OYER DE GROND VAN DE ZAAK.
TWIJFEL OM'l'REN1' HE1' PUNT OF HET HOF
VAN BEROEP ZIJN BESLISSING NIE1' OP DOOR
DE UECHTBANK INGEWONNEN GETUIGENISSEN
GEGUOND HEEFT. 0NMOGELlJKHEID YOOR
HE'l' HOF ZIJN CONTUOLE UIT 'l'E OEFENEN.

1° Zijn nieUg het op de terechtzitt'ing geda.an ondet·zoek en het vonnis gewezen doo1· een correctionele t·echtbank
bijgestaan door een toegevoegd grijfier,
wanneer niet ervan geblelcen is dat deze
laatste de wettelijke voorwaarden vermtlde om rZie tm~ctie te belcleden (1).

(Wet van 18 juni 1869, art. 207.)
2° Wnnnee·r een zanlc door een onregelmntig
snmengestelde
correctionele
t·echtbnnk onderzocht en gevonnist
wenl, lnat nnn het hof niet toe zijn
controle uit te oefenen het nrrest dat
slechts het vonn'is ven~iet'igt en ttit8prnnk doet o·ver de gt·ond vnn de zaalc,
rle vmag onzelcer latend of het hot van
be·roep geen der door de rechtbank ingewonnen getu,.igenissen als overtttigingseletnenten in aanmerlcing heeft genomen (2).
(1)
1952,
(2)
biz.
nota
biz.
nota

Verbr., 25 februari 1952 (A1'1'. Verbr.,
biz. 325; Bull. en PAsrc., 1952, I, 372).
Verbr., 15 april 1942 (A1~·. Ve1·br., 1942,
43; B·ull. en PAsrc., 1942, I, 89, en
2); 18 october 1948 (Arr. Verbr., 1948,
494; Hull. en PASIC., 1948, I, 571, en
2).

66(MICHELS, T. THEIS EN CONSORTEN.)
ARREST.
HE'J: HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 november 1952 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 158, 206, 207 van de wet van
18 juni 1869 over de rechterlijke inrichting, 153, 154, 155, 211 van het Wetboek
van strafvordering, 97 van de Grondwet,
doordat, na het beroepen vonnis vernietigd te hebben om de. reden dat, volgens
de vermeldingen van dat vonnis, « Georges Lambrecht, griffiebediende... bij de
wet als griffier aan de rechtbank toegevoegd, die de bij de wet van 18 juni 1869,
artikel 206, voorgeschreven eed heeft afgeleg<l ll, onregelmatig van het rechtscollege deel uitmaakte, het bestreden arrest
de telastleggingen A en B ten laste van
aanlegger bewezen verklaart door « het
v66r het hof gedane onderzoek ll, dan
wanneer de rechtbank bijgestaan werd
door Georges Lambrecht, niet enkel
bij het uitspreken van het vonnis, doch
ook bij het onderzoek van de zaak,
inzonderheid op de zitting van 13 februari
1951, in de loop waarvan de verklaringen
van de getuigen werden opgenomen,
waaruit volgt dat het hof van beroep,
door de veroordeling van aanlegger te
gronden op het v66r hetzelve gevoerde
onclerzoek, de in eerste aanleg onregelmatig afgenomen getuigenverklaringen
niet uit de elementen zijner overtuiging
heeft verwijderd :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de Correctionele Rechtbank te Hasselt bijgestaan werd door de heer Lambrecht, haar toegevoegd als griffier, zonder dat ervan was gebleken dat toen het
bestreden vonnis van 10 april 1951 werd
gewezen hij de wettelijke voorwaarden
vervulde om die functie te bekleden;
Dat het dienvolgens voormeld vonnis
vernietigt, zonder evenwel uitdrukkelijk
de v66r dit rechtscollege in aanwezigheid
van de evengenoemde heer Lambrecht gevoerde procedure te vernietigen;
Dat, hoewel het verklaart dat cc de misdrijven omschreven S7tb litteris A en B
door het v66r het hof gedane onderzoek
bewezen zijn gebleken ll, uit deze bewoordingen niet blijkt dat het arrest enkel op dit onderzoek is gegrond en of,
vermits geen uitdrukkelijke vernietiging
van de in eerste aanleg gevoerde rechtspleging heeft plaats gehad, het sommige
getuigenissen welke door de correctionele
rechtbank om haar beslissing te staven
werden ingewonnen niet in aanmerking
heeft genom en;
Dat het onder meer vaststelt dat er
twijfel bestaat omtrent het punt of het

rode licht van aanleggers vrachtwagen
brandde, omdat de mening van diens deskundige cc door stellige getuigenissen gestaafd wordt )), terwijl geen enkele getuige door het hof van beroep werd verhoord;
Dat, in verband met deze onzekerheid
betreffende de grondslag van de uitgesproken veroorde1ing, het Hof van verbreking in de onmogelijkheid wordt gestelcl zijn controle over de wettelijkheid
van het bestreden arrest uit te oefenen;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende evenwel, dat de verbreking zich niet uitstrekt tot de beslissing
waarbij de publieke vordering welke betrekking heeft op de inbreuken op de verkeerspolitie verjaard wordt verklaard, de
voorziening van aanlegger, ten aanzien
van deze beschikking van het arrest, bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk
zijnde;
En overwegende dat de verbreking van
de beslissing over de publieke vordering
die met zich brengt van de beslissing over
de burgerlijke vorderingen;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, behalve voor zoveel het de publieke vordering betreffende de inbreuken
op de verkeerspolitie verjaard heeft verklaard; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van het gedeeltelijk vernietigd arrest; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Brussel; laat
de kosten de .Staat ten laste.
5 october 1953. - 2" kamer. - Voorzitte1·, H. Wouters, voorzitter. - Verslagr1eve1·, H. De Bersaques. - Gelijlcluidenlle concMtsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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MISDRIJF. - GROND VAN RECHTVAARDIGING. - 0\'ERMACHT. - TOEPASSELIJK TEN
AANZIEN VAN ALLE MISDRI.TVEN.
De overrnacht maalct een grand van rechtvaardiging uit zowel ten aanzien van
niet opzettelij Tee overtredingen als ten
aanzien van de andere misdrijven (1).

(Wetb. ·van strafv., art. 71.)
(1 )Verbr., 24 juni 1872 (Bull. en PAsrc.,
1872, I, 432); 6 maart 1934 (ibid., 1934, I, 207,
en nota 3); 23 juni 1952 (Arr. Verbr., 1952,
blz. 601; Bull. en PASIC., 1952, I,· 685) ; 6 october 1952 (An·. Verbr., 1953, blz .. 35; Bull.· en
PAsrc., 1953, I, 37, en nota's 1 en 2).
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(DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP VOOR VERZEKERINGEN « L'ASSURANCE LIEGEOISE ll, T. BATIS
EN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ((TRAMWAYS
UNIFIES DE LIEGE ET EXTENSIONS ll.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 14 april 1953 in hoger beroep
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
te Luik;
Overwegende dat bij verklaring afgelegd ter griflie van de Rechtbank van
eerste aanleg te Luik op 16 mei 1953,
Mer Depoitier, pleitbezorger voor en na,
mens de naamloze vennootschap « l' Assurance LH~geoise ll afstand heeft gedaan
van de op 16 april 1953 ingestelde voorziening, zonder van een bijzondere machtiging te laten blijken; dat de afstand
van de voorziening derhalve niet ontvankelijk is;
I. Voor zoveel de voorziening gericht is
tegen het openbaar ministerie :
Overwegende dat, aangezien aanlegger
niet veroordeeld is geweest tot de kosten,
zijn voorziening bij gebrek aan belang
niet ontvankelijk is;

II. Voor zoveel de voorziening gericht
is tegen de beslissing gewezen over de
vordering van aanlegster, als burgerlijke
partij tegen Alexandre Batis, en tegen de
naamloze vennootschap «Tramways Unifies de Liege et Extensions ll, burgerlijk
verantwoordelijke partij :
Over het enig middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 557, 4°,
van het Strafwetboek, doordat het bestreden vonnis ten gunste van de beklaagde
het bestaan van een toeval aanneemt, dan
wanneer ter zake van overtredingen, het
enkele feit van het bestaan van een bij de
wet strafbaar gesteld materieel feit volstaat om de veroordeling van de beklaagde te rechtvaardigen, en doordat althans,
het vonnis een verkeerde toepassing heeft
gemaakt van het toevalsbegrip, door een
gebeurtenis die alleszins voorzienbaar
was als onvoorzienbaar te beschouwen
Overwegende dat het bestreden vonnis
erop wijst dat de door Batis bestuurde
trolleybus een steen deed opspringen die
in de ramen van een inrichting· terechtkwam ·en dat dit feit klaarblijkelijk onvrijwillig was gebeurd; dat het vonnis
op feitelijke gronden, welke het nader
omschrijft, laat gelden dat het bestaan
van toeval behoort aangenomen te worden;
Overwegende, ongetwijfeld, dat de wet
nit de materialiteit van het bij artikel 557, 4°, van het Strafwetboek strafbaar gestelde feit ·het vermoeclen van de
font bij de beklaagde afieidt;

Overwegende evenwel dat dit vermoeden vermag te worden teniet gedaan door
het bewijs van het toeval of van de
overmacht, zijnde een van de menselijke
wil onafhankelijke gebeurtenis welke deze
wil niet heeft kunnen voorzien noch voorkomen en welke dienvolgens niet met een
aan de beklaagde te wijten nalatigheid
of gebrek aan voorzorg verenigbaar is;
dat overmacht mitsdien, zowel ten aanzien van niet opzettelijke overtredingen
als ten aanzien van de andere inbreuken,
een grond van rechtvaardiging uitmaakf;
Dat het eerste onderdeel van het middel naar recht faalt;
Overwegenc1e dat de rechter nit de door
hem souverein vastgestelde feitelijke elementen wettelijk het bestaan van het toeval of van de overmacht heeft vermogen
af te leiden; dat het tweede onderdeel
van het middel feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat de voorziening v66r
15 september 1953 betekend werd;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten en tot de vergoeding van 150 frank
jegens verweerders.
5 october 1953. - 2e kamer. - Voot·zitter, H. Wouters, voorzitter. Verslaggwver, H. Anciaux Henry de Faveaux. - (Jelijlclu:idenrle conclttsie, H. Ro-

ger Janss0ns lle Bisthoven, advocaat-generaal.
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BEVOEGDHEID. - S1'RAFZAKEN. - OoMMISSARIS VAN DE VEILIGHEID VAN DE STAAT.
- W ANBEDRIJF GEPLEEGD IN DE UITOEFENING
VAN ZIJN AMil'l'.
EXCEP1'IONELE DEVOEGDHEID VAN HE1' HOF VAN DEROEP, INDIEN
HET WANBEDRIJF GEPLEEGD WERD IN DE UITOEFENING VAN DE FUNCTIE VAN OFFICIER .VAN
GERECHTELIJKE POLITIE.
Vallen binnen de ttitzonderUjke bevoegdheid van het hot van beroep, niet alle
door een commissads van de veiligheid
van de Staat in de ttitoetening van zijn
tunctie gepleegde wanbedrijven, doch
alleen die wellce door hem in de ttitoefening van zijn functie van gerechteUjlce politic gepleegd werden (1). (Be-

sluitwet van 9 maart 1940, art. 1 en 8;
Wetb. van strafv., art. 479 en 483.)
(1) De besluitwet van 9 maart 1940, die de
hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie toekent onder meer aan de commissarissen van de veiligheid van de Staat, werd voor~
lopig gehandhaafd bij artikel 15, l', van de
wet van 1 juni 1949.

-68
(ROLAND.)
ARRES'f.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 maart 1953 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen;
Over het enig middel : schending van
de artikelen 479 en 483 van het Wetboek
van strafvordering, 4 van het keizerlijk
decreet van 6 juli 1810, houdende regeling
van de inrichting en de clienst der kei_zerlijke hoven, 1, 2, 5 en 8 van de besluitwet van 9 maart 1940 waarbij, tot de dag
waarop het leger op voet van vrede wordt
teruggebracht, de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, helper van
de auditeur-generaal, onder meer aan de
commissarissen van de veiligheid van de
Staat wordt toegekend, 15 van de wet
van 1 juni 19±9 waarbij sommige wettelijke bepalingen gehandhaafd worden
niettegenstaande het terugbrengen van
het leger op vredesvoet, 240 en 195 van
het Strafwetboek, doordat het hof van
beroep zich bij het bestreden arrest impliciet bevoegd bevonclen heeft om in hoger beroep kennis te nemen van de tegen
aanlegger ingestelde vervolging, en hem
vervolgens tot verscheidene gevangenisstraffen en geldboete heeft veroordeeld
wegens feiten welke worden geacht door
hem te zijn gepleegd geweest in de uitoefening van zijn functie als commissaris
van de veiligheid van de Staat, dan wanneer aanlegger, precies nit hoofde van
zijn functie als commissaris vari de
veiligheid van de Staat met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie,
helper van de auditeur-generaal, bekleed
was, en dan wanneer dienvolgens elk
misdrijf dat hij gebeurlijk in de uitoefening van voormelde functie zou hebben
kunnen begaan in eerste en laatste aanleg noodzakelijk tot de uitzonderlijke
bevoegdheid van de eerste kamer van
het hof van beroep behoorde :
Overwegende dat uit de besluitwet en
uit het koninklijk besluit van 9 maart
1940 tot inrichting van de administratie
van de veiligheid van de Staat en tot bepaling van de bevoegdheden ervan
blijkt dat de daartoe behorende ambtenaren, aan welke de hoedani~heid van
officieren van gerechtelijke politie wordt
toegekend, insgelijks andere functien· onder meer van administratieve politie uitoefenen;
Dat daaruit volgt dat een inbreuk, begaan door een commissaris van de veiligheid van de Staat in de uitoefening van
zijn functie, niet noodzakelijk in de uitoefening van zijn functie van gerechtelijke politie begaan wordt en mitsdien
niet immer valt binnen de uitzonderlijke
bevoegdheid van het hof van beroep;

Dat in onderhavig geval noch nit de
beschikking van verwijzing, noch nit het
bestreden vonnis of het bestreden arrest
blijkt dat de misdrijven die het voorwerp
van de vervolging uitmaken, door aanlegger in de uitoefening van zijn functie van
officier· van gerechtelijke politie zouden
gepleegd zijn geweest;
Dat het middel dus niet gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
5 october 1953. - 2" kamer. - Voorzittet·, H. Wouters, voorzitter. - Verslaguever, H. De Bersaques. - Gelijlclttidende concl·nsie, H. Roger Janssens de Bist-

hoven, advocaat-generaal.
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BINDENDE BEOORDELING DOOR DE
RECHTER OVER DE GROND.
STRAFZAKEN. GROND VAN RECRTVAARDIGING. VASTS'l'ELLING IN_ FEl'fE. SOUVE~_
REINE VAS'l'S'l'ELLlNG.

De r·echter over de grand stelt sou.verein
in feite vast dnt geen dienstnoodznkelijkheid een rijkswachter tot het begaan
•vnn inbreu.ken op de W egcode genoodzaakt hecft (1) .
(KNAEPEN EN DE BELGISCRE S'fAAT, •r. ZOMBEK
EN RET VOORLOPIG C011H'l'E VAN BEHEER VAN
RET STEDELIJK VEHVOER IN DE BRUSSELSE
AGGLOMEHA-TlE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 april 1953 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen;
I. Over de voorziening van Knaepen,
voor zoveel zij de beslissing bedoelt welke
over de tegen hem ingestelde publieke
vordering werd gewezen :
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 8 en 9 van het W etboek van
strafvordering, 52 van het .A.lgemeen Reglement op cle inwendige dienst der marechaussee van 20 maart 1815, 70, 418 en 420
van het Strafwetboek, 97 en 120 van de
Grondwet, 42, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 1 februari 193i op de verkeerspolitie, doordat het bestreden arrest
Knaepen verantwoordelijk verklaart voor
het onge1·a~ dat zich voordeed toen hij
verkeersvoorrang had omdat hij de hoofdweg volgde, om de reclen dat hij geen gebruiker van cle openbare weg achternazette clie zich aan een inbreuk hacl schul(1) Zie verbr., 23 juni 1952 (A•·r. Ve•·br.,
1952, blz. 601; Bt!ll. en PAsrc., 1952, ·1, 685).

-69dig gemaakt en poogde zich aan de vaststelling daarvan te onttrekken, waaruit
het arrest afleidt dat Knaepen « niet door
een gebiedende dienstnoodzakelijkheid tot
het begaan van talrijke inbreuken op de
verkeerspolitie genoodzaakt werd ll; dan
wanneer het arrest onder meer vaststelt dat Knaepen, die een patrouille
vormde met zijn collega Gerard na
enige last gehad te hebben om zijn' motor opni_euw aan de gang te brengen
« zijn collega Gerard gelastte de overtreder achterna te zetten en in te hulen
wiens immatriculatieplaatnummer zij in
werkelijkheid allebei nagelaten hadden
o~J te nemen ll, en dan wanneer Knaepen,
die slechts wachtmeester der rijkswacht
was, dus wegens een gebiedende dienstnoodzakelijkheid ertoe was gehouden zich
zo spoedig mogelijk bij zijn collega te
voegen dewijl deze, eenvoudig brigadier
der rijkswacht en derhalve geen officier
van gerechtelijke politie zijnde, niet vermocht alleen op wettelijke wijze te handelen :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het bestreden arrest blijkt dat aanlegger op het ogenblik van het ongeval
geen gebruiker van de openbare weg achternazette die zich aan een inbreuk schuldig gemaakt hebbende, poogde zich aan de
vaststelling dam·van te onttrekken, maar
dat hij, na een collega met deze opdracht
te hebben belast, trachtte zich bij deze
te voegen welke hij niet onmiddellijk had
kunnen vergezellen ter oorzake van de
moeilijkheid die hij ondervonden had om
zijn motorrijwiel weder aan de gang te
brengen;
Overwegende dat het bestreden arrest,
deze toestand beoordelend, beslist dat
Knaepen niet door een gebiedende dienstnoodzakelijkheid tot het begaan van inbreuken op de VVegcode genoodzaakt
werd; dat het arrest door deze beslissing
niet ontkent dat aanlegger wegens dienstnoodzakelijkheid de wettelijke verplichting had zijn collega te vergezellen, doch
door een sou vereine fei telijke beoordeling
vaststelt dat deze noodzakelijkheid niet
de in artikel 70 van het Strafwetboek omschreven grond van rechtvaardiging uitmaakt;
Dat door in dier voege uitspraak te
doen, het arrest geen der in het middel
aangeduide bepalingen heeft geschonden
en zijn beslissing wettelijk gerechtvaardigd heeft; dat het middel niet kan aangenomen worden;
Over het tweede middel : schendi_ng van
de artikelen 97 van de Grondwet, 1319,
1320 en volgende van het Burgerlijk VVetboek, doordat het bestreden arrest verklaart « dat uit het bij het dossier gevoegd plan blijkt dat, toen Zombek de
hoofdweg kwam opgereden, hij het motorrijwiel van de rechtstreeks gedag-

vaarde Knaepen niet heeft kunnen zien
daar het vpor hem achter de auto van de
getuige Vandegenachte verborgen was ll
dan wanneer de positie welke de wage~
van de getuige Vandegenachte v66r het
ongeval en op het ogenblik ervan innam
niet op bewust plan aangeduid wordt zodat de bestreden beslissing de schuld 'van
Knaepen steunt op een materieel verkeerde interpretatie van een in het strafdossier lJerustend authentiek stuk :
. Overwe~ende dat de reden waartegen
m het m1ddel wordt opgekomen niet uit
zijn tekstverband mag afgezonderd worden;
Dat het bestreden arrest er allereerst
op. wijst dat uit de verklaring van de getmge Vandegenachte, gebruiker van de
hoofdweg, blijkt dat op het ogenblik
waarop Zombek de secundaire weg is komen uitgereden, er voor deze generlei aanrijdingsgevaar bestond gelet op de afstand
tussen hem en de getuige en op de snelheid waarmede dezes voertuig zich voortbewoog;
Dat deze vaststelling insluit dat
van de op de hoofdweg rijdende voertuigen, dat van Vandegenachte zich het
dichtst bij Zombek bevond toen hij de secundaire weg lrwam uitgereden;
Dat het arrest bovendien vaststelt dat
de motorrijder Knaepen, die met een abnormaal overdreven snelheid reed het
voertuig van Vandegenachte is voor.;.estoken bij het naderen en doorrijde; van
een belangrijk kruispunt;
Da~ h~t arrest door deze beschouwingen
de llggmg van de voertuigen aanstipt
ten opzichte van elkander, onmiddellijk
v66r het ongeval;
Dat dienvolgens, waar het arrest het
bij het dossier gevoegde plan in aanmerking neemt om vast te stellen dat, toen
Zombek de hoofdweg kwam opgereden,
hij de motorrijder Knaepen niet heeft
kunnen zien die voor hem door de auto
van Vandegenachte verborgen was, het
zich aan het plan enkel gedraagt wat de
gesteldheid van de plaats aangaat, vermits de Jigging der voertuigen uit andere
gronden blijkt;
Dat het op een verkeerde interpretatie
van het bestreden arrest gesteunde middel
feitelijke grondslag mist;
Overwegende, voor het overige, dat de
substantH~le of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;
II. Over de voorziening door Knaepen
als beklaagde, gericht tegen de beslissing
gewezen over de tegen Zombek ingestelde
publieke vordering :
Overwegende dat aanlegger zich, als beklaagde, niet vermag te voorzien tegen
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de beslissing gewezen over de tegen Zombek ingestelde publieke vordering;
III. Over de voorziening van Knaepen,
voor zoveel zij de beslissing bedoelt welke
over de door hem tegen Zombek ingestelcle lmrg·erlijke vordering wercl gewezen:
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder middel aanvoert;
IV. Over de voorziening van Knaepen,
voor zoveel zij de beslissing bedoelt welke
over de door Zombek tegen hem ingestelcle burgerlijke vorclering wercl gewezen :
Overwegencle clat aanlegger verklaard
heeft afstancl te doen van zijn voorzie··
ning;
V. Over cle voorziening van Knaepen,
voor zoveel zij de beslissing bedoelt welke
over de door het voorlopig comite van
beheer van het stedelijk vervoer in cle
Brusselse agglomeratie tegen Zombek ing·estelcle burger lijke vordering werd gewezen:
Overwegende clat aanlegger zich tegen
deze beslissing niet vermag te voorzien;
VI. Over de voorziening van Knaepen,
voor zoveel zij de beslissing bedoelt,
welke over cle door het voorlol)ig comite
van beheer van het steclelijk vervoer in de
Brusselse agglomeratie tegen hem ingestelde burgerlijke vordering werd gewezen :
Over"'egende dat aanlegger geen middel
inroept;
VII. Over cle voorziening welke de
Staat heeft gericht tegen de beslissing
gewezen over de door hem tegen Zombek
ingestelde burgerlijke vordering :
Overwegencle dat de Staat slechts twee
middelen doet geltlen die namelijk dezelfcle als deze ingeroepen door Knaepen;
dat deze micldelen om lle vorenuiteengezette redenen niet kunnen worden aangenomen;
En overwegencle dat de voorzieningen
v66r 15 septeml1er 1953 betekencl werden;
Om die reclenen, clecreteert de afstand
van Knaepen, voor zoveel de voorziening
de beslissing bedoelt welke over de tegen
hem door Zombek ingestelde lmrgerlijke
vordering werd gewezen; verwerpt de
voorzieningen voor het overige; veroordeelt aanleggers tot de kosten en elk hunner tot een vergoeding van 150 frank jegens Zombek.
5 october 1953. - 2" kamer. - Voorz-itter, H. Wouters, voorzitter. - Vet·slaggever, H Giroul. Gelijkl-!tidende conclns·ie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Resteau.
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1° VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN OVEREENKOMST). 0NGEVAL
GEBEURD Bl,J KLAARLICHTE DAG AAN DE OVERGANG VAN EEN SPOORWEG DIE EEN STEENKOOLMIJN BEDIENT. - 0VERGANG, NIET VOORZIEN
VAN SLAGBOMEN, AANGEDUID DOOR EEN ROOD
KNIPPERLICH'I'.- VONNIS DE VERAN'l'WOORDELIJKHEID VOOR RET ONGEVAL OP DE EXPLOI'l'ANT VAN DE SPOORWEG LEGGEND. - FOUT
VAN DE E:A.TLOITANT AFGELEID UIT RET FElT
DAT DE OVERGANG NIET VAN EEN ONONDERBROKEN ROOD LICHT VOORZIEN WAS. - PLAATSEN VAN ZULK LICHT NlET VERPLICHTEND. VONNIS NIET VASTSTELLEND .DAT MACHTIGING
DAARTOE VERLEEND WERD. - 0NWETTEI,lJKHEID.
2° ,VERANTWOORDELIJKHEID (BUI'l'EN OVEREENKOMST). 0NGEVAL
DA'I' ZICH AAN EEN SPOORWEGOVERGANG HEEFT
VOORGEDAAN. - VONNIS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE EXPLOI'I'AN'J' AFLEIDEND UI'l'
RET FEIT DAT ONGEVALLEN ZICH REEDS ZOUDEN HEBBEN VOOR.GEDAAN AAN ANDERE DOOR
HEM:

BEDTENDE

OVERGANGEN.

-

0NWET'!'E-

LIJKHEID.
1° Is onwettel-ijh; het vonnis dat een vennootschap vet·antwoordelijlc verlclaar·t
'Uoor een ongeval bij klaarlichte dag gebettrd aan een overgang van een doo'l'
haaT geifamloiteenle spoo'l'weg, om de reden dat die ovet·gang, niet van slagbomen, aangedu·icl flom· een roocl lcnitJ]Je·rlicht en niet cloor een onondet·b·rolcen
t·ood Ucht voo·rzien was clan wannee·r
geen wetsbepaling die vennootschap verplichtte z·u.llc telcen te plaatsen en het
vonnis niet vaststelt dat zij claar-toe
doo·r cle bevoegfle overhe·id gemachtigd
-was. (Burg. Wetb., art. 1382 en 1383;

koninkl. besl. van 1 febrhari 1934, artikel 13 en 142.)
2° Is on-wetteli:il.:, het vonn·is dat een emplo-itant van een spoorweg veTantwoo'rcleliik ve·rh;lanrt voo1· een nan een ove'l'gang geben1·cl on_qe,ual, om fle reden dat
ongevallen zich ·reeds aan anclere door
hem becliencle overgangen zottden hebben voorgeilaan. (Burg. Wetb., art. 1382

en 1383.)

<<

(DE NAA:HLOZE VENNOOTSCHAP
CHARllONNAGES DE RESSAIX )) 7 T. DELAYE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 12 maart 1952 in hoger beroep
gewezei:J. cloor de Correctionele Rechtbank te Bergen;
Over het enig middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 142 van
de W egcode en 1382 en 1383 van het Bur-

-71gerlijk Wetboek, doordat het bestreden
vonnis het bestaan van een burgerlijke
font bij aanlegster afleidt uit de enkele
feiten dat het door de burgerlijke partij
aan de spoorwegovergang geplaatste rode
knipperlichtsignaal geen reglementair
stilstandsignaal is en verward kan worden met het oranjegeel knipperlichtsignaal ter aanduiding van een bijzonder
gevaarlijke plaats, en dat is gebleken,
vermits verscheidene ongevallen gebeurd
zijn aan andere spoorwegovergangen
welke de burgerlijke partij onder haar
toezicht heeft, dat er leemten, ja zelfs nalatigheden in de organisatie van haar
dlensten bestaan :
Overwegende dat het bestreden vonnis
het bestaan van een fout bij aanlegster
afleidt nit de enkele feiten dat het rood
lichtgevend signaal hetwelk de spoorwegovergang aanduidt, niet van een ononderbroken rood licht maar van een knipperlicht was voorzien, en dat vroeger reeds
verscheidene ongevallen waren gebeurd
aan andere overwegen welke aanlegster
onder haar toezicht heeft;
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, blijkens de stukken
van het dossier, het ongeval is gebeurd
bij klaarlichte dag, even voor de middag,
en dat de kwestieuze spoorwegovergang
niet van slagbomen voorzien was;
Overwegende dat in deze omstanlligheden geen wetsbepaling aanlegster ertoe
verplichtte voormelde spoorwegovergang
door een ononderbroken schijnend rood
licht aan te duiden; dat, aangenomen
dat het koninklijk besluit van 26 maart
1936 in onderhavig geval toepasselijk zou
wezen, er dan nog blijft dat het niet de
verplichting stelt een niet van slagbomen
voorziene spoorwegovergang door een ononderbroken schijnend rood licht aan te
duiden doch door een witrood geblokte
paal voorzien van een Sint-Andrieskruis
wet een geluid- en een knipperlichtsignaal;
Overwegende, anderzifds, dat, naar luid
van artikel142 van de Wegcode, het aan
particulieren verboden is, tenzij zij daartoe door de bevoegde overheid behoorlijk
gemachtigd zijn, tekens aan te brengen
die op het wegverkeer betrekking hebben;
Dat dienvolgens het bestreden vonnis
het aanlegster wettelijk niet als fout
mocht aanmerken aan voormelde spoorweg overgang geen knipperende rode lichten, welke tot stilhouden verplichten, te
hebben geplaatst, zonder erop te wijzen
dat aanlegster het recht had zodanige signalen te plaatsen, doordat zij daartoe
van de bevoegde overheid machtiging ontvangen had;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het bestreden vonnis

het bestaan van een font in verband met
het litigieuze ongeval niet wettelijk vermocht afleiden uit het feit dat ongevallen zich vroeger reeds hebben voorgedaan aan andere door aanlegster bediende spoorwegovergangen, vermits de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek het bestaan vergen van een fout
welke de schade veroorzaakt heeft;
Dat eruit volgt dat het bestreden vonnis, door zijn beslissing enkel op de twee
bovenaangehaalde gronden te steunen, de
in het middel opgegeven wetsbepalingen
geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, doch slechts in zover het
over de door aanlegster ingestelde burgerlijke vordering uitspraak heeft gedaan; beveelt dat van onderhavig arrest
melding 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 Charleroi,
uitspraak doende in hoger beroep.
5 october 1953. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, H Giroul. - Gelijklttidende conclttsie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal.
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1° NATIONALITEIT. - YEHWERVING EN
HEHKR.IJGING VAN DE STAAT VAN BELG, DOOR
NA1'IONALI1'EI1'SKEUZE.- KEUZE DIE SLECHTS
HAAR UITWERKING HEEFT VANAF ·DE OVERSCHRIJVING VAN DE BESLISSING VAN INWILLIGING, ZONDER TERUGWERKENDE KRACHT.
2° NATIONALITEIT. - YERWERVING EN
HERKRIJGING VAN DE STAAT VAN BELG, DOOR
NATIONALITEITSKEUZE. - RECHTERLIJKE BESLISSING VAN INWILLIGING NA HET OVERLIJDEN VAN DE BELANGHEBBENDE OVERGESCHHEVEN. - KEUZE ZONDER UITWERKING.
3° NATIONAI"I'l'EIT. - Ynouw, BELGISCHE VAN GEBOORTE DIE STAAT VERLOREN
HEBBEND DOOR HAAR HUWELTJK MET EEN
VREEMDELING. - YERKLARING VAN NATIONALITEI1'SKEUZE, DOOR HAAR NA DE ONTBINDING
VAN HET HUWELI,JJr, AFGELEID TO'l' HE1'
HERKRI,JGEN VAN DE STAAT VAN BELG. KEUZE BIJ RECHTERLI,JKE BESLISSING INGEWILLIGD. - BESLISSING NA HET OVERLIJDEN
VAN DE VROUW OVERGESCHREVEN. - KEUZE
DIE DE STAAT VAN BELG DOOR DE MINDERJARIGE KINDEREN NIET HEEFT DOEN VERWERVEN.
4° YERBREKING. - BuRGERLIJKE ZAKEN. - ARREST IN LAATSTE AANLEG, AANLEIDING GEVEND TOT VERBREKING, NIET BINNEN
DE 'J'ERMIJNEN BESTREDEN. - YOORZIENING
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VAN DE PROCUREUR-GENERAAL. KING IN HET BELANG VAN DE WE'J'.

VERBRE· '

1 o Een tot het verwerven of het heTkrijgen van de staat van Belg afgelegde
verlclaring van nationaliteitslceuze heeft
slechts haar uitwerTcing vanaf de overschrijving, in het door de wet voorzien
register, van de rechterUiTce beslissing
van inwilliging en dit alleen voor de
toelcomst. (Wetten op de verwerving,

het verlies en de herkrijging van de nationaliteit, samengeordend op 14 december 1932, art. 10, 19, 20 en 22.)
2° Een tot het ve1·we1·ven of het herTcr·ijgen van de staat van Belg afgelegde
verTclaring van nationaliteitslceuze is
zonder uitwe1·king, indien de persoon,
wiens Tceuze bij rechterlijlce beslissing
ingewilUgd werd, overleden was wanneer die beslissing in het door de wet
vooTzien register overgeschreven werd.

(Wetten op de verwerving, het verlies
en de herkrijging van de nationaliteit,
samengeordend op 14 december 1932,
art. 10, 19, 20 en 22.)
3° Wanneer de rechterlijlc.e beslissing,
waarbij een ve1'1claring van nationaUteitske·uze ingewilligd werd, wellce door
een vrou.w, van Belgische geboorte, tot
het herTcrijgen van de staat van Belg,
die zij door haar h1tweliiTc met een
vreemdeling verloren had · na de antbinding van haar huwelijk werd afgelegd, eerst na het overlijden van de
vrouw in het door de wet voorzien registm· overgeschreven werd, heeft die
keuze de staat van Belg doo1· haar minderjarige kinde1·en niet Tcunnen doen
vm·werven. (Wetten op de verwerving,

het verlies en de herkrijging van de nationaliteit, samengeordend op 14 december 1932, artikel 5, 10, 19, 20 en 22.)
4° Op vo1·dering van zijn proc·urc1tr-generaal, ve·rbreekt het hof, in het belang
van de wet, een arrest in laatste aanleg dat, aanleiding gevend tot verbreTcing, niet binnen de wettelijTce termifn
bestreden werd. (Wet van 27 ventose

jaar VIII, art. 88; wet van 4 augustus
1832, art. 29; wet van 25 februari 1925,
art. 14.)
(DE PROCUREUR-GENERAAL 13IJ HET HOF VAN
VERBREKING IN ZAKE DEBECQUEVOl~T, '1'. DE
AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND TE
BRUSSEL.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de vordering
door de heer procureur-generaal bij dit
hof voorgebracht, overeenkomstig artikelen 88 van de wet van 27 ventose,
jaar VIII, 29 van de wet van 4 augustus
1832 en 14 van de wet van 25 februari
1925, welke vordering luidt als volgt ;

« Tot de tweede kamer van het Hof van.
verbreking :
11 De
ondergetekende procureur-generaal lweft de eer bij het Hof, in het
belang van de wet, overeenkomstig
de artikelen 88 van de wet van 27 ventose, jaar VIII, en 29 van de wet
van 4 augustus 1832, een in kracht van
gewijsde gegaan arrest van het Hof van
beroep te Brussel van 12 juli 1952 aan te
geven, gewezen in zake Gabrielle Becquevort, handelende als voorlopige voogdes
van haar kleinkind, Myriam Verschuuren,
appellante van een vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tegen
de ambtenaar van de burgerlijke stand te
Brussel en, voor zoveel als nodig, tegen
de stad Brussel, geintimeerde;
11 Dit arrest werd in de volgende omstandigheden gewezen :
ll De persoon genaamd Claire Francq,
moe~er van Myriam Verschuuren, van
Belg1sche geboorte heeft haar staat van
Belg verloren door haar huwelijk met
Charles Verschuuren, Nederlands onderdaan; nadat het huwelijk door een echtscheiding was ontbonden geweest heeft
zij, ten overstaan van de procur~ur des
konings te Brussel, tot het herk1ijgen van
de staat van Belg de verklaring van nationali tei tskeuze afgelegd voorzien bij artikel 19, lid 3, van het koninklijk besluit
van 14 december 1932 houdende samenordening van de wetten op de verwerving,
het verlies en de herkrijging van de nationaliteit;
1> Claire Fraucq is op 9 augustus 1947
overleden; desniettemin werd haar nationaliteitskeuze ter inwilliging aau de rechterlijke overheid onderworpeu, en ingewilligd bij arrest van het Hof van beroep
te Brussel van 15 december 1949; dit arrest werd, ten verzoeke van het parket
op 9 februari 1950 overgeschreven in de
registers voor de akten van natioualiteit
van de stad Brussel;
ll Gabrielle
Debecquevort, voorlopige
voogdes van de minderJ arige Myriam
Verschuuren, oordelende dat die minderjarige ten gevolge dier nationaliteitskeuze
Belg geworden was uit kracht van artb
kel 5, lid 1, van de samengeordende wetten, vroeg voor dezelve een bewijs van
Belgische nationalite~t; daar dit bewijs haar werd geweigerd maakte zij het
aldus opgerezen geschil aauhaugig bij de
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
bij dagvaarding g·edaan aan de ambte:
naar van de burgerlijke stand van de stad
Brussel en, voor zoveel als nodig, aan de
stad Brussel; nadat haar die eis in eerste
aanleg werd ontzegd, stelde zij hoge1•
beroep in; op dit hoger beroep werd het
bestreden arrest gewezen hetwelk, na
het beroepen vonnis vernletigd te hebben,
« voor recht zegt dat Myriam Verschuu.

-73" ren, geboren te Brussel op 9 juli 1943,
» van Belgische nationaliteit is en dat de
>> geintimeerden alle bewijzen van Bel» gische nationaliteit moeten afleveren
>> waarom zij worden verzocht >>;
>> Het arrest steunt zijn beslissing op
artikel 5, lid 1, van de samengeordende
wetten op de verwerving, het verlies en
de herkrijging van de nationaliteit;
>> Luidens deze bepaling worden de niet
geemancipeerde minderjarige kinderen
Belgen « wanneer de ouder, die over hen
>> het bewaarrecht uitoefent, vrijwillig
>> de staat van Belg verkrijgt of terug>> bekomt >>;
>> Vermits de staat van niet geemancipeerde minderjarige van het kind Verschuuren niet werd betwist, diende het
hof van beroep na te gaan of de moeder
van dit kind de staat van Belg herkregen
had, en, zo ja, of ten dage waarop zij
deze staat herkregen had, zij het bewaarrecht over het kind uitoefende;
>> Het bestreden arrest neemt aan dat,
vermits de verklaring van nationaliteitskeuze afgelegd door Claire Francq bij
het arrest van 15 december 1949 ingewilligd werd, die verklaring haar uitwerking
heeft gehad welke hierin bestaat dat de
belanghebbende de staat van Belg, herkrijgt niettegenstaande zij in de loop van
de procedur-e tot inwilliging overleden
was;
>> Uit het onderling in verband brengen
van de artikelen 10, 19 en 20 der samengeordende wetten blijkt dat de tot het
herkrijgen van de staat van Belg afgelegde verklaring van nationaliteitskeuze
bij een rechterlijke beslissing behoort te
worden ingewilligd, dat de eindbeslissing
van inwUliging dient te worden overgeschreven in het register vermeld in artikel 22 en, tenslotte, dat de nationaliteitskeuze slechts uitwerking heeft vanaf
de overschrijving en aileen voor de toekomst;
>> Daaruit volgt, enerzijds, dat de door
Claire Francq afgelegde verklaring van
nationaliteitskeuze geen uitwerking heeft
kunnen hebben toen zijn nog in leven
was, naardien noch inwilliging noch overschrijving v66r haar overlijden hebben
plaats gehad; anderzijds, dat de nadien
geschiede overschrijving van het arrest
van inwi,lliging geen uitwerking heeft
kunnen verlenen aan de nationaliteitslreuze, vermits de uitwerking welke de
wet, zonder terugwerkende kracht, toekent aan de overschrijving van de beslissing waarbij een vaderlandskeuze
wordt ingewilligd, namelijk het verkrijgen of het herkrijgen van de staat van
Belg, enkel wordt voortgebracht indien
de pernoon, welks vaderlandskeuze werd
aanvaarcl, nog in leven is;
>> Insgelijks ten onrechte beschouwt het

arrest als vervuld de bij de wet gestelde
vereisten met betrekking tot de uitoefening van het bewaarrecht door Claire
Francq over haar minderjarige dochter,
daar ook al heeft het overlijden van
Claire Francq, zoals het bestreden arrest
het aanneemt, niet belet dat haar nationaliteitskeuze uitwerking had (namelijk
het herkrijgen van de staat van Belg),
dan nog oefende de moeder, ten dage
waarop deze uitwerking theoretisch van
kracht zou geworden zijn, vermits zij
alstoen overleclen was, klaarblijkend het
bewaarrecht over haar kind niet uit;
>> Vruchteloos poogt het bestreden arrest
zijn beslissing te rechtvaardigen door te
overwegen dat << het hof, door bij zijn ar'' rest van 15 december 1949 post mortem
>>de verklaring van nationaliteitskeuze
>>van Claire Francq in te willigen, impli>> ciet de fictie heeft aangenomen dat de>> ze, voor die procedure en de gevolgen
>> ervan, diende te worden beschouwd als
>> voortlevend en voort het bewaarrecht
>> over haar dochter uitoefenend;
>> Het hof van beroep vermocht zoclanige
fictie niet aan te nemen, welke bij generlei wetsbepali_ng is voorzien en welke
bovendien onverenigbaar is met de regel
dat de nationaliteitskeuze slechts uitwerking heeft vanaf de overschrijving ervan en enkel voor de toekomst;
>l In de onderstelling trouwens dat het
arrest van 15 december 1949 deze fictie
zou aungenomen hebben voor de hangende
procedure tot inwilliging, had het hof van
beroep, hetwelk op 12 juli 1952 over een
andere vordering uitspraak deed, desni_ettemin de verplichting te onderzoeken of
de overscllrijving van de beslissing van
inwilliging na het overlijden van de belanghebbende uitwerking kon hebben, aan
de andere zijde i·s het .zonder de minste
grond dat het bestr·eden arrest aan het arrest van 15 december 1949 ten aanzien
van de uitoefening van het bewaarrecht
dezelfde fictie van overleving van Claire
Francq toeschrijft vermits, toen dit arrest gewezen werd deze vraag aan het
hof niet onderworpen was en het arrest
-er niet over beslist heeft;
>> Door te beslissen zoals het heeft gedaan, heeft het bestreden arrest de artikelen 5, lid 1, 10, 19 en 20 geschonden
van het koninklijk besluit van l4 december 1932 houdende samenordening van de
wetten op de verwerving, het verlies en
de herkrijging van de nationaliteit;
>> Om die redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het aan het
Hof moge behagen in het belang van de
wet voormeld arrest van het Hof van beroep te Brussel van 12 juli 1!l52 te verbreken; te gelasten dat het uit te s11reken
arrest zal overgeschreven worden in de
registern van dat hof en dat melding er

----·-

------

-74van zal gemaakt worden op de kant van
de vernietigde beslissing;
Brussel, 13 mei 1953,
N am ens de procureur-generaal,
de advocaat-generaal,
( W. [/.)

ROGER JANSSENS DE BISTHOVEN ll ;

De grontlen overnemend welke in de
vorenstaande vordering zijn uiteengezet,
vernietigt, doch enkel in het belang van
de wet, het bestreden arrest, op 12 juli
1952 gewezen door het Hof van beroep te
Brussel; beveelt dat van onderhavig arrest melding zal gemaakt worden op de
kant van het vernietigd arrest.
5 october 1953. -· 2° kamer. - Vom·zittet·, H. Wouters, voorzitter. Verslag_qeve·r, H. Anciaux Henry de Faveaux.
Gelijlcl·!tirlende conclnsie, H. Roger

Janssens
raal.

2"

de

Bisthoven,

KAMER. -

advocaat-gene-

6 october 1953

INKOMSTENBELASTINGEN.

AAN-

GIF'l'E IN DE BELASTlNGEN. TERMI.JN BINNEN DEWELKE DE AANG-IFTE MOET INGElliEND
WORDEN. AANBRENGEN OM RET EVEN
WAAR OP DE AANGIF'l'E VAN EEN DAGTEKENING
DOOR DE ADMINISTRA'l'IE, ZONDER VEHKORTE
RANDTEKENlNG EN ZONDEH ANDERE VERMELDING. GEEN AFDOEND BEWI,JS VAN RET 'l'E
LAAT INDIENEN VAN DE AANGIFTE.

Een dagtekening, doo·r de a.dm·inist·ratie
om het even waar aangebracht op de
aangifte, zonder verlwt·te handtelcening
en zonder andwre vermelding, maalct op
zich zelf, het bewijs et·van niet ·uit dat
de aangifte te laat wet·rl besteld wanneer rlie dagtelcening jonr1er is clan rle
·uiterste datmn va.n de rlienstige tijd.

(Samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, nrt. 53, l1aragraaf 1.)

plichtige ingediende aa'ngifte in de inkomstenbelastingen aanbrengt, geen bewijs
van de datum van indiening dezer aangifte kan opleveren, dan wanneer men, op
strnf van miskenning van het nan de akten te hechten geloof, client ann te nemen
dat deze stempel tot afdoend bewijs van
de datum van ontvangst van de anngifte
strekt :
Overwegende dat nanlegger het bestreden arrest niet bestrijdt voor zoveel het,
na vastgesteld te hebben dat de litigieuze aanslagen na het afsluiten van het
wettelijk verlengde dienstjanr 1943 ten
kohiere werden gebracht, beslist dat de
administrntie, welke zich op cle bij artikel 74 van de samengeschakelde wetten
toegestane driejarige termijn beroept,
door vaststellingen waarover generhande
twijfel bestaat client te bewijzen dat de
op verweerster rustende aangifte te laat
werd ingediend;
Overwegende dat luidens het bestreden
arrest, aanlegger, om te bewijzen dat de
van de dagtekening 30 jun~ 19 ±3 voorziene
aangifte van de belastingplichtige hem
slechts na 2 juli 1943, uiterste datum van
de dienstige termijn, besteld werd, de
vermelding van de datum 6 juli 1943 inroept welke op bedoelde aangifte voorkomt;
Overwegende clat het arrest, door te
beslissen dat die datum, om het even
waar .zij op de aangifte wordt aangebracht ·op zich zelf niet het bewijs ervan
uitmaakt dat cle aangifte te laat werd
besteld, geen der in het middel aangeduide wetsbepalingen g·escholl{len heeft;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
6 october 1953. - 2° kamer. - Voorzitte1', H. Giroul, raadsheer- waarnemend
voorzitter. - Ve·rslaggevet·, H. Bareel. Gelijlt;luiclende concl·ttsie, H. Ganshof van
der Meersch, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van Leynseele en Resteau.

(IlELGISCHE STAAT, MINIS'l'ER VAN FINANCIEN,
T. DE NAAMLOZE VENNOO'fSCRAP « ETABLISSEJ\fENTS SAINT-SAUVEUR ll.)
ARRES'l'.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 november 1951 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
Over het enig middel : schending van
de artikelen 112 van de Grondwet, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek, doordat
het bestreden arrest beslist dat de inkomststempel welke de administratie om
het even waar op de door de belasting-

2" KA..lVIER. 1°

6 october 1953

INKOMSTENBELASTINGEN.
EX'l'RABELAS1'ING OP DE IN OORLOGSTIJD BERAALDE EXCEPTIONELE INKOMSTEN. HOEDANIGREID VAN BELASTINGPLICHTIGE VAN DIE
BELAS'l'ING. HOEDANIGREID DIE BESTAAN
KAN ZELFS BIJ AFWEZIGHEID VAN ALLE EIGENE
BEDRIJVIGHEID
VAN
DE
SCHA1'PLICHTIGE,
DOOR HET FElT ALLEEN DA'l' DEZE EXCEPTIONELE WINSTEN IiEEF'l' « VERKREGEN ll WELKE
VALLEN BINNEN DE GRENZEN IJEPAALD IN ARTIKEL 2, PARAGRAAF 1, VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 1945.

752°

INKOMSTENBELASTINGEN.
Ex~rRABELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD BE-

HAALDE EXCEPl'IONELE INKOMSTEN. HOEDANIGHEID VAN BELASTINGPLIOHTIGE VAN DIE
BELASTING. BEWIJSMIDDELEN WAARDOOR
DE ADMINISTRATIE VERMAG VAN DIE HOEDANIGHEID TE DOEN BLIJKEN.

1 o Opdat een per soon belastingpliohtige
weze van de emtrnbelasting op de in
oorlogstij d behanl(le emceptionele inlcomsten en ·dienvolgens verplioht zij
tot het indienen van de anngijte omsoh1·even in arti7cel 17, pa1·agraaj 1, van
de wet van 16 october 194.5, wordt niet
vereist dat hij door eigene bedrijvigheid
emceptionele
wi.nsten
behaald
heejt; het volstaat dat hij die ver7cregen heejt (1). (Wet van 16 october 1945,
art. 11, par. 1, .en 17, par. 1.)

2° Om van de hoedanigheid van belnstingplichtige van de emtTabelasting op de in
oo·rlogstijd behaalde emceptionele in7comsten te doen blijlcen behoejt de administTatie slechts doo1· alle rechtsmiddelen, met inbegrip van getuigenissen,
de eed uitgezonderd, te bewijzen dat de
schatplichtige, gedurenae het belastbaa1· ti.idperk, winsten heejt verJwer1en
vallende binnen de grenzen bepaala in
nrtilcel 2, pa1·agrnaj 1, van ae wet van
16 october .194.5 en die, wegens hun omvnng, hun aa1·a of wegens enigerlei omstancligheid, een emceptioneel lcarnlcter
ve1·tonen (2). (Wet van 16 october 1945,
art. 11, par. 1.)
(BELGISCHE

STAAT,

MINISTER

VAN

FINANCIEN,

'1'. DENYS.)

AHRES'l'.

HET HOJJ'; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 maart 1952 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
Over het enig middel : schending van
de artikelen 97 en 112 van de Grondwet;
1, 2, paragrafeu 1, 2 en 3, 17 en 19 van
de wet van 16 october 19±5 tot invoering
van een extrabelasting op de in oOl·logstijd behaalde exceptionele inkomsten,
winsten en haten, alsmede van artikel 56
van de wetten betre:ffende de inkomstenbelastingen, samengescllakeld bij besluit
van de Regent van 15 januari 1948, en
van de artikelen 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden
arrest verklaart dat eiseres geen belastingplichtige van voormelde extrabelas(1) (2) Verbr., 10 juli 1953 (Arr. Verbr.,
1953, biz. 793; Bull. en PASIC., 1953, I, 912) ;
22 september 1953; Bull. en PAsrc., 19M, I, 33).

ting is en zowel de door de reclamatie bedoelde aanslag vernietigt als de aanslag
in voormelde belasting waarvan llet ten
kohiere brengen, verriclrt onder nr 75 van
het kohier over het dienstjaar 1949, door
de bestreden beslissing werd voorgeschreven; eerste onderdeel, ten aanzien
van het principe van de belastbaarheid
van de inkomsten om de redenen : 1° dat,
opdat een natuurlijke of rechtspersoon
als onderhevig aan voormelde belasting
aangezien worde, het niet volstaat dat hij
het ten opzichte van zijn verblijfplaats
in artikel 1, paragr;aaf 2, van voormelde
wet van 16 october 1945 bepaalde vereiste
vervulle, maar bovem1ien vereist wordt
dat de administratie, vooraleer llet bij
artikel 2, paragraaf 3, van voormelde wet
ingevoerd vermoeden aan te wenden, dient
te bewijzen dat de betrokkene een der
bedrijvigheden omschreven in de onderscheiden littera's van paragrauf 1 van
hetzelfde artikel 2 lleeft uitgeoefend ;
2° dat de beslissing zelf stellig verklaart dat generlei beroepsbedrijvigheid
werd uitgeoefend, zoncler te laten gelden
clat enige andere winstgevende bedrijvigheid, zelfs een toevallige of een spelbedrijvigheid, zou zijn uitgeoefencl geweest;
tweecle onclerdeel : in zover de aanslag
ambtshalve is geschied omdat geen uangifte wercl geclaan, eiseres mocht nalaten
een aangifte in de extrabelasting in te
clienen claar zij geen belastingplichtige
dier belasting was; dan wanneer : eerste
onderdeel, ten aanzien van het principe
van de belastbaarheid van de inkomsten :
1 o nit de in het middel aangeduide wetsbepalingen alsmede uit de aan de wet van
16 october 1945 voorafgegane parlementaire voorbereiding (Parlementai1·e handelingen, Kamer van volksvertegenwoordigers, vergadering van 23 augustus 1945,
blz. 760 en 761, en PMle-mentaire besoheiaen, Senaat, nr 87, zittijd 1944-1945,
blz. 11) klaar blijkt dat opdat deze wet
toepasselijk zij op een schatplichtige die,
zoals in dit geval, geclurencle de oorlogsjaren zijn woonplaats in Belgie heeft gehacl, het volstaat dat de administratie bewijst dat op 9 october 1944 de belanghebbende in het bez~t was van de in
artikel 2, paragraaf 3, littera's a en b,
opgegeven activa, en dat hij gednrende de
oorlog gelden heeft aangewend op de
in littera o van evengemeld artikel 2, paragraaf 3 omschreven wijze; 2° in strijd
met hetgeen het bestreden arrest verklaart de directoriale beslissing met
schencling van het aan de akten te hechten geloof, uitclruld~:elijk naar littera's c
en f van artikel 2, paragraaf 3, van
voormelde wet van 16 october 1945 verwijst, om het aanslaan van inkomsten te
rechtvaardigen die niet van een der in
artikel 25 van voormelde samengescha-
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voortkomen; dan wanneer bet dus onjuist is te stellen dat voormelde beslissing zelf stellig verklaart dat g·enerlei
beroepsbedrijvigbeid werd uitgeoefend,
zonder te laten gelden dat de scbatplichtige enige andere winstgevende bedrijvigheid, zelfs een toevallige of een spelbedrijvigbeid, zou uitgeoefend bebben;
3° door bet beroep van de scbatplicbtige
niet de directoriale beslissing aan bet bof
wordt onclerworpen, docb de betwistirig
zelve, opdat daarover in eerste enin laatste aanleg uitspraak worde gedaan; clan
wanneer de toezichtsbevoegdbeid van dat
rechtscollege niet enkel beperkt is tot de
door of v66r de directeur opgeworpen
micldelen; dan wanneer bet bestreden arrest, door te verzuimen na te vorsen, of,
volgens al de gegevens der zaak, de inkomsten welke de dtrecteur verklaarde,
onder aanslag te vallen op gTond van
artikel 2, paragraaf 3, littera's c en f,
van voormelde wPt van 16 october 1945,
belastbare inkomsten uitmaakten of geacbt werden van belastbare inkomsten
voort te komen, het hof in de onmogelijkheid stelt de wettelijkbeid zijner beslissing te toetsen; tweede onderdeel, ten aanzien van de aanslagprocedure : artikel 17
van voormelde wet van 16 october 1945
aan elk belastingsclmldige van de extra belasting de strikte verplicbting oplegt, in
de vormen en binnen de termijn welke het
voor!"chrijft, aangifte van zijn belastbare
inkomsten te doen; dan wanneer eiseres,
die clit wetsvoorschrift niet is nagekomen,
dus terecht ambtshalve is aangeslagen
geweest bij toepassing van artikel 56 der
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, hetwelk bij artikel 19 van de wet van 16 october 1945 op
onderhavige materie toepasselijk wercl gemaakt; clan wanneer, krachtens lid 2 van
voormeld artikel 56, het op de ambtsbalve
aangeslagen belastingplichtige rust het
juiste beclrag van zijn belastbare inkomsten te bewijzen :
Overwegencle clat het bestreclen arrest
beslist dat verweerster niet kan worden
beschouwcl als onderhevig aan de extrabelasting om de redenen clat, aan de ene
zijde naar recht, de hoedanigheid van belastingplichtige van de extrabelasting en
de verplichting om als zoclanig gehouden
te zijn tot het indienen van de bij
artikel 17 van de wet van 16 october 1945
voorgeschreven aangifte « het uitgeoefencl
onclerstelt van een cler over bet algemeen
doch niet noodzakelijkerwijze een beroepskarakter hebbende beclrijvigheden
welke bij de onderscheiden littera's van
artikel 2, paragraaf 1, omschreven is)),
en dat aan de andere zijde in feite, het
bewijs dat « van een dier bedrijvigheden
welke bewijslast op de Staat rust als be~
wijs van het feit waarin de oorsprong der

belasting is gelegen, noch geleverd, noch
aangeboden wordt )) ;
Overwegende dat nit de bewoordingen
van artikel 2, paragraaf 1, van de wet
van 16 october 1945, blijkt dat deze
bepaling niet de onder de extrabelasting
vallende en tot het indienen ener aangifte
gehouden personen aanduidt, doch ten
doel heeft de inkomsten te bepalen welke
onder toepassing van de extrabelasting
vallen;
Overwegende, daarenteg·en, dat artikel 11, paragraaf 1, van evengemelcle
wet bepaalt dat, behoudens twee ten deze
vreemcle uitzonderingen, de extrabelasting gevestigd worclt ten laste van diegenen die de belastbare inkomsten, winsten
en baten behaald of verkregen hebben;
dat nit cleze bepaling en nit artikel 1, paragraaf 1, van voormelcle wet blijkt dat,
opdat een persoon belastingplichtige weze,
het niet vereist worclt clat hij door eigen
bedrijvigheicl binnen de grenzen bepaald
in artikel 2, paragraaf 1, liggende exceptionele winsten behaald heeft, maar dat
het volstaat dat hij die verkregen heeft;
dat dienvolgens verweerster, ook almocht
zij geen persoonlijke bedrijvigheid uitgeoefencl hebben, toch een belastingplichtige
van cle extrabelasting kon wezen, gehouden tot h()t indienen van de aangifte omschreven in artikel 17, paragraaf 1, van
de wet van 16 october 1945; clat de administratie, om van deze hoedanigheid te
doen blijken, slechts behoefde door alle
rechtsmiddelen, met inbegrip van getuigenissen, de eed uitgezondercl, te bewijzen
clat verweerster, geclurende het belastbaar
tijdperk, inkomsten, winsten of baten had
verkregen welke, vallende binnen ·de
grenzen bepaalcl in artikel 2, paragraaf 1,
van de wet van 16 october 1945, wegens
hun omvang, hun aarcl of wegens enigerlei omstancligheid een exceptioneel karakter vertoonden;
Waaruit volgt dat het bestreclen arrest, door uitspraak te cloen zoals het
heeft gedaan, de in het midclel aangeduide artikelen 2, paragraaf 1, en 17 van
de wet van 16 october 19-15, geschonclen
heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat van onderhavig
arrest melding zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster tot de kosten; verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Luik.
6 october 1953. - 26 kamer. - Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Anciaux
Henry de Faveaux.- GeUjkluidende conclusie, H. Ganshof van der Meersch, advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Van Leynseele.

772e

KAMER. -

6 october 1953

to INKOMS'l'ENBELASTINGEN.
EXTRABELAS'.riNG OP DE IN OORLOGSTIJD BEHAALDE EXCEPTIONELE INKOMSTEN. WIJZE
VAN BEPALING, BIJ GEBREK AAN RECH'l'VAARDIGENDE ELEMENTEN, VAN HE'l' ACTIVA_ VAN DE
SCHATPLICHTIGE OP tO MEI 1940.
~

INKOMSTENBELASTINGER
EX'.rRABELASTING OP DE IN OORLOGS'.riJD BEHAALDE EXCEPTIONELE INKOMS'.rEN.- VERBETERING VAN DE AANGIFTE, OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL 55 DER SAMENGESCHAKELDE WE'l".rEN.
VERPLICH'l'ING VOOR DE BELASTINGPLICHTIGE,
DIE DE R.AMING VAN DE ADMINISTRATIE WIL
BESTRIJDEN, POSI'.riEVE EN CONTROLEERBARE
BEWIJSKHACH'l'IGE GEGE\'ENS AAN TE VOEREN.

to Wa.nneer door de na.tmt1'lijlce persoon,
die de emtra.belnsting vr;rschttldi.qd is,
geen rechtva.nnUgende elementen worden voorgelegd, wordt hij gencht op
10 mei 1940 te hebben bezeten, behottdens een bedrijfslcnpitna.l, een nctivn in
biljetten 1Jctn de Nntionnle Bnnlc vnn
Belgie en nnde1·e belgische munttelcenen overeenstemmend, voor een der
dienstjnren 1938 tot 1940, met de helft
vnn het netto globnal inlcomen dat tot
g1·ondslng vnn de aanvullende per·sonele
belnsUng heeft _qediend, dit vermoed
nctiva vastgesteld zijnde niet op een
forfnit van 100.000 tmnk, maar op een
min·imu,m van 25.000 t·mnlc en beperlct
tot een mnmimmn vnn 100.000 franlc,
met verwijz·ing nnn1· het hie1·boven bepanld netto globna.l ·inlcomen. (Wet van

t6 october t945, art. 3, par. 2.)
2° Wnnneer de ndminish·atie, ·een onj1tist
bevonden aan_qifte ve1·bete1·end, overeenlcomstig a1·tikel 55 dm· samengeschakelde wetten bewijslcmchtige gegevens
voorle_qt ter ve·mntwoording vnn haar
r·aming der· belnstbare inlcomsten, ntst
het op de belnstingplichtige de gevolgtrelclcinrfen, wellce fle ndmin·istmtie 1tit
de ingeroepen telcenen of indicien at~
leidt, te bestrijden, niet door daartegenover eenvoudige verklar·ingen te
stellen, maar· door positieve en contraleer-bare bewijskmchti.ge gegevens aan
te voer·en (t) .
(BELGISCHE

STAAT, MINISTER
'l'. MATHIEU.)

VAN

FINANCIEN,

AHREST.

RET HOF; -

Gelet op het bestreden

(1) Verbr., 24 maart 1953 (Arr. Ve,·b?-., 1953,
biz. 506; Bull. en PAsrc., 1953, I, 572), 26 mei
1953 (Bull. en PAsrc., 1953, I, 739) en 23 juni
1953 (A1~·. Ve1·b!'., 1953, biz. 747; Bull. en
PAsrc., 1953, I, 850).

arrest, op 2 juli 1952 door het Hof van
beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 97 en 112 van de Grondwet,
3, paragraaf 2, van de wet van 16 october
t945 tot invoering van een extrabelasting
op de in oorlogstijd behaalde exceptionele
inkomsten, winsten en baten, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 55,
paragraaf 1, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij koninklijk besluit van 12 september 1936 en, voor zoveel als nodig, bij
de besluiten van 3 juni 1941 en 31 juli
1943, geldig verklaard bij de besluitwet
van 5 mei 1944 en van de artikelen 2 en 6
van de wet van t7 juni t938 tot wederinvoering van de nationale crisisbelasting,
doordat, ten aanzien van de extrabelasting, het bestreden arrest, ofschoon het
erop wijst dat geen rechtvaardigende elementen aanwezig zijn van het bedrag aan
biljetten der Nationale Bank van BelgH\
en aan andere Belgische munttekenen dat
verweerder op 1 januari t940 zou bezeten
hebben, beslist, zonder gewag te maken
van de inkomsten welke voor een der
dienstjaren t938 tot t940 tot grondslag
zouden gediend hebben van de aanvullende personele belasting, dat voormelde
verweerder moet geacht worden zodanig
activa te hebben bezeten, welks bedrag,
afgezien van een 25.000 frank belopend
bedrijfskapitaal, geschat mag worden op
het maximum van het forfait bepaald in
artikel 3, paragraaf. 2, 1 o, van de wet
van
16
september
1945,
namelijk
100.000 frank, dan wanneer het bedrag
waarop evengemelde bepaling veroorlooft dergelijk activa vast te stellen, behoudens door de belastingplichtige voor
te brengen rechtvaardigende elementen,
de helft is van het globaalnetto-inkomen
hetwelk voor een der dienstjaren t938 tot
1940 tot grondslag van de aanvullende
personele belasting heeft gediend met
dien verstande echter dat het aldus vermoPd activa op een m1mmum van
25.000 frank vastgesteld en tot een maximum van tOO.OOO frank beperkt wordt; en
doordat, ten aanzien van de gewone belastingen op de inkomsten van de dienst~
jaren t941 tot t945, de wetsbepaling,
waarop het arrest ter bepaling van het
bedrag van verweerders activa op 1 januari 194(1 steunt, uitsluitend op de materie der extral>elastingen betrekking
heeft en dus niet volstaat om de vermindering, door het arrest, van het vermoedelijke l>edrag der belastbare inkomsten
te rechtvaardigen :
I. Aangaande de extrabelasting :

Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat het door verweerder ingeroepen element om te bewijzen dat hij op
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1 januari 1940 in het bezit was van een
som van 250.000 fran)r in baar geld

niet van aard is om de redelijke overtuiging van de rechter over de grond te
kunnen stuven; dat het uitdrukkelijk
wijst op het ontbreken van rechtvaardigende elementen met behulp waarvan
het bedrag van een uctiva, waarover
voormelde verweerder zou beschikt hebben, nuuwkeurig kun worden bepaald;
Overwegende dut, wanneer door de natuurlijke persoon die de extrabelasting
verschuldigd is geen rechtvaardigende elementen worden voorgelegd, deze naar
luid van artikel 3, paragraaf 2, van de
wet van 16 october 1945 geacht wordt
op 10 mei 19!0 te hebben bezeten, behoudens een bedrfjfskapitaal, een uctiva in
biljetten van de Nationale Bank van BelgH! en andere nmnttekenen overeenstemmend, voor een der dienstjaren 1938 tot
1940 met de helft van het netto globaal
inkomen dat tot grondslag heeft gediend
of dat, bij ontstentenis van wettelijke
vrijstelling, tot grondslag van de aanvullende personele belasting zou hebben gediend rlit vermoed activu vastgesteld
zijnde op een minimum van 25.000 frank
en beperkt tot een maximum van
100.000 frank;
Dat derhalve, door te beslissen dat er
grond is om aun verweerder het bij artikel 3, puragraaf 2, 1 o, van de wet van
16 october 1945 bepaalde maximum forfait toe te staan, zonder te verwijzen
naar het netto globaal inkomen hetwelk
voor een der dienstjaren 1938 tot 1940 tot
grondslag van de aanvullende personele
belasting heeft gediend of zou hel1ben gediend, het l.Jestrcden arrest de bepaling
geschonden heeft welke het wil toepassen;
II. Aangaunde de gewone belastingen :
Overwegende dat, wanneer de administratie overeenkomstig artikel 55 der samengeschakelde wetten bewijskrachtige
gegevens voorlegt ter verantwoording van
haar raming der belastbare inkomsten,
het aan de belastingplichtige behoort de
gevolgtrekkingen, welke de administratie
uit de ingeroepen tekenen of lndicH\n afleidt, te bestrijden, niet door daartegenover eenvoudige verklaringen te stellen,
maar door van 11ositieve en controleerbare bewijskrachtige gege1•ens aan te voeren·
O;•erwegende dat, door tc steunen op
een wetsbepaling welker zin en draag·wijdte het verclraait, zoals uit het hierboven in verband met de extrabelasting verstrekte antwoord blijkt, om een zelfs beperkte draagwijdte aan een bewering van
verweerder toe te kennen, het bestreden
arrest geen wettelijkc basis heeft kunnen
geven aan zijn beslissing en deze mitsdien
niet op gelrlige wijze gemotiveerd heeft;

Overwegende dat het middel dienvolgens gegrond is;
Om die redenen, en zonder dat er aanleiding bestaat om het tweede middel
te onderzoeken waarin tegen dezelfde beslissingen van het arrest wordt opgekomen, verbreekt het bestreden arrest, doch
enkel in zover het beslist dat het bezit
aan gereed geld bij de uanvang van het
belastbaar tijdperk op 100.000 fr. client te
worden geraamd en in zover het teruggave aan verweerder gelast van elke ten
onrechte geinde som met de achterstallige interest en, overeenkomstig artikel 74
der samengeschakelde wetten; beveelt dat
van onderhavig arrest melding zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt
verweerder tot de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
6 october 1953. - 26 kamer. - Voorzitte1·, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - TTerslaggeve1·, H. van Beirs.
Gelijlduidende conchtsie, H. Ganshof

van der Meersch, advocaat-generaal.
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1° MIDDELEN TO'l' VERBREKING.
BURGERLlJKE ZAKEN. 00NCLUSIES STREKKENDE
'l'OT
NlE'l'IU.VERKLARING
VAN
HE'.r
BEROEPEN VONNIS. 00NCLUSIES S'l'EUNEND
OP DE AANGEVOERDE ONWET'l'ELIJKHEID VAN
DE REDENEN VAN HE'l' VONNIS. I\1IDDEL ALS
GRIEF TEGEN HET ARRES'l' OPWERPEND DIE
CONCLUSIES NOCH BEANTWOORD, NOCH IN
M.NMERKING GENOMEN TE HEEREN. ARREST
UI'l'SPRAAK DOENDE OP GROND VAN EIGEN BEWEEGREDENEN. I\1IDDEL ZONDER BELANG. NIET-ONTVANKELJJKHEID.

2° BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE REOHTER OVER DE GROND. ROEKELOZE EN 'l'ERGENDE VORDERING IN
HOGER BEROEP. BEOORDELING IN FEITE.
SouvEREINE llEOORDELING.

1o Is van belang ontbloot en, dienvolgens, niet ontvanlcelijlc het middel dat
als g1'ief tegen het arrest opwerpt dat
het de conclusies st1·eTclcende tot nieti.gverlcla1·ing ·van het beroepen vonnis,
wegens de aanyevoenle onwettelijlcheid van zijn reclenen, noch beantwoonl, noch in ctanmerlcing genomen te
hebben, clan wanneer het a1·rest op
gr·oncl van eiyen 1not-ieven nitsp1·aa-Tc
heeft geclaan.
2o De 1·echter· ove1· de groncl beoordeelt
sou.1Jerein in feite het 1'oelceloos en tergena Tcaralcter van een vordering en
van een hager· beroe·n.
I

.

79(GHEYSENS, T. DELEU EN CONSORTEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 maart 1952 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 1107, 1134, 1135, 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek, en 97
van de Grondwet, van het gerechtelijk
contract en van het geloof dat dient gehecht aan de akten waarin het omvat is;
doordat bet arrest het beroepen vonnis
bevestigt en de eis (gevormd onder nr 12
der regelmatig genomen conclusies) strekkende tot vaststelling van de nietigheid
van het beroepen vonnis afwijst; terwijl
het willekeurig zeg<le : « wat er ook zij
van de regelmatigbeid der dwangbevelen
welke aanlegger scbuldig acbt, bij echter
geenszins bewijst dat die dwangbevelen
hem enig aamnerkelijk nadeel zouden
hebben berokkend », welke eis bierop was
gegrond dat de eerste rechter geweigerd
heeft acht te slaan op de bepaalde feiten
die de schade hebben berokkend en op de
argumenten welke aanlegger deed gelden
(bet uitgeven van sommen welke bescbikbaar moesten gemaakt worden, de onrust,
de drukkende onzekerheid, de tweede
kwaa<lwillige beslagneming, bet voor!Jijgeziene verzoek om een onderzoek ten !Jewijze van de club!Jelbartigbeid van de tegenstrever), gronden nr 10 van de oorspronkelijke dagvaarding, gronden 4, 8, 9
der conclusies, en bierop clat, dienvolgens,
de beslissing van de eerste rechter niet
wettelijk met reclenen was omkleed, dan
wanneer bet bestreclen arrest de eis niet
beantwoordt; dat aldus bet arrest zelf
niet wettelijk met redenen is omkleed :
Overwegencle dat het middel als grief
tegen het arrest opwerpt geen antwoord
op aanleggers conclusies te hebben verstrekt, in zover clarbij werd staande gehouden dat het beroepen vonnis nietig
was;
Overwegende dat het midclel bij gebrek
aan belang niet kan worden aangenomen;
dat bet arrest de gronden van de eerste
rechter niet heeft overgenomen, doch op
grond van eigen beweegredenen uitspraak
beeft gedaan; dat het mitsdien de beweerde nietigheid van het vonnis niet
overgenomen beeft;
Over bet tweede, het vierde en het
vijfde middel, bet tweede, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1107, 1134,
1135, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, en 97 van cle Gronclwet, van het
gerechtelijk contract en van het geloof
dat dient gehecbt aan de akten waarin
het omvat is, doordat het arrest bet
beroepen vonnis bevestigt en de eis afwijst die strekt tot vaststelling van de
nietigheid van de bescbikking van de eerste recbter waarbij deze aan verweer-

ders een scbadeloosstelling toestond om
de willekeurige reden dat «de eis als roekeloos en tergend voorkomt )), door welke
reden aanlegger bij regelmatige conclusies de rechter in boger beroep verzocht te beschouwen als een gewone en
onoverlegde petitio principii, dte de eerste
recbter verzuimt op enige specifieke
grondslag te doen rusten, dat het bestreden arrest, door na te laten de vaststelling te doen en door ze niet eens in aanmerking te nemen, zelf van gronderi ontbloot is ten aanzien zo van de gecritiseerde bescbikking als ten aanzien van de
bepaling waarbij scbadevergoeding wegens instelling van een zobeweerd tergend
boger beroep wordt toegekend, welke bescbikking door het arrest zelf aan de vorige verbonden wordt : het vierde, afgeleid uit de schencling van artikel 97 van
de Grondwet, doordat het bestreden arrest bet toekennen van scbadeloosstelling
cloor de eerste rechter bevestigt en een
scbadeloosstelling wegens de in boger beroep aanbangig gemaakte (( tergende ))
vorclering toestaat clan wanneer het arrest
bet argument niet bebanclelt clat cle eerste recbter generlei werkelijke specifieke
grond van bet (( tergend )) karakter doet
gelden, dan wanneer, waar cle zaak aan
bet bof van beroep was onderworpen,
bet arrest geen enkele eigen grond aanvoert; dan wanneer mitsclien cle aangeduide bepalingen niet wettelijk met redenen zijn omkleecl : bet vijfde, afgeleid
uit cle scbending van artikel 97 van de
Grondwet, doordat bet arrest een vergoeding wegens (( roekeloos en kwellend ))
boger beroep toekent, daartoe in aanmerking nemend dat : 1 o (( niet licbtvaardig
in recbte client te worden getreden )),
2° << de elementen der zaak aantonen dat
hij zich niet te goeder trouw nopens de
omvang zijner rechten heeft kunnen vergewissen )) ; 3° (( verlenging van bet proces
en verplichting tot het voordragen van een
nieuw verweer )) wercl veroorzaakt dan
wanneer verklaren << dat men licbtvaardig in recbte treedt n minder is dan
te zeggen dat men in rechte treedt op tergencle wijze, en dan wanneer verklaren
dat een vorclering, of een boger beroep
<< tergend is omdat bet tergend is )), belemaal is niets te zeggen, en verklaren
dat een hoger beroep << tergend is omdat
het licbtvaarclig werd ingesteld )) nog mincler is dan niets te zeggen, dan wanneer
bet arrest niet bij machte is door enig
specifiek element aan te tonen dat
het boger beroep een tergend karakter heeft, dan wanneer de bescbouwing (( verlenging van het proces, verweer )) een argument is betwelk voor
elke andere zaak waarin hoger beroep
wordt ingesteld zou kunnen worden voorgebracht en in genen dele specifiek geldt
voor onderbavig hoger beroep, en geen
feit is welk het toekennen van scba-

----------·-----·-------
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-80deloosstelling kari' rechtvaardigen, aangezien aangenomen wordt dat daartoe een
font moet voorhanden zijn welke een
bepaald misbruik, een kwaad opzet of
een zware schuld uitmaakt (Jonrn. trib.,
1950, blz. 595), dan wanneer een hoger beroep niet noodzakelijkerwijze tergend is
wanneer het strekt tot wijziging van een
foutieve beslissing waarbij schadeloosstelling wegens een zobeweerde kwellende
vordering werd toegekend, dan wanneer
derhalve de bestreden beschikkingen zonder wettige grond werden genomen :
Over het eerste onderdeel van het eerste middel :
Overwegende dat dit onderdeel van het
middel als grief tegen het arrest inroept
de n~etigheid van het beroepen vonnis
niet te hebben uitgesproken;
Overwegende dat clit onderdeel van het
middel niet kan worden aangenomen, omdat het, om de redenen waarop naar aanlei.ding van het eerste middel werd gewezen, belang ontbeert;
Over het overige dier middelen :
Overwegende dat de voorziening bij die
middelen het arrest verwijt het toekennen van schadevergoeding wegens roekeloze en tergende instelling van een proces
en een hoger beroep niet te hebbcn gemotiveerd;
Overwegende dat het arrest door een
souvereine beoordeling· van de feiten de
veroordeling rech'tvaardigt, door erop te
wijzen dat aanlegger zich niet heeft kunnen vergissen nopens de omvang zijner
rechten, en dat hij, die reeds werd veroordeeld uit hoofde van het instellen van
een roekeloze en kwellende . vordering,
zich bijzonder voorzichtig had behoren te
tonen en niet lichtvaardig een nieuwe
procedure had behoren aan te vangen;
Dat het in dier voege de in de middelen
bedoelde conclusies heeft beantwoord en
aan zijn beslissing een wettelijke grandslag heeft gegeven;
Dat de middelcn niet kunnen worden
aangenomen;
Over het derde mid del : schending van
de artikelen 1107, 1134, 1135, 1319, 1320 en
1322 vanhet Burgerlijk ·wetboek, en 97 van
de Grondwet, van het gerechtelijk contract en van het geloof dat client gehecht
aan de akten waarin het omvat is, doordat het arrest de oorspronkelijke hoofdeis van aanlegger verwerpt op grond van
de vaststelling dat « de sommen tot welker .betaling deze werd aangemaand dezelfde als de in het Vonnis aangeduide
zijn )), << de op hem rustende globale last
dezelfde blijft en dat hij trouwens gemakkelijk het deel van ieder eiser kon berekenen... door een eenvoudig onderzoek van
de statutaire alden)), dan wanneer het
bestreden arrest in gebreke blijft argument nr 9 der regelmatige conclusies te

behandelen, waarbij wordt aangevoerd dat
Sonck en Vincent zijn veroordeeld geweest tot terubetaling van de sommen
welke zij zich willekeurig hadden toegeeigend, dan wanneer het arrest ook in
gebreke blijft nr 9 en nr 4 der conclusies
te behandelen waarin wordt aangetoond dat al de verweerders zelf de
onmogelijkheid van het nakomen hunner <lwangbevelen hebben moeten erkennen door ze praktisch te zeer kwader
trouw te vernietigen, en door al het geld
(20.000 frank) dat aanlegger op het actief
van zijn postrekening had gebracht, door
de deurwaarder te do en terugzenden; dan
wanneer het arrest, door de bovenaangehaalde bewoordingen, geen werkelijk antwoord verstrekt; op het argument dat de
dwangbevelen geen werkelijke aanbiedingen mogelijk maakten, noch op het argument dat een vonnis en een dwangbevel
twee volkomen verschillende zaken zijn;
noch op het argument dat de tegenstrevers onafhankelijk en niet solidair zijn;
dan wanneer nit dit alles voortvloeit dat
het arrest niet wettelijk met redenen is
omkleed;
Overwegende dat uit de in het middel
aangehaalde Dassus der conclusies zelf
blijkt dati aanleggers stelling is beantwoord geweest; dat de rechter niet elk
der tot staving van die stelling aangevoerde argumenten behoefde te bespreken;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten en, vermits de voorziening v66r
15 september 1953 betekend werd, tot een
vergoeding van 150 frank jegens elk der
verweerders.
8 october 1953. - 1° kamer. - Voorzitte!·, H. Louveaux, eerste voorzitter. Versla.ggever, H. Sohier. - Gelijlcl~tiden
cle conclu.sie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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HANDELSHUUROVEREENKOMSTEN. - AANVRAAG, DOOR DE HUURDER,
OM HERNIEUWING VAN DE HUUROVEREENKOMST. - REGELMA'fiGE BE'fEKENING, DOOR
DE VERHUURDER, DA'f HIJ SLECH'fS AKKOORD
GAA'l' ME'f DE HERNIEUWING ONDER ANDERE
VOORWAARDEN DAN DIE VOORGES'fELD DOOR
DE HUURDER. - HUURDER GEEN AN'l'WOORD
VERS'fREKKEND BINNEN DE DER'fiG DAGEN EN
ZICH V60R DE VREDERECH'fER NIE'f VOORZIENDE. - HUURiiER VERVALLEN VAN RET
RECH'l' OP HERNIEUWING.
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HET HOF; - Gelet OJ) het bestreden
vonnis, op 14 januari 1953 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
.aanleg te Antwerpen;
Overwegende dat nit .de vermeldingen
van het bestreden vonnis blijkt dat aanlegster, die van de rechtsvoorgangers van
verweerder een hanclelshuis in huur had
gekregen, op 17 augustus 1951, aan gezegde rechtsvoorgangers, haar wil heeft
betekend om hernieuwing van de huurovereenkomst te bekomen, overeenkomstig
artikel 14 van de wet van 30 april 1951
op de handelshuurovereenkomsten; dat
de rechtsvoorgangers van verweerder
haar, op 7 november 1951, schriftelijk
lieten weten, dat zij akkoord gingen met
de hernieuwing doch onder andersluidende voorwaarden dan die welke aanlegster had voorgesteld;
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt dat niet bewezen is dat aanlegster met de in de brief van 7 november
1951 gestelde voorwaarden zou ingestemd
hebben binnen de daaropvolgende dertig
dagen en dat zij zich niet v66r de vrederechter lleeft voorzien binnen dezelfde
termij n;

Dat het daaruit afleidt, op grond van
artikel 18 van voormelde wet, dat aanlegster van haar recht op hernieuwing
was uitgesloten;
Overwegende dat het aan aanlegster in
huur gegeven onroerencl goed, door de
verweerder op 1 februari 1952 verkregen
geweest zijnde, gezegde verweerder aan
aanlegster op 31 maart 1952 opzegging
heeft gegeven ten einde het gehuurde voor
eigen gebruik te betrekken;
Dat de bestreden beslissing, het vonnis
a quo bevestigende, de voor 20 november
1952 gegeven opzegging geldig heeft verklaard;
Over het eerste middel : scnending van
de artikelen 13, 14, 18 en 20 van de wet
van 30 aprH 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het handelsfonds, gewijzigd en
verklaard door de wetten van 22 en 24 december 1951, doordat het bestreden vonnis
eiseres vervallen verklaart van haar
recht op lmurverlenging, om reden dat
de wet niet bepaalt clat de huurder gehouden is de voorwaarden van de eigenaar aan te nemen, indien hij er niet op
antwoordt; ... dat de huurder integendeel
een wilsuiting moet te kennen geven en
nooit vermoed worclt in te stemmen met
de voorwaarden van de eigenaar .. . dat
zolang zijn aanvraag niet door een akkoord gevolgd geweest is er geen hernieuwing bestond, dan wanneer zoals eiseres
in hare regelmatige besluiten voor de
rechter over de grond staande hield « wanneer de huurder het aangetekend schrijven van de verhuurder ontvangt waarbij
een andere huurprijs en/of andere voorwaarden worden voorgesteld en hij niet
tot overeenstemming desaangaande met
de verhuurder is kunnen geraken, dan
heeft de huurder dertig dagen tijd om de
tussenkomst van de heer vrederechter in
te roepen, en, doet hij dat niet, de huurder verplicht is de hernieuwtng te aanvaarden mits de door de verhuurder voorgestelde huurprijs; oolr in dit geval wordt
hij geacht met de andersluidende prijs
en voorwaarden akkoord te gaan en
dan gaat de nieuwe huurovereenkomst
of de verlenging van rechtswege in mits
de door de verhuurder gestelde voorwaarden; dat wanneer de huurder niet binnen
de dertig dagen na het antwoord van de
verhuurder gedagvaard heeft, een nieuwe
huurovereenkomst van negen jaar tot
stand gelwmen is mits de door de verhuurder gestelde voorwaarden, dat eens
voormelde dertig dagen verstreken, dan is

(1) Raadpl. DE PAGE, C01nplement, b. III,
biz. 207; LA HAYE en VAN KERCKHOVE, «Propriete commerciale et baux commerciaux »,
.!ou1·n. t1·ib., 1953, blz. 294, n' 57; PATERNOSTRE, Baux comme1·ciaux et fonds de com-

rnerce, n' 231; contra : TsCHOFFEN en DuBRu,
Les ba"x commerciau,x, n' 102.
(2) Fr. verbr ., 3 januari 1892 (Si1•ey, 1892,
1, 352); Repert. prat. dr. bel(le, v' Comparution personnelle, n' 25.

BEWIJS. BURGERLIJKE ZAKEN. PERSOONLIJKE VERSCHIJNING DER PARTIJEN.
-NUl'. SOUVEREINE BEOORDELING DOOR
DE R.ECHTER OVER DE GROND.

1° Wanneer de huurder, die de hernieuwing van een onder toepassing van de
wet van 30 apr·il 1951 op de handelshuttrovereenlcomsten
vallende
huttrovm·eenl,:omst heeft aan,qevraagd, maar
aan wie de verhtturder 1·egelmatig heett
betelcend dat hij slechts alvlcoonJ ging
met de hernieuwing onder andere voorwaarden dan die voorgesteld door de
h·uurder·, binnen de der·tig dagen geen
antwoord verstrelct en zich v66r de
vredm·echter niet voor·ziet, staat die
onthattding niet gelijlc met een instemming met de voorwaarden van de verhtwrder, maar brengt het de uMsluiting van de hmwder mede van het recht
op her·nie1twing van de h1Htrovereen7comst (1). (Wet van 30 april 1951, artikelen 14 en 18.)
,
2° De rechter over de .q1·ond oordeelt 801!ver·ein, in burger-lijlce zalcen, of het al
clan niet nutti,q is de persoonlijlce ver.schijning van de partijen te bevelen (2).
(WOLTERS, 1'. DE BLIECK.)
ARRES'l'.

VERllR.,

1954. -
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-82verval van recht om deze laatste voor·waarden nog te betwisten ingetreden »,
doordat het bestreden vonnis, beslissende
dat eiseres geen huurverlenging verkregen had, de in het middel aangewezen
wetsbepalingen geschonden heeft :
Overwegende dat, indien artikel 14 van
de wet van 30 april 1951 bepaalt dat de
verhuurder, die binnen drie maanden
geen antwoord verstrekt op de door de
huurder regelmatig betekende aanvraag
om hernieuwing, geacht wordt met de
voorgestelde voorwaarden in te stemmen,
noch artikel 18 noch enige andere wetsbepaling voorziet dat de huurder, die jegens de verhuurder geen besluit neemt
ovei· de voorwaarden waarvan deze de
hernieuwing afhankelijk maakt, vermoed
wordt met gezeg·de voorwaarden in te
stemmen;
Dat noch nit de tekst noch nit de geest
van cle wet blijkt dat het stilzwijgen van
de huurder met een instemming met de
voorwaarden van de verhuurder gelijk- ·
staat;
Dat, waar de wetgever bepaalt dat de
huurder, binnen de dertig dagen van de
betekening door de verhuurder van zijn
voorwaarden, zich v66r de vrederechter
moet voorzien om het geschil te doen beslechten indien hij met gezegde voorwaarden niet akkoord gaat, en, waar hij
er bij voegt dat de hnurder derwijze moet
handelen op straffe van nitsluiting, hij
daardoor aan de hunrder voortaan niet
alleen het recht wil weigeren om de voorwaarden van de hernieuwing te betwisten
maar hem zoals in de artikelen 14, ali/ nea 2, en 16, I, 4°, alinea 3, van het recht
op hernieuwing zelf wil uitgesloten doen
verklaren;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel : schending
van de artikelen 1354, 1355, 1356, 1715,
1716 van het Burgerlijk Wetboek, 119, 428
van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging, en 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden vonnis de door eiseres in
regelmatige besluiten gevormde subsidiaire vraag tot bewijs van akkoord op
de tegenvoorstellen « door persoonlijke
verschijningen van partijen te bevelen enj
of om beroepster (eiseres) toe te laten om
bewijs te leveren door alle middelen van
recht, getuigen inbegrepen >>, niet-ontvankelijk heeft verklaard om reden dat « de
subsidiaire vraug . . . er op neerkomt het
bestaan. van een huurovereenkomst door
getuigen te willen bewijzen, in strijd met
de regelen van bewijsvoering van het
Burgerlijk Wetboek, dan wanneer de
vraag om bewijs door persoonlijke verschijning van partijen, door eiseres in
hare besluiten gevormd, geenszins gelijkstaat met een getuigenbewijs of er op
neerkomt en in beginsel in alle zaken

ontvankelijk is, ook in zake het bewijs van het bestaan ener huurovereenkomst, doordat het bestreden vonnis, oordelend dat de vraag om bewijs door persoonlijke verschijning niet-ontvankelijk
was, de in het middel aangehaalde beschikkingen geschonden heeft :
Overwegende dat, door het in het middel aangehaald motief, het vonnis de reden aangeeft waarom aanlegster niet ontvankelijk was om « door alle rechtsmiddelen, getuigenissen inbegrepen » het bestaan van het door haar beweerd akkoord
te bewijzen; dat het vonnis niet beslist
dat de insgelijks door aanlegster gedane
aanvraag om verschijning der partijen
niet ontvankelijk was;
Maar, dat de souvereine macht hebbende om dergelijke verschijning te bevelen
of niet te gelasten naar gelang hij ze al
dan niet nuttig oordeelt en verklaard hebbende « alle andere conclusies van de
hand te wijzen » de rechter over de grond
impliciet heeft beslist dat de. aangevraagde onderzoeksmaatregel nutteloos
was; .
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het derde middel : schending van
de artikelen 12, 13, 14, 18 en 33 van de
wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het handelsfonds, gewijzigd en verklaard door de wetten van 22
en 24 december 1951, doordat het bestreden vonnis de opzegging, door verweerder gegeven op 1 februari 1952 en bevestigd op 2 april 1952, geldig verklaart tegen 20 november 1952, om reden dat cc de
verkoopakte geen melding maakt van het
bestaan van een huurovereenkomst, zoclat een nieuwe niet geboekte hnurovereenkomst niet eens tegenstelbaar zou zi:fn
aan verweerder », clan wanneer, in de
veronderstelling - waarin de beslissing
zich hier plaatst - ener door eiseres verkregen huurhernieuwing verweerder de
hnurovereenkomst slechts kan verbreken,
wanneer cleze overeenkomst v66r de vervreemcling geen vaste datum heeft en
de hnurder het verhunrde goed sedert
ten minste zes maanden betrekt, mits de
huur een jaar te voren op te zeggen,
zulks binnen de drie maanclen na de verkrijging, en met duidelijke opgave van
de reden waarop de opzegging· gegrond is,
alles op straffe van verval; cloordat het
bestreden vonnis, door de betwiste opzegging geldig te verklaren tegen 20 november 1952, de in het. middel aangeduide
wetsbepalingen geschonden heeft :
Overwegende dat v66r de rechter over
de grond, aanlegster nit verweerders
gedragi:t;tg, die vooraleer hij eigenaar van
het onroerend goed werd, met haar besprekingen aanknoopte strekkende tot de
overneming van het bandelsfonds, heeft

-83willen af!eiden dat verweerder het bestaan van de hernieuwing van de huurovereenkomst had aangenomen;
Dat de rechter over de grond verklaart
dat deze gevolgtrekking in feite ongegrond is en de red en ervan geeft;
Overwegende dat deze feitelijke beschouwing welke tot de souvereine beoordelingsmacht van de rechter over de
grond behoort, volstaat om het afwijzen
van aanlegsters bewering te rechtvaardigen;
Overwegende dat, waar de rechter, de
tegenovergestelde veronderstelling vervolgens in acht nemend, bovendien doet gelden dat de beweerde huurhernieuwing aan
verweerder zelf niet tegenstelbaar zou
wezen,
U:ie
subsidiaire beschouwing
slechts een overbodige beweegreden van
het bestreden vonnis uitmaakt en dat het
middel, waar het deze beweegreden bestrijdt, derhalve, wegens gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten en, daar U:e voorziening v66r 15 september 1953 werd betekend, tot een vergoeding van 150 frank jegens verweerder.

Gelet op het bestreden

arrest, op 23 mei 1951 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest beslist dat de oplossing
van het vraagpunt te weten of de betwiste
koopwaar door verweerders aanvaard
werd afhangt (( van het felt of de voorgewende gebreken al of niet verborgen
of koopvernietigende gebreken zijn >> en
dat bijgevolg, (( in de huidige stand der
procedure het niet mogelijk is te beslissen over het middel van niet-ontvankelijkheid spruitende uit de al of niet aanvaarding der koopwaar door de kopers ll,
zonder het middel te weerleggen waarbij
eiser in zijn voor het hof van beroep genomen conclusies staande hield (( dat de
oorspronkelijke dagvaarding door de firma De Potter tegen de firma Chait gericht op 13 januari 1947 bepaalt : dat
onmiddellijk werd vastgesteld dat zoniet
de gause levering, toch een groot gedeelte er van niet aan de voorwaarden
van de verkoop beantwoordde; dat derhalve de hoofdvraag een vraag in verbreking is, enkel gesteund op de niet-geiijkvormigheid van zekere goederen geleverd
door de firma Chait aan de firma De Potter, niet-overeenstemming met de tussen
die partijen bedongen overeenkomst, dat
dienvolgens de invrijwaringroeping van
beroepene Chait om gegrond te kunnen
zijn insgelijks op zelfde niet-gelijkvormigheid nwet gesteund zijn ll; floordat bijgevolg het hestreden arrest beslist dat de
vorderingen op een verborgen of koopvernietigend · gebrek der betwiste koopwaar
gegrond zijn, zonder het middel te weerleggen waarbij eiser staande hield dat de
hoofdvordering, zowel als de vordering tot
waarborg, integendeel gegrond waren op
een gebrek aan gelijkvormigheid der geleverde koopwaar; doordat het bestreden
arrest dus niet wettelijk gemoti veerd is :
Overwegende dat, in zijne voor het hof
van beroep genomen conclusies, aanlegger geenszins staamle heeft gehouden dat
de vorderingen op een gebrek aan overeenstemming tussen U:e geleverde en de
verkochte koopwaren gegrond waren;
Overwegende dat, indien aanlegger in
deze conclusies beweerd heeft dat de
hoofdvordering (( een vraag in verbreking
is enkel gesteund op de niet-gelijkvormigheid van zekere goederen geleverd door de
firma Chait a an de firma De Potter ...
en met de tussen die partijen bedongen

(1) Verbr., lj3 october 1952 (A1·1·. Ve•·br.,
1953, biz. 83; B-ull. en PASIO., 1953, I, 89);
vergel. verbr., 11 december 1952 (AT7·. Ve1·br.,
1953, biz. 216; B1tll. en PAsro., 1953, I, 242).
(2) Wat betreft het onderscheid tussen de
vordering tot vernietiging van de verkoop wegens verborgen gebreken van de verkochte

zaak en de vordering tot ontbinding van de
verkoop gegrond op een tekortkoming aan de
verplichting om te ieveren, zie DE PAGE, b. IV,
n" 95, 167, 168 en 172; verbr., 6 april 1916
(B1tll. en PAsrc., 1917, I, 72) en 23 november
1939 (Ar1·. fT e1·br., 1939, biz. 225; Bull. en
PASIC., 1939, I, 488).

9 october 1953. - 1" kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggevm·,
H. Piret. GeUjlcluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. Pleiter, H. Van
Ryn.
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:BEWIJS. -

GELOOF VERSCHULDIGD AAN DE
AKTEN. BURGERLI,JKE ZAKEN. ExPLOOT VAN RECH'l'SINGANG. lN'l'ERPRE'l'ATIE
DOOR DE R.ECHTER. lN'l'ERPRETATIE VERENIGBAAR ME'l' DE BEWOORDINGEN VAN HET EXPLOO'r. GEEN SCHENDING VAN HET AAN DE
AK'l'EN VERSCHULDIGD GELOOF.

Schendt het qelooj niet dat verschul£ligd
is aan een 'exploot van 1·echtsingang de
rechter die aan dit ewploot een interpretat-ie geejt cUe rnet de bewoorclingen
ervan verenigbanr is (1) (2).
(VAN LEUI'EN, '1'. CHAI'l'.)
ARI{EST.

HET HOF; -

-84overeenkomst >> en dat « dienvolgens de invrijwaringroeping van beroepene Chait,
om gegrond te kunnen zijn, insgelijks
op dezelfde niet-gelijkvormigheid moet
gesteund zijn >>, hij zich niettemin er toe
beperkt heeft daaruit af te leiden dat, de
verkoopsvoorwaarden bepaald enerzijds
tussen Chait en de vennootschap De Potter en anderzijds tussen Chait en aanlegger niet dezelfde zijnde, aanlegger << niet
kan gehouden zijn in te staan voor nietovereenstemming der goederen met voorwaarclen >> overeengekomen tussen Chait
en de vennootschap De Potter, « waartoe
hijzelf zich niet tegenover zijn koper verbonden had >>;
Overwegende dat het bestreden arrest
derhalve voldoende antwoord op aanleggers conclusies heeft verstrekt, waar het
enerzijds vaststelt da't de wederzijds op
15 octolJer 1946 tussen Chait en de vennootschap De Potter en op 1G october 1946
tussen Chait en aanlegger gesloten verkoopovereenkomsten « niet identiek zijn >>
vermits aanlegger zich enkel heeft verbonden waren te leveren welke geheel
overeenstemden met stalen, wijl verweerder Chait zich daarenboven ertoe verplichtte waren te leveren welke zekere
bepaalde « karaktertrekken >> zouden vertonen, en waar het anderzijds aan de deslmndige gelast met het uiten zijner mening betreffende het gebrek aan overeenstemming der koopwaren, oplegt << een
onderscheid te maken tussen enerzijds de
gelijkvormigheid met de stalen, en ·anderzijds deze met de stalen en de verkoopsvoorwaarden van 15 october 1946 bepaald
tussen de partijen De Potter en Chait>>;
Overwegende dat het middel dientengevolge in feite niet opgaat; .
Over he't tweede middel : schending van
de artikelen 1126, 1134, 1319, 1320, 1322,
1625, 1641 tot 1644 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden arrest beslist dat de oplossing van het vraagpunt te weten of de betwiste koopwaar door verweerders aanvaard werd afhangt << van het fei't of de
voorgewende gebreken al dan niet verborgen of koopvernietigende gebreken zijn,
en dat bijgevolg in de huidige stand der
procedure, het niet mogelijk is te beslissen over het middel van niet-ontvankelijkheid spruitende uit de al of niet aanvaarding der koopwaar door de kopers ll,
dan wanneer de oorspronkelijke vordering, ingeleid door verweerster evenals
de vordering tot waarborg gevormd teg·en
eiser door verweerder, gegrond war en op
een gebrek aan gelijkvormigheid der geleverde koopwaar met de verkoopvoorwaarden en niet op een verborgen of koopvernietigend gebrek; doordat bijgevolg het
bestreden arrest, door te beslissen dat het
vraagpunt te weten of verweerders de betwiste koopwaar aanvaard hebben af-

1

hangt « van het feit of de voorgewende al
dan niet verborgen of koopvernietigende
gebreken zijn )), de bewijskracht geschonden heeft die aan de gedinginleidende exploten en de besluiten van pal'tijen verschuldigd is :
Overwegende dat, naar luid van het exploot van rechtsingang, de vennootschap
De Potter, tot staving harer vordering,
na te hebben gewezen op de bijzondere in
de tussen haar en verweerder Chait gee
sloten overeenkomst bedongen verkoopsvoorwaarden, welke van aard blijken om
de verkochte waar geschikt te maken tot
het gebruik waartoe zij bestemd was,
aanvoerde dat de verkoopsovereenkomst
« slecht was uitgevoerd geweest >> daar
<< zoniet de gause levering, dan toch een
groot gedeelte er van niet aan de voorwaarden van de verkoop beantwoordde >>;
Overwegende dat uit het bestreden arrest blijkt dat de rechters in hoger beroep, ten aanzien van de algemene bewoordingen van het exploot van rechtsingang hebben geoordeeld dat de vennootschap De Potter erin niet enkel het gebrek aan gelijkvormigheid heeft bedoeld
tussen de geleverde koopwaar en de verkochte koopwaar of het aan de koper ter
hand gestelde monster, doch ook het gebrek aan overeenstemming van het geleverde met de in de met Chait gesloten
overeenkomst bijzondere bedongen verkoopsvoorwaarden, maar tevens ook nog
elke miskenning van de beide krachtens
artikel 1603 van het Burgerlijk Wetboek
uit de verkoopovereenkomst voortsprui'tende hoofdverplichtingen en dus zowel
van de leveringsverpl~chting als van de
verplichting een koopwaar te leveren vrij
van om het even welk gebrek waardoor
zij ongeschikt zou worden gemaakt voor
het gebruik waartoe zij bestemd was;
Overwegende dat het bestreden arrest, waar het aldus het exploot van
rechtsingang heeft geintervreteerd in een
zin die met zijn bewoordingen verenigbaar is, het geloof niet heeft geschonden
dat aan dit exploot en aan de conclusies
is verschuldigd en dat het middel derhalve niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten en, daar de voorziening v66r 15 september 1953 betekend werd, tot de betaling ener vergoeding van 150 frank aan
elkeen der verweerders.
9 october 1953. - 1e kamer. - VoorzUter en verslaggeve1·, H. Vandermersch,

raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende oonol1tsie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
- Pleiters, HH. Van Ryn en Van Leynseele.
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1° J\HDDELEN TOT VERBREKING.
NIEUW MIDDEL. - BURGERLIJKE ZAKEN.
RECHTER IN HOGER BEROEP DIE HE1' BEROEP
ON'l'V ANKELIJK VERKLAAR'l' EN HET BEROEPEN VONNIS HERVORMT. - MIDDEL AFGELEID
HIERUI1' DA'l' HE1' BEROEPEN VONNIS IN HOOGSTE AANLEG WERD GEWEZEN. - MIDDEL DAT
VOOR DE EERSTE MAAL V66R HET flOF VAN
VERBREKING MAG WORDEN VOORGES'l'ELD.
2° 'BEVOEGDHEID EN AANLEG. BURGERLIJKE ZAKEN. - VORDERING TOT
AFPALING VAN AANGRENZENDE EIGENDOMMEN. VORDERING STREKKENDE TOT HET HOREN
VERBOD DOEN GEBRUJK 'l'E UAKEN VAN EEN
UITWEG OP AANLEGGERS EIGENDOU. - BEIDE
PUNTEN VAN DE VORDERING HEBBENDE EENZELFDE OORZAAK, IN DE ZIN VAN ARTlKEL 23
VAN DE WE1' VAN 25 MAART 1876 ..
3° VERJARING. - BURGERLIJKE ZAKEN.
MEDEEIGENDOM VAN EEN UITWEG. - KAN
DOOR VERJARING WORDEN VERKREGEN.
1 o Mag voor de eerste maal v661" het H of
van verlwelcing wo·rden voorgesteld, het
middel afgeleid hientit dat cle 1·echter
ho,qm· beroep onwettelijlc een beroep
in een bttrgerlij ke zaalc ontvanlcelij 7c
heett verlclaard en het beroepen vonnis
he1·vormd heeft, dan wannee1· de beslissing van de eerste rechter, om reden van
globale schatting van twee a,fzonderlijke
vorderingen, moest worden aangezien
als zijnde in hoo,qste aanleg gewezen (1). (Wet van 25 maart 1876, art. 23

in

en 33.) (Stilzwijgende beslissing.)
2° De eis tot afpaling van twee aangrenzende eigendommen en de eis strelckende tot het !wren ve1·bocl doen aan
verweerder gebntik te rnalcen van een
op aanleggers eigendom gelegen tt-itweg
hebben eenzelfde oMzaalc, in de zin van
artilcel 23 van de wet van 25 maa1·t
1876, te weten het j-zt1'idisch teit waardom· aanlegger het reclU van eigendorn
over het erf heeft ver1c1·egen; die twee
punten van de vorde1·ing moeten, d·ienvolgens, worden sarnengevoegd tot vaststeUinu van de aanleg (2).
3° De rnedee·igendom van een ttitweg lean
door verjaring worden verlcreuen (3).

roep gewezen door de Reclltbank van eerste aanleg te Dendermonde;
Over llet eerste mi,ddel : scllending van
de artikelen 1, 2, 3 (deze twee laatste gewijzigd bij llet koninkiijk besiuit nr 63
van 13 ja~uari 1935, artikeien 1 en 2,
en door artlkel 2 van de wet van 20 maart
1948) en van de artikelen 9, 21, 23 en 33
van de wet van 25 maart 1876 op de bevoegdlleid, doordat het bestreden vonnis
het door verweerder ingesteld hoger beroep tegen het vonnis van het Vredegerecht van het kanton Beveren-Waas dd.
21 juni 1949 ontvangen heeft en dit vonnis teniet heeft gedaan door op een andere wijze dan de eerste rechter de
grenslijn der eigendommen van de partijen te bepaien, en door te beslissen dat
een uitweg waarvan het beroepen vonnis
had gezegd dat hi.i uitsluitend op eisers
eigendom gelegen was en dat verweerder
hem niet mocht gebruiken, de gedwongen
medeeigendom was van partijen zodat verweerder hem oolr ten behoeve van zijn
eigendom mocht gebruiken, dan wanneer
eiser, in zijn inleidende dagvaarding, zich
ertoe had bepaald de << vordering >> op
meer dan 5.000 frank te schatten, alhoewel deze vordering twee afzonderlijke
eisen beg-reep : de ene, strekkende tot afpaling der eigendommen van de partijen,
en de tweede, strekkende tot het uitsluitend gebruik te zijnen behoefte van een
uitweg die hij beweerde geiegen te zijn op
zijn eigendom, en dat verweerder deze
schatting niet had verbeterd, zodat, bij
gebrek aan schatting van elk der onderdelen van het geschil- op eeu bedrag dat de
bevoegdheid in laatste aanieg van de vrederechter overscllreed, de beslissing van
deze laatste niet voor beroep vatbaar was
en de rechtbank, derhalve, het beroep
ambtshaive onontvankelijk moest verklaren:

HET HOF; - Gelet op llet bestreden
vonnis, op 8 december 1950 in lloger be-

Overwegende dat, naar luid van het
exploot van reclltsingang, de door aanlegger tegen verweerder ingestelde vordering strekte tot afpaling van de aangrenzende eigendommen der partijen, alsook
tot het horen verbod doen aan verweerder
gebruik te maken van een langs zijn
eigendom, doch op aanlegg·ers eigenclom
gelegen uitweg;
Overwegende dat iemands recht tot
afpaling van zijn eigendom, alsook zijn
recht om van dit eigendom uitsiuitend
gebruik te maken, waarop de twee punten
van aanleggers vordering wederzijds zijn
gegrond, beide eigenschappen zijn van

(1) Verbr., .10 mei 1951 (A1'1'. Verb1·., 1951,
biz. 525; Bull. en PAsrc., 1951, I, 617, en
nota 1).
(2) Raadpl. DE PAGE, b. V, n' 952; verbr.,
9 maart 1944 (Arr. Ve,-b,·., 1944, blz.l14; B~tll.
en PAsrc., 1944, I, 243); 18 maart 1948 (A,-,·.

Ve1·bT., 1948, hiz. 160; B-ull. en PAsrc., 1948, I,
179); 2 juni 1949 (A,.,-. Verb1·., 1949, biz. 366;
Bull. en PAsrc., 1949, I, 415, en nota 1,
biz. 416).
(3) DE PAGE, b. V, n' 1169; zie ook verbr.,
3 juni 1937 (B-ull. en PASIC., 1937, I, 170).

(ROBBERECHT, T. liWR'l'ELJiifANS.)
ARREST.

-86het recht van ei.gendom; dat beide punten twiste uitweg toegekend recht niet een
van aanleggers vordering derhalve uit recht van erfclienstbaarheid is, dat beeenzelfde oorzaak voortkomen : het juri- heerst wordt door de artikelen 686, 688,
dische feit waardoor aanlegger over het 690 en 691 van het Burgerlijk Wetboek,
betwiste erf het recht van eigendom heeft doch een recht van medeeigendom zoals
verworven; dat zij dienvolgens, krachbepaald door arttkel 577bis van hetzelfde
tens artikel 23 van de wet van 25 maart Wetboek;
1876, tot vaststelling van de aanleg dienOverwegende dat de medeeigendom van
clen te worden samengevoegd;
een uitweg door verjaring kan worden
Overwegende dat het bedrag waarop verkregen;
Overwegende dat het bestreden vonnis
aanlegger in zijn exploot van rechtsingang cle twee punten van zijn eis geza- de in het middel aangewezen wetsbepamenlijk heeft geschat het beloop van cle lingen niet heeft geschonden;
laatste aanleg overtreft;
Over het clerde middel afgeleid uit de
Overwegende dat het middel clerhalve schending van artikel 97 van de Grandwet, en de tegenstrijdigheid der motieven,
naar recht fault;
Over het tweede middel : schending welke met een gebrek aan motieven client
van de artikelen 686, 688, 690, 691, 2219, te worden gelijkgesteld, doordat het be2228, 2229 van het Burgerlijk Wetboek streflen vonnis enerzijds, aanneemt dat
en van artikel 97 van de Grondwet, door- de kwestieuze {litweg voor een deel uit de
<lat het bestreden vonnis, alhoewel het erven van beide partijen samengesteld is
toegeeft dat verweerder geen titel der zodat hij in gedwongen medeeigendo~
door hem ingeroepen erfdienstbaarheid aan beide partijen toebehoort, terwijl het,
van uitweg kan inroepen, het bestaan dier ten andere, verklaart dat elke partij een
erfdienstbaarheid erkent, zich steunende onvercleelde helft ervan bezit, dan wanneer heti tegenstrijdig is te zeggen dat
op het feit da t, sinds onheuglijke tij den,
de kwestieuze uitweg ten behoeve der partijen ' medeeigenaars zijn van een
eigendommen van be~de partijen gebruikt· strook grond - wat veronderstelt dat
wordt, en eruit afieidt dat de bedding van hun onverdeeld recht zich op geheel die
deze uitweg de medeeigendom van beide strook uitstrekt - en, anclerzijds, te bepartijen geworden is, dan wanneer het ge- slissen dat ieder van hen eigenaar van de
bruik van een niet voortdurende erf- helft ervan is :
Overwegende, enerzijds, dat het bestredienstbaarheid niet kan gelden als een
den vonnis niet heslist dat elkeen cler parvoortdurend en onafgebroken ongestoord
openbaar en niet dubbelzin~ig bezit al~ tijen eigenares is van de helft van de beeigenaar, en, dus het bekomen van de twiste uitweg doch wel dat « beide parmedeeigendom van de bedding van deze tijen elk voor een onverdeelde helft kwestieuze uitweg· in medeeigendom bezituitweg niet als gevolg kan hebben :
Overwegende clat, na te hebhen aange- ten '';
Overwegende, anclerzijds, dat het vonstipt dat aanlegger « niet betwist dat
sinds onheuglijke tijden cle uitweg ten be- nis geen tegenstrijdigheid inhoudt, waar
hoeve van beide eigendommen wordt "'e- het, na vooreerst te hebben beslist dat
uitweg de medeeigendom van de aanbruikt ''• en na te hebhen vastgesteld dat de
legger en van de verweerder is, vervol<< de uitweg niet uitsluitend op aimleggers eigendom ligt, doch integendeel voor gens oorcleelt dat, naar luid van het areen cleel u~t beide erven werd samenge- .tikel 5777Jis, 1 en 2 van het Burgerlijk
Wetboek, het onverdeeld aandeel van
stelcl ''• het bestreden vonnis, op grond iecler
der partijen in de betwiste uitweg
ener souvereine beoordeling van de gegeveus der zaak, beslist had dat « beide par- de helft is;
Overwegencle clat het middel in feite
tijen, zelf of door hun rechtsvoorgangers,
ten titel van medeeigenaars sinds meer niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziedan dertig jaar de uitweg hebben bezeten naar de vereisten van artikel 2279 ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten
van het Burgerlijk Wethoek ''• en eruit en claar de voorziening v66r 15 september
afleidt dat de ui,tweg· « in gedwongen me- 1953 wercl betekend, tot betaling ener
deeigendom aan beide partijen toebe- vergoecling van 150 frank jegens verwcerhoort, en clat, waar het juist aandeel van der.
ieder partij in deze uitweg niet is bewe9 october 1953. - 16 kamer. - Voorzen, client vermoed te worden clat elke zitter
en ·ve·rslaggever, H. Vandermersch,
partij een onverdeelde helft er van bezit raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ge(art. 577b·is, paragraaf 2, van het Burgerlijlclttidenae concl.u.s-ie, H. Raoul Hayoit
lijk Wetboek) '';
clc 'l'ermicourt, eerste ad vocaat-generaal.
Overwegende dat uit deze beweegnidePlciters, HH. Van Leynseele en della
nen blijkt dat, in strijd met wat in het Faille ll'Huysse.
middel wordt beweerd, het door het bestreden vonnis aan verweerder op de be-
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1°

BEWIJS. BuRGERLIJKE ZAKEN. DESKUNDIGENVERSLAG·.
BEOORDELINGSMACHT VAN DE REOHTER OVER DE GROND.

2°

BEWIJS. BURGERLIJKE ZAKEN. DESKUNDIGENVERSLAG. VONNIS DAT AAN
DE DESKUNDIGE EEN MENING TOESOHRI.JF'r
DIE DEZE NIET HEEFT UITGEDRUK1', OF VASTSTELLINGEN, WELKE HIJ NIET HEEFT GEDAAN.
SOHENDING VAN HE1' AAN HE1' VERSLAG
VERSOHULDIGD GELOOF.

1 o H et deslcundigenvm·szau heeft sleohts
de waarde van een advies overgelaten
aan de beoordeling van de reohter, onder dit voorbehoud dat de reohter niet
vermag aan de deskundige een men:ing
toe te sohrijven die deze niet heeft
uitgedntlct, of vaststellingen, wellce hij
niet heett gedaan (1).
2° Eohendt het geloof versolwldigd aan
een deskttndigenverslag, het vonnis dat
aan de deskundige een rnening toesohrijft, die deze niet heett u.itgedntkt,
of vaststellingen, wellce hij niet heeft
gedaan (2).
(LONOKE, T. DELVAU-X.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 6 maart 1952 gewezen door de
Rechtbank van eerste aanleg te Veurne;
Over het enig middel : schending van
de artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, schending van het geloof verschuldigd aan het deskundig verslag van de heer Gunst dd. 31 mei 1951,
waarop de rechtbank wijst, doordat het
bestreden vonnis zich op dit verslag steunt
en op de zogezegde vaststelling die de deskundige zou gedaan hebben en volgens
dewelke « de dakwerken, uitgevoerd door
verweerder op verzet (tegenwoordige
eiser) zekere gebreken vertonen », gebreken « die de deskundige beschrijft en
schat », om eiser te veroordelen tot het
uitvoeren van de door de deskundige aangeduide herstellingswerken binnen de
maand van de betekening van het vonnis,
dan wanneer het gezegd deskundig verslag
duidelijk verklaart dat de gebreken waarover de verweerder zich bekloeg, uitsluitend te wijten zijn aan de slechte muurbedekkingen die door verweerder uitge(1) Verbr., 23 ·januari 1947 (A1~·. Ve?·b1·.,
1947, biz. 16; B1tll. en PAsrc., 1947, I, 23);
14 juni 1949 (A,.,.. Ve?·b,·., 1949, biz. 385;
Bull. en PASIC., 1949, I, 436); 13 juli 1950
(Bull. en PAsrc., 1950, I, 831); 11 juni 1953
(Afi·. Verb?·., 1953, biz. 692; Bull. en PAsrc.,
1953, I, 795).

voerd werden, en niet aan de door eiser
uitgevoerde asfaltbedekking, en, aldus,
aan het deskundig verslag een betekenis
geeft die volkomen in strijd is met de bewoordingen en de vaststellingen van het
ingeroepen verslag :
Overwegende dat uit het bestreden vonnis en uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat aanlegger, aannemer van
dakwerken, de verweerder dagvaardde
tot betaling van het saldo van de prijs
van de door hem op het onroerend goed
van verweerder uitgevoerde dakwerken;
Dat, verweerder beweerd hebbend dat
gezegde werken niet volgens de regelen
der kunst uitgevoerd werden, de rechter
over de grond een deskundige aanstelde
met opdracht na te gaan « of het werk
volgens de regelen der kunst en de overeenkomst tussen partijen verricht werd,
en welke de oorzaak is van de gebreken
waarover eiser op verzet (hier verweerder) zich beklaagt »;
Overwegende dat het verslag van de
deskundige hierop wijst dat aanlegger
<! een asfaltbedekking moest uitvoeren,
waarop verweerder, door tussenkomst van
zijn aannemer-metser en op zijn kosten,
een laag ciment en de dekking op de muren moest Iaten uitvoeren >>; Dat indien het vaststelt dat de asfaltbedekking goed uitgevoerd is geweest, dit
zo niet is voor de dekking op de muren,
welke niet volgens de regelen cler kunst
opgemaakt wercl;
Dat het nit deze vaststellingen heeft afgeleid dat de gebreken waarover verweerder zich bek laagt 't is te zeggen
zekere doorsijpelingen, te wijten zijn
aan de slechte muurbeclekking en ook,
gedeeltelijk aan de metserij met lokaalbakstenen der buitenmuren welkP aan regen en wind blootgesteld zi in;
Overwegende dat de rechter over de
grond verklaart « dat de deskundige de
mening is toegedaan, dat de door verweerder op verzet uitgevoerde dakwerken zekere gebreken vertonen, dat de deskundige deze beschrijft en de herstellingswerken ervan op de som van 1.950 frank
schat »;
Dat hij, dienvolgens, aanlegger veroordeelt, gezegde herstellingswerken uit
te voeren binnen de maand van de betekening van het vonnis;
Overwegende dat het bovenaangehaald
motief van het vonnis dat de enige grond
ervan uitmaakt, onverenigbaar is met de
termen van het verslag van de deskundige;
(2) Zie, de in de voorgaande nota vermelde an·esten alsoolr verbr., 9 juli 1951 (AI?'.
T'el'b?·., 1951, blz. 669; Bull. en PAsrc., 1951, I,
771) en verbr., 5 mei 1952 (A1··r. Ve,·b,·., 1952,
biz. 477; B1tll. en PASic., 1952, I, 548).

-88Overwegende dat, indien een deskundigenverslag enkel de waarde heeft van een
advies overgelaten aan de beoordeling van
de rechter, deze nochtans het aan het
verslag yerschuldigd geloof schendt, wanneer hij de deskundige een mening toeschrijft, die deze niet uitgedrukt heeft, of
vaststellingen, welke hij niet heeft gedaan;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat melding· van het
onderhavig arrest zal gedaan worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder tot de kosten;
verwijst de alzo beperkte zaak naar de
rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk.
9 october 1953. - 1° kamer. - Voorzitter, H. Vanclermersch, raaclsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Bayot. - Gelijlcluidende conclttsie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
aclvocaat-generaal. - Pleite·r, H. Van
Leynseele.

rechtspleging aangevuld bij artikel 3 van
cle wet van 9 maart 1908) ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt eiser tot cle kosten.
12 october 1953. - 2° kamer. - Voor•
zitter, H. Wouters, voorzitter. Verslaggevet·, H. 0. Louveaux. - Gelijklttidende concl1tsie, H. Mahaux, advocaatgeneraal.
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1° REOHTEN VAN DE VERDEDIGING.
S'£RAFZAKEN. SCHENDING VAN DE RECHTEN DER ilERDEDIGING, BIJ RET YERHOOR VAN
EEN GETUIGE DOOR DE EERS'l'E RECH'l'ER. GETUIGE OPNIEUW EN REGELMATIG GEHOORD
DOOR DE RECH'l'ER IN HOGER BEROEP. VEROORDELING VAN DE YERDACH'J'E GEGROND
OP RET IN HOGEH BEROEP GEDAAN ONDERZOEK, ME'f Ul'l'SLUI'l'ING VAN DE IN EERS'l'E
AANLEG AFGENOlliEN GE'l'UIGENISSEN. GEEN
SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.

2° l\HDDELEN TO'l' VERBREKING. -
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VOORZIENING IN VERBREKING.
-

TERMIJN. -

STRAFZAKEN. -

ARREST
VOORZIENING DOOR DE YEROORDEELDE BINNEN DE
GEWONE 'l'ERl>HJN VAN VERZE'l'. NIE'l'-ONTVANKELI.TKHEID.
VAN VEROORDELING BIJ VERSTEK. -

Is niet ontva.nlceUjlc de voorziening doo·r
de venlnchte binnen de gewone te,·m·ijn
·vnn verzet ingesteld tegen een arrest
wnarbij hi.j bij verstelc vm·oo1·deeld
wonlt (1). (Strafb. van strafv., arti-

kel 413.)
(PRINSEN.)
ARREST.

RET HO]'; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 juni 1953 llij verstek gewezen cloor het Hof van beroeD te Brussel;
Over cle van ambtswege opgeworpen
groncl van niet-ontvankelijkheicl :
Overwegende ditt het lJestreclen arrest
OD 13 juli 1953 aan eiser betekend wercl,
clat het clerhalve nog vatbaar was voor
verzet, wanneer eiser op 22 juli 1953 verklaarcl heeft zich er tegen in verbreking
te voorzien;
Dat de voorziening clan ook voorbarig
was en clienvolgens niet ontvankelijk
(artikel 413 van het Wetboek van straf(1)
1953,
nota
(2)

Verbr., 13 october 1952 (A1T. Yet·b,·.,
biz. 50; Bull. en PASIC., 1953, I, 52, en
3).
Zie verbr., 10 juli 1946 (An·. Ye1·b•·.,

STRAFZAKEN -l\1IDDEL HIERUI'J' AFGELEID DAT
EEN ONREGELMATIG GEHOORDE GETUIGE ZIJN
GE'l'UIGENIS NIE'l' 1\IEER KON WIJZIGEN, TOEN
HIJ OPNIEUW GEHOORD WERD DOOR DE RECH'J'ER IN HOGER BEROEP, OP GEVAAR AF WEGENS VALSE GE'l'UIGENIS MOEILIJKHEDEN 'l'E
HEBBEN. :MIDDEL S'l'EUNEND OP EEN LOU'l'ERE . ONDERSTELLING. l\1IDDEL DAT NIET
KAN AANGENOMEN WORDEN.

1° Wanneer de t·echten van de venlediging geschonaen werden bij het verhoor
van een gettti[le door cle eerste rechter,
mnw· flie getuige opnieuw en regelmati.Q
floor (le rechte1· in hager bm·oep geh001'cl wenl en wnnneer deze de verooraeling vnn de vm·dachte g·rondt op het
in hager be·roezJ geclnnn onderzoek, met
ttitsl·uit'ing vnn de in eerste aanleg afgenomen [letuigenissen, schendt die beslissinu de ·rechten van de venlediging
n·iet (2).
2° Knn niet anngenomen worden het middel hientit ajgeleid dnt een getuige, on·regelmatig ueho01·d in eerste aanleg,
zijn [!Ctttigenis niet mee1· leon wijzigen,
toen hij opnieuw ao01· de eerste rechtm·
uehoo1·d we·rd, OlJ gevaar af wegens
vnlse [letnigenis moeilijlcheden te hobben, en geste·und op cle loutere onderstellin(f dnt die f!Ct1tt:ge in eerste aanleg een vnlse getnigenis zmJ afgelegd
hell ben (3).
1946, biz. 269; Bttll. en PASIC., 1946, I, 293);
30 october 1950 (A.rr. Ve1·b•·., 1951, biz. 90;
B·ttll. en PAsrc., 1951, I, 110).
(3) Zie nota 2 onder het arrest, B-ttll. en
PASIC., 1954, 1, 101.

89(REMAEL.)
ARRES"l'.
HET HOl<'; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 januari 1953 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Antwerpen;
Over het middel, afgeleid nit de schending van de rechten van de verdediging,
doordat het bestreden vonnis steunt op de
verklaringen van getuigen, welke door de
Politierechtbank van het kanton Brecht
onder eed gehoord werden op de terechtzHting en in afwezigheid van aanleggers
gevolmachtigde, dan wanneer de zittingbladen van 9 october 1952 en 13 november
1952 valselijk vaststellen, het eerste dat de
zaak naar de terechtzitting van 13 november 1952 verwezen werd in stede van naar
deze van 11 december 1952, het tweede dat
aanleggers gevolmachtigde aanwezig was,
derwijze dat de getuigen, welke v66r
de eerste rechter in een niet op tegenspraak gedaan onderzoek gehoord werden, niet bij hun verhoor op 27 januari
1953 door; de rechter in hoger beroep, hun
op 13 november 1952 afgelegde getuigenissen konden wijzigen op gevaar af wegens
valse getuigenis moeilijkheden te hebben,
dat het minstens past het onderzoek van
de eis in verbreking te schorsen tot
wanneer de uitslag van de door aanlegger bij de procureur des konings ingediende klacht wegens valsheid in de zittingbladen van 9 octo!Jer en 13 november
1952 zal gekend zijn :
Overwegende dat, in uitvoering van een
in kracht van gewijsde gegaan arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling
van het Hof van beroep te Brussel dd.
2 juli 1953, de verslagbladen van de Politierechtbank van het kanton Brecht in
de zaak van aanlegger, respectievelijk
gedagtekend 9 october 1952 en 13 november 1952, wegens stoffelijke valsheid verbeterd werden in deze zin, wat betreft
het verslagblad van de zitting van 9 october 1952, dat de rechtbank op deze datum de zaak in voortzetting naar de zitting van 11 december 1952 verzonden
heeft, en, wat betreft het verslagblad van
de zitting van 13 november 1952, dat
betichte op deze datum niet in eigen persoon noch in persoon van een gemachtigde verscheen; dat aldus het verzoek om
schorsing van het onderzoek van de voorziening zonder voorwerp voorkomt;
Overwegende, enerzijds, dat het bestreden vonnis vaststelt dat de door de eerste
rechter voor vaststaand gehouden telastleggingen bewezen zijn gebleven door het
in hoger beroep gedaan onderzoek, nl.
door de verklaringen afgelegd door getuigen ter zitting van 27 januari 1953 en met
uitsluiting van de in het zittingblad van

de politierechtbank dd. 13 november 1952
opgenomen getuigenissen;
Dat in dit laatste slechts de verklaringen van rijkswachter Leo Verreet zijn
opgenomen;
Dat, anderzijds, het proces-verbaal van
de terechtzitting van 27 januari 1953 vaststelt dat de rechter in hoger beroep regelmatig en op tegenspraak voornoemde
getuige gehoord heeft en bovendien ook
rijkswachter Jan Schellekens;
Dat aldns de in eerste aanleg begane
schending van de rechten van de verdediging hersteld werd;
Overwegende bovendien dat het middel
steunt op de loutere onderstelling dat
eerstgenoemde getuige een valse getnigenis zou afgelegd hehhen;
Dat het middel bijgevolg niet kan aangenomen worden;
En overwegende dat, voor het overige,
de snbstantHHe of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
12 october 1953. - 2" kamer. - Voorzittm·, H. Wouters, voorzitter. Verslaggever, H. Belpaire. - Gelijkluidende
conclusie, H. Mahaux, advocaat-generaal.
- Pleite1·, H. Brnneel (van de Balie van
Antwerpen).

2" KAMER. -

12 october 1953

VOORZIENING IN VEJRBREKING.
TERMIJN. - S"I'RAFZAKEN. - VooRziENING
DOOR DE VERDAOHTE TEGEN EEN DOOR HE"l'
HOF VAN BEROEP OP TEGENSPRAAK GEWEZEN
ARREST VAN VEROORDELING.
Wercl te laat ingesteld, de voorziewi.ng
meer clan tien vrije clagen na de uitspraak door de verclachte gedaan tegen
een a1-rest van ve·roorcleling gewezen
do01· het hot van beroep op tegensp1·aalc
over de pu.blieke vorclering en op 'de
b!trgerlijlce vo1·clering (1). (Weth. van

strafv., art. 373; wet van 5 juli 1939,
art. 1.)
(VAN DEN EYNDEN, 'l'. DE NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
« LES ASSUHANOES DU CREDIT>>.)
ARREST ..
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 mei 1953 door het Hof van
(1) Verbr., 6 october 1952 (Bull. en PAsrc.,
1953, I, 32, en nota 2).

-90beroep te Brussel op tegenspraak gewezen;
Overwegende dat de verklaring tot verbreking op 8 juni 1953 gedaan werd, hetzij na het verstrijken van de daartoe
door artikel 373 van het Wetboek van
strafvordering gestelde termijn;
Om die redenen, verwerpt de voorzie.ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
12 october 195i3. - 2° kamer. - Voor;;'itter, H. Wouters, voorzitter. Ver8l(l,ggever, H. Belpaire. - Gelijlcl·niclencle
conclnsie, H. Mahaux, advocaat-generaal.

l
1°

e

KAMER. -

15 october 1953

BEVOEGDHEID EN AANLEG.
BURGERLIJKE
ZAKEN.
BURGERLI.JKE
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, AAN DEWELKE EEN AAN DE VREDERECH'1'ER· TOEBEDEELD GESCHIL OPGEDRAGEN IS. VERWERENDE PAR'1'IJ HE1' UIT HANDEN GEVEN VAN
DE RECH'l'BANK NIET AANVRAGEND. VERBOD,
VOOR DE RECHTBANK, ZULKS VAN A~:1BTSWEGE
TE DOEN.

2°

ERFENISSEN.
KLEINE NALATENSCHAPPEN. WET VAN 16 MEl 1900, ARTIKEL 4. EIS T0'1' UI'l'OEFENEN VAN HET
RECH1' TOT OVERNEMING, NA EEN VORDERING
TOT VEREFFENING EN VERDELING. GEEN
BETWIS'l'ING, VOOR DE HECH'l'ER OVER DE
GROND, STEUNEND OP EEN YERZAKING VAN HE'!'
RECH'l' TOT OVERNEMING. MIDDEL, UIT
ZULKE VERZAKING AFGELEID, .NIE'l' MOGENDE
VOOR DE EERSTE MAAL VOOR HE'!' HOF VAN
VERBREKING VOORGEDRAGEN WORDEN.

3°

ERFENISSEN.
KLEINE NALA'l'ENSOHAPPEN. "VE1' VAN 16 MEl 1900, ARTIKEL 4. RECH'l' '1'0'1' OVERNEMING. BEGRIP EN S'l'REKKING.

4°

ERFENISSEN.
KLEINE NALA'rENSCHAPPEN. WE'!' VAN 16 MEl 1900, ARTIKEL 4.- RECHT TOT OVERNEMING.- VOORWERP. DRAAGWIJDTE.

l)o

ERFENISSEN.
KLEINE NALATENSCHAPPEN, WE'1' VAN 16 J\oiEI 1900, ARTIKEL 4, 3° LID, RECHT TOT OVERNEMING.
SAMENLOOP VAN VERSCHILLENDE BELANGEN.
MEERDERHEID VAN DE BELANGEN,- BEREKENING.

1° De t·echtb(l,nlG VCtn ee1·ste (U£nleg, C£(1,n
clewellce een (1,(/,n cle vreclerechter toebecleelcl ueschU. O]Jgeclrctyen is, /c(l,n cle
Z(l,(l,lc slechts nit cle h(l,nden yeven indien
de v~owwet·ende ]Jartij het vrn(l,gt (1).

(Wet van 25 maart 1876, art. 8, gewijzgid bij de wet van 15 maart 1932, artikel 1.)
(1) Verbr., 9 mei 1940 (B-ull. en PASIC., 1940,
I, 32, en nota 2),

2° W (l,nneer een partij, die eet·st een vorde·rlny tot vm·effeniny en vm·aeling ingestelcl heeft, d(l,(l,r'lt(l, een eis heeft ingesteld tot ui.toefenen v(l,n het recht tot
overnerning, inge•rich t bij (l,rtikel .q V(l,n
cle wet V(l,n 16 rnei 1900 betTeffende de
erfregeling V(l,n cle lcleine n(l,l(l,tenschappen, en wanneer clie l(l,(l,tste eis v66r cle
rechte·r over cle g1·oncl niet wercl betwist,
wegens verz(l,/cing V(l,n clit recht tot
overnerning, lc(l,n niet voor cle eerste
m(l,(l,l v66r het Hot V(l,n verbrelcing worclen vooryeclra.gen het miclclel fl(l,t (l,({,nvoert clctt, cloor het instellen V(l,n cle
vorcleri.ng tot ve1·ettening en vercleling,
cle oorspronkelijke (1,(/,nlegger v(l,n cle eis
tot overnerning zo·u hebben (l,jgez·ien (2).
3° Het 1·echt tot overneming, voorzien bij
(l,rtikel .q van cle ~vet V(l,n 16 rnei 1900
bet1·effende de erfcleling V(l,n de lcleine
n(l,l(l,tensch(l,ppen, rn(l,(l,lct een wijze van
vercleling V(l,n de gemeenschap en van
cle nalntenschap ~tit st1·elclcencle tot het
vom·Jcomen van de ·verb1·olylceUng van
de in cleze bep(l,ling aangecluide goede1·en (3).

4° Het recht tot overnem·ing, ·voorzien bij
(l,rtilcel .q van cle wet van 16 mei 1900
betreffencle cle erfcleUng van de lcleine
nal(l,tenschappen, slaat nooclzalcelijlcerwi.jze op al cle goecleren van de gemeensch(l,p en van cle nalatenschap, waarvan
cle erfgenamen en de niet uit cle echt
of van tafel en becl gescheiden overlevencle echtgenoot medeeigenaars zijn,
wellc oolc cle oo1·sprong zij van de zalcelijlce rechten V(l,n sornrnigen hunner,
zoncler cla(l,rvan het aancleel nit te zoncle·ren van cle overlevencle echtgenoot in
de gerneenschap wellce tussen hem en
cle de cujus best(l,an he eft (4).
5° W(l,nneer verschillende belanghebbenclen het 1·echt tot overneming, voorzien
bij arti.lcel .q V(l,n cle wet V(l,n 16 mei
1900 ·willen u.itoefenen, geschiedt de berelcening 'l'an de meerclerheicl cle1· belnnaen op g1·onclslcbg van (l,l de goedet·en
van cle gemeenschap en V(l,n cle n(l,latenschap, wa(I,1''V(/,n cle e1·jgen(l,men en de
ni,et ·nit echt of vnn tafel en becl gescheiden overlevencle echtgenoot rnecloo·igenanrs zijn, welk oolc cle oorsprong zij
van cle zMcelijlce ·rechten van sornmi.qen
h'll.nne1·, zonclm· claa1·van het (l,ftncleel 11it
te zoncleren V(l,n cle overlevencle echtgenoot in cle aemeenschap wellce tussen
hem en cle de cujus bestaan heeft, zi.in
vnwhtgebntil• nochtans niet in (1,(/,nmerlcing lcomend (5).
(2) Repert. pmt. dtt d1·oit bel(!e, v" Stwces.~ion.~, n" 3047 en 3048. ·zie ook verbr., 28 november 1946 (ATr. Ve1·br., 1946, biz. 414;
Btlll. en PAsrc., 1946, I, 44'9),
(3) (4) en (5) Repe,.toit·e pmtiqu.e du droit
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HET ROF; - Gezien het bestreden
vonnis, op 3 april 1952 gewezen door de
Rechtbank van eerste aanleg te Rasselt;
Over het eerste mid del : ·schending van
het artikel 4, en bijzonder 4, alinea's 1,
4, 5 en 6 van de wet van 16 mei 1900 betreffende de kleine nalatenschappen, doordat het bestreden vonnis de vordering tot
overneming ingesteld door de aanleggers
verwerpt en aan de verweerder Georges
Wiams, die in vereffening en verdeling
had gedagvaard, het recht toekent om de
betwiste goederen over te nemen, bij toepassing van bovengenoemd artikel 4, dan
wanneer volgens deze bepaling een vordering tot overneming nooit v66r de rechtbank van eerste aanleg mag ingesteld
worden, tenzij toevallig of bij tegeneis
door de verwerende partij op een hoofdeis tot veiling of op een eis in vereffening
en verdeling, en dan wanneer het instellen van een dergelijke vordering bovendien de verzaking van de vordering tot
overname veronderstelt :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, naar luid van het artikel 1 van de wet van 15 maart 1932, de
rechtbanken van eerste aanleg kennis nemen van zaken. van alle aard, dat zij een
geschil dat aan de vrederechter toebedeeld is, slechts nit handen lmnnen geven
wanneer de verwerende partij het vraagt;
Overwegende dat uit geen enkel stuk
van de procedure waarop het hof acht
vermag te slaan blijkt dat aanlegster,
verweerster voor de rechter over de
grond, zou hebben aangevraagd dat de
rechtbank van eerste aanleg het haar opgedragen geschil nit handen zou geven;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, waar aanlegster in
het tweede onderdeel van het middel aanvoert dat door het instellen ener vordering tot vereffening en verdeling, verweerder Georges 'Viams de eis tot overname zou hebben verzaakt, dit middel
dat, aan de openbare orde vreemd is,
niet voor de rechter over de grond werd

opgeroepen en dienvolgens niet voor de
eerste maal voor het Rof van verbreking
kan voorgedragen worden;
Overwegende dat geen enkel van de
beide onderdelen van het middel kan worden aangenomen;
Over het derde, het vierde en het vijfde
middel samen : derde middel afgeleid
nit de schending van artikel 4 en bijzonder 4, alinea's 1 en 3, van de wet
van 16 mei 1900 betreffende de erfregeling van de kleine nalatenschappen en
711 van het Burgerlij!r Wetboek, doordat het bestreden vonnis de vordering·
tot overneming ingesteld door aanleggers verwerpt en aan verweerder Georges Wiams het recht toekent de bctwiste goederen over te nemen : a) nalatenschap Maria Lievens : 1 o bouw land gelegen ter plaatse genaamd « Boven den
DrieS)>, 2° boomgaard gelegen ter plaatse
genaamd «Ret Dorp >>; b) de helft der
gemeenschap « Wiams-Lievens >> : 1° huis,
boomgaard, tninen, aanhorigheden gelegen ter plaatse genaamd « Rekstraat >>,
2° bonwland gelegen ter plaatse genaamd
<<Ret Dorp >>, dan wanneer het recht tot
overneming niet voor een deel mag uitgeoefend worden en dat, vermits het een
wijze van verdeling uitmaakt, het op het
geheel der onverdeelde goederen moet uitgeoefend worden : vierde middel : schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 4 en bijzonder 4, alinea's 1 en 3,
van de wet van 16 mei 1900 over de erfregeling van de kleine nalatenschappen,
doordat het bestreden vonnis de vordering
tot overneming ingesteld door aanleggers
verwerpt en aan verweerder Georges ·
Wiams het recht toekent de betwiste goederen over te nemen na er op gewezen te
hebben dat bij akte van 28 september
1950, de vierde verweerder aan aanlegster
Aline Wiams zijne onverdeelde helft in de
gemeenschap heeft verkocht, te weten in
het huis en tuin, en de boomgaard gelegen
te Korthys, kad. sect. 267s/g, groot samen
12 aren, dat de aanlegster niet gerechtigd
is deze goederen mede te rekenen om haar
aandeel in de over te nemen goederen te
bepalen, dat slechts voor rle overname de
volgende goederen in aanmerking kunnen
genomen worden : a) nalatenschap Marie
Lievens : ... b) de helft der gemeenschap
Wiams-Lievens : 1° huis, boomgaard, tuin
en aanhorigheden... wijk B, n"• 267 en

belge, v' 8-uccessions, n" 2996, 3016, 3018, 3021,
3040, 3041; DE PAGE, b. IX, n" 1063 en 1064;
KLuYSKENS, ·b. II, Erfenissen, 4" uitg., biz. 102
en 104; ERNST, Regime successm·al des petits
hh·itages, n" 53, 57, 67, 68, 78 en 81; GoosSENs, « Commentaire de Ia loi du 16 mai 1900 »,
Rev. pmt. notariat, 1900, biz. 354 tot 356 en
365; DEZEGHER, Erf•·egelingen de1• kleine nalatenschappen, n" 26, 27 en 51; Reweil general

de l' em·egist•·enwnt et d·u not(l;riat, 1953,
biz. 430 en volg. Zie ook verbr., 28 november
1946 (Arr. Ve1·br., 1946, biz. 414; Bull. en
PASIC., 1946, I, 449); 6 november 1947 (A1·r.
Ve1·b1·., 1947, biz. 354; Bull. en PASIC., 1947, I,
467); 3 juni 1948 (A1'1". Vm·br., 1948, biz. 307;
B1tll. en PAsrc., 1948, I, 355); 16 maart 1950
(A1T. Verbr., 1950, biz. 470; Bttll. en PAsrc.,
1950, I, 501).

(DE ECHl'GENOTEN BRONCKAERl'S-WIAMS,
•.r. WIAMS EN CONSORTEN.)
ARREST.

-92267s, groot samen 21 a. 20 ca.; 2° bouwland ... wijk B, 235a, groot 3 a. 20 ca., en
doordat het bestreden vonnis verder de
meerderheid der belangen volgens de hager genoemde goederen bepaalt, dan wanneer, in de veronderstelling dat de
stelling van het vonnis juist is, qttod non,
de meerderheid der belangen niet op de
helft had moeten berekend worden, doch
op het geheel van het hoger bedoeld
- goed : << bouwland, wijk B, 235a ll dat
in de verkoopakte van 28 september 1950
niet begrepen is, en dat daarenboven het
vonnis aan het goed, dat het voorwerp
van de genoemde altte was, om de beurt,
een oppervlakte van 12 a. en verder van
21 a. 20 ca. toekent, waaruit volgt dat
het vonnis een dnbbele tegenstrijdigheid
inhoudt, dat de rechters over de grond de
meerderheid der belangen niet jnist hebben berekend en zij in ieder geval aan het
Hof van verbreking niet toelaten na
te gaan of de overname werkelijk
door de meerderheid der belangen werd
heslist : vijfde middel : schending van
artikel 4 en bijzonder 4, alinea's 1 en 3,
van de wet van 16 mei 1900 betreffende
de erfregeling der kleine nalatenschappen, doordat het bestreden vonnis de vor. dering tot overname ingesteld door de
aanleggers verwerpt en aan de verweercler Georges Wiams het recht toekent de
betwiste goederen over te nemen, verklarende dat de onverdeelde helft van een
onroerend goed afhangend van de gemeenschap en door cle vierde verweercler aan
de aanlegster verkocht op 28 september
1950 niet mocht worden medegerekend om
de over te nemen goederen te bepalen, en
clat slechts de helft van de gemeenschap
in aamnerking voor overname kan komen,
clan wanneer de erfgenaam zijn recht tot
overneming mag doen gelden op het geheel der belangen. die hij in de onverdeeldheid vertegenwoordigt, welke ook de
oorsprong weze van zijn medeeigendom en
om de door bovengenoemd artikel 4, alinea 3, bedoelde meerderheid te bekomen,
geen gedeelte van de in de onverdeeldheid
begrepen belangen mag worden verwaarloosd :
Overwegende dat, vermits het recht tot
overneming, hetwelk bij artikel 4 van de
wet van 16 mei 1900 geregeld is, een
wij:r.e van verdeling van de gemeenschap
en van de nalatenschap nitmaakt strekkende tot het voorkomen van de verbrokkeling van de in deze bepaling aangeduide goecleren, cle overneming noodzakelijkerwijze slaat op al die onder voormelde goederen waarvan de erfgenamen
en de niet nit de echt of van tafel en bed
gescheiden overlevende echtgenoot medeeigenaars zijn, welke ook de oorsprong
weze van de zakelijke rechten van sommigen hunner, zonder daarvan het aandeel nit te zonderen van de overlevende

echtgenoot in de gemeenschap welke tussen hem en de cle cn_ius bestaan heeft;
Dat de berekening van de meerderheid
der belangen client te geschieden op
grondslag van dezelfde elementen, en dat
het vrnchtgebrnik van de overlevende
echtgenoot daarbij niet in aalllllerking
mag genom en worden;
Overwegende derhalve dat, door na te
laten de helft van de grond, gekadastreercl sectie B, 235a, zijnde het in
het vierde middel opgegeven gemeenschappelijk goed, in aalllllerking te nemen, en door de helft der gemeenschappelijke goederen welke het voorwerp zijn
geweest van de akte van afstand van
28 september 1950 en in het vijfde middel
staan worden vermeld, nit te slniten, het
bestreden vonnis de wetsbepalingen geschonden heeft die in de middelen zijn
aangeduicl, zowel wat het bepalen van de
omvang van het recht tot overneming
aangaat als wat het bepalen van de
meerderheicl der belangen betreft;
Dat de middelen derhalve gegrond zijn;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat meldi_ng van het
onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant der vernietigde beslissing; veroordeelt verweerders tot de kosten; verwijst de zaak naar de Rechtbank van eerste aanleg te Tongeren.
15 october 1953. - 1• kamer. - VoorzUte·r, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Bayot. - Gelijlcluidende concl1tsie,
H. J\!Iahanx, advocaat-g·eneraal. - Pleiters, HH. Simont en Strnye.

2"

KAMER. -

19 october 1953

1° VERKEER. - OPENBARE WEG. - VERBOD VOORWERPEN DIE HE'l' VERKEER KUNNEN
ONVEILIG MAKEN 'l'E WERPEN OF ACHTER TE
LATEN. - ZIN VAN DE 'l'ERM (( VOORWERPEN ll.
2° VERKEER.- OPENBARE WEG.- Voon·wERPEN DIE HET VERKEEI.t KUNNEN ONYEILIG
MAKEN. - VERBOD NIET ALLEEN ZE VRIJWILLIG 'l'E WERPEN, ilf.AAR OOK ZE ACHTER TE LA'.fEN.
1° In at·tikel 12, 1°, van de Wegcode, dat
verbieat op de openba1·e we11 vom·wertJen, die het verlceer k~mnen hinderen of
· onveiUg mnken te werpen of achter te
laten, worden doo1· de ternL « voorwerpen ll zowel cle 'vloeibare stotfen als de
'vnste stotfen bedoeld (1).
2° A.rtUcel 12, 1°, van de Wegcode ver-

(1) Verbr., 24 october 1939 (Arr. Verbr.,
1939, biz. 215; Bu.ll. en PAsrc., 1939, I, 435).
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RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 februari 1953 in hoger beroep gewezen door de Correctionele
Recht bank te Bergen;
I. Voor zoveel de voorziening gericht is
tegen de over de publieke vordering gewezen beslissing :
Over het eerste middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat niet
kan begrepen worden dat aanlegger zou
kunnen veroordeeld worden nit hoofde
van, op 1 juli 1952, onvrijwillig verschillende personen gewond te hebben, dan
wanneer, indien hij op 1 juli de plaats
van de ongevallen is voorbij gereden, de
slachtoffers slechts op 3 juli 1952 gewond
zijn geweest :
Overwegende dat aanlegger ten laste
werd gelegd, te Nimy op 3 juli 1952 :
a) onvrijwillig slagen of verwondingen
aan verschillende personen veroorzaakt te
hebben; b) weggebruiker van de openbare weg zijnde, de bepalingen van artikel 12 van de Wegcode overtreden te
hebben;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
slechts de datum van de tweede inbreuk
wijzigend, vaststelt dat zij op 1 juli 1952
werd gepleegd; dat het aanlegger wegens deze inbreuk veroordeelt alsook wegens het op 3 juli 1952 gepleegde misdrijf
van onvrijwillige toebrenging van verwondingen;
Dat de door aanlegger ingeroepen strijdigheid, dienvolgens, niet bestaat;
Dat het middel feiteli,ike grondslag
mist;
Over het tweede m~ddel : schending van
artikel 12 van het koninklijk besluit van
1 februari 193'! houdende .Algemeen Reglement betreffende de verkeerspolitie, doordat het bestreden vonnis aanlegger veroordeelt om op de openbare weg mazout
achtergelaten of laten vallen te hebben,
dan wanneer gezegd artikel 12, 1 o, enkel
het werpen of het achterlaten op de openbare weg verbiedt van voorwerpen, hetzij
van vaste stoffen bij uitsluiting van vloeistoffen :

Overwegende dat, artikel 12, 1 o, van de
Wegcode verbiedt op de openbare weg
aarde, materialen of voorwerpen die het
verkeer kunnen hinderen of onveilig maken, te werpen, te bergen, achter te laten of te laten vallen;
Overwegende dat het woord << voorwerpen ll, dat door gezegde code niet bepaald
wordt, dienvolgens, in zi,in gebruikelijke
zin, die geenszins de vloeibare stoffen uitsluit, dient te worden genomen;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het derde middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
· bestreden vonnis de door aanlegger v66r
de rechter in hoger beroep genomen conclusies niet of slechts op onvoldoende en
op niet behoorlijke wijze beantwoord
heeft:
Overwegende dat aanlegger, bij conclusies, staande hield dat het vallen van mazout op de openbare weg hem moreel niet
toerekenbaar was en, subsidiair, dat er
geen oorzakelijk ver!Jand bestond tussen
dU feit en de ongevallen overgekomen
twee dagen daarna, en die aan het gebrek
aan voornitzicht van andere bestuurders
of aan de onbekwaamheid van de openbare macht toe te schrijven zijn;
Overwegende dat het vonnis hierop
wijst dat artikel 12 van de Wegcode niet
aileen het feit betengelt voorwerpen te
hebben laten vallen welke het verkeer
onveilig konden maken, maar ook het feit
ze op de openbare weg achtergelaten te
hebben, en, vaststelt dat aanlegger zich
geenszins hekommerd heeft om <feze gevaarlijke toestand, die voldoende door de
streep mazout aangewezen was te verhelpen; dat het vonnis aldus op gepaste
wijze het eerste deel van de conclusies
beantwoord lweft;
Overwegende dat het vonnis, hoewel het
aanneemt dat mazout verspreid zou kunnen geweest zijn door voertuigen bestnnrd
door derden uit bestahddelen welke het
bepaalt afleidt dat een deel ten minste
van de mazout, welke de plaats van de
ongevallen besmeurde, van de vrachtwagen van beklaagde voortkomt en dat deze,
althans, bijgedragen heeft tot het tot
stand brengen van de glibberige staat van
de weg;
Dat het vonnis, dienvolgens, de conclusies beantwoord heeft;
Dat elk van de beide onderdelen van
het middel feitelijke grondslag mist;
En overwegende dat de substantH:He of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;

(1) Raapl. verbr., 5 maart 1951 (Arr.
Ve,·b•·., 1951, biz. 371; Bull. en PAsrc., 1951, I,
437 en 438).

II. Voor zoveel de voorziening gericht
is tegen de over de vordering van de burgerlijke partij Nationale maatschappij
van belgische spoorwegen en naamloze

biedt niet alleen vom·werpen die het
verkeer lmnnen hinderen of onveilig
maken vrijwillig op de openbare weg
te werpen, maar ook ze op de openbare
weg achter te laten (1) .
(ALAERT, 1'. DE NATIONALE MAATSCHAPPIJ
VAN BELGISCHE SPOORWEGEN.)
ARREST.

1
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vennootschap << Les Patrons Reunis >> gewezen beslissing ;
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder middel inroept;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
19 october 1953. - 2e kamer. - Voorzitte1', H. Wouters, voorzitter. Verslaggever, H. Anciaux Henry de Faveaux.
GeUjlcZ~tidende conclttsie, H.
Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal. - PZeiter, H. Van Ryn.

2° KAMER. _____: 19 october 1953
VERKEER. - BURGERLIJKE VORDERING.
AANRIJDING 'l'USSEN TWEE VOER'l'UIGEN.
BESTUURDERS HEBBENDE IEDER EEN INBREUK
OP DE WEGCODE GEPLEEGD. - !NBREUK DOOR
EEN DER BESTUURDERS GEPLEEGD EEN MISKENNING UITMAKEND VAN DE REGELEN VAN DE VERKEERSVOORRANG. - VoNNIS DA'l' BESLlST DAT
DERGELIJKE INBREUK NOODZAKELIJK ELK
OORZAKELIJK VERBAND UITSLUIT 'l'USSEN DE
DOOR DE TWEEDE BESTUURDER GEPLEEGDE INBREUK EN DE AANRI,JDING. - 0NWE'l'TELIJKE
BESLISSING.
Is on'Wettelijlc het vonnis dat, in gevaZ
van aanrijfling van t'Wee ·voertttigen,
'Waarvan iedet· de·r bestttttrde1·s een inbreulc op de W egcode heeft gepleegd,
beslist dat, wannee1· een der bestttttrden
de regelen van verlceersvoorrang mislcend heeft, dergelijlw inbt·ettlc noodzalcelijlc elk oorzalcelijlc verband tussen
de do01· de t'Weefle 1JestuuTdei· gepleegde
inbrenk en d.e nann::iding nitslwit.

(LEENAERTS, T, LIBERT.)
ARU.EST.

BET HOF; - Gelet op het bestredeii
vonnis, op 19 maart 1952 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Verviers;
Overwegende dat de voorziening beperkt is tot de over de burgerlijke vordering van aanlegger tegen Joseph Li.bert
gewezen beslissing;
Over het zesde midllel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 27, 29
van de Wegcode, 1382 tot 1384 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden vonnis beslist dat de als foutief erkende positie van verweerder, die links
de door hem gevolgde weg uitreed en wegens inbreuk op artikel 27, 1°, van de
Wegcode veroordeeld werd geen verband
heeft met de door aanlegger ondergane
schade, om reden dat deze laatste zich

gedragen moest als zijnde de voorrang
aan ·verweerder verschuldigd, cc om het
even welke positie beklaagcle op deze weg
ook had>>, dan wanneer cleze beslissing
een miskenning uitmaakt van de verplichting de rechterzijcle, ja zelfs bij het naderen van een kruispunt de uiterste rechterzij de te houclen, en clan wanneer het tussen deze onwettelijke positie en de gevolgen van het ongeval bestaand oorzakelijk verband cluiclelijk is vermits, indien
beklaagde de aansluiting· langs de uiterste
rechterzijde van cle cloor hem gevolgde
zou ingereden zijn, de aanrijding ongetwijfeld niet zou gebeurd zijn :
Overwegende clat, na verweerder wegens inbreuk op artikel 27, 1°, van de
Wegcode veroordeeld te liebben, het bestreden vonnis, over aanleg·gers burgerlijke vorcler~ng uitspraak doende, beslist
dat deze inbreuk geen verbancl houdt met
cle door aanlegger ondergane schade;
Dat het deze beslissing gronclt op de
enkele reden dat cc aanlegger zich ten opzichte van verweerder moest gedragen als
een weggebruiker van de secundaire weg
tegenover de weg·gebruiker van de hoofclweg, om het even welke positie cleze op de
weg ook innum >> ;
Overwegende dat, gewis, nit cleze beschouwing blijkt clat het ongeval de door
uanlegger, die de verkeersvoorrang verschuldigd was, gepleegcle inbreuk als oorzaak heeft, cloch clat zij alleen ntet volstaat om te bewijzen clat cleze inbreuk de
enige oorzaak van het ongeval is en clat
het ook niet te wijten is aan de door verweercler terzelfdertij d begane inbrenk op
artikel 27, 1°, van de Wegcode;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat het onderzoek van de
eerste vijf middelen, welke slechts hetzelfde dispositief bestrijden, aldus zonder belang voorkomt;
Over het zevende middel : schending
van de artikelen 97 van de Gronclwet, 42
van de Wegcode en 1382 tot 1384 van het
Burg·erlijk Wetboek, doorclat het bestreden vonnis de telastlegging van de aan
verweerder ten laste gelegcle inbreuk op
artikel 42 van de Wegcode niet bewezen
verklaart, om reden clat verweerder << onmicldellijk is blijven stilstaan >>, dan wanneer het beklaagcle niet is die zijn voertuig tot stilstancl heeft gebracht, cloch het
feit clat zijn wngen tegen de zijde van
aanleggers voertuig is aangebotst;
Overwegende clat het miclclel door de
feitelijke, en clienvolgens, souvereine vaststellingen van de rechter over de grond
tegengesproken wonlt; clat het feitelijke
gronclslag mist;
Om clie reclenen, verbreekt -het bestreclen vonnis, doch slechts voor · zoveel het
zijn burgerlUke vorclering gesteuncl op de
door verweercler begane inbreuk op ar-
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tikel 27, 1°, van de Wegcode, « aan aanlegger ontzegt ll, en hem veroordeelt tot
de kosten; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt aanlegger en verweerder ieder tot de helft van .de kosten; verwijst de alzo beperkte zaak naar
de Correctionele Rechtbank te Luik uitspraak doende in hoger beroep;

19 october 195g. - 2<' kamer. ~ Vom·zlttm·, H. Wouters, voorzitter. Verslaggevm·, H. Anciaux Henry de Faveaux.
Gelijlclir.idende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal.
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KAMER. -

19 october 1953

1° VRIJHEID VAN MENING. -

UrriNG
VAN DE MENING. - GEEN VOORAFGAANDE CONTROLE VAN DE MENING. - GEEN ONBEPERKTE
VRIJHEID OM VAN DE OPENBARE WEG GEBRUIK
TE MAKEN.
2° GElVIEENTEREGLEMENT. - UITDELING VAN DRllKWERKEN OP DE OPENBARE WEG.
- UITDELING VAN AARD OM RET VERKEER TE
HINDEREN, DE REINHEID YAN DE STRATEN TE
SCHADEN OF BELEMMERING TE VEROORZAKEN.
- REGLEMEN'l' DAT ENKEL TEN EINDE DIE GEVOLGEN TE VERMIJDEN DIE UITDELING AAN EEN
VOORAFGAAND VERLOF VAN DE GEMEENTEOVERHEID ONDERWERPT. - WE'l"''ELIJKHEID.
go RECHTERLIJKE MACH'!.'. - VERVOLGING UIT HOm'DE VAN INBREUK OP EEN GEMEENTEREGLEMEN'l'. - BEVOEGDHEID VAN DE
HOVEN EN RECHTBANKEN OM NA TE GAAN OF
HET VASTS'l'AAT DAT Drl' REGLEMEN'l' DOOR AFWENDING VA'I MACHT AANGETAST IS.
4° GEMEENTEREGLEMENT. - REGLEMEN'r DAT EEN BEVOEGDHEID AAN EEN GEMEENTEOVERHEID VERLEENT. MOGELIJKHEID
VAN AFWENDING VAN MACHT DOOR DIE OVERHElD. - 0MSTANDIGHEID WAARDOOR HET REGLEMENT NIET DOOR !JNWE'rTELIJKHEID AANGETAS'l' IS.

14 van de Grandwet aan de overheld geen bevoegdheid
verleent om de openbnre it'iting door de
Bel.qen van hnn menin_q afhanlcelijlc te
malcen van een vooraf_qaande controle
van de menin.q die zal geuit worden,
lcent het aan de Belgen _qeen onbeperlete

1 o H oewel het artllcel

(1) (2) Zie nota onderaan bet arrest, in
JJull. en PASIC., 1953, I, 109.
(3) Verbr., 11 juli 1939 (Arr. Verbr., 1939,
biz. 203; Bull. en PAsrc., 1939, I, 358) ; 14 juni
1948 (At'?". Verbr., 1948, biz. 324; Bull. en
PAsrc., 1948, I, 375, en de conclusie van bet

m·ijheid toe om, tot det·gelijlee ?titing,
van de openbare weg gebruilc te rnaleon (1).
2° Daar uitdeling van dr?~lewerleen op de
openbare weg, op bepaalde plaatsen en
op bepaalde tij dstippen, van \ aard lean
zijn om het verlceer te hinderen, de
t·einheid van de straten te schaden,
zelfs
belemmering
te
veroorzaleen,
is een gemeentereglement dat, enleel ten
einde die gevolgen te vermijden, de uitdeling van drulewerlcen aan een vom·atgaand verlof van de gemeenteoverheid
onderwerpt niet strijdig met de Gmndwet (2).
go De hoven en rechtbanken, bij wellce
een vervolging uit hoofde van inbreuk
op een r1emeentereglement aanhangig is
gemaalct, hebben de bevoegdheid na te
gaan of uit de bewoot·dingen van dit
reglement otwel uit andere tijdens de
debatten voorgebmchte elementen blijkt
dat dit t·ertlement 1loor afwending van
macht aangetast is (g). (Stilzwijgende
beslissing.)
4° De enige omstand·lgheid dat een overheid, aan wellce een bevoegdheid door
een gemeentereglement verleend wordt,
a/wending van macht zou lcunnen plegen, volstaat niet om het reglement zelf
onwettelijTc te malcen (4).
(DE PROCUREUR DES KONINGS 'l'E NAMEN,
T. PONCELE1'.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 'M april 195g in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Namen;
Over het enig middel door aanlegger
afgeleid nit de schending van de artikelen 18 van de Grondwet, 50 van het decreet van 14 december 1789, g van titel II
van het decreet van 16-24 augustus 1790,
van het decreet van 19-22 juli 1791, van
artikel 78 van de gemeentewet en van
ambtswege afgeleid uit de schending, bovendien, van artikel 21 van het algemeen
politiereglement van de stad Namen dd.
26 november 1948 en van artikel 14 van de
Grondwet, doordat het bestreden vonnis
artikel 21 van de algemene politieverordening van de stad Namen onwettelijk verklaart, om reden dat de vrijheid om zijn
mening te uiten aan geen voorbehoedmaatregelen mag onderworpen worden, en

openbaar ministerie); 28 mei 1951 (A•·r.
1951, biz. 561; Bull. en PASIC., 1951, I,
nota 2).
(4) Verbr., 18 januari 1892 (B·ull. en
1892, I, 86, in 't bijzonder biz. 92, col.

Verb1·.,
652, en
PASIC.,
1).
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dat, door een voorafgaand verlof op te
leggen, voormeld artikel 21 deze vrijheid
afschaft, doordat het de uitoefening ervan aan de willekeur of aan de particuliere belangen van de houders van het
bestuurlijk gezag overlaat :
Overwegende dat verweerder vervolgd
werd om te Namen, op de openbare weg
zonder verlof van het college van burgemeester en schepenen, omzendbrieven uitgedeeld te hebben; dat deze inbreuk in
artikel 21 van de algemene politieverordening van de stad Namen dd. 26 november
19!6 omschreven is, hetwelk bepaalt dat :
« het uitdelen van omzendbrieven op de
openbare weg is aan een voorafgaan<l verlof van het college van burgemeester en
schepenen onderworpen )) ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
beslist dat voormeld artikel 21 een onwettelijke verordeningsbepaling is en,
dienvolgens, verweerder vrijspreekt; dat
het deze beslissing hierop steunt dat gezegd artikel 21 artikel 14 van de Grandwet schendt, volgens hetwelk de uiting
van meningen aan geen voorbehoedmaatregel mag onderworpen worden, en hierop dat het het recht om zijn mening te
uiten afschaft « door de uitoefening er
van aan de willekeur of aan de particuliere belangen van de houders van het bestuurlijk gezag over te laten )) ;
Overwegende, enerzijds, dat, hoewel artikel 14 van de Grondwet aan de Belgen
de vrije uiting van hun mening op elk gebied waarborgt, en dienvolgens, aan de
overheid geen bevoegdheid verleent om de
uitoefening· van deze vrijheid afhankelijk te stellen van een voorafgaande controle van de mening die zal geuit worden, het aan de Belgen geen onbeperkte
vrijheid toe1l:ent om, zelfs tot dergelijke
uiting, van de openbare weg gebruik te
maken;
Dat, integendeel, zowel nit alinea 2 van
artikel 19 als uit de werkzaamheden van
het Nationaal Congres blijkt dat de opstellers van de Grondwet bedoeld hebben
het gebruik van <'I.e openbare weg aan de
naleving van de politiewetten en van de
krachtens deze uitgevaardigde verorcleningen te onderwerpen;
Dat, luidens de artikelen 50 van het decreet van 14 december 1789, 3 van titel XI
van het decreet van 16-24 augustus 1790
en 46 van het decreet van 19-22 juli 1791,
de gemeenteoverheid ermede belast is, onder het toezicht van de hoge bestuurlijke
overheden, de nodige maatregelen te treffen ten einde de inwoners een deugdelijke politie te doen genieten, namelijk
wat betreft de reinheid, de gezondheid, de
veiligheid, de rust en de gemakkelijkheid
van het verkeer in de straten, op de
kaaien, pleinen en openbare wegen;
Overwegende dat de uitdeling van drukwerken op de openbare weg, op bepaalde

~

plaatsen en op bepaalde tijdstippen van
aard kan zijn om het verkeer te hinderen, de rust van het publiek te storen,
en de reinheid van de straten te schaden
ja zelfs belemmering te veroorzaken; ·'
Dat de gemeenteoverheid door deze uitdeling aan een voorafgaand verlof te
ondrwerpen, enkel met de bedoeling de
hierboven uiteengezette gevolgen te vermijden, artikel 14 van de Grondwet noch
enige andere wetsbepaling schendt;
Overwegende, anderzijds, dat niets,
noch in de aanhef van de verordening
noch in de tekst van artikel 21 grand
geeft tot de mening dat de bij deze bepaling voorgeschreven politiemaatregel de
controle van de nit te delen drukwerken
tot voorwerp zou hebben; dat, integendeel, uit de tekst blijkt dat de noodzakelijkheid van een voorafgaand verlof enkel
tot voorwerp heeft te vermijden « dat het
verkeer van het publiek zou belemmerd
worden )) of << dat de openbare weg zou
verontreinigd worden l>;
Overwegende, eindelijk, dat de enige
omstandigheid dat de gezagdragers waarvan het verlof afhangt « naar hun willekeur of met het oog op particuliere belangen >> zouden kunnen handelen d.w.z. om
een ander doel te bereiken clan clit waartoe hun bevoegdheicl verleend is geweest,
niet volstaat om het toekennen van cleze
bevoegdheid onwetteltjk te doen verklaren·
D~t nit geen enkele vaststelling van
het vonnis blijkt dat clergelijke afwencling van macht tegenover verweerder zou
gepleegd geweest zijn;
Overwegende dienvolgens, dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worclen op de
kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Dinant uitspraak cloende in
hager beroep.
19 october 1953. - 26 kamer. - Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, H. Giroul. - Geli.ilcluidende
concMtsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleiter, H. Buch (van de Balie bij het Hof
van beroep te Brussel).
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1° VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN.- PERSONEN DIE HOEDANIGHEID HEBBEN OM ZICH 'l'E VOORZIEN.- VoNNIS IN LAATSTE AANLEG DOOR DE CORRECTIONELE RECHTBAI\'K GEWEZEI\'. VOORZIENING
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VAN DE PROCUREUR DES KONINGS TEGEN DE
OVER DE BURGERLIJKE VORDERING GEWEZEN
BESLISSING. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2°

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- RECHTER
IN HOGER BEROEP DIE EEN INBREUK OP DE
WEGCODE NIET BEWEZEN VERKLAART, DOCH
OM DE REDENEN VAN DE EERS'l'E RECHTER VEROORDEEL'l', UIT HOOFDE VAN EEN INBREUK OP
DE ARTIKELEN 418 EN 420 VAN HET WETBOEK
VAN STRAFRECHT. EJERSTE RECHTER DE
VEROORDELING OP DE INBREUK OP DE WEGCODE S'l'EUNEND. BESLISSING VAN DE RECHc
'l'El{ DOOR 'l'EGENSTRTJDIGHEID AANGETAST.

3°

BEBEDE
BEBE-

.

4°

5°

VERBREKING. DRAAGWIJDTE.
VooRZIENING DIE 'l'WEE
S·.rRAFZAKEN. SCHIKKINGEN VAN HETZELFDE VONNIS
STRIJD1'. VERBREKING GESTEUND OP
'l'EGENSTRIJDIGHElD TUSSEN DE TWEE
SCHIKKINGEN. VER.RREKING VAN BEIDE
SCHIKKINGEN.

GERECHTSKOSTEN. STRAFZAKEN.
HOGER BEROEP INGES'l'ELD DOOR HET
OPENBAAR MINISTER.IE EN DE BEKLAAGDE. VER.OORDELING.
BEVES'!'IGING VAN DE
RECHTER IN HOGER BER.OEP DIE EEN DEEL
VAN DE KOSTEN VAN HE'l' HOGER BEROEP TEN
LAS'l'E VAN DE BEKLAAGDE LEGT. WET'l'ELI.JKE BESLISSING, ZELFS WANNEElt HE'l' HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE NIET ONTVANKELIJK IS.

HOGER BEROEP. STRAFZAKEN. HOGER BEROEP INGES'rELD DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE EN DOOR DE BEKLAAGDE. AK1'E VAN BEROEP VAN DE BEKLAAGDE NIET
GEMO'l'IVEEHD. l\1IDDEL HIERUI'l' AFGELEID
DAT DE RECH'l'ER OVER DE GROND (( EXPRESSIS VERBIS ll SLECH'l'S OVER HET HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINIS'l'ERIE UI'l'SPRAAK HEEFT GEDAAN. MIDDEL VAN BELANG ON'l'BLOOT.

1° De promt·1·e·1w des leanings heeft geen
hoedrtn·igheid om zich te voorzien tegen
lle beslissiny in laatste aanle,q over de
burgerlijke vordering gewezen lloor de
correctionele rechtbanlc (1).
2° Behelst twee strijdige beschilckingen en
schendt rlienvolgens art'ilcel 9"1 van de
Gronrlwet, het vonnis van lle rechter in
(1) Verbr., 23 april 1951 (Hull. en PASIC.,
1951, I, 583); 1 december 1952, beweegredenen
(111•r. Ve1·b1·., 1953, biz. 181; Bull. en PASIC.,
1953, I, 201); zie ook nota 4 onderaan verbr.,
5 mei 1952 (B1tll. en PASIC., 1952, I, 549).
(2) De voorziening van bet openbaar ministerie werd zonder voorbehoud ingesteld en had,
dienvolgens, niet aileen de beschikking die de
beklaagde wegens onvrijwillige verwondingen
veroordeelde, maar ook die welke de inbreuk
op de Wegcode niet bewezen verklaarde aan
het toezicht van het hof onderworpen.
Wat betreft de draagwijdte van de verbreking· wegens tegenstrijdigheid der beschikkinVERBH.,
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hoger beroep dat, enerzijds, een inbreuk
op lle Wegcode niet bewezen verklaart
en, anllerzijds, om de rellenen van de
eer.~te rechter, de belclaaglle veroordeelt wegens onm··ijwillige verwondingen, dan wanneer de eerste rechter de
inbre·ulc op de Wegcode als een onvoorZ"ichtigheid had beschouwd die een element van het misdrijf van onvrijwillige
verwondingen ttitmaalcte.
3° W annee1· een voorziening twee beschilckingen van een zelfde vonnis bestrijdt
en het hof de voorz'iening intvilligt om
reden dat die beschUck'ingen tegenstrijdig zijn, tTeft de verbrelcing de beide
beschUclcinyen (2).

4° W annee·r het ·openbaaT ministerie en
de belclaagde hoger beroep in,gesteld
hebben te,qen de do01· de eerste rechter
oewezen beslissing 'Van 'VeToordeling, is
de beslissing wetteUjlc waarb'ij de t·echtm· ·in hoae·r beroep, d-ie de ee·rste
besliss'ing bevestigt, een deel van de
lcosten van bm·oep ten laste van de beklaagde legt, ongeacht of dezes hoger
beroep al aan niet ont·uanlcelij k 'is (3).
(Wet van 1 juni 1849, art. 3.)
5° Is van belang ontbloot het middel
hientU afgeleid llat de rechter in hoger
bm·oep, bij wellce een ontvankelijlc hoger beroep van het openbaar ministerie
en een hoge1· beroep van de belclaagde
aanhang·ig zijn, expressis verbis slechts
ove·r het eerste uUspraak heett gellaan,
wannee1· de alcte van beroep van de belclaagde aan de 1·echter geen door deze
te berLntwoonlen middelen ondenvorpen
heett (4).
(DE

PROCUREUR DES KONINGS
'1'. DANNEMARK.)

TE

VERVIERS,

AR.REST.
HET HOF; Gelet op het bestreden
vonnis, op 24 april 1953 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers;

I.

Voor zoveel de voorziening gericht

gen, zie verbr., 16 april 1951 (Arr. Verbr.,
1951, biz. 473; B"ll. en PASIC., 1951, I, 562).
(3) Artikel 3, lid 1, van de wet van 1 juni
1849 is niet van toepassing wanneer en het
openbaar ministerie en de beklaagde, die veroordeeld werd, hager beroep ingesteld hebben;
zulks is het geval, ongeacht of het beroep van
de beklaagde regelmatig of niet ontvankelijk is (verbr., 3 juli 1944, B,ll. en PAsrc.,
1944, I, 421).
(4) Raadpl. verbr., 10 januari 1949 (.1'1'1·.
Ve·rbr., 1949, blz.13; B-nll. en PASIC., 1949, I,
16) en 22 september 1952 (A11·. V e.·br., 1953,
biz. 3; B,ll, en PASIC., 1953, 1, 3).

-98is· tegen de beschikkingen van het vonnis
waarbij over de dooi' verweerders Breuer
en Fuhrman ingestelde burgerlijke vorderingen uitspraak wordt gedaan :
Overwegende dat aanlegger niet vermag zich . tegen deze beschikkingen te
voorzien;
Dat de voorziening niet ontvarikelijk
is;
II. Voor zoveel de voorziening gericht
is tegen de beslissing gewezen over de tegen verweerder Dannemark ingestelde publieke vordering :
Over het middel van ambtswege :
schending van artikel 97 van de Grondwet, dom·dat het vonnis strijdige beschikkingen en redenen inhoudt :
Overwegende dat verweerder vervolgd
werd wegens inbreuk op de artikelen 418
en 420 van het Strafwetboek en wegens
overtreding van artikel 32 van de Wegcode;
Overwegencle clat het bestreden vonnis,
enerzijcls, beslist clat de eerste rechter
« de feiten van de zaak juist beoorcleeld
heeft door de arm Dannemark ten laste
:gelegcle inbreuk op de verkeerspolitie
van de hand te wijzen >> en, anclerzijds,
dat de andere telastleggingen bewezen
zijn gebleven zoals de eerste rechter ze
voor vaststaahcl heeft gehouden;
Overwegende clat, zo de eerste rechter
slechts in uitclrukkelijke bewoordingen
een vei·oordeling tegen verweercler had
uitgesproken wegens inbreuk 'op de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek,
hij nochtans de inbreuk op artikel 32 van
de Wegcode niet had laten wegvallen;
Dat hij immers de veroordeling wegens
de eerste misdrijven hierop steuncle clat
verweercler << midden op de weg reed en
zocloencle het kruisen onmogelijk maakte )} ; clat hij, clienvolgens, de inbrenk op
artikel 32 van de Wegcocle als een onvoorzichtigheicl of een gebrek aan vooruitzicht
in hoofde van verweercler had beschouwcl,
hetzij als een cler elementen van de misckijven van onvrijwillige toebrenging van
verwonclingen;
Dat het bestreclen vonnis alclus, waar
het de inbreuk op vooi·meld artikel 32
niet bewezen verklaart en niettemin, bij
verwijzing naar de beoorcleling van de
eerste rechter, OP. die inhrenk de veroorcleling steunt welke het wegens onvrijwillige toebrenging van verwondingen ten
laste van verweercler uitspreekt, twee
strijdige beschikkingen behelst en artikel 97 van de Grondwet schendt;
Overwegende dat het onderzoek van de
micldelen gericht door de· voorziening tegen de beslissing over de tegen verweerder ingestelde publieke vorclering van belang is ontbloot;
III. Voor zoveel de voorziening gericht

is tegen de beslissing over de tegen ·verweercler Kornwolf, burgerlijk aansprakelijk voor Dannemark, ingestelde publieke
vordering;
Over het middel : hieruit afgeleid dat
het bestreclen vonnis weclerrechtelijk
heeft beslist clat verweerder niet burgerlijk aansprakelijk voor Dannemark diencle gesteld te worden :
Overwegende dat het bestreden vonnis
dit beschikkend gecleelte, betreffende de
vordering van het openbaar ministerie,
op de enkele reden steunt dat beklaagcle
Dannemark slechts wegens onvrijwillige
toebrenging van verwondingen worclt veroordeelcl;
·
Overwegencle clat uit het onderzoek van
de tegen heklaagde Dannemark gerichte
voorziening blijkt dat de beslissing,
waarbij het vonnis over de tegen deze
beklaagcle ingestelcle publieke vorclering
uitspraak cloet, wegens strijcligheicl nietig is;
Dat, vermits het enkel op cleze beslissing gesteund is, het dispositief betreffende verweercler Kornwolf noodzakelijk
door clezelfcle nietigheicl wordt getroffen
en, clienvolgens, ook artikel 97 van de
Grondwet schendt;
IV. Voor zoveel de voorziening gericht
is tegen de beslissing gewezen over de
tegen verweercler Breuer ingestelde publieke vordering :
Over het midclel : schending van artikel 3 van de wet van 1 Mei 1849, doordat,
op het enkel hoger beroep van het openbaar ministerie, het bestreclen vonnis
geen cleel der in hoger beroep gevallen
kosten van de publieke vordering ten
laste van beklaagde mocht leggen, dan
wanneer de door de eerste rechter uitgesproken besliflsing van veroorcleling be~
vestigd wercl :
Overwegende dat uit de stukken van
de rechtspleging blijkt dat ook verweercler, op 3 april 1953 hoger beroep heeft ingesteld tegen het op 25 maart 1953 door de
politierechtbank te Malmecly gewezen vonnis;
· Dat de voorziening feitelijke grondslag
mist;
Over het midclel, afgeleicl hieruit dat
het bestreden vonnis niet over de ontvankelijkheid en de gegronclheid van verweerders hoger beroep heeft beslist :
Overwegencle, enerzijds, dat, daar het
openbaar ministerie niet aileen in hoger
beroep was gekomen, de beslissing van de
rechter in hoger beroep, welke een cleel
der kosten van het hoger beroep ten laste
van de veroorcleelde verweerder legt, wett!!lijk is, ongeacht of het hoger beroep
van verweercler al clan niet ontvankelijk
was;
Overwegende anderzijds, dat het op re-
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gelmatige WlJZe, en zonder voorbehoud,
door het openbaar ministerie tegen de beslissing van de eerste rechter over de publieke vordering ingesteld hoger beroep,
deze vorclering in haar geheel bij de rechter in hoger beroep aanhangig heeft gemaakt, zoals de eerste rechter daarvan
kennis kreeg, en dienvolgens, onder meer
in het voordeel van verweerder;
Dat, door over de gegrondheid van het
hoger beroep van het openbaar ministerie.
uitspraak te doen, de rechter in hoger beroep, noodzakelijk ook beslist heeft over
de gegrondheid van de vordering welke
verweerders hoger beroep v66r hem
bracht en dat, de akte van beroep van
verweerder, niet gemotiveerd zijnde, aan
de rechter geen door deze te beantwoorden middelen onderwierp;
Dat daaruit volgt dat het middel van
de voorziening van belang ontbloot is;
En overwegende, wat de beslissing betreft die over de publieke vordering tegen
verweerder Breuer gewezen werd, dat de
substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de l)eslissing overeenkomstig cle wet is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, doch enkel voor zoveel het
uitspraak heeft gedaan over de tegen
verweerders Dannemark en Kornwolf ingestelde publieke vordering; verwerpt de
voorziening voor het overige; beveelt dat
melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeel t
verweerders Dannemark en Kornwolf tot
een vijfde der kosten; laat de overige
vier vijfden de Staat ten laste; verwijst
de alzo beperkte zaak naar de Oorrectionele Rechtbank te Luik uitspraak
doende in hoger beroep;
19 october 1953. - 2" kamer. - TToorzitter, H. Wouters, voorzitter. - .TTersla_qgever-, H. Giroul. Gelijlcluidende
eonelusie, H. Raoul Hayoit de Termi-

court, eerste advocaat-generaal.
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VERKEER. - AANRIJDING TUSSEN VOERTUIGEN. - lNBREUK OP ARTIKEL 42 VAN DE
WEGCODE.- 00NCLUSIES VAN DE BEKLAAGDE.
- .AANVOEREND DA'J' DE AANRIJDING TE WIJ'l'EN IS AAN DE AANWEZIGHEID VAN EEN ANDER
OP ONREGELMATIGE OF ONVOORZIENRARE
WIJZE GEPARKEERD VOERTUIG EN DA'l' IN ELK
GEVAL DE BEKLAAGDE SLECHTS EEN BURGERLIJKE FOUT HAD BEGAAN.- VONNIS VAN VEROORDELING. - VONNIS DA'l' BESLIST DAT AR'l'IKEL 42 VAN DE WEGCODE TOEPASSELIJK IS
OP DE IN BEWEGING ZIJNDE EN ZOWEL ACH-

TERUI'l' ALS VOORUIT RIJDENDE WEGGEBRUIKER WELKE OOK ZIJN SNELHEID WEZE. GEEN PASSEND ANTWOORD.
Wannee·r een ~~'it hoofde van inb1"eu1c op
artilcel 42 van de TVegeode vm·volgde beTclaagcle bij eonelusies aanvoe1·t flat
de aam"'ijcl'ing aan de acmwezigheid van
een ander op onregelmatige of onvoorzienba1'e tvijze geparlcee·rd voertuig te
tvijten is en flat hij zelf, in ellc geval,
sleehts een btt~·gerlijlce tout begaan
heeft, beantwoordt d·ie eonelusies niet
op passende wijze het vonnis van veroordeling clat zieh ertoe bepe1·Tct te vm·lr,laren flat flit artilcel 42 toepasselij 1c is
op de in beweging zijnde en zowel aehtentU als voo·ru:it rij dende weggebntike·r, 1twlTw ool;; zijn snelheirl weze (1).

(VELDEKENS.)
AUREST.

HE'l' HOIJ'· - Gelet op het bestreden
vonnis, op 16 mei 1951! in hoger beroep
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
te Brussel;
Wat de veroordeling betreft wegens inbrenk op artikel 42 van het koninklijk besluit van 1 februari 1934 :
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet en 1317,
1319, 1320 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat de bestreden beslissing het vonnis
van veroordeling bevestigt op grond van
de enkele beschouwing dat de bepalingen
van artikel 42 van het Algemeen Reglement op de verkeerspolitie toepasselijk
zijn op de in beweging zijnde en zowel
achteruit als vooruit rijdende weggebruiker, welke ook zijn snelheid weze, 1° dan
wanneer beklaagde bij conclusies deed
gelden dat de bij gezegd artikel 42 beteugelde inbreuk slechts door een autobestuurder kon gepleegd worden die van
zijn snelheic1 niet meester bleef en verschillende
omstandigheden aanvoerde
waaruit hij afleidde dat hij aan zijn voertuig geen snelheid had toegebracht waarover hij niet meester was, doch dat hij integendeel zijn voertuig onmiddellijk tot
stilstand had gebracht, 2° dan wanneer
beklaagde nog bij conclusies staande hield
dat hij zijn voertuig in het te dien einde
door de bevoegde overheid voorbehouden plaa,ts had geparkeerd, ·en dat hij er
wettelijk mede mocht rekenen dat Petroff zijn motorrijwiel niet zou verlaten hebben vooraleer de nodige maat(1) Raadpl. verbr., 23 juni 1952 (An·. Verb1·.,
1952, blz. 610; Bull. en PASIC., 1952, I, 693) en
20 october 1952 (A·rr. Ve1·b1·., 1953, blz. 75;
B·ull. en PASIC., 1953, I, 81, en nota 1).
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geval te vermijden (artikel 59), wat het helft der kosten, het overige de Staat ten
parkeren van dat motorrijwiel in overtre- laste blijvend; verwijst de zaak, aldus
ding van artikel 64, so, achter het voer- beperkt, naar de Oorrectionele Rechtbank
tuig van beklaagde en, « in hetzelfde par- te Nijvel, in hoger beroep uitspraak
keervak ll uitsloot, 3° dan wanneer de con- doende.
clusies van beklaagde ook nog aanvoerden
19 october 1953. - 2• kamer. - Voor,
dat Petroff zljn motorrijwiel te dicht bij
het voertuig van beklaagde had verlaten zitter, H .. Wouters, voorzitter. - Vet·terwijl deze, aan het stnur zijnde, de aan- sla,qgever, H. Belpaire. - Gelijklu;idende
wezigheid van dat motorrijwiel niet kon oonol1~sie, H. Raoul Hayoit de Termiwaarnemen en dat in elk geval, een ver- court, eerste advocaat-generaal. - Pleizuim van aandacht, eenvondige bnrger- ter, H. De Meulder (van de Balie bij het
lijke font, waarop geen strafsanctie is ge- Hof van beroep te Brussel).
steld, de toepassing van artikel 42 niet
rchtvaardigde, zodat het bestreden vonnis
niet gemotiveerd is :
Over de drie onderdelen samen :
2° KAMER. - 19 october 1953
Overwegende dat, door zich ertoe te beperken te verklaren dat « de bepalingen REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
van artikel 42 van het Algemeen RegleARRESTEN. - S•rRAE'ZAKEN. - ARREST
ment op de verkeerspolitie toepasselijk
VAN VEROORDELING. - VEROORDELING GEzijn op de in beweging zijnde en zowel
GROND OP DE BESLUITEN VAN EEN DESKUNDIachteruit als vooruit rijdende weggebruiGENVERSLAG. - ARRES1' DAT DE BIJ CONCLUker, welke ook zijn snelheid weze, de
SIES DOOR DE BEKLAAGDE 1'EGEN DIT YERSLAG
rechter over de grond niet op gepaste
AANGEVOERDE BEZWAREN NIET BEHANDEL'l'. wijze de door aanlegger regehnatig genoNIET GEMOTIVEERD ARREST.
men conclusies welke in het middel beknopt samengevat worden beantwoord Is niet ,qemot'iveerd het arrest dat de beklaagde veroordeelt op ,qrond van een
heeft;
deslcundigenversla,q, dat het bekraohDat nit de door de rechter geuite overti,qt, zonde1· de bij oonolusies door de
weging inderdaad niet blijkt dat de aanbelclaagde te,qen dit versla,q aan,qevom·de
rijding, welke ook de door aanlegger aan
bezwa1·en te behanclelen (1). (Grondzijn voertnig gegeven richting weze, enwet, art. 97.)
kel zon veroorzaakt geweest zijn hetzij
door de onhandigheid van deze weggebrniker in het bestnren van zijn voertuig,
(DEGHILAGE, T. LAUREN1'.)
welke onhandigheid vreemd is aan het
meester blijven van zijn snelheid en aan
ARREST.
de wijze waarop hij deze zon hebben geregeld, hetzij door het strafbaar of onRET HOF; - Gelet op het bestreden
voorzienbaar karakter van het parkeren arrest, op 10 jnli 1953 door het Hof van
van Petroff's motorrijwiel, hetzij door beroep te Brussel gewezen;
een gebrek aan oplettendheid dat in hoofOver de voorziening voor zoveel zij gede van aanlegger slechts een burgerlijke
richt is tegen de over de publieke vordefont uitmaakt;
Dat het vonnis aldus het in het middel ring gewezen beslissing :
Over het enig middel : schending van
aangeduide artikel 97 van de Grondwet .
schendt;
· artikel 97 van de Grondwet, doordat bet
Wat de veroordeling betreft wegens in- bestreden arrest de strafrechtelijke verbrenk op artikel 113 van het koninklijk antwoordelijkheid van aanlegger heeft
aangenomen door eenvoudig te verklaren
beslnit van 1 febrnari 1934 :
dat de conclusies van de deskundige oorOverwegende dat de substantiele of op deelkundig zijn en dat de door het slachtstraf van nietigheid voorgeschreven offer gegeven nitleg van het ongeval berechtsvormen werden nageleefd en dat . vestigd is geweest door de terplaatse door
die veroordeling overeenkomstig de wet de rijkswachters opgenomen sporen, de
is;
ligging van gezegd slachtoffer en de aan
Om die redenen, verbreekt het bestre- de aanrijdende auto en aan het rijwiel
den vonnis, doch enkel voor zoveel het vastgestelde schade, zonder de middelen
aanleggers veroordeling wegens inbreuk te beantwoorden welke aanlegger bij cbnop artikel 42 van het koninklijk besluit clusies tegen het stelsel van de deskunvan 1 februari 193! bevestigt en het over dige en tegen de door het slachtoffer gegede kosten beslist; verwerpt de voorziening
voor het overige; beveelt dat melding van
(1) Verbr., 25 februari 1952 (Ar1·. Vm·br.,
onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 1952, biz. 330; Bull. en PASIC., 1952, I, 378).
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ven uitleg van het ongeval inriep te weten : 1° dat een gebeurlijke optische dwaling in hoofde van beklaagde moest uitgesloten worden; dat hij, integendeel, willens en wetens, om reden van de handeling van het slachtoffer, naar het rijwielpad was toegereden ten einde een ontwijkingsmanamvre te betrachten; 2° dat de
deskundige :M:assin slechts de waarschijnlijke door de wielrijder en door de automobilist afgelegde weg had kunnen bepalen, dan wanneer in strafzaken het strafbaar feit op vaste wijze en zonder dubbelzinnigheicl client be:wezen te worden;
3° dat de uitleg van de w~elrijder onverenigbaar is met de plaats waar hij
op de rijweg gevonden werd, waar
bloedsporen werden opgenomen en waar
zijn overschoenen, zijn uurwerk en een
zijner handschoenen terug gevonden werden; 4° dat, naar gelang men de inlichtingen van de verbalisanten, het verslag
van de deskundige of het door deze opgestelde plan, als grondslag neemt, de aanrijding zich op drie afzonderlijke plaatsen heeft voorgedaan; 5° dat de op de
auto van beklaagde gevonden sporen bewijzen clat de besluiten van de deskundige
verkeerd zijn :
Overwegende clat, zo het arrest op het
bezwaar s·ztb 3° van het middel een antwoord verstrekt waar het de uitleg
van de wielrijcler verwerpt, het de bij
conclusies tegen het deskundigenverslag
aangevoerde bezwaren niet behandelt,
waar het verklaart de conclusies van de
deskundige over te nemen en te bekrachtigen;
Dat het arrest aldus niet naar de zin
van artikel 97 van de Grondwet gemotiveerd is;
En overwegende dat de verbreking van
de over de publieke vordering gewezen
beslissing de verbreking met zich brengt
van de over de vorderingen van de burgerlijke partijen gewezen beslissing;
Om die redenen, verbreekt de bestreden beslissing; beveelt dat van onderhavig arrest melding zal gemaakt worden
op de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerders tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep te Luik.
19 october 1953. - 26 kamer. - Voorz-itter en verslatf(Jever, H. Wouters, voorzitter.
Gelijlclniilende
concl-usie,

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

2"

KAMER.-

VRAAG 'l'O'l' GELAS'l'EN VAN NIEUWE ONDERZOEKSMAA1'HEGELEN. - ARRES'l' DA'l' VAS'l'S'l'EL'l' DA1' AL DE ELEMEN'l'EN NODIG OM DE
ZAAK 1'E BEOORDELEN REEDS VERENIGD ZIJN,
- PASSEND AN'l'WOORD.
Verstrelct een passend antwoord op de
concl1tsies strelclcende tot het doen gelasten van nienwe onderzoelcsma.atregelen, het a1·rest dat vaststelt dat, in de
stand van de zaalc, de elementen nodig
om deze cle beoonlelen reeds ve·renigd
zijn (1).

(ROELS,

'l'.

BASSO.)

ARRES'l'.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest op 20 maart 1953 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen;
I. Voor zoveel de voorziening gericht is
tegen de over de publieke vordering gewezen beslissing :
Over het middel : schending van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest, eerste onderdeel, noch de
beschouwingen waarop aanlegger steunde
om nieuwe onderzoeksmaatregelen aan te
vragen noch, tweede onderdeel, die waaruit aanlegger afleidde dat er althans aanleiding bestond tot verdeling van de verantwoordelijkheid, beantwoord heeft :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, zo door eigen vaststellingen als door de beweegredenen van
de eerste rechter welke het hof van beroep heeft overgenomen, het bestreden
arrest de gegrondheid van zijn beoordeling ten opzichte van ieder der door aanlegger aangevoerde . beschouwingen nader
heeft bepaald en heeft vastgesteld dat in
de stand van de zaak de elementen nodig
om de omstandigheden van het litigieuze
ongeval te beoordelen en de verantwoordelijkheid te bepalen verenigd waren;
Dat het alzo het afwijzen van de aanvraag, strekkende tot het doen gelasten
van nieuwe onderzoeksmaatregelen, gerechtvaardigd heeft;
Dat het eerste onderdeel van het middel in feite niet opgaat;
Overwegende dat, wat zijn tweede onderdeel betreft, het middel dat noch het
bestaan van de elementen van het misdrijf noch de voorwaa~den tot toepassing
van de straf betwistte uitsluitend de over
de Jmrgerlijke vordering gewezen beslissing betreft;
En overwegende voor het overige dat

19 october 1953

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - S'l'RAFZAKEN. - AAN-

(1) Verbr., 26 augustus 1942 (Bull. en PAsrc.,
1942, I, 182) en 22 juli 1949 (A1·1·. Yerb1·., 1949,
biz. 491; Bull. en PAsrc., 1949, I, 563).
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de substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;

(LAFAUT, 1'. DE BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

II. Voor zoveel de voorziening gericht
is tegen de over de burgerlijke vorder~ng
gewezen beslissing :
Overwegende dat het arrest, door de
beslissing van de eerste rechter te bevestigen, zich erbij beperkt heeft aan de
burgerlijke partij een provisionele vergoeding toe te kennen en ·een onderzoeksmaatregel te gelasten, alvorens over de
vordering van deze partij verder uitspraak te doen;
Dat de bestreden beslissing, welke aan
het geschil geen einde maakt en over
geen betwisting van bevoegdheid uitspraak doet, dus enkel na het eindarrest,
tot een voorziening in verbreking aanleiding kan geven;
Dat de voorziening, voortijdig zijnde,
niet ontvankeli.ik is (Wetboek van strnfvordering, artikel 416);
Om cUe reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 maart 1953 door het Hof
van beroep te Lnik gewezen;
Over het middel van ambtswege :
schending van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest geen
antwoord verstrekt op de middelen voorgesteld door aanlegger in het verzoek tot
hoger beroep, regelmatig neergelegd ter
griffie van de rechtbank die het beroepen
vonnis had gewezen, en dienvolgens, niet
volcloende naar recht gemotiveerd is :
Overwegende dat, bij verklaring op
12 april 1952 ter griffie van de Rechtbank van eerste aanleg te Luik afgelegd,
aanlegger hoger beroep heeft ingesteld tegen het bij verstek te zijnen opzichte op
1 maart 1952 door de Correctionele Rechtbank te Luik gewezen vonnis, hetwelk
hem op 2 april 1952 betekend werd;
Dat, gebruik makend van het hem door
artikel 20i van het Wetboek van strafvordering verleend recht, aanlegger, op clezelfcle dag. hetzij op 12 april 1952, te zelfder
'griffie· een door hem getekend ver19 october 1953. - 2• kamer. - Voo1·zoekschrift heeft ingediend, hetwelk zijn
zitter, H. Wouters, voorzitter. Ve1·miclcl€llen van hoger beroep inhield;
slaggever, H. van Beirs. Gelij lcluidende oonolnsie, H. Raoul Hayoit de TerOverwegende dat het hof van beroep,
micourt, eerste advocaat-generaal.
vaststellend dat het hoger beroep regelPleiter, H. Hendrickx (van de Balie bij
matig was in de vorm en binnen de wethet Hof van beroep te Brussel).
telijke termijn was ingesteld geweest,
het ontvankelijk heeft verklaard en bij
verstek op dit beroep uitspraak heeft geclaan;
Dat het de aldus bestreden beslissing
2• KAMER.- 19 october 1953
heeft bevestigd zonder de door aanlegger
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN in zijn verzoek aangevoerde middelen te
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - JliiiDDE- beantwoorden;
LEN DOOR DE BEKLAAGDE VOORGESTELD IN
Dat, vermits llet in gebreke blijft de
ZIJN VERZOEKSCHRIFT TOT S'fAVING VAN ZIJN afwijzing van de regelmatig voorgestelcle
HOGER BEROEP. - J\IIIDDELEN WELKE OP midclelen te rechtvaardigen, het bestreden
DE TERECHTZIT'fiNG VAN HET HOF VAN BE- arrest niet naar de zin van de wet met
ROEP NIET VERZAAKT WERDEN.- ARREST DAT reclenen is omkleed, en, dienvolgens, de
DIE MIDDELEN NIE'f BEANTWOORD'l'. - NIET in het middel aangeduide bepaling heeft
geschonden;
GEMOTIVEERD ARRES'f.
Om dte reclenen, verbreekt het bestreIs niet uemotiveerd het arrest van het
den arrest; beveelt dat melding van onhof van beroep dat de belclaagde verderhavig arrest zal gemaakt worden op
oordeelt, zondwr de door deze in zijn
de kant van de vernietigde beslissing;
verzoelcsohdft tot staving van zijn halegt de kosten de Staat ten laste; verger be1·oep voor·gestelde middelen te
wijst de zaak naar het Hof van beroep
beantwoorden dan wanneer op de tete Brussel.
reohtzitting van het hot van beroep de
beroeper die middelen niet verzaalct
heeft (1). (Grondwet, art. 97; Wetboek

van strafv., art. 204.)
---~--------------

..· (1).V'!'l~J;!r..~:;;;20 januari 1947 (Arr. Verbr.,
\M"7, bl~. l3;.Qttlli
·en PAre., 1947, I, 19).
::-s~~: -,--.-.-·:'d~;: ~- r,
1

;-_:.,

· ..........

'

19 october 1953. - 2• kamer. - TTool'z'itter, H. Wouters, voorzitter. TTe1·slaggever, H. van Beirs. - Gelijklltidende oonolu.S'ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
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HECHTENIS.

BE-

SCHIKKING VAN DE RAADKAMER DIE BESLIST
DA1' ER GEEN REDENEN 'l'OT HANDHAVING VAN DE
HECHTENIS VOORHANDEN ZIJN. BESCHIKKING GESTEUND OP EEN ONREGELMATIGHEID
VAN DE RECH'l'SPLEGING. REGELMA'l'IG HOGER BEROEP DOOit HET OPENBAAR MINIS'l'ERIE.
J.\IIACH'l' VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGS1'ELLING.

Alhoewel de -ractdlwme1·, wegens een onregelmatigheid van de v66r haar in,qestelde 1·eohtspleging, te1·eoht beslist
heett ant e·r geen redenen tot hnndhnving van de heohten·is voo-rhanden waren, vennag de kamer van in/Jesoh7tlcliftingstelling, op het ·regelmatig hogm· bemep van het openbaar ministe1·ie, na
het eerbiedigen ·van de reohten der veTdediging verzeke-rd te hebben, bij eenparigheid van stemmen te beslissen dat
het openbaar belnn{! de hwnrlhavi.n{! 1mn
de heohtenis 1;ereist (1). (Wet van

vereiste, bij de kamer van inbeschuldigingstelling aanhangig werd gemaakt;
Dat door over deze vraag uitspraak te
doen, na het eerbiedigen van de rechten
der verdediging verzekerd te hebben, zij
zich naar de artikelen 5, 19 en 20 van
voormelde wet gedragen heeft;
Dat het middel naar recht faalt;
En overwegende, voor het overige, 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 aanlegster tot de kosten.
19 october 1953. - 26 kamer. - Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. Verslaggever, H. Giroul. Gelij1cl7tidenae
oonolusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal.

20 april 1874, art. 19 en 20.)
(nmrN.)

2"

KAMER.-

19 october 1953

1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
ARRES'l'.

STRAFZAKEN.- MIDDEL DOOR DE BEKLAAGDE
HIERUIT AFGELEID DAT DE ZAAK IN EERSTE
AANLEG DIENDE BERECHT 'l'E WORDEN DOOR DE
CORRECTIONELE RECH'l'BANK, KAMER SAMENGES'l'ELD UIT DRIE RECH'fERS, EN NIE'l' DOOR
EEN ENKELE REOH'l'ER.- MIDDEL NIET VOOR<lESTELD VOOR DE RECH'l'ER OVER DE GROND.
MIDDEL NlET ON'l'VANKELIJK.

BET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 juli .1953 door het Hof van
beroep te Brnssel, kamer van inbeschnldigingstelling, gewezen;
Over het middel : schending van het
artikel 215 van het Wetboek van strafvordering, doordat het hof van beroep over 2° VALSHEID. -VAN VALSHEID BETICH'l'E
S'l'UKKEN. DOOR DE AR'l'IKELEN 448 EN
de zaak slechts uitspraak mocht doen hetgeen het gedaan heeft door te verkla450 VAN HET WE'l'BOEK VAN S'l'RAFVORDERING
ren dat het openbaar belang de handhaVOORGESCHRI~VEN
PLEEGVORMEN. NIE'l'
ving van de hechtenis van beklaagde verOP STRA~'FE VAN NIETIGHEID VOORZIEN.
eiste - in het geval waarin het de beschikking van de raadkamer wegens een 1P De belclaagde is niet ontvanlcelijlc om
der in voormeld artikel 215 omschreven
voo1· de eerste maal v66r het Hot van
oorzaken had moeten vernietigen, dan
ve1·1JTelcing aan te voe-ren flat de zaak
wanneer het arrest toegeeft dat de raadin eeTste aanleg diende te worden bekamer de voorlopige hechtenis niet zou
~·eoht, niet dam· een lcamer van de oormogen gehandhaafd hebben, omdat het
'reotionele reohtbanlc bestaande ~tit een
dossier niet ter beschikking van aanlegenlcele reohter, dooh door een kamer
gers raadslieden werd gesteld, zoals door
van dezelfde reohtbanlc samengesteld
de wet vereist wordt;
uit d1'ie 1'eohte1·s (2). (Wet van 2."i octoOverwegende tlat, ingevolge de overber 1919, enig artikel, par. IX.)
brengende werking van het overeenkom- 2° De door de n-rtilcelen 448 en 450 van
stig de artikelen 19 en 20 van de wet van · het Wetboelc van st·ratvordering voor20 april 1874 ingesteld hoger beroep van
gesohreven pleegvormen, ten overstaan
het openllaar ministerie, de vraag of het
van vals beweerde stulclcen, zijn noah
openbaar belang al dan niet de handhaving van aanleggers voorlOJ)ige hechtenis
(1) Zie redenen van verbr.; 20 maart 1944
(Arr. Verbr., 194•~, blz. 121; B"ll. en PASIC.,
1944, I, 266), van verbr., 1 april 1946 (Arr.
Ve•·b•·., 1946, biz. 128; B"ll. en PAsrc., 1946, I,

126, en de nota's 1 en 2) en van verbr., 8 ja-

nuari 1951 (A1·r. Ye•·br., 1951, biz. 238; B"ll.
en PASIC., 1951, I, 287).
(2) Verbr., 6 mei 1946 (Arr. Verbr., 1946,
biz. 169; Bttll. en PAsrc., 1946, I, 175); zie ook
verbr., 26 juni 1944 (Bttll. en PASIC., 1944, I,
408).
lnstltuut voor

Cdnstitutioneel Recht
Tlense straat 41 - Leuv~n

-104s·ubstantieeZ, noch op straffe van nietigheid vom·zien (1).
(FRANEAU, T. CLUCK.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 maart 1953 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen;
A. Voor zoveel de voorziening gericht
is tegen de over de publieke vordering
gewezen beslissing :
Over het eerste middel : schending van
het enig artikel, paragraaf VIII, van de
wet van 25 october 1919, aangevuld door
de wetten van 30 juli 1921, 7 augustus
1924 en 22 juli 1927, en van artikel 97
van de Grondwet, doordat het bestreden
arrest, althans gedeeltelijk, het beroepen
vonnis bevestigt, hetwelk door nietigheid
is aangetast wijl het uitgesproken is geweest door een kamer van de correctionele rechtbank bestaande nit een rechter,
dan wanneer in onderhavig geval geen
proces-verbaal de hete daad had vastgesteld, dat beklaagde zich n~et in staat
van voorlopige hechtenis bevindt en dat
hij niet tot c~en vroegere correctionele
niet voorwaardelijke straf veroordeeld
werd:
Overwegende dat uit het enig artikel,
paragraaf IX, van de wet van 25 october
1919 blijkt dat het middel, hieruit afgeleid, dat de zaak niet diende te worden
berecht door een kamer van de correctionele rechtbank bestaande nit een enkele rechter, doch door een kamer van
dezelfde rechtbank samengesteld uit drie
rechters, insgelijks uitspraak doende onder voorbehoud van hoger beroep, niet
voor de eerste maal v66r het Hof van
verbreking kan voorgesteld worden;
Dat het middel, vermits het v66r de
rechter over de grond niet voorgesteld is
geweest, niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel : schending
van de artikelen 196 en 197 van het Strafwetboek, 448 en 450 van het Wetboek van
strafvordering, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest beslist
dat door gepaste beschouwingen, welke
het hof overneemt, het beroepen vonnis
om de conclusies van beklaagde te beantwoorden, verklaart dat de telastlegging van gebruik van valsheid ook in
hoofde van deze laatste bewezen is, dan
wanneer, bij regelmatig v66r het hof van
(1) Verbr., •1 november 1940 (A1'1'. Ve1·b·r.,
1940, blz. 111; Hull. en PASIC., 1940, I, 277, en
nota); fr. verbr., 23 october 1946 (Bttlletin
arrets co"'' de cassation de France, 1946,
blz. 289).
.
.

beroep genomen conclusies welke verschillen van de v66r de eerste rechter regelmatig genomen conclusies, aanlegger deed
opmerken dat hij eerst v66r de Burgerlijke Rechtbank te Nijvel, en daarna v66r
het hof van beroep dezelfde bescheiden
als de van valsheid betichte had overgelegd, dat zijn dossier door de griflie van
de Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel
zoek was geraakt en dat er dieuvolgens,
niet kon bewezen worden dat de documenten berustende in het dossier hetwelk
hem na lange nasporingen teruggegeven
werd, wel die zijn welke hij v66r de
Burgerlijke Rechtbank te Nijvel had
overgelegd :
Overwegemle dat, voor zoveel het de
over de publieke vordering gewezen beslissing bestrijdt, het middel niet ontvankelijk is;
Dat de correctlonele gevangenisstraf en
de geldboete uitgesproken te zijnen laste
wegens de vermengde telastleggingen van
valsheid en gebruik ervan, wettelijk gerechtvaarclig·d worclen door de vaststellingen van he{ arrest betreffende de telastlegging van valsheid in geschriften;
Over het derde middel : schending van
de artikelen 448 en 450 van het Wetboek
van strafvordering, doordat geen enkel
der van valsheid betichte en door de griffier inbeslaggenomen documenten noch
getekend noch gepnrafeenl werd door de
oflicier van gerechtelijke politic noch
door de burgerlijke partij getekeml
werd:
Overwegencle clat, vermits de door de
artikelen 448 en 450 van het Wetboek van
strafvordering voorgeschreven formaliteiten noch substantieel, noch op straffe van
nietigheid voorzien zijn, de niet-naleving
ervan geen onwettelijli:heid van de tegen
aanlegger nitgesproken veroordelingen
kan medebrengeu; waarutt volgt dat het
mid del naar recht faalt;
En overwegende dat de substantHlle of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
B. Voor zoveel de beslissing gericht is
tegen de over de vordering van de burgerlijke partij g·ewezen beslissing :
Over het hierboven aangehaalde tweede
micldel :
Overwegende dat aanlegger ten onrechte beweert dat hij v66r het hof van
beroep over het door het middel becloeld
punt, andere conclusies dan de door b,em
bij de eerste n;chter voorgebrachte conclusies heeft genomen;
Overwegende, immers, dat, reeds v66r
de correctiouele rechtbank, aanlegger
doen gelclen had dat niet bewezen was
clat de vals beweerde bescheiden die zou·
lleu zijn welke v66r de Rechtbank vari
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eerste aanleg te Nijvel waren overgelegd
geweest, aanleggers dossier gedurende een
aanzienlijke tijd op de griffie van deze
rechtbank zoek geraakt zijnde;
Overwegende dat, uit de vergelijking
van dit verweermiddel en van de in het
middel overgenomen conclusies in hoger
beroep, blijkt dat in die conclusies v66r
het hof van beroep enkel de betwisting
rnmieuw werd voorgebracht welke reeds
fu eerste aanleg door aanleg·ger was opgeworpen geweest betreffende de identiteit
tussen de door hem in het burgerlijk proces overgelegde s'tukken en de inbeslaggenomen en vals beweerde stukken;
Overwegende dat het beroepen vonnis
op gepaste wijze de conclusies van eerste
nanleg heeft beantwoord en dat het bestreden arrest de beschouwingen van de
eerste rechter heeft overgenomen;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
19 october 1953. - 2" kamer. - Yom·zitte·r en ve1·slnuuever, H. Wouters, voorzitter.
Gelij lcl·nirlenrle
conclnsie,

H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Carlier en Janson (beide van de Dalie bij het
Hof van beroep te Brussel).
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1° STRAI<'. -

INKOMS1'ENBELAS'l'INGEN.
RONDREIZEND UITGEOEFEND BEDRIJF. - IN
GEBREKE BLIJVEN DE FOR1'AITAIRE BELASTING
TE KWIJ'l'EN. - MET GELDBOETE BESTRAF'J'
MISDR.IJF. - DE BEPALINGEN BE'l'REFFENDE
DE VERZACHTENDE OMS'l'ANDIGHEDEN ZIJN TOEPASSELIJK.
~
INKOMSTENBELASTINGEN.
RONDREIZEND UITGEOEFEND BEDHIJF. - IN
GEBREKE BLIJVEN DE FORFAIRE BELASTING 'l'E
KWr.JTEN. - TOEPASSELIJKE STRAF.

1 o Alhoe·wel het misrlrijf vnn mncl·rei.zenrZ
.een berl1'ijf -uitgeoefenfl te hebben, zon4e1· b·innen rle uestelrle teTmijn de fo·rfnitni·re belnstinu te hebben gel,aveten
.slechts met gelrlboete best1·nft zij, vermng lle 1·echter, in ue·vnl vnn verznchtenlle omstnnrZiuherlen, een gelllboete nit
te sprelce1t ln[Jer llnn 1.000 frnnlc, mini:mmn vnn lle floor rle wet gestellle gelllboete. (Wetten samengeschakeld bij be-

sluit van de Regent van 15 januari
1948, art. 27, par. 4, al. 8, 77 en 78bis,
par. 2; wet van 8 maart 19iH, art. 31;
Wetboek van strafrecht, art. 85.)
2° Het misllrijf van ronrZre·izenll een bedrijf uitgeoefenrz ·te hebben, zonder de

/01'/aitaire belasting binnen de gestelde
termijn te hebben gek·weten wo1·rZt met
een geldboete van 1.000 tot 20.000 franlc
gestntft, onverminrlerd de toepassin!l
van
verzachtende
omstandighe!len.

(Wetten samengeschakeld bij besluit
van de Regent van 15 januari 1948, artikel 27, par. 4, al. 8, 77 en 78bis, par. 2;
wet van 8 maart 1951, art. 31.)
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN,
'l'. WEBER.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 juni 1 1953 door het Hof van
beroep te Luik gewezen;
Over het enig middel : schending van
de artikelen 100, inzonderheid alinea 2,
van het Strafwetboek, 27, paragraaf 4,
8° alinea, en 78bis der samengeschakelrle
wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, laatstvermeld artikel gewijzigd
llij artikel 31 van de wet van 8 maart
1951, doordat het llestreden arrest, ten
onrechte, aan lleklaagde het voordeel
van verzachtende omstandigheden verleend heeft, alhoewel het tegen haar
de telastlegging voor vaststaand houdt
!mar bedrijf rondreizend uitgeoefend
te hebben, zonder, vooraf, de verschuldigde bedrijfsbelasting gekweten te heblJen, en dan wanneer artikel 78bis niet
afwijkt van alinea 2 van artikel 100 van
het Strafwetboek en slechts toepassing
van verzachtende omstandigheden veroorlooft wat de door de artikelen 77,
77bis en 78 bepaalde gevangenisstraffen
lletreft :
Overwegende dat, krachtens een uitdrukkelijke bepaling van artikel 78bis,
paragraaf 2, der samengeschakelde wetten
hetreffende de inkomstenbelastingen, het
hoofdstuk IX van boek I van het Strafwetboek, en dienvolgens artikel 85 van dit
Wetboek van toepassing zijn op de misdrijven waarvan de beteugeling bij artikel 77 van gezegde samengeschakelde
wetten is voorzien, d.w.z. op het aan verweerster ten luste gelegd misdrijf;
Overweg·ende dat voormeld artikel
78bis, parugruaf 2, niet tot de enkele geYangenisstraffen !Jeperkt is; dat, in tegenstelling met artikel 78bis, paragraaf 1,
llet namelijk en zonder enig voorbehoud
de misdrijven bedoelt die enkel met geldboeten worden bestraft;
Dat het midclel naar recllt faalt;
Overwegende, voor het overige, dat de
substantH~le of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomsitg de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorzie-
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ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
19 october 1953. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. Verslaggever·, H. Giroul. Gelijlcl·uidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
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RECHTERLIJKE INRICHTING.
SAllfENS'l'ELLING VAN DE ZE'I'EL. STRAFZAKEN. VONNIS VAN DE CORRECTIONELE
RECH'I'RANK. RECHTERS DIE NIET ALLEN AL
DE TERECHTZIT'I'INGEN VAN DE RESLECHTE
ZAAK HERREN BIJGEWOONn. 0NDERZOEKSDADEN DAAROM NIE'I' NIE'l'IG.
RECHTERLIJKE INRICHTING. SAllfENSTELLING VAN DE ZETEL. STRAFZAKEN, CoRRECTIONELE RECHTRANK. 0NDERZOEKSDADEN 'I'ER. TERECHTZITTING.
VERRICHT DOOR RECHTERS AANGEWEZEN OM
TE ZE'l'ELEN IN DE KAMER WAARRIJ DE ZAAK
AANHANGIG WAS GEMAAK'l'. VONNIS NADERHAND DOOR ANDERE RECHl'ERS GEWEZEN. 0NDERZOEKSDADEN NIE'l' NIETIG WEGENS DIE
O:M:STANDIGHEID.
VALSHEID. S:rRAFZAKEN. VERZOEK TOT INSCHRIJVING WEGENS VALSHEID.
DOOR DE VERWEERDER IN VERRREKING
INGEDIEND OM EEN MIDDEL VAN DE VOORZIENING TE RES'l'RI.JDEN. MIDDEL IN RECHTE
ONGEGROND. VERZOEK NIET ONTVANKELIJK.
V ALSHEID IN GESCHRIFTEN. VERVALSINlt VAN DE WAARHEID EN REDRIEGLIJK OPZE'l' DOOR DE REKLAAGDE RETWIST. BEWI.JS VAN DIE ELEMENTEN VAN RET MISDRIJh' RUSTEND OP HE'l' OPENRAAR MINISTERIE
EN DE RURGERLIJKE PAR'l'IJ.

1° Hoewel een vonn·is van de cor·rectionele rechtbanlc gewezen door rech(1) Verbr., 26 mei 1952 (An·. Verbr·., 1952,
biz. 536; B1tll. en PAsrc., 1952, I, 616, en
nota 1). Wat betreft de zin van de woorden
« terechtzittingen waarop de beslechte zaak
onderzocht werd >>, zie verbr., 22 juli 1950
(Arr. Ver·br·., 1950, biz. 731; B·ull. en PASIC.,
1950, I, 839) ; 19 februari en 11 juni 1951
(ArT. Verbr·., 1951, biz. 341 en 598; B1tll. en
PASIC., 1951, I, 408 en 693); 1 december 1952
en 18 mei 1953 (Arr. Ver·bi'., 1953, biz. 172 en
637; B~tll. en PASIC., 1953, I, 191 en 720).
(2) Raadpl. verbr., 19 april 1948 (Arr.
Verbr., 1948, biz. 220; B~tll. en PAsrc., 1948, I,
259) en 25 april 1949 (Arr. Verbr·., 1949,
biz. 271; Bull. en PAsrc., 1949, I, 306). De onderzoeksdaden zouden, integendeel, nietig zijn,
indien zij verricht werden door een kamer die

twrs die niet allen al de tm·echtz'ittingen
bijwoonden waa.rop de beslechte zaak
werd ondm·zocht nieU,q ·is (1), zijn noahtans, weuens cUe omstandigheid, de op
terechtzUtingen ve·rrichte onder·zoelcsllallen niet llom · nietig heid aangetast (2).

2° Onller·zoelcsdnden ter· terechtzitting vet·r·icht door· rechters aan,qewezen om te
zetelen in de lcarneT, waarbij de znalc
lumhnngig wns _qemnnh,t, worden niet
n·ieti,q weqens cle ornstnnlUgheid dat
(£nfler·e ·rechters na.lle·rhnnll het vonnis
gewezen hebben (3).

3° Is b'ij ge/Jorek aa.n /lela.ng niet ontvankeMjlc, het ·cerzoelc tot inschT'ijviny wegens Vltlsheill floor een verweet·fler in
ver·/Jt'elcing ingellienll om een midllel van
de voorziening te /Jestrijllen, wanneer
flit rnillllel in rechte ongegrond is (4).

4° vV nnneer de belclaar;lle /Jetwist llnt een
stoffelij lee vnlsheill een ver·valsing van
de wnarheill ·witmankt en met bedrieglijk opzet werd gepleegd, rust lle last
vnn het bewijs llezer elementen van het
misllr·ijf op het open1Jaa1· ministerie en
op de b1/!/'.1Jerlijke parUj (5).
(DE PRINSES DE LIGNE,
1'. DAUBRESSE EN SEMOULIN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op llet bestreden
arrest, op 24 januari 1953 door llet Hof
van beroep te Brussel gewezen;
Gelet op de verzoekschriften van beide
verweerders, strekkende tot het bekomen
van machtiging om een stuk van valsheid
te betichten, en gelet op de aan de verzoekschriften gehechte consignatiekwitanties van de som van 100 frank;
Over het eerste mtddel : schending van
de artikelen 153, 154, 155, 156, 189, 190,
209, 210. 211 van het Wetboek van strafvordering, 1, 3, 4 van de wet van 17 april
1878 bevattende de voorafgaande titel van
het Wetboek van rechtspleg·ing in strafonregelmatig samengesteid was, dit wil zeggen die samengesteid was uit personen die
niet bevoegd waren om erin te zeteien (zie
o.m. verbr., 5 october 1953, s·upra, biz. 65;
B1!ll. en PAsrc., 1954, I, 77, en nota 1).
(3) Raadpl. verbr., 24 januari 1949 (An·.
Verbr., 1949, biz. 58; B·ull. en PAsrc., 1949, I,
60).
(4) Vergel. verbr., 10 januari 1949 (Ar1·.
Ver·br., 1949, biz. 19; Bull. en PAsrc., 1949, I,
21), gewezen in een zaak waar het verzoek
door de aanlegger in verbreking werd ingediend tot staving van een in rechte ongegrond
mid del.
(5) Verbr., 23 april 1951 (Arr. Verbr., 1951,
biz. 492; Bull. en PASIC., 1951, I, 581).
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zaken, 1382, 1383, van het Burgerlijk dere terechtzittingen; dat aanlegster echWetboek, 97 van de Grondwet, doordat ter niet beweert, dat deze getuigenissen
het bestreden arrest het hof onbevoegd zouden afgenomen geweest zijn door een
verklaart om van aanlegsters burgerlijke andere kamer van de Correctionele Rechtvordering kennis te nemen, omdat de ver- bank te Bergen dan die waarbij de zaak
weerders ten laste gelegde fei'ten niet zou- aanhangig werd gemaakt, noch dat de
den bewezen zijn of geen inbreuk zouden rechters die deze terechtzittingen bijuitmaken, steunende, om alzo te beslis- woonden de bevoegdheid niet hadden om
sen, op het verslag, de elementen van het in deze kamer te zetelen;
dossier, de v66r de rechtbank gehoorde
Overwegende dat de onderzoeksdaden
getuigenissen waarvan tijdens het verslag verricht ter terechtzitting van een strafkennis werd gJ:)geven, namelijk op het rechtllank door rechters die bevoegd waren
getuigenis van getuige Rocteur, wiens om ze uit te voeren niet nietig zijn weverklaringen door het arrest betwist wor- gens de omstandigheid dat andere rechden, dan wanneer dit onderzoek ter te- ters naderhand het vonnis gewezen hebrechtzitting onregelmatig was, zekere ge- llen; dat, inderdaad, zo naar luid van artuigenissen, namelijk dat van getuige tikel 7 van de wet van 20 april 1810 het
Rocteur, ingewonnen zijnde geweest door vonnis gewezen door rechters die al de
een rechtllank welke anders was samenge- terechtzittingen van de zaak niet bijwoonsteld dan die welke van de zaak kennis den door nietigheid is aangetast, deze
moest nemen, dan wanneer de rechtbank nietigheid het vonnis zelf en niet de vroeinderdaad samengesteld was uit de heren gere dad en treft;
de Tender, voorzitter; Chevalier en RutOverwegende, dienvolgens, dat, hoewel
tiens, rechters, doch het zittingblad van de feiten waarop het middel is gesteund
5 fellruari vaststelt dat op die datum de en welke door de vorderingen tot inschrijzaak voortgezet werd en getuigen ge- ving van valsheid betwist worden, voor
hoord werden door de rechtbank samen- vaststaand gehouden zouden zijn, zij
gesteld uit de heren de Tender, Cappelle nochtans de verbreking van het arrest
en Chevalier; dan wanneer, op 12 feniet zouden rechtvaarcligen; dat het midbruari, getuigen (waaronder de genaamde del naar recht faalt en dat de vorRocteur), ook gehoord werden door de deringen tot inschrijving van valsheid,
rechtbank, ditmaal, samengesteld uit de dienvolgens, bij gebrek aan belang niet
hei'en de Tender, Cappelle en Ruttiens,
ontvankelijk zijn;
en dan wanneer, vermits de onregelmatig
En overwegende dat artikel 51 van de
ingewonnen getuigenissen u\t de debatten verordening van juli 1737, waarnaar artiniet geweerd werden, het hof de aldus kel 6 van titel X, deel II, van het reglebegane onregelmatigheden heeft overge- ment van 28 juni 1738 verwijst, l)epaalt
nomen :
dat, ingeval de vordering tot inschrijving
Overwegende dat de vorderingen tot in- van valsheid niet wordt ingewilligd, de
schrijving van valsheid door verweerders veroordeling tot een geldboete niet zal
ingesteld zijn geweest ten einde het ge- mogen geschieden en de wegens gezegde
loof te ontzenuwen dat dient gehecht aan geldboete gestorte som zal teruggegeven
de vermeldingen van authentieke akten, worden;
Over het tweede middel : schending van
zijnde twee processen-verbaal van terechtzitting, betreffende de samenstelling van de artikelen 97 van 9-e Grondwet, 1382,
de zetel die de zaak onderzocht, op de te- 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 196 van
rechtzittingen van 5 en 12 februari 1952 het Strafwetboek, doordat het bestreden
van de Correctionele Rechtbank te Ber- arrest weigert ten laste van verweerder
gen; dat deze vorderingen enkel het eer- Daubresse de betichting bewezen te verste tot staving van de voorziening aange- klaren valsheid gepleegd te hebben
voerd mid del betreffen; dat zij dus ter- door, naderhand, op een kwitantie van
zelfdertijd als dit middel, waarvan zij 416.229 frank, dd. 25 october 1945 welke
een incident uitmaken, dienen omlerzocht de handtekening van Prinses de Ligne
vermelde, de woorden << afrekeningen gete worden;
zien en daarna vernietigd >> en << dit beOver het middel :
drag vertegenwoordigt het saldo van de
Overwegende dat door het middel aan bijzondere kassen >> gevoegd te hebben, om
het bestreden arrest verweten wordt niet reden dat Prinses de Ligne zelf een codizijn beslissing op een nietig vonnis ge- cil van haar eigen testament had aangesteund te hebben - aangezien het bestre- vuld en << da:t aan Daubresse a priori niet
den arrest het beroepen vonnis overigens kan verweten worden daarbij nog eigenvernietigd heeft - doch deze beslissing handig een vermelding aangebracht te
gegrond te hebben Ol) getuigenissen inge- hebben op een reeds opgemaakt docuwonnen ter terechtzittingen van 5 en ment, zoals de overledene zelf deed >> en
12 februari 1952 door de Correctionele · dat men uit het feit dat de kwitantie niet
Rechtllank te Bergen, waarvan de samen- werd herbegonnen niet kan afieiden << dat
stelling anclers was dan die voor de an- de bijgevoegde woorden buiten het weten
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van de ondertekenaar werden bijgevoegd ''• dan wanneer het feit eigenhandig nog een vermelding aan te brengeri
op een reeds opgemaakt en door een derde
getekend document, de valsheid uitmaakt
door toevoeging acbteraf in een akte, of
door toevoeging of vervalsing· van bedingen, verklaringen of van feiten, terwijl
de in zijn eigen testament, door de erfiater zelf aangebracbte verbetering of toevoeging, doordat zij van hem nitgaat,
geen valsheid kan uitmaken, en dan wanneer de stoffelijke valsheid bewezen zijnde, de publieke partij noch de burgerlijli:e
partij, bovendien hoefden te bewijzen
<< dat de bijgevoegde woorden buiten het
weten van de ondertekenaar bijgevoegd
werden "• de bewijslast van het beweerd
feit hetwelk "l(erweerder tot zijn verdediging aanvoerde rtlstend op verweerder
die dit verweermiddel inriep;
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, tn strijd m~~t de bewering van het middel, het bestreden arrest
niet beslist dat de telastlegging van valsheid in geschriften, waarover het gaat,
ntet bewezen is omdat het feit eigenhandig op een reeds gesteld en door een
derde getekend document nog een vermelding aan te brengen geen stoffelijke valsbeid uitmaakt;
Maar overwegende dat, het geval beschouwend waarin, in onderbavig geval,
de te laste gelegde vermelding op bet bescheid na de ondertekening ervan zou
aangebracbt zijn geweest, bet arrest beslist dat daaruit niet volgt dat de woorden buiten het weten van de ondertekenaar, te weten de rechtsvoorganger van
aanlegster toegevoegd werden; dat het
deze beslissing steunt niet aileen op de in
het middel bedoelde bescbouwing, welke
een door Prinses de Ligne aan haar testament gevoegde codicil betreft, docb ook
op cle ter terechtzitting door getuige Leblud afgelegde verklaring;
Overwegende dat, door de vrijspraak te
recbtvaardigen op grond van de beschouwing dat niet bewezen is dat de bestreden vermelding buiten het weten van
Prinses de Ligne op de kwitantie aangebracht werd, het bestreden arrest de stoffelijkheid van het aangewreven feit niet
heeft bedoeld nitsluiten, doch beslist
heeft dat het bewijs zowel van de vervalsing van de waarheid als van het bedriegli.ik opzet of van het oogllwrk om te
schaden niet was ingebracht;
Dat dit onderdeel van bet middel in
feite niet opgaat;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat bet openbaar ministerie en de burgerlijke partij het bewijs
moeten leveren, namelijk, van het bestaan van een vervalsing van de waarheid door verweerder Daubresse en van

het bestaan van bet bedrieglijk opzet of
van het oogmerk om te schaden, welke
elementen het ten laste g'Clegde misdrijf
ultmaken;
Dat dit onderdeel van het middel naar
rechte faalt;
En overwegende dat de voorziening
v66r 15 september 1953 betekend is geweest;
Om die redenen, verwerpt de vorderingen tot inschrijving van valsheid en gelast teruggave van CJ.e v66r het neerleggen
der verzoekschriften gestorte sommen;
veroordeelt verweerders tot de kosten van
deze incidentele vorderingen; verwerpt
de voorziening; veroordeelt aanlegster tot
de kosten ervan en tot een vergoeding
van 150 frank jegens elk der verweerders.
19 october 1953. - 2° kamer. - Voo1·zitter, H. Wouters, voorzitter. Verslaggever, H. Giron!. Gelijkl!tidende
concl?tsie, H. Raoul Hayoit de Termi-

court, eerste advocaat-generaal. - Plei.ters, HH. della Faille d'Huysse en DeJacroix.

2e

KAMER. -

19 october 1953

1° STRAF.- WANBEDRIJF BIJ BESCIDKKING
VAN DE RAADKAMEB NAAR DE POLITIERECHT·
BANK VEBWEZEN. - AANNEMING VAN VERZACH'l'ENDE OM:S"J'ANDIGHEDEN. - STRAF VAN
CORREC'.riONELE AARD. - 0NWET'l'ELIJKHEID.
2° JACHT.- "TANBEDRIJF VAN JAGEN OP EEN
ANDERS GROND. - WE'l' OP DE JACHT, AR'l'I·
KEL 4. - CON'l'RAVENTIONALISEltiNG DOOR DE
RAADKAMER.- WE'l'1'ELIJKHEID.
1° Wannee-r een belclaagde ttit hoofde van
jagen op een ande1'S g1'ond naar de politierechtba·rilc verwezen wet·d, b-ij een
beschilclcing van de raadkamer, die verzachtencle omstandigheden vermeldt,
vermo,qen noch die reohtbanlc, noch de
con'ectionele rechtbanlc, nitSP1'aak doende in hoge1· be1·oep, dit misd1··ijf met een
straf van co1-rectionele aarcl te beteugelen (1). (Wetb. van strafv., art. 38;

wet op de jacht, art. 4 en 30; wet van
4 october 1867, art. 4 en 5.)
2° De ,·aadlcamw-r verma,q, indien zij verzachtencle omstandigheden vermeldt,
een belclaagde uit hoofde van inbreuk
op artilcel 4 ·vctn de wet op de jacht,
naar de politierechtbanlc te verwijzen.
(Wet op de jacht, art. 30:) (Stilzwij-

gencle beslissing.)
(1) Verbr., 6 october 1952 (A7'1'. Verb,,., 1953,
biz. 32; B11Zl. en PASIC., 1953, I, 34).

109(DE PROCUREUR DES KONINGS TE DINANT,
T. DEMEURE EN DEMEURE, T. MELARD.)
ARR.EST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 11 juli 1953 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Dinant;
I. Over de voorzieningen van het openbaar ministerie en van beklaagde Demeure, voor zoveel zij de over de publ~eke vorclering gewezen beslissing becloelen :
Over het miclclel : afgeleicl hieruit clat
het bestreden vonnis beklaagcle wegens
een door de raadkamer gecontraventionaliseercl jachtmisdrijf tot een correctionele
geldboete veroordeeld heeft :
Overwegende dat, bij beschikking van
de Raadkamer van de Rechtbank van
eerste aanleg te Dinant, op 27 februari
1953 gewezen en verzachtende omstandigheden vermeldend, beklaagde Marcel Demeure naar de Politierechtbank te Rochefort verwezen werd om, benevens andere
misdrijven, te Hem·e en :ln het arrondissement Marche-en-Famenne, op 28 november 1952, op welk tijclstip en op welke
wijze het ook zij, op een anders groncl gejaagd te hebben, zonder toestemming van
de eigenaar of van zijn rechthebbenden
in onderhavig geval op de grond van Julien Melard die klacht ingediend heeft :
Overwegende dat, in hoger beroep op
deze telastlegging uitspraak doende, het
bestreden vonnis beklaagde heeft veroordeeld tot een geldboete van 50 frank verhoogd met 190 decimes of tien dagen vervangende gevangenisstraf met drie jaar
uitstel, en tot de kosten van beide aanleggen;
Overwegende dat, door een feit dat het
voorwerp had uitgemaakt van een regelmatige beschikking ·van verwijzing naar
de politierechtbank, met een straf van
correctionele aard te beteugelen, de rechter over de grond de artikelen 4 en 5
van de wet van 4 october 1867 en artikel 38 van het Strafwetboek geschonden
heeft;
II. Yoor zoveel de voorziening van beklaagde Demeure de over de vordering
van de burgerlijke partij gewezen beslissing bedoelt :
Overwegende dat de verbreking van de
over de publieke vordering gewezen beslissing de verbreking met zich brengt van
de veroordeling uitgesproken over de vordering van de burgerlijke partij;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, doch enkel voor zoveel het
uitspraak gedaan heeft over de telastlegging van inbreuk op artikel 4 van de wet

op de jacht, over de vordering van de
burgerlijke partij en over de kosten van
de publieke en van de burgerlijke vorderingen; beveelt dat van onderhavig arrest
melding zal gemaakt worden op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
verwijst de alzo beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Namen, uitspraak doende in hoger beroep; laat de
kosten de Staat ten laste.
19 october 1953. - 2° kamer. - Voot·zitte·r, H. Wouters, voorzitter. Verslaygever, H. C. Louveaux. - ·aelijkluidende concl·usie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal.

2°

KAMER.-

19 october 1953

1° YOORZIENING IN YERBREKING. TERMIJN. - S'l'RAFZAKEN. - An.REST VAN
VERWIJZING NAAR RET HOF VAN ASSISEN. ARREST DAARENBOVEN EEN VERZOEK OM EEN
BIJKOMENDE EXPER.TISE VERWERPEND.
Y OORZIENING TEGEN DIT DISPOSITIEF VOOR
RET EINDARRES'r INGESTELD. - NIET-ONTVANKELIJKREID.
2° YOORZIENING IN YERBREKING.STRA~'ZAKEN. AR.RES'l' VAN DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING EEN BESCHIKKING
VAN BIJLIJFNEMING BEVES'J'IGEND. - 0NMIDDELLIJKE TENUITVOERLEGGING. - YOORZIENING DOOR DE BESCHULDIGDE BINNEN DE TIEN
VRIJE DAGEN NA DE BETEKENING VAN HET
AR.REST. - 0NTVANKELIJKREID.
3° HOF VAN ASSISEN. - An.REST VAN
VERWIJZING. - YOOR.ZIENING INGESTELD BINNEN DE 'l'IEN VRIJE DAGEN NA DE BETEKENING.
- NIETIGREDEN AAN HE'J' ONDERZOEK VAN
RET HOF ONDERWORPEN.
1° De besclmldigde, verwezen naar het
hot ·van assisen b'ij een art·est van de
Teamer van inbesch-uldigingstelling, dat,
daarenboven, een verzoek om een bijTcomende empet·tise verworpen heett, is
niet ontvanlcel·ijlc om z·ich 1j66t· het eindarrest van het hot van ass·isen tegen dit
laatste disposit-iet te voot·zien (1).
2° De besch1tldigde is ontvanlcelijk om
zich birmen de t-ien vrije dagen na de
betelcening van het arrest te voorzien
tegen het an·est ·v(Ln de kame·r van inb€schuldigingstelling dat een door de
raadlcamer yewezen beschilclciny van

(1) Yerbr., 18 mei 1953 (A1'?', Ve1•br., 1953,
blz. · 633; Bull. en PAsrc., 1953, I, 715, en
nota 1); 28 maart 1949 (Arr. Verbr., 1949,
blz. 214; Bull. en PAsrc., 1949, I, 246); de
nota 1 onderaan verbr., 24 januari 1949 (Bull.
en P ASIC., 1949, I, 72) .

-110bijlijtneming, met onmiddeUijlce tenttitvoedegging, bevestiut (1).
3° De vooTz·iening te[Jen het ar·rest tmn
verwijzing naar het hot van assisen,
door de besch·nldi[Jde inyestelcl binnen
de tien vrije clagen na de betekenin[J
van het arrest, maalct aanhan[Jig bij het
Hot van ve1·brelciny cle schenclingen
van cle tvetten bet?·effencle cle bevoertclheicl van cle lcamer van inbeschuldiginusteUing en vcm het hot van assisen,
alsoolc het onden:oek cler nieti,qheden
vermeld in a1·tilwl 299 van het Wetboek
van str·atvonle1'in[J ot voortvloeiend tt'it
de niet-nale·vin[J dor wetten die eon debat op tegenspt·aalc v6tl1' de lcamer van
inbeschttlcU[!ingstellin,q hebben ingevoenl
en er het gebntilv cle1· talen hebben .oe·reyeld (2) .
(XAPHOLIDES.)

aan voldoende nauwkeurigheid, niet· ontvankelijk is;
Dat aanlegger, immers, de stnkken
niet aanduidt die omegelmatig bij het
dossier zonden gevoegd geweest zijn;
Overwegende, voor het overige, dat het
aanlegger ten laste gelegde feit al:;; misdaad door de wet omschreven is, dat de
zaak binnen de bevoegdheid valt van het
Hof van beroep te Brussel, karner van
inbeschnldigingstelling en van het hof
van assisen der provincie Bra!Jant, dat
het openbaar ministerie gehoord werd, ·
dat het arrest door drie raadsheren gewezen werd, dat aanlegger regelmatig
v66r de kamer van inbeschuldigingstelling
is verschenen; dat heel de rechtspleging
v66r deze kamer in de Franse taal werd
gevoerd en het arrest in deze taal werd
gewezen, welke taal wettelijk voor het
onderzoek gebrnikt werd;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordcelt aanlegger tot de kosten.

ARRES'l'.

19 october 1953. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. TTerslag[!eve·r, H. De Bersaques. - Gelijlclnidende conclnsie, H. Raoul Hayoit de Ter-

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 jnli 1953 gewezen door het
Ho:C van !Jeroep te Brussel, kamer van
inbeschuldigingstelling;
I. Voor zoveel de voorziening het dispositief van het arrest bedoelt, waarbij het
verzoek om een bijkomende expertise
verworpen werd :
Overwegende dat de voorziening niet
ontvankelijk is omdat zij v66r het eindarrest ingesteld werd;
II. Voor zoveel het arrest de beschikking van bijlijfneming van aanlegger, met
onmiddellijke tenuitvoerlegging, bevestigt :
Overwegende dat de substanW!le of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
III. Voor zoveel het arrest aanlegger
naar het hof van assisen van Brabant
verwijst :
Overwegende dat het enkel door aanlegger tegen dit dispositief ingeroepen
bezwaar de schending van de rechten der
verdediging betreft, om reden dat, naar
aanlegger beweert, na zijn verschijning
v66r de kamer van inbeschuldigingstelling stukken bij het dossier gevoegd zijn
geweest;
Overwegende dat het middel, bij gebrek

HET HOF; - Overwegende dat het
IJestreden arrest, op 29 juli 1953 gewezen

(1) en (2) Verbr., 18 mei 1953, vermeld in
vorige nota en de nota's 2 en 3 onderaan dit
arrest in Bull. en PASIC.,
(3) Verbr., 27 mei 1935 (Bull. en PAsrc.,
1935, I, 259); 22 maart 1938 (ibid., 1938, I,
103); 30 januari 1940 (ibid., 1940, I, 28).

Wanneer de voorziening regelmatig ingesteld is, dit wil zeggen volgens de regelen gesteld bij de wet van 25 februari 1925, komt de
kennis ervan toe aan de eerste kamer van het
hof (verbr., ·g juni 1951, Arr. Verb1·., 1951,
biz. 591; Bull. en PAsrc., 1951, I, 685).

miconrt.
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VOORZIENING IN VERBREKING.
VORMEN.- KRANKZINNIGE.- .A.RRES'J' DA'l'
EEN VERZOEK O.M VRIJLA'l'ING VERWERP'l.'. VORMEN VAN DE VOORZIENINGEN IN BURGERLIJKE ZAKEN.

Een voo1·zien:ing in[Jelliencl bij een aan de
voorz-itte1· van het Hot van verbr'elcing
[JeTichte b·ri.et teuen een arrest dat nitspraalc cloet over een verzoelc om V1'ijlating ttit een inrichting van lcranlczinni.oen is niet ontvanlcelijlc; de voorzienin[J dicnt vol[Jens cle in burge1·Ujlce zalcen [Jestelcle regelen te wonlen ingesteld (3). (Wetten van 18 juni 1850 en

28 december 1873, art. 17.)
(VAN BRUSSEL.)
ARRES'J'.

,]_____
- - ---- -------- - --------------

::_:.-_L_
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door het Hof van beroep te Brussel, raadkamer van de vacuntiekamer, een verzoek
om vrijlating uit een inrichting voor
krankzinnigen verwerpt, hetwelk door
aunlegger uit kracht van urtikel 17 van
de wet van 18 juni 1850, gewijzigd bij de
wet van 28 december 1873, wercl ingecliend;
Overwegencle clat zodanig verzoek een
burgerlijk proces aanhangig maakt,
waaruit volgt dat de voorziening, om
ontvankelijk te zijn, volgens de in burgerlijke zaken gestelcle regelen dient te
worden ingesteld;
Overwegencle dat, vermits bij geen bepaling ter zake enige afwijking van dit
principe wordt toegestaan, aanleggers
voorziening, ingediend bij aan de voorzitter van het Hof van verbreking gerichte
brief, niet ontvankelijk is;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
19 october 1953. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. Verslaggever, H. Giroul. Gelijlcl-i1.idende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal.

2e

KAMER.-

19 october 1953

1° MILITIE.- VoonLOPIGE AFKEURING wEGENS LICHAMELIJKE ONGESCIIIKTHEID.
MAG TEN HOOGSTE DRIE MAAL WORDEN VERLI;"'END.
2° REDENEN VAN DE VONNISS])N EN
ARRESTEJN. - MILITIE. - BESLISSING
DIE EEN DIENSTPLICHTIGE VOORLOPIO WEGENS
LICHAMELIJKE ONGESCHillTHEID AFKEUR'L'.GEVAL WAARIN DE BESLISSING HE'l' AANTAL
VOORLOPIGE AFKEURINGEN, DIE VROEGER VERLEEND WEEDEN, DIEN'l' VAST 'l'E STELLEN.
1o

De voorlopige aflWttring van een
dienstplichtige wegens licharnelijlce ongeschiktheid rnag slechts ten hoogste
drie rnaal worden verleend (1). (Wet

van 15 juni 1951, art. 14, par. 2; koninklijk besluit van 5 october 1951.)
2° Wannee1· ttit de aan de herlceuringsraad voorgelegde bescheiden blijlct dat
de dienstplichtige herhaaldelijk tvegens
licharnelijlce ongeschUctheid voorlopig
afgelce1t1'd is geweest, verrnag die
raad geen nie·uwe voorlopi.ge afkeuring

(1) Dit aantal is zelfs lager in zekere gevallen bepaald door de tabel van de keuringscriteria gevoegd bij het koninklijk besluit van
5 october 1951 (verbr., 10 november 1952, ATT.
Verbr., 1953, blz. 139; Bull. en PASIC., 1953, I,
153).

van de dienstplichtige te verlenen, zonder het aantal· voorlopige afkeuringen,
die v1·oeger verleend werden, vast te
stellen (2).

(DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
'1'. DEBROUX.)
ARREST.
HE'l' HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 13 december 1952 door de
herkeuringsraad van de provincie Namen
gewezen;
Over het enig middel : schending van
de artikelen 14, paragraaf 2, alinea 2, en
49 van de wet betreffencle de clienstplicht,
en van urtikel 97 van de Grondwet, doordat de bestreden heslissing de voorlopige
afkeuring van verweercler Debroux hij
toepassing van voormeld artikel 14, paragraaf 2, uitspreekt, zonder dat uit de
stukken van de rechtspleging· of uit de
bestreden beslissing blijkt dat de raad
onderzocht heeft hoe de dienstplichtige,
g·eboren in 1925, en wegens zijn leeftijd
tot de lichting 19i5 hehorend, naar de
lichting 1953 was overgeg·aan, en namelijk of hij niet reeds driemaal voorlopig
op lichamelijke grond afgekeurd was geweest :
Overwegende dat de dienstplichtige
Pierre Debroux, gehoren in 1925 en wegens zijn leeftijd deel uitmakend van de
lichting 19!5, volg·ens de aan het hof onderworpen stukken, op 5 maart 1952 verzocht heeft de keuring in de Kolonie te
onclergaan; dat de geneesheer, overeenkomstig artikel 47, paragraaf 4, van de
wet van 15 juni 1951, aangewezen om zich
over de lichamelijke geschiktheid van Dehroux uit te spreken, na vaststelling van
een lichamelijke ongeschiktheid die hij
hepaalt, verklaart dat deze dienstplichtig·e, cc te voren m maal om dezelfde reden
voorlopig ufgekeurd geweest zijnde, er
dan ook geen verbetering te verwachten is lJ;
Overwegende dat de herkeuringsraad
van de provincie N amen, kennis nemend
van deze zaak, hesltst dat, bij toepassing
van de tabel der keuringscriteria, gevoegd
bij het koninklijk besluit van 5 october
1951, de kwalen van verzoeker niet afdoende genoeg zijn om een vrijstelling
van dienst te rechtvaardigen; dat hij,
nochtans Debroux <c als voorlopig ongeschikt voorlopig afgekeurd verklaart Jl;
Overwegende dat, luidens artikel 14,
(2) Raadpl. verbr., 25 februari 1952 (Arr.
Vm·b,·., 1952, blz. 332; Bull. en PAsrc., 1952,
I, 379), 2 september 1952 (Bull. en PAsrc.,
1952, I, 771) en 10 noventber 1952 (A,., ..
Vm·b1·., 1953, blz. 139; Bull. en PABIC., 1953,
I, 153).
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15 juni 1951, betreffende de dienstplicht,
·de voorlopige afkeuring op lichamelijke
grond slechts ten hoogste drie maal mag
verleend worden;
Overwegende dat de herkeuringsraad,
vermits hij op bescheiden uitspraak deed
waaruit bleek dat verweerder, geboren
in 1925, herhaaldelijk voorlopig afgekeurd was geweest, wettelijk geen
n~euwe
voorlopige afkeuring wegens
lichamelijke ongeschiktheid mocht verlenen, zonder vast te stellen dat voorlopige
afkeuring nog geen driemaal was toegestaan geweest;
Dat, bij gebrek aan dergelijke vaststelUng, de bestreden beslissing niet wettelijk
met redenen is omkleed en de in het middel aangeduide wetsbepalingen geschonden lleeft;
Om d~e redenen, verbreekt de bestreden
beslissing; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
19 october 1953. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. Verslarme1Jet·, H. Gil·oul. Gelijlcl1tidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
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20 october 1953

VOORZIENING IN VERBREKING.
ZAKEN VAN DIREC1'E BELASTINGEN. - BEROEP
INGES'l'ELD BIJ HET HOF VAN BEROEP DOOR DE
BELASTINGPLICH'l'IGE, WIENS GOEDEREN UI1'
KRACHT' VAN DE BESLUITWE'l' VAN 1.7 JANUARI
19!5 ONDER SEQUESTER WAREN GESTELD, ALS·
OOK DOOR DE DIENS'l' VAN HET SEQUESTER.0NDEELBAAR GEWORDEN GESCHIL. - VoonZIENING VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN AAN
DE SCHA'fPLICH'l'IGE ALLEEN BETEKEND.
VooRZIENING NIE'l' ON'l'VANICELIJK.
Wannee1· een belast-ingplichtige, wiens
_qoederen ·u:it lcracht vt~n de beslu#wet
van 17 januari 1945 onder seq1teste·r wat·en gesteld, en de Dienst van het seq1wster beicle M.i het hot van beroep
het bi.i art-ilcel 66 ·van de samengeschalcelde wetten vom·ziene bm·oep i'nr1esteld
hebben te,qen de beslissing waarbi.i de
directeu1· 1titspraa7c heett gedaan ovm·
de 1·eclamatie 1;an d·ie belastingplichtige en wannee1· het geschil m.?.tsclien
ondeelbaar is ueworden, is de voorziening va1~ de M·inister van financien ge1'icht tegen het armst dat ove1· het beroep uitsptaalc heeft gedaan niet ontva.nlcelij 7c wanneer zij aan de belastingplichtige aUeen en niet aan de Dienst
van het seq·ueste1· betelcend werrl.

(DELGISCHE S'fAA'r, MINISTER VAN FINANCIEN,
T. CLABECK.)
ARHES'l'.
· HET HOI!'; - Gelet 011 het bestreden
arrest, op 5 april 1951. gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over de ambtshalve opgeworpen grond
van niet-ontvankelijkheid, afgeleid hieruit dat, ofschoon het geschil ondeelbaar
was, de voorziening niet betekend is geweest aan de Dienst van het sequester,
die voor het hof van beroep partij in de
zaak was:
Overwegende dat verweerder en de
Dienst van het sequester, . die beide bij
het hof van beroep het in artikel 66 van
de samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen voorzien beroep
lladden ingesteld tegen de op 10 november
1949 door de directeur der belastingen
van de. provincie Luik getroffen beslissing, allebei voor het hof van beroep in
de zaak waren;
Overwegende dat het hof van beroep,
bij het bestreden arrest over die twee beroepen uitspraak doende, de aanslag
heeft vernietigd in de speciale belastingen op de winsten voortvloeiend nit leveringen en prestaties aan de vijand, welke
aanslag gevestigd werd ten laste van verweerder wiens goederen uit kracht van
de besluitwet van 1.7 januari 1945 onder
sequester waren gesteld;
Overwegende dat, aangezien het geschil
mitsdien ondeelbaar was, de voorziening
niet aileen aan verweerder doch ook aan
de Dienst van het sequester behoorde te
worclen betekend;
Dat zij derhalve niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
20 october 1953. - 28 kamer. - Voorzitte1', H. Gil·oul, I'aadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Belpaire.
- Gelijlcluidende concl1tsie, H. Ganshof
van der Meersch, advocaat-generaal.
Pleiter, H. Van Leynseele.
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1° BELGISCH CONGO. - BUUGEHLJ'J'K
WE'l'BOEK. - BEPALING DIE AAN EEN IN
OVERSPEL VERWEK'l' KIND EEN VOHDERING TOT
HET DEICOMEN VAN EEN ONDERHOUDSGELD TOESTAAT. - BEPALING UITGEYAAHDIGD BINNEN
DE GUENZEN ·VAN DE AA N DE KONING . TOEGE-KENDE :MACH'l'EN.
2° OPENBARE ORDE. - lNTERNA'l'IONALE
OPENDAHE OHDE. - RECH'l'ER ICHACH'l'ENS DE

-113zelf erkent, met ZIJn moeder overspelige
betrekkingen onderhouden heeft;
Overwegende dat het bestreden arrest,
ofschoon erkennend, enerzijds, dat de
Congolese wet, welke de persoonlijke wet
van het kind is, op het geschil toepasselijk is, en anderzijds, dat artikel 210b
van het congolese Burgerlijk Wetboek de
vordering tot uitkering van een onderhoudsgeld tegen de vader toelaat, de eisen
van aanlegger heeft afgewezen, op de
1. 0 Artilcel 210b van het boelc I van het grond dat zij zouden indruisen tegen de
Congolees B1wgerlijlc 1Vetboelc, getiteld
Belgische internationale openbare orde
<<Des pe1·sonnes ll, dat aan een in overzoals deze blijkt onder meer nit de
spel ve1·welct lcind een vordering tot het
artikelen 335 en 342a van het Belgisch
belwmen van een 1l·itkering vom· zijn
Burgerlijk Wetboek;
onderho?td en z·ijn opvoeding toestaat
Over het tweede middel, schending van
'tegen01)er de man die, gedurende het
artikel 29 van de wet van 18 october 1908
wettelijlc tijdperk de1· bem·uchting, met
op het beheer van Belgisch Congo,
de moedm· ove1·spelige betrelclcingen
gewijzigd bij artikel 3 van de wet van
heett onde1·houden, is een bepaling door
15 april 1924, van de artikelen 1 en 2 van
de Koning 1titgevaardigd binnen de
dezelfde wet van 15 april 1924, waarbij
grenzen van cle hem bij het lcoloniaal
het rechtsgebied van het Hof van verbreCharter toegelcende machten (1). (Wet
king tot Belgisch Congo uitgebreid wordt,
van 18 october 1908, art. 7.)
doordat het bestreden arrest geweigerd
2° De rechte1·, cl·ie lc·mchtens cle Belgische
heeft de Congolese wet toe te passen in
wet gelwuclen is op een geschil toepaszover zij aan het kind een vordering tot
sing te nwJcen vwn rle Congolese wet,
het bekomen van een onderhoudsgeld toemag niet op f/1"0ncl van 11it de Belgische
staat tegenover de gehuwde man die, geopenba1·e internationa.le orde afgeleide
durende het wettelijk tijdperk der beovenvegingen weige1·en een decreet toe
vruchting, met de moeder overspelige bete passen dut floor de Koning binnen de
trekkingen heeft onderhouden, om de rerrrenzen van cle hem bij het lcoloniaal
den dat die wet, welke trouwens ten deze
Churter toe,qeluende mctchten wercl uitvan toepassing wordt bevonden (vermits
gevaa1·cli{lcl (2).
de feiten zich in Congo hebben voorgedaan en de moeder een inlandse is) met
{IRAMANA, VER'l'EGENWOOHDIGD DOOR M"r COPde Belgische openbare orde strijdig zou
PENS, q. q., T. PIETTE.)
zijn in een materie waarin deze orde op
gronden van internationale openbare orde
rust, dan wanneer in burgerlijke zaken
ARRES'l',
en in zaken van koophandel, de Belgische
rechtscolleges ertoe gehouden zijn de bij
HET HOl!'; - Gelet op het bestreden de koloniale wet ingevoerde bepalingen
:arrest, op 9 april 1952 door het Hof van zonder uitzondering toe te passen op de
beroep te Brussel gewezen;
rechtsbetrekkingen welke door die wet
Overwegende dat nit de aan het hof on- worden beheerst :
derworpen stukken blijkt dat de vordeOverwegende dat de Belgische wet van
ring ingesteld door Bernard Iramana, 18 october 1908 op het beheer van
vertegeuwoordigd door zijn voogd ad hoc, Belgisch Congo in artikel 7 lu~dt : « De
:Mer Paul Coppens ertoe strekt verweerder Koning oefent de wetgevende macht uit
te doen veroordelen tot betaling van een door middel van decreten, behalve wat
uitkering voor zijn onderhoud en zijn op- betreft de onderwerpen die bij de wet
voeding op grondslag van artikel 210b geregeld zijn ll;
van boek I van het Congolees Burgerlijk
Dat het decreet van 5 juli 1948 door de
Wetboek, getiteld «Des personnes ll, zoals het werd gewijzigd bij het decreet van Koning werd uitgevaardigd binnen de
grenzen der hem bij die wet toegekende
5 juli 19±8;
Dat l1lijkens de vermeldingen van het machten;
Overwegende dat artikel 29 van de wet
bestreden arrest aanlegger Iramana in
Congo uit een inlundse moeder geboren is van 18 october 1908, zoals het bij de wet
·en clat hij inroept dat, gedurende het wet- van 15 april 1924 werd gewijzigd, bepaalt
telijke tijdperk der bevruchting waardoor dat de door in de Kolonie zetelende rechthij verwekt werc1, verweerder, naar. deze banken gewezen beslissingen in Belgie gezag· van gewijsde hebben en er van rechtswege uitvoerbaar zijn;
Dat het Hof van verbrekilig, wanneer
(1) (2) Zie conclusie van het openbaar minishet uitspraak doet over de voorzieningen
terie (Bull., en PAsrc., 1954, I, 130).
BELGISCHE WE'£ GEHOUDEN OP EEN GESCHIL
'I'OEPASSING TE MAKEN VAN DE CONGOLESE ,
WET. DECREET DOOR DE KONING UITGEVAARDIGD BINNEN DE GRENZEN VAN DE HEM
BIJ" HET KOLONIAAL CHARTER TOEGEKENDE
MACHTEN. .ARRES1' DA'£ WEIGER'I' DIE TOEPASSING TE DOEN OP GBOND VAN UIT DE BELGISCHE OPENBARE INTERNA'l'IONALE ORDE AFGELEIDE OVERWEGINGEN. 0NWE'l'TELIJKE
BESLISSING.

VERBR,,
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gericht tegen die beslissingen, waarbij
toepassing van het koloniaal recht wordt
gemaakt, zelf van dat recht toepassing
dient te maken;
Dat het in die omstandigheden niet
denkbaar is dat, ingeval een geschil,
welks oplossing dient te worden opgezocht overeenkomstig de Congolese wet,
aan een rechtscollege in het moederland
wordt onderworpen, dit rechtscollege op
grond van uit de Belgische publieke internationale orde afgeleide overwegingen
afwijzend zou beschikkend over een vordering welke dient te worden ingewilligd
volgens de bepalingen der Congolese wet
welke, door de wil van cle Belgische wetgever, bevoegdheid heeft om de voorwaarden tot inwilliging van die vordering
te bepalen;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, zonder clat er aanleiding bestaat om op het eerste middel
der voorziening acht te slaan, verbreekt
het bestreclen arrest; beveelt dat van onderhavig arrest melding zal gemaakt worden op de kant van het vernietigde arrest; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst cle zaak naar het Hof van
beroep te Luik.
22 october 1953. - 1• kamer. - Voorzitter, H. Wouters, voorzitter.- Verslaggever, H. Piret. - Gelijkl~tidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleiter, H. Demeur.
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22 october 1953

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLI.JKE ZAKEN. CONCLUSIES DIE DE ONTVANKELIJKHEID VAN
EEN VERZET BETWISTEN. - GEEN JURIDISCRE
OF FEITELIJKE MIDDELEN TOT STAVING VAN
DIE BE'£WISTING. - ARREST DAT VASTSTELT
DAT RET VERZET REGELMATIG IS. - ANTWOOED OP DE CONCLUSIES.
2° OVEREENKOMST. VERKOOP. 0VEREENKOMST WAARBIJ EEN PERSOON ZICH
VERBINDT OP EEN BEPAALDE DATUM. DE EIGENDOM VAN EEN ONROEREND GOED .<< ERGA OMNES >> OP EEN ANDER PERSOON OVER TE DRAGEN.- ARREST DA'£ BESLIST DAT DERGELIJKE
OVEREENKOMST DE VERKOPER VERPLICHT,
V66R DE VOOR DE OVERDRACH'.r BEPAALDE DATUM DE NODIGE VOORWAARDEN 'l'E VERVULLEN OPDA'l' DEZE ZOU KUNNEN GESCHIEDEN. GEEN SCHENDING VAN RET GELOOF VERSCHULDIGD AAN DE AK'l'E DIE DE OVEREENKOMS'£
VASTSTEL'l'.

te staven, het arrest dat vaststelt dat
het vm·zet regelmatig is en het ontvanut (1).
2° Schendt het geloof niet dat verschuldigd is aan een over·eenkomst, waarbij
een persoon zich verbindt op een bepaalde datttm de eigendom van een onr·oerend goed erga omnes op een ander
persoon over te dr·agen, het arrest dat
beslist dat dergelijlce over·eenkomst de
vm·lcoper verplicht, voor· de voor de
overdracht bepaalde datum, de nodige
voorwaar·den te ver·mtllen opdat deze
zott lcunnen geschieden, namelijlc dOO'i'
zelf de eigendom erga omnes te verwerven.

(MACAUX,

'1'.

MILARD.)

ARREST.
HET FtOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 november 1951 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over het eerste micldel : schending van
artikel 97 van de Grondwet, cloorclat het
bestreden arrest geen antwoord heeft verstrekt op aanleggers conclusies voor zoveel daal'in werd staancle gehouclen dat
verweerders verzet niet ontvankelijk was
om de reden dat hij twee en een half jaar
nagelaten had tot staving van zijn
hoger beroep te concluderen en dat zijn
bewering dat hij in de verplichting verkeerde voetstappen te cloen om zijn dossier weer te vinden het bewijs was van
zijn in gebreke blijven zijn hoger beroep
te staven, clan wanneer elke rechterlijke beslissing, om wettelijk gemotiveerd
te zijn, alle door de partijen in de zaak
regelmatig bij conclusies opgeworpen middelen en exceptH!n dient te behandelen :
Overwegende dat, in de door hem voor
de rechter over de grond genomen conclusies, aanlegger in verbreking, na erop te
hebben gewezen dat appellant, thans verweerder, op 27 november 1948 hoger beroep had ingesteld tegen een op 7 juli
1948 tegen hem gewezen vonnis, deed opmerken dat appellant nimmer tot staving
van zijn hoger beroep geconclucleerd had
en zich ertoe beperkt had herhaaldelijk
om verschuiving van de zaak te verzoeken;
Dat hij, na er op gewezen te hebben dat,
daar appellant nagelaten had te concluderen, er tegen hem verstek was genomen
geweest, daaraan toevoegde dat appellant,
zijn vertragende procesvoering voortzettend, verzet had aangetekend, en uit de
omstandigheid dat appellant beweerde
voetstappen te moeten doen om zijn dossier terug te vinden, diens in gebreke blij-

1° Beantwoordt op passende wijze de conclusies die de ontvankelijkheid van een
verzet betwisten, zonder die betwisting
door juridische of feitelijke middelen

(1) Raadpl. verbr., 20 december 1951 (AN·.
Jlerbr., 1952, blz. 188; Bull. en PASIC., 1952, I,.
204).

-115ven, sedert twee en een half jaar, afleidde zijn hoger beroep te staven;
Overwegende dat die conclusies noch
door juridische noch door feitelijke middelen de ontvankelijkheid van het verzet
zelf betwistten, en geen. andere draagwijdte hadden dan de ontvankelijkheid
te betwijfelen van het hoger heroev
waarvan, volgens aanlegger, verweerder
impliciet afstand zou hebben gedaan;
Overwegende dat, hoewel aanlegger in
het dispositief van voormelde conclusies
de niet-ontvankelijkheill van het verzet
ingeroepen heeft, hij niet gepoogd heeft
de juistheill zijner stelling aan te tonen;
Overwegende dat het arrest, door in
zijn gronden vast te stellen dat het verzet regelmatig was en door te beslissen
dat het ontvankelijk was op het in het
middel becloelcle disr1ositief der conclusies
een passend antwoord verstrekt;
Dat het midclel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel : schending van
artikelen 1102, 1108, 1131, 1134, 1184, 1320,
1322, 1650, 1651 van het Burgerlijk Wetbock. 97 van de Grondwet en van het g·eloof dat aan rle tussen partijen op 2 september 19±7 tot stand gekomen verkoopovereenkomst client gehecht, doordat het
bestreclen arrest, na vastgesteld te hellben dat de tussen partijen tot stand gekomen verkoopovereenkomst hun oplegde
<< de gekoppelcle verl1lnteuissen een autheutieke akte te verlijdeu en de prijs te
betaleu J> uiterlijk op 15 october 19i7, en
na er op te hebben gewezen clat partijen
zodoende << oumiddellijk >J verbintenissen
lladdeu aangegaau namelijk, aanlegger,
die nog geeu eigenaar was van het verkochte goed « zich in staat te stellen om
op 15 october 1947 eeu eigendom over te
dragen welke kon gelden erua omnes en
zich op hetzelfde ogenblik tot het verlijclen van een authentieke akte te lenen J>,
en verweerder zich uiterlijk op.15 october
tot het verlijden van dezelfde akte te leI1en en op die dag het saldo van de prijs
te verschaffen J>, beslist heeft dat, enkel
wegens het niet-naleven op 15 october, door
aanlegger van zijn verbintenis de eigendom van het onroerend goed erga omnes
overdraagbaar te maken, verweerder niet
de verplichting had zich oP 15 october
tot het verlijden van de akte te leneu, en
Bvenmin de verplichting op dezelfde dag
het saldo van cle prijs te kwijten, en
daaruit heeft afgeleid dat de overeenkomst ten nadele van aanlegger diende te
worden ontbonden, dan wanneer het arrest het geloof heeft geschonden dat verschuldigd is aan de overeenkomst waarbij aanlegger slechts een verplichting
werd opgelegd, van op 15 october een
authentieke akte te verlijden tot het over.(lragen op verweerder van de eigendom
-erga omnes van het goed, waar het be-

doelde overeenkomsten interpreteert als
hem twee onderscheiden verbintenissen
opleggend :die zich in staat te stellen een
akte te verlijden, en die een akte te verlijden, dan wanneer althans, zowel volgens de algemene principes welke de tweezijdige contracten, en de verkoop in het
bijzonder lleheersen, als naar luid van de
in de overeenkomst tussen partijen vervatte bedingen, de verllintenissen van beide
partijen wederzijds elkaars oorzaken waren en gelijktijdig << op geheel indentieke
wijze J> dienden te worden nageleefd,
daar zij niet enkel naast elkander llestaan
doch innig met elkaar zijn verbonden en
van elkaar afhankelijk zijn, en dan wanneer d~envolgens op aanlegger niet de verplichting rustte zich ~n staat te stellen
v66r het kwijten van het saldo van de
prijs de eigendom van het verkocht goed
over te drageu, dan vooral wanneer het
feitelijk vaststaat dat verweerder het
saldo van de prijs noch gekweten had
noch aangeboden had te kwijten op 15 october of althans dat het arrest het als
van belang ontbloot heeft aangezien na te
gaan of verweerder in staat was om die
betaling te doen of blijk ervan had gegeven zulks voornemens te zijn, dan wanneer het in elke onderstelling tegenstrijdig was tegelijk te beslissen dat de verbintenissen van beide partijen gekoppeld
waren en op dezelfde datum dienden te
worden nageleefd, en dat het niet-naleven
op die datum van een harer verbintenissen door een der partijen volstond om de
wederpartij te ontslagen van het naleven
van haar eigen verbintenissen en deze
daardoor een vordering tot ontbinding
van de overeenkomst verkreeg, dan wanneer deze tegenstrijdigheid in de redenen
van het arrest gelijkstaat met het ontbreken van de bij artikel 97 van de Grondwet vereiste motieven :
Overwegende dat het bestreden arrest,
de tussen partijen op 2 september' 1947
totstandgekomen overeenkomst ontledend,
vaststelt, zonder in dit opzicht door de
voorziening gecritiseerd te worden, dat
bewuste overeenkomst een verkoop met
schorsende voorwaarde uitmaakt;
Dat het erop wijst dat, vanaf het sluiten ervan, uit die verkoop verbintenissen
voortsproten voor allebei de partijen, namelijk voor aanlegger zich tegen 15 october 19i7 in staat te stellen de eigendom
erga omnes van het verkochte goed op
verweerder over te dragen en op die datum de akte welke de overdracht met zich
bracht te verlijden, en voor verweerder,
zijnerzijds het saldo van de prijs te kwijten en, als koper, tot het verlijden van
die akte me de te helpen;
·Dat het beslist dat, in de bedoeling der
partijen, het eindpunt 15 october 1947 een
onherroepelijk eindpunt was, waardoor
het bedoelt dat het niet-naleven van
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partijen de ontbinding te haren. nadele
rechtvaardigde;
Dat het vervolgens vaststelt dat aanlegger op 15 october 1947 de eigendom van
het onroerend goed niet erga omnes op
verweerder kon overdragen, vermits hij
zelf geen eigenaar ervan erga omnes was
geworden bij een authentieke en overgeschreven akte;
Dat de rechter over de grond, na te
hebben overwogen dat aanlegger aldus
schuld droeg, besloten heeft dat, enerzijds, verweerder niet meer tot naleving
van zijn eigen verbintenissen was gehouden en dat, anderzijds, wegens het onherroepelijk karakter van het bedongen
eindpunt, voormelde verweerder met
recht ontbinding van de verkoop en teruggave van de door hem gekweten afbetaling vorderen kon;
Ten aanzien van het eerste onderdeel
van het middel :
Overwegende dat de interpretatie welke
de rechter over de grond van de overeenkomst van 2 september 1947 verstrekt
niet onverenigbaar is met dezes bewoordingen;
Dat de rechter over de grond wettelijk
heeft kunnen beslissen dat, om de eigendom van het goed erga omnes over te
dragen, aanlegger had behoren door zelf
eigenaar erga omnes te worden zich in
staat te stellen om deze overdracht tot
stand te brengen en dat aanlegger door
zich ertoe te verbinden de overdracht te
doen plaats hebben, zich impliciet ertoe
verplicht had vooraf de nodige voorwaarden te vervullen opdat die overdracht zou kunnen geschieden;
Ten aanzien van het tweede onderdeel :
Overwegende dat door de voorziening
aan het bestreden arrest verweten wordt
de ontbinding van de overeenkomst ten
nadele van aanlegger te hebben gegrond
op het niet-naleven, door hem, van de
verplichting zich in de gelegenheid te
stellen om akte te verlijden van de overdracht van de eigendom van het verkocht
goed, zonder rekening te houden met het
principe dat de verplichting van de verkoper, te weten, in onderhavig geval, de
aanlegger', slechts tegelijkertijd diende
te worden vervuld met de verplichting
van verweerder de prijs te betalen;
Overwegende dat, waar de verplichting
van de verkoper de eigendom erga omnes
op de koper over te dragen diende te worden vervuld tezelfdertijd als de verbintenissen van de koper tot het verlijden van
de akte van verkoop bij te dragen en de
prijs te betalen, de verplichting van aanlegger zich in de gelegenheid te stellen
om de eigendom erga omnes over te dragen, door zelf die eigendom te verwerven,
noodzakelijkerwijze v66r het tot de over-

dracht op verweerder en de betaling van
de prijs door hem vastgestelde tijdstip
diende te worden vervuld;
Ten aanzien van het derde onderdeel :
Overwegende dat door de voorziening
aan het bestreden arrest verweten wordt,
bij het uitspreken van de ontbinding ten
nadele van verweerder nagelaten te hebben de font in aanmerking te nemen van
verweerder, die in gebreke was een
prijsaanbod te doen, of althans niet nagegaan te hebben of verweerder niet in gebreke was een prijsaanbod te doen;
Overwegende dat zowel aanlegger als
verweerder v66r de rechter over de grond
hadden staande gehouden dat de wederpartij haar contractuele verbintenissen
niet had nageleefd; dat inzonderheid aanlegger tegen verweerder ingebracht had
dat hij op 15 october 1947 geen prijsaanbod had gedaan;
Overwegende dat de rechter over de
grond bij ontleding van de hem door partijen tot onderzoek onderworpen feiten,
overwogen heeft dat het niet-verlijden
van de akte op 15 october 1947, in genen
dele aan enige handeling van Milard te
wijten was;
Dat hij aldus impliciet binnen de grenzen zijner souvereine beoordelingsbevoegdheid beslist heeft, dat het door aanlegger aan Milard gedane verwijt niet gegrond was;
Overwegende dat aanlegger vruchteloos
het arrest verwijt geacht te hebben dat
het zonder belang was na te gaan of verweerder zich op 15 october 1947 met het
bedrag van de prijs te Dinant had aangeboden;
Dat de door de voorziening gecritiseerde reden in verband client te worden
gesteld met die waarbij het arrest vaststelt dat Milarcl op 15 october 1947 op de
hoogte was van de onmogelijkheid waarin
aanlegger, cUe nog niet eigenaar et·ga omnes was, zich bevond om de eigendom van
het goed m·ga omnes op de kopei· over te
dragen, wat het verlijden van de akte
onmogelijk maakte;
Dat bovendien het feit dat Milard zich
niet op 15 october 1945 met het bedrag
van de prijs bij de notaris aangeboden
heeft, niet noodzakelijk insluit, in strijd
met hetgeen in de voorziening wordt aangevoerd, dat hij zich niet in de gelegen:
heid zou hebben gesteld om te betalen en
dat hij niet voornemens was het te doen;
Ten aanzien van het vim·de onderdeel :
Overwegende flat het bestreden arrest
niet verklaart, zoals aanlegger het staande houdt, dat het louter niet-naleven van
zijn verbintenissen door een rler contractanten de andere van 1\et naleven van
zijn eigen verbintenissen ontheft;
Dat het, wei integendeel, verweerders
recht om zijn verbin:tenissen niet te ver-
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welke de ontbinding te zijnen nadele
rechtvaardigt;
Overwegende dat geen der onderdelen
van het middel kan worden aangenomen;
En overwegende dat de voorziening
v66r 15 september 1953 werd betekend;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en tot de vergoeding van 150 frank jegens
verweerder.
22 october 1953. - 1" kamer. - Vom·zitter, H. Louveaux, eerste voorzitter. Verslaggevet·, H. Piret. - Gelijlcl!tidende
conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleiter, H. Struye.
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VERKEER. - BESTUURDER VAN EEN VOERTUIG OP DE OPENBARE WEG. - BESTUURDER
HELEMAAL OMZWENKEND EN DAARNA EEN
TWEEDE ZWENKING NAAR LINKS UITVOEREND
OM OP DE ZOEVEN VERLATEN PLAA'I'S TERUG TE
KOMEN. - DUBBELE MAN<EUVRE DIE NIET DE
IN ARTIKEL 31, 2°, VAN DE WEGCODE OMSCHHEVEN RIJBEWEGING UIT~fAART.

Doot· erop te wijzen aat de besttmrdet·
van een voertttig op de openbare weg
zijn wagen helemaal haa omgezwenlct
en daarna een tweede zwenlcing naar
links haa uitgevoera om op de zoeven
verlaten plaats terttg te lcomen, stelt ae
rechter over de groncl vast dat de door
die bestum·der ·uitgevoe·rde aubbele mnnamm·e niet ae in nt·tilcel 31, 2°, vnn de
W egcoae omscht·even rijbeweging uitmnalct.
(DE NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE
SPOORWEGEN, 'I'. DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
((BELGIAN SHELL CY ll.)
ARRES'l'.
HET HOI!'; - Gelet op het llestrec.len
vonnis, op 19 juli 1952 in laatste aanleg
gewezen door de Rechtbank van koophandel te Brussel;
Over het enig midc.lel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 1319,
1320 en li:l21 van het Burgerlijk Wetboek
betreffende het aan de akten verschuldigd
geloof (in onderhavig geval aan de door
aanlegster v66r de rechter over de grond
genomen conclusies) 1382 van het Burgerlijk ·wetboek, 31, 2°, 36,· 4°, van het koninklijk besluit van 1 februari 1934 houdende reglement op de politie van
het wegverkeer (onderscheidenlijk gewijzigd bij de artikelen 4 en 5 van de
besluitwet van de Regent van 18 october
1946), schending van artikel 57, 2°, van

hetzelfde koninklijk besluit (gewijzigd
bij artikel 8 van het besluit van de Regent van 18 october 1946), doordat het
bestreden vonnis, om uitsluitend op aanlegster in verbreking de aansprakelijkheid te leggen voor de door de litigieuze
botsing veroorzaakte schade enkel steunt
hierop dat de aangestelde van aanlegster,
door een zwenkingsmanmuvre naar links
te verrichten, «de weg afgesneden heeft
voor een weggebru~ker die in rechte lijn
een berijdbare weg volgde, door het uitvoeren van een manmuvre welke deze niet
kon voorzien Jl, aldus nalatend het middel te behandelen dat aanlegster bij conclusies hieruit afleidde dat de op de links
afslaand<J weggebruiker rustende verplichting de doorgang niet af te snijden
voor de weggebruiker die zijn weg voortzet slechts bestaat ten opzichte van hem
die << regelmatig zijn weg vervolgt J), en
dat als zodanig niet kon beschouwd worden de aangestelde van de verwerende
vennootschap, welke aangestelde bovendien bij het naderen van een kruispunt
een voorstekingsmanmuvre langs de linker zijde uitvoerde, met overtreding van
de artikelen 36, 4°, en 33, 2°, van het reglCillent op de verkeerspolit~e, doordat,
anderzijds, in de mate waarin het zich
ertoe beperkt de door de aangestelde van
aanlegster uitgevoerde mameuvre als « onvoorzienbaar J) te bestempelen, het vonnis
geen passend antwoord verstrekt op de
conclusies waarin aanlegster verklaarde
dat haar aangestelde vooraleer de manmuvre te verrichten regelmatig zijn richtingaanwijzer in werking had gesteld :
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt .dat een aan de verwerende vennootschap toebehorende wagen op 22 augustus 1950 te Brussel de Zui.dlaan volgde i_n de richting van de Bergense steenweg, en dat alstoen een vrachtwagen der
aanleggende maatschappij in de tegenovergestelde richting gestationneerd stond
in de Zuidlaan, tussen de Kazernestraat
en de Artesiestraat; dat bij het naderen
van de wagen van verweerster, de vrachtwagen van aanlegster aanzette, helemaal
omzwenkte zodat hij zich in dezelfde verkeersrichting als de wagen van verweerster kwam te bevinden, rlat hij een
tweede zwenkingsmanmuvre naar links
uitvoerde met het voornemen op de zoeven door hem verlaten plaats terug te
komen of een rechthoekig op de Zu~dluan
uitlopende straat in te rijden, en dat de
vrachtwagen van aanlegster bij het uitvoeren van die tweede rijbeweging, met
zijn linker voorkunt tegen de rechter achterkant van de wagen van verweerste):"
aanbotste;
Overwegende dat het bestreden vonnis
uit die vaststellingen afleidt dat geheel
de aansprakelijkheid voor de door het ongevul veroorzaakte schade ligt bij aan-
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legster welker vrachtwagen de doorgang
heeft afgesneden voor een weggebruiker
die <<in rechte lijn )) een berijdbare weg
volgde, door een mano:mv~·e nit te voeren
welke deze niet kon voorzien;
·
Overwegende dat door deze feitelijke
elementen vaststaand te verklaren, welke
de door aanlegster bij conclusies aangevoerde gegevens tegenspreken, en onder
meer de stelling dat de aangestelde van
verweerster bij het naderen van een
kruispunt een verboden voorstekingsmano:mvre langs <le linker zijde had uitgevoerd, het .bestreden vonnis een passend
antwoord heeft verstrekt op de in het eerste onderdeel van het middel aangehaalde
conclusies;
Overwegende dat aanlegster in haar
conclusies aanvoerde dat haar aangestelde << zijn richting-aanwijzer deed werken en naar links afweek overeenkomstig
artikel 31, li.d 2, van de Wegcode ));
Overwegende dat, in strijd met hetgeen
in het tweede onderdeel van het middel
wordt aangevoerd, het bestreden vonnis
zich er niet toe beperkt de rijbeweging
van de aangeste lde van aanlegster als onvoorzienbaar te bestempelen doch omstandig de door voormelde aangestelde uitgevoerde dubbele zwenkingsmameuvre beschrijft; dat het vonnis aldus vaststelt
tlat de door de aangestelde uitgevoerde
rijbeweging niet de in artikel 31, 2°, van
de Wegcode omschreven rijbeweging uitmaakt, en dienvolgens de conclusies passend beantwoordt;
Overwegende dat de beide onderdelen
van het midtlel feitelijke grondslag mfssen;
En overwegende dat de voorziening
v66r 15 september 1953 betekend werd;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten
en tot de vergoecling van 150 frank jegens
verweerster.
22 october 1953. - 1" kamer. - Voorzitter, H. Louveaux, eerste voorzitter. Verslaggever, H. Fettweis. - Gelijlclnillencle oonol·usie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,

eerste

advocaat-generaal.

Pleiters, HR. Van Ryn en Struye.

DEB, HE'l' HUURCON'l'RAC'l' TE VERNIEUWEN.WEIGERING GEGROND OP HET VOORNEMEN
VERBOUWINGSWERKEN UIT 'l'E VOEREN EN
VERVOLGENS IN HE'l' ONROEREND GOED EEN GELIJKAARDIGE HANDEL ALS DIE VAN DE HUURDER 'l'E DRI,JVEN. UITWINNINGSVERGOEDING. - BEDRAG.
2° HANDELSHUUROVEREENKOMSTEN. - WEIGERING DOOR DE VERHUURDER, HE'l' IIUURCON'l'RACT TE VERNIEUWEN. WEIGERING GEGROND OP RET VOORNEMEN
VERilOUWINGSWERKEN UI'l' TE VOEREN EN
VERVOLGENS IN HE'!' ONROEREND GOED EEN GELIJKAARDIGE HANDEL ALS DIE VAN DE HUURDER 'l'E DRTJVEN. - UITWINNINGSVEROOEDINO
OP '!'WEE JAAU HUUR GEilRACH'l'. - REDEN
VAN DIE VERHOGING VAN DE UI'rWINNINGSVERGOEDING.

1° Wanneer cle verhmtrder aan een h1t1trrle1· van een onroerencl goecl weigert een
oncler toepassing van de wet van
30 a.zJril 1951 vallencl hmtroontraot te
vern·ieu.wen, omrlat hij in het onroerend
goea 'VeTbO'ttwingswerlcen zoals omsohreven in arUkel 16, I, 3°, van voonnelcle
'l.vet wil nitvoeren, en ve1·volgens in !lit
goed een f}elij Jcaarllige hanclel als die
van cle hmwcler wil ckijven, is lle cwn
rleze laatste versoh,ulcliglle ttitwinningsve1·goeding gelijlc aan twee jaa1· hu.-ur,
onvennin!le1·fl cle toepassing van het op
twee na laatste litl van artUcel 25 van
rlezelftle wet. (Wet van 30 april 1951,
1

art. 25, 1° en 2°.)
2° De ttitwinningsvergoecling ve1-sohuldiga
cloo·r rle hutwde1· clie weigert een onller
toepassing van cle wet van 30 april
1951 vallend htmroontraot te verniettwen, omclat hij in het onroerend goed
een f}elijlcaanlige hanael als aie van cle
hutwcler w-il arijven, is op twee jaar
htf,1W ,qebl"aoht, omdat floor aergelijlce
hcmrlel te cl1'iiven rle verhuunle·r baat
haalt ttit de hanclelsweTTczaamheid van
cle ht(,·ztnler (1) .

(DE NAAMLOZE VENNOO'l'SCHAP << ANCIENS ETABLISSEMEN'l'S SCHUERMANS )), 'r. DE NAAMLOZE
VENNOO'l'SCHAP (( LES GRANDS MAOASINS A
L'INNOVATJON )).)
ARRES'l'.

HANDELSHUUROVEREENKOMSTEN. - WEIGERING DOOR DE VERHUUR-

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 29 januari 1953 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel;
Over het enig middel : schending van

(1) Raadpl. de verklaringen van de H. senator Kluyskens, Pa·rlem. hand., Senaat, 19501951, biz. 287 en 342; J'SCHOFFEN en DUBRU, Les
bCtUX C01n11Le1'Cimtx, blz. 233; PATERNOSTRE,
Baux com•neTciau.x et p1•otection d·tt fonds de
commeTce, n' 280. Daarentegen, heeft de uitwinningsvergoeding van een jaar huur, ver-

schuldigd wanneer de weigering van vernieuwing van het huurcontract enkel op een der
in artikel 25, 1", van de wet van 30 april 1951
vermelde redenen gegrond is slechts tot voorwerp aan de lmurder een zekere bestendigheid
van de handelshuurovereenkomst te waarborgen (DE PAGE, Complement, bd. III, biz. 141).
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de artikelen 97 van de Grondwet, 16, 25 ' Dat het vonnis overweegt dat zulks na
en 27 van de wet van SO aprn··1951, door- te gaan van belang ontbloot is omdat, in
dat het bestreden vonnis ten onrechte be- geval van weigering van vernieuwing van
slist dat, wanneer vernieuwing van de het hum·contract door de verhuurder, om
huur terecht door de verhuurder gewei- reden dat hij de lokalen wil doen wegerd wordt omdat hij zich beroept op zijn deropbouwen of verbouwen, de uitwinwil om het onroerend goed weder op te ningsvergoeding gelijk is aan een jaar
bouwen in de voorwaarden bepaald bij huur, om het even welk het gebruik zij
artikel 16, 1, so, van de wet van SO april dat na het wederopbouwen of het ver1951, de hum·der enkel recht heeft op een bouwen van het onroerend goed ervan
aan een jaar huur gelijke uitwinnings- wordt gem<~.akt;
vergoeding zelfs in het geval dat de
Overwegende dat deze interpretatie zoverhuurder in het onroerend goed een ge- wel tegen 'de tekst als tegen de geest van
lijkaardige handel als de door de huur- de wet indruist;
der daarin geexploiteerde wil gaan drijDat immers, aan de ene zijde, artiven, doordat bijgevolg, de bestreden be- kel 25, 2°, bepaalt dat : <<de uitwinningsslissing ten onrechte geweigerd heeft aan vergoeding gelijk is aan twee jaar huur,
aanlegster een vergoeding toe te ken- wanneer de verhuurder in het onroerend
nen gelijk aan twee jaar huur en bo- goed een gelijkaardige handel drijft >>,
vendien een aanvullende vergoeding, in- en dat het van deze bepaling niet het
dien het wettelijk forfait onvoldoende geval uitzondert waarin de verhuurder
mocht blijken of althans, in de onder- vooraf verbouwingen in het onroerend
stelling dat het feit niet bewezen ware, goed laat uitvoeren;
na te gaan of verweerster het litigieuze
Dat aan de andere zijlle, in de gevallen
onroerend goed tot het drijven van een omschreven in artikel 25, 2°, de uitwingelijkaardige handel gebruikte of zou ge- ningsvergoeding op twee jaar wordt gebruiken en in elk geval, aan aanlegster bracht om de reden dat de v:erhuurder,
het recht te verlenen de lokalen te behou- door in het onroerend goed een gelijkaarden totdat de aldus vastgestelde uitwin- dige handel als die van de huurder te
ningsvergoeding volledig zou betaald zijn:
drijven, daa1·door uit diens handelswerkOverwegende dat aanlegster in haar zaamheid baat haalt; dat deze overwevoor de rechter over de grond genomen ging afdoende blijft, zelfs in geval de verconclusies staande hield dat, krachtens hum·der in het onroerend goed verbouartikel 25, 2°, van de wet van SO april wingen laat uitvoeren;
1951, de uitwinningsvergoeding, haar verDat het middel gegrond is;
schuldigd door verweerster die haar de
Om die redenen, verbreekt het bestrevernieuwing van een onder voormelde den vonnis, doch enkel voor zoveel daarwet vallend hum·contract had geweigerd,
bij : 1 o de aan aanlegster verschuldigde
twee jaar huur beliep, onverminderd de uitwinningsvergoeding op SS.OOO frank
in het op twee na laatste lid van arti- wordt vastgesteld en beslist wordt dat zij
kel 25 bepaalde vergoeding;
de lokalen slechts tot volledige betaling
Dat zij deze aanspraak grondde hierop van voormelde vergoeding mag behouden;
dat uit een door verweerster bij de weige- 2° over de kosten uitspraak wordt gering van de vernieuwing van het huur- daan; beveelt dat melding van onderhavig
contract gedane mededeling bleek dat arrest zal gemaakt worden op de kant
deze van zi.n was, na het verhuurde goed van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
te hebben doen verbouwen, de exploitatie veroordeelt verweerster tot de kosten;
van haar warenhuis daartoe uit te brei- verwijst de aldus beperkte zaak naar de
den en bijgevolg daarin onder meer een Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel,
handel in handschoenen gelijkaarclig met uitspraak doende in hoger beroep.
die van aanlegster op te zetten;
Overwegende dat, ofschoon vaststellend
22 october 195S. - 1° kamer. '---- Vo01'dat de weigering van vernieuwing van het zUter,
H. Louveaux, eerste voorzitter. huurcontract haar reden had in de wil TTe1·slaggeve1·,
H. Sohier. Gelijkluivan verweerster om in het onroerende dende concl·usies,
H. Raoul Hayoit de
goed verbouwingswerken te doen uitvoeren, zoals omschreven in artikel 16, I, so, Termicourt, eerste advocaat-generaal.
van de wet van SO april 1951, en om het Pleite·r,~, HH. Ansiaux en Simont.
nadien zelf in gebruik te nemen, het bestreclen vonnis niet heeft nagegaan of,
zoals aanlegster het staande hield, uit de
omstandigheden zelve waarin de vernieul c KAMER. - 22 october 1953
wing van het hum·contract was geweige~d
geweest, bleek dat verweerster van zm
was in het · onroerend goed een soort ge- 1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
BURGERLIJKE ZAKEN.
lVIIDDELEN GElijkaardige handel als die van aanlegster
STEUND OP EEN VERKEERDE INTERPRETATIE
te drijven;
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VAN DE BESTREDEN BESLISSING. -- ~IDDELEN
FEITELIJKE GRONDSLAG MISSEND.

2° BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE RECHTER OVER DE GROND.-OORZAKELIJK VERBANO TUSSEN EEN FOUT EN
EEN SCHADE. -- FEITELIJKE BEOORDELING. -SOUVEBEINE BEOORDELING.

1 o De middelen gesteund op een vet·lceerde

interpretatie van de bestt-eden beslissing missen feitelijlce grondslag (1).
2° Is so1tverein, de feitelijlce beoordeling,
door de reohter over de grand, dat een
tout een der oorzalcen van een sohade
is (2).
(llEUDIN, T. 'l'INEL.)
ARRES1'.

BET HOF; -- Gelet op het bestreden
vonnis, op 11 juli 1952 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van eerste aanleg te Bergen;
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 544, 546,
564, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek, 4, 7, 1bis van de wet van 28 februari 1882 op de jacht gewijzigd bij de
wet van 4 april 1900 doordat het bestreden vonnis aanlegger veroordeelt tot herstelling van de schade welke in de boomguard van verweerster werd aarigebracht
door konijnen die, naar het bevindt, in
holen op het goed van voormelde verweerster legeren, en daartoe verklaart dat
aanlegger en de eerste rechter ten onrechte zouden staande houden dat « de in
de talud legerende konijnen derhalve aan
appellante (verweerster) toebehoren en
clat deze ze bijgevolg dient te verdelgen »,
omdat « een in vrijheid levend wild konijn een goed zonder meester is dat niet
toebehoort aan de eigenaar van het terrein waarover het loopt )), dan wanneer,
1° aanlegger niet staande hield dat verweerster aansprakelijk was omdat de konijnen, oorzaak der schade, over haar
goed liepen maar omdat zij, legerend in
holen altlaar, zich daarop hadden gevestigd (welk feit in het bestreden vonnis
wordt vastgesteld), en daaruit afleidde
dat verweerster « ze diende te vervolgen )), welk middel door het bestreden
Yonnis in genen dele behandeld wordt;
2° artikel 564 van het Burgerlijk Wetboek
bepaalt dat de konijnen die naar een ander konijnenhol overgaan, aan derzelve
eigenaar toebehoren :
(1) Verbr., 22 mei 1953 (A1'1'. Ve,·br., 1953,
biz. 654; B'llll. en PAsrc., 1953, I, 738).
(2) Verbr., 12 december 1952 (A1'1'. Vm·b•·.,
1953, biz. 226; B1tll. en PASIC., 1953, I, 251, en
nota 1, biz. 252) ; zie oak de nota 3 onderaan
verbr., 9 mei 1939, (B1tll. en PAsrc., 1939, I,
235).

Overwegende dat het bestreden vonnis
crop wijst dat, al werd de schade in de
boomgaard van verweerster veroorzaakt
door konijnen die in het talud van haar
goed legerden, die konijnen uit aanleggers bos waren overgekomen en dat zij
precies wijl zij niet voldoende door hem
verdelgd waren geweest, in het talud een
schuilplaats hadden kunnen vinden;
Qverwegende dat het vonnis daardoor
een passend antwoord verstrekt op al de
aanspraken van aanlegger, welke gesteund waren op het feit dat de konijnen
op het erf van verweerster legerden; dat
het, ten laste van aanlegger niet als
schuld welke diens gedeeltelijke aansprakelijkstelling rechtvaardigen zou, het
feit aanmerkt de konijnen niet te hebben
verdelgd, toen zij op het erf van verweerster legerden, doch het feit ze onvoldoende te hebben verdelgd op een tijdstip toen zij zich in zijn eigen bossen
bevonden en aldaar legerden;
Dat al de onderdelen van het middel
feitelijke grondslag missen;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 1382 en 1383 en voor zoveel als nodig 544, 546, 564 van het
Burgerlijk Wetboek, 4, 7, 1bis van de
wet van 28 februari 1882 op de jacht, gewijzigd bij de wet van 4 april 1900, van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden vonnis aanlegger veroordeelt
tot herstelling van de schade welke in de
boomgaard van verweerster werd aangebracht door wilde konijnen die, naar het
bevindt, nit het op het goed van verweerster geleden talud komen en in zich aldaar bevindende holen legeren, omdat de
konijnen, die zich in bedoelde holen
schuUhouden, afkomstig zijn van het bos
waarin aanlegger het jachtrecht heeft, en
omdat de onvoldoende verdelging van die
knaagdieren door aanlegger het mogelijk
gemaakt heeft dat zij in holen op de aan
verweerster toebehorende grond een
schuilplaats hebben gevonden, dan wanneer, vermits het wild konijn een goed
zonder meester is dat verandert van eigenaar of althans van bezitter van het recht
om het te vervolgen en te verdelgen, doordat het zich verplaatst en/ zich gaat oplloudeli in een op het goecl van een derde
gelegen konijnenhol, generlei schuld als
bewezen mocht worden beschouwd ten
laste van aanlegger die, bijaldien de konijnen ook oorspronkelijk van zijn erf
afkomstig waren, noch de plicht, noch
het recht, noch zelfs de mogelijkheid had
om ze te verdelgen toen zij zich eenmaal
op het goed van verweerster waren gaan
ophouden I'D aldaar in haar konijnenhol
legerden, zodat de plaats van waarvan
de konijnen oorspronkelijk afkomstig wac
ren niet ter zake dien!'nd is :
Overwegende enerzijds, dat door vast te
I
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stellen dat aanlegger een fout heeft begaan door de konijnen onvoldoende te
verdelgen toen zij zich nog in zijn bossen
bevonden en aldaar legerden, het vonnis
aan aanlegger geen verplichting heeft opgelegd welke deze niet kon nakomen noch
een der in het middel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft;
Overwegende anderzijds, dat de feitelijke beoordeling door de rechter over de
grond, van het oorzakelijk verband tussen die font en de door verweerster geleden schade, souverein is;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende dat de voorziening
v66r de 15 september 1953 betekend werd;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten
en tot een vergoecling van 150 frank jegens verweerster.
22 october 1953. - 1" kamer. - Yom·zitter, H. Louveaux. eerste voorzitter. Vm·slau!wver, H. Sohier. Gelijkluidende conclnsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,

eerste advocaat-generaal.
Pleite1·s, HH. della Faille cl'Huysse en
VanRyn.

2"
1°

KAMER.-

27 october 1953

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELAS'riNG. VERENIGING ZONDER
WINS1'GEVEND DOEL. 0N'l'VANGS'l'EN PRINCIl'IEEL, NIE'l' AAN DE BEDHIJFSBELAS'l'ING ONDERHEVIG.

2°

INKOJ\IISTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELAS'l'ING. VERENIGING ZONDER
WINS1'GEVEND DOEL. WINSTEN VOORTKOMEND VAN EEN BIJKOMS'l'IGE BEDRIJVIGHEID
VAN DE VERENIGING. WINSTEN AAN DE BEDRIJFSBELAS'r!NG ONDERHEVIG, BEHALVE ZO
DIE BEDRIJVlGHEID TOT VERWEZENLIJKING
VAN RET ONBAA'l'ZUOH1'IG DOEL DER VERENIGING NOODZAKELIJK IS EN DEZE WINSTEN GEHEEL TE DIEN EINDE WORDEN BESTEED.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELAS'riNG. VERENIGING ZONDER
WINS'l'GEVEND DOEL. VERENIGING HEBBENDE
ALS ENIGE BEDRIJVIGHEID HET INRICH'l'EN VAN
DRAVERSKOERSEN. BEDRIJVIGHEID DIE
AAN DE VERENIGING EN AAN HAAR LEDEN
WINSTEN VERSCHAF1'. "VINS'rEN NIE'l' VAN
DE BEDRIJFSBELASTING VRI.TGESTELD.

haar Zeden stoffelijlce voo1·delen mag
verschaffen (1).
2° W anneer een vereniging zonder winstgevend doeZ een bijlcomstige bedrijvigheid uitoefent die haar winsten ve1·schaft, zijn die winsten aan de bedrijfsbelasting onderhevig, behaZve zo die bedrijvigheid tot verwezenlijlcing van het
·onbaatz~tchtig doel der vereniging rioodzalcelijk is en rleze winsten geheeZ te
dien einde worden besteed (2).
3° W anneer een vereniging zonder winstgevend doel als enige bedrijvigheid het
inrichten ·van draver-slcoersen heeft en
die bedrijvigheid, zoweZ aan de vereniging zelf als aan haar Zeden, winsten
verschaft, zijn die winsten niet van de
bedPijfsbelasting vrijgesteld (3).
(DE VERENIGlNG ZONDER WINSTGEVEND DOEL
«DBAVERSKOERSENMAATSCHAPPIJ WARE GEM l),
T. DE BELGISCHE STAAT, MINIS'l'ER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest op 2 juli 1952 door het Hof van beroep te Gent gewezen;
Over de ontvankelijkheid :
Overwegende dat verweerder opwerpt
dat de voorziening niet ontvankelijk is,
omdat uit geen stuk blijkt dat de ondertekenaar van het verzoekschrift de hoedanigheid van voorzitter der vereniging
zou bezitten;
Overwegende dat deze hoedanigheid
blijkt uit artikel 28 der stichtingsakte
van aanlegster, del. 30 juli 1942, bekend
gemaakt in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad onder nr 1045 van het jaar
19±2, waarvan een exemplaar met de
voorziening ter griffie van het hof van
beroep werd neergelegd, zodat de grond
van niet-ontvankelijkheid in feite niet
opgaat;
Over het middel : schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 141, 142 en
470 van het Wetboek van burgerlijke
rechtspleging, 1, 2, 3, 25, paragraaf 1, en
bijzonder de n" 8 1 en 3 van vermelde paragraaf, 27 en 30 van de- wetten betreffende de inkomstenbelastingen samengeschakeld door besluit van 31 juli 1943,
en vervolgens door koninklijk besluit van
15 januari 1948, 1319 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 1, alinea 2, van de
wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstgevend doel, doordat het bestreden arrest, na vastgesteld te

1 o De ontvangsten van een vereniging
zondm· winstgevend doel zijn, principieel, niet aan de bed1·iffsbelastin,q onderhevig, omdat dergelijke vereniging,
Zuidens artikel 1 der wet van 27 juni
1921, noch aan haar zeZve, noch aan

(1) (2) en (3) Zie verbr., 22 januari 1952
(Ar1·. Ve1·b1·., 1952, blz. 257; Bull. en PASIC.,
1952, I, 285, en de conclusie van het openbaar
ministerie); 22 april 1952 (Arr. V m·br., 1952,
blz. 455; B1!ll. en PAsrc., 1952, I, 526).
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hebben dat de ontwikkelde bedrijvigheid
van de eisende vereniging, namelijk het
inrichten van paardenkoersen, niet buiten het kader van haar statutair doel is
gegaan : 1° zich ertoe beperkt te verklaren, « dat de grote profijten door die bijhorigheden behaald, het winstbejag onderlijnen dat het inrichten der koersen
zelf beheerst >> en << dat aldus de commerciele uitbating der paardenkoersen, zoals
zij door eiseres ingericht wordt, strijdig is met alinea 2 van artikel 1 van
de wet van 27 juni 1921 en de erdoor behaalde winsten aan de bedrijfsbelasti:ng
onderhevig maakt >>; 2° zo maar ongegrond en verkeerdelijk aanvoert, dat de
aanwezigheidspenningen uitgekeerd aan
de leden van de Vereniging om de door
andere verenigingen ingerichte metingen
bij te wonen, voor de leden materHHe
voordelen vertegenwoordigen, om reden
van de hartstochtelijke li.efhebberij die
zij voor de draverssport hebben; dan
wanneer : 1 o de verwezenlijking van
winstgevende handelingen door een vereniging zonder winstgevend doel niet tegenstrijdig is, noch met de wet van27 juni
1921 die deze verenigingen beheerst, noch
met haar statuten wat bijzonder de
eisende vereniglng aangaat, zolang deze
verrichtingen met het oog op de verwezenlijking van het socjaal doel gedaan
worden en dat de ontvangen voordelen
aan deze verwezenlijking ten goede komen; hetgeen wei het geval is voor eiseres, aangezien het maatschappelijk doel
bepaald door artikel 3 van haar statuten
bestaat in : << het veredelen, bevorderen
en aanmoedigen van het paardensport
door het inrichten van drafkoersen >> en
dat de door het arrest bedoelde profijten
voortkomende van haar bedrijvigheid
werkelijk overeenkomstig artikel 25 van
dezelfde statuten moeten en zijn in reserve gehouden geweest; dat ten andere
het arrest geenszins vaststelt dat die profijten het voorwerp van een welkdanige
toekenning of verdeling zouden uitgemaakt hebben; dat daarenboven het netto
actief in geval van ontbinding, ingevolge
artikel 27 der statuten << aan een werk
met gelijk doel en voorwerp als deze van
de huidige vereniging wordt besteed »;
2° de aanwezigheidspenningen, overigens
zeer miniem, die aan de leden uitgekeerd
werden, een normale vergoecling vertegenwoordigen van door hen in het kader
van de maatschappelijke beclrijvigheid
gedragen onkosten; dat te dien opzicllte
de bewering van het arrest helemaal snbjectief en ongegrond is, dat deze uitkeringen een winstgevend voordeel zouclen
betekenen voor de begunstigden en clit onder het ongegrond voorwenclsel dat deze
laatsten door op de metingen aanwezig te
zijn. meer ui t hartstochtelijke aanhankelijkheid aan de draverssport, clan uit be-

roepsplicht zouden handelen; dat aldus
het arrest zich vooreerst aan tegenspraak,
gelijkstaande met gebrek aan motivering,
vergrijpt door in den beginne te verklaren, hetgeen overigens zeer juist is, dat
de winsten van een vereniging zoncler
winstgevencl cloel in princiep niet aan bedrijfsbelasting onderhevig zijn, en desniettemin toch besluit dat eiseres eraan
onderworpen is, na vastgesteld te hebben
clat de lleclrijvigheid van de vereniging
zonder winstgevend doel niet vreemd was
aan het maatschappelijk doel; dat afgezien van deze tegenspraak het arrest
zijn lJeschikkend gedeelte niet gerechtvaardigd heeft en de bovenvermelde wetsbepalingen geschonden heeft door de
eisende vereniging te beschouwen als een
commerdele ui tba ting die in de lledrijfsbelasting belastbaar is en dit om de enige
red en cla t zij winstgevencle hanclelingen
heeft gesteld in het kacler en met het oog
op de verwezenlijking van haar sociaal
voorwerp, zoals clit in de statuten bepaald
is :
Overwegende dat cle ontvangsten van
een vereniging zonder winstgevend cloel,
principieel, niet aan cle beclrijfsbelasting
onderhevig zijn omclat zij, lui dens artikel 1 van de wet van 27 juni 1921, noch
aan haar zelve noch aan haar leclen stoffelijke voordelen mag verscha:ffen; dat
zulks insgelijks het geval is wanneer
dergelijke vereniging een bijkomstige beclrijvigheid uitoefent, die haar · winsten
verscllaft, indien deze bedrijvigheid tot
verwezenlijking van llet onbaatzuchtig
doel der vereniging noodzakelijk is en dat
deze winsten gelleel te dien einde worden
besteed;
Overwegende dat het bestreden arrest
souverein vaststelt : 1° dat het beheer terecht het inrichten van paardenkoersen,
enige !JCdrijviglleid van aanlegste1·, als een
onderneming van openbare schouwspelen
aanziet, die overeenkomstig de bepalingen
van het koopllamlelswetboek, het stellen
van hanclelscladen uitmaakt » en clat de
bijkomstige lledrijvigheden van deze koersen aan aanlegster hoge profijten verschaffen die << het winstbejag onderlijnen
clat het inrichten der koersen zelf beheerst », zoclat <<de commercHHe uitbating cler paanlenkoersen, zoals zij door
aanlegster worden ingericht, strijdig is
met alinea 2 van artikel 1 van de wet
van 27 juni 1921 >>; 2° « clat al haar leden
jaarlijks aanwezlgheiclspenn~ngen hebben
ontvangen >> en dat <<die uitkeringen ook
materH~le profijten voor clie Ieclen uitmaken >>; dat znlks zowel l>ij verzoekster
zelf als bij haar leden een winstllejag
laat uitschijnen l>;
Overweg·ende dat nit deze feitelijke
vaststellingen, clie aan de controle van
het hof ontsnappen, volgt dat het inrich-
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ten van koersen door aanlegster, hetwelk
een winstgevend en commercieel karakter vertoont, geenszins als een bijkomstige bedrijvigheid mag worden beschouwd, maar wel als haar « enige bedrijvigheid >>, zodat de reden van vrijstelling van bedrijfsbelasting niet voorhanden is;
Overwegende dat zo de bedrijvigheid
van aanlegster niet vreemd is aan haar
statutair doel, het bestreden arrest, niettemin, zonder tegenstrijdigheid, heeft kunnen beslissen dat de wijze waarop dat
doel werd verwezenlijkt aan deze bedrijvigheid een winstgevend en handelskarakter verleende, hetwelk de behaalde
winsten aan de bedrijfsbelasting onderwierp;
Dat het middel dus niet gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorzie, ning; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
27 october 1953. - 2" kamer. - Voorzitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - VeTslaggeveT, H. De
Bersaques. - Gelijklnidende conclt,s·ie,
H. Ganshof van der Meersch, advocaatgeneraal. - PleiteT, H. Van Leynseele.
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KAMER.-

27 october 1953

INKOMSTENBELASTINGEN.
GRONDBELAS'l'ING. PERCEEL TOEBEHOREND
AAN EEN KLOOSTER EN BES'l'EMD VOOR DE GEDURIGE AANBIDDING, DIE EEN VOHM VAN OPENBARE EREDIENS'l' IS. PERCEEL VHIJGESTELD
VAN DE GRONDBELAS'l'ING.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN. GRONDBELAS'l'ING. - HUIS BEWOOND DOOR DE
REC'l'OR VAN EEN KLOOSTER DIE OOK KAPELAAN VAN EEN HULPKERK IS. EREDIENST
NIET VEREISEND DA'l' DE PRIES'.rER EEN BEPAALD HUIS BEWONE. HUIS DOOR. DIE
PRIESTER BEWOOND NlE'l' VAN GRONDBELAS'l'ING
VRIJGES'l'ELD.

1° Is voor een openbare eredienst bestemd
en, dienvolgens, van de grondbelasting
vrijgesteld, het perceel toebehorende
aan het lclooster van een zelfs aan clansttttr onderwm·pen orde, wannee1· dit
aan de lceTlc palend perceel op zodanige
wijze ingeTicht is dat van daa1·uit de
b·innenntimte der lcerlc zichtbaa1· is, en
bestemd is om het voor de lclooste1·zus(1) De gedurige aanbidding, die in een voor
eenieder toegankelijke kerk wordt beoefend,
maakt een vorm uit van openbare uitoefening
van de katholieke eredienst (verbr ., 18 october
1948, ArT. Verb?'., 1948, biz. 504, Bull. en
PASIC., 1948, I, 581).
(2) Zie o.m. verbr., 22 december 1948 (twee

te·rs mogelijlo; te malcen de gerlurige aanbiddinr; te beoetenen, waarbij de lcloosterzttster het altlta1· moet lcttnnen aanschonwen, hetwellc z·ich in de voo1· het
pu.bliek geopende lcerk bevindt (1). (Sa-

mengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 4, par. 3.)
2° Wanneer de noodwendighellen van de

eredienst niet vereisen dat de 1·ecto·r vcu~
een klooster, die ook kapelaan van een
httlpkerk is, voor het veTvullen van die
zending, een bepaald huis bewone, ishet hn·is flat h·ij bewoont niet van de
,qronllbelast-inr; vrijr;estelll, llaar het
noch bestemll, noch nodig is voor de
openba1·e dienst (2).

(DE

VERENHUNG

ZONDER WINS'L'GEVEND DOEL
DE LA VISITATION SAINTE-MARIE», '!'. DE BELGISCHE STAA'.r, MINISTER VAN
FINANCIEN.)

« MONAS'l'EBE

ARHEST.

HET HOF; - Gelet op het bestred.en
arrest, op 2 januari 1953 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over het middel : schending van artikel 4, paragraaf 3, der samengeschakelcle
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat het bestreden arrest beslist dat : 1 o het perceel waarop het
klooster van aanlegster gebouwd is en
2" het huis waarin de rector van cUt
klooster woont, niet onder toepassing van
voormeld artikel vallen en deze beslissing steunt op de beweegredenen dat :
1° de geclurige aanbidding die het doel is
van de aanleggencle verenig~ng niet uitge·
oefend worclt in de openbare kerk, maar
in het klooster, waaruit van achter tralies, de kloosterzusters het altaar kunnen
aanschouwen en clat cle openbare eredienst in de aanpalencle kerk in afwezigheicl van de bidclencle kloosterzusters zou
kunnen verwezenlijkt worden; 2° clat de
ereclienst niet vereist clat de rector van
het klooster, die terzelfclertijcl kapelaan
van Lafelt is, een bepaalcl huis betrekke;
dan wanneer : 1 o het niet betwist wordt
dat de aanleggende vereniging tot doel
heeft het beoefenen van de gedurige nanbidding in een kerk toegankelijk voor
iedereen en de kloosterzusters in cleze kerk
een bepaalde plaats innemen afgescheiclen
van het publiek d.oor tralies; de gedurige
aanbidding in een kerk toegankelijk voo1'
het publiek client beschouwd te worden
als een vorm van de openbare eredienst,
en slechts door de bicldencle kloosterzusarresten) (A1·1·. Ve1·br., 1948, biz. 658 en 659;
Bull. en PAsrc., 1948, I, 746 en 747); 18 janual'i
1949 (drie arresten) (A1·r. Verb?-., 1949,
biz. 38, 39 en 40; B·ull. en PAsrc., 1949,
I, 45, 46 en 47) en 1 maart 1949 (Bull. en
PAsiC., 1949, I, 170).
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ters in de kerk kan uitgeoefend worden,
zodat de lokalen bewoond door deze kloosterzusters voor de gedurige aanbidding
noodzakelijk zijn; 2° het vaststaat dat
het onroerend goed waarin de rector van
het klooster, die terzelfdertijd kapelaan
van r~afelt is, noodzakelijk is voor de
normale beoefening van de publieke eredienst, hetgeen hier vooral het geval is
daar de aanbidding gedurig is en de rector op verscheidene ogenblikken aan de
ereclienst client deel te nemen :
A. Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
erop wijst : 1° cc dat de gedurige aanbidding die het doel is van de aanleggende vereniging, niet in de openbare
kerk uitgeoefend wordt maar in het klooster, waaruit achter tralies de kloosterlingen het altaar kunnen aanschouwen »;
2° c< dat de publieke eredienst in de aanpalende kerk in afwezigheid der biddende
kloosterzusters zou kunnen verwezenlijkt
worden ll;
Dat het daaruit afieidt dat « het perceel, dat aan de gedurige aanbidding in
het klooster voorbehouden is, niet tot de
uitoefening van een openbare eredienst
bestemd is ll;
Overwegende dat deze gevolgtrekking
niet overeenstemt met het stelsel ingevoerd bij artikel 4, paragraaf 3, van de
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, luidens hetwelk de
vrijstelling wordt toegestaan ten opzichte
van gedeelten van vaste goederen welke
door een niet winstnastrevende eigenaar
voor de uitoefening van een openbare ereclienst bestemd zijn;
Dat immers het perceel van het klooster van een zelfs aan de clausum· onderworpen orde voor een openbare eredienst
is bestemd, wanneer dit aan de kerk
palend perceel op zodanige wijze ingericht is dat van daaruit de binnenruimte
cler kerk zichtbaar is, en bestemcl is om
het ·de kloosterzusters mogelijk te maken
de gedurige aanbidding te beoefenen,
waarbij de ldoosterzuster het altaar hetwelk zich in de voor het publiek geopende
kerk bevindt moet kunnen aanschouwen;
Dat de omstancligheid dat in deze kerk
een andere vorm van ereclienst, in afwezigheid van de biddende kloosterzusters, kan worden ui:tgeoefend, geen reden
kan opleveren waarom het perceel van
het klooster, palend aan voormelde kerk
en bestemd voor de gedurige aanbidding,
waarbij de kloosterling het altaar moet
kunnen aanschouwen, niet aan de bij de
wet voor vrijstelling vereiste voorwaar.clen zou voldoen;
Dat het eerste onderdeel van het middel gegrond is;
·B. Over het tweede onderdeel :
Overwegende clat het bestreden arrest

~

souverein vaststelt dat de eredienst niet
vereist dat de rector van het klooster die
ook kapelaan van Lafelt is, een bepaald
huis bewone;
Dat het arrest er aldus op wijst dat het
kwestieus onroerend goed noch bestemd,
noch nodig is voor de openbare eredienst;
Dat het tweede onderdeel van het middel dus niet gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest voor zoveel het het perceel dat
aan de gedurige aanbidding in het klooster voorbehouden is voor vrijstelling uitsluit; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt verweerder tot de
kosten; verwijst de alzo beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.
27 october 1953. - 2• kamer. - Voorzitte1· en verslagge:ver, H. de Clippele. Gelijlclltidende concl·nsie, H. Ganshof van
der Meersch, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Meyers (van de Balie van Hasselt) en Van Leynseele.
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27 october 1953

1° BELASTING. - TITEL VAN DE AANSLAG
IN DE BELASTING. - I-JET KOHlER MAAKT DE
TITEL UIT.
2° INKOMSTENBELASTINGEN. AANVULLENDE PERSONELE BELASTING. - YERNIETIGING, DOOR RET HOF VAN BEROEP, VAN
DE AANSLAG IN DIE BELASTING, WELKE ENKEL
GES'.fEUND IS OP DE NIE'.fiGHEID VAN DE AANSLAGEN IN DE BEDRIJFS- EN NATIONALE CRISISBELAS'l'INGEN.- YERBREKING VAN HE'r DISPOSITIEF VAN HE'£ ARREST, DA'l' DEZE LAA'l'S'l'E
NIE'l'IGHEID UITSPREEKT. - YERBREKING DIE
VAN RET EERSTE DISPORITIEF MEDEBRENGEND.
1° Het lcohier mnalct de titel ttit van de
aanslay in rle belnsting.

2° Wnnneer rle vernietiginy, do01· het hof
vnn beroep, vnn een aanslag in de aanvttUende
personele
belnsting
enlcel
gesteund i.s op rle rlo01· hetzelfde nrrest
ttityesprolcen nietig he·irl vnn de nanslarJen in de l!edrijfs- en nationale crisisbelastinyen, brenrJt rle verbl"elcing van
dit laatste disposiUef die van het eerste dispositief mede.

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN,
. T. COENEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 november 1952 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;

-125Over het eerste middel : schending van
de artikelen 97 en 112 van de Grondwet,
1320 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
27, paragraaf 3, en 31, paragraaf 2, van
de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij de besluiten
van 3 juni 1941 en 31 juli 1943, en voor
zoveel als nodig door het besluit van de
Regent van 15 januari 1948, van artikel 7 der besluiten van 16 juni 1941 en
31 juli 1943 betreffende de nationale crisisbelasting, hetwelk het artikel 6 van het
besluit van de Regent van 16 januari 1948
geworden is, in zover het bestreden arrest verklaart dat de aanslagen in de bedrijfs- en nationale crisisbelasting dienen
vernietigd om reden dat zij op naam van
de « familiegemeenschap Coenen 1° Theo,
2o Michel, 3° Jan en 4° Henri, de weduwe >> ingekohierd werden; dan wanneer
het vaststaat dat gezegde aanslagen op
naam van « Coenen, Theodoor, Michel,
Jan en Henri door de weduwe » over het
dienstjaar 1948- en zulks terecht- (navordering van rechten over de dienstjaren 1941, 1942, 1943 en 1944) werden gevestigd en op naam van « Coenen, Theo,
Michel, Jan en Henri, de weduwe » voor
de aanslag over het dienstjaar 1948 (navordering van rechten over het dienstjaar 1945) :
Overwegende dat uit de overgelegde
stukken blijkt dat de litigieuze aanslagen in de bedrijfs- en nationale crisisbelastingen op naam van cc Coenen Tlleodoor, Michel, Jan en Henri, door de weduwe » en niet op naam van de cc familiegemeenschap Coenen>> ten kohiere werden
gebracht;
Dat zo de directeur der directe belastingen, in zijn beslissing van 9 januari
1950, deze laatste uitdrukking gebruikt,
het slechts om een verkeerde uitdrukking
gaat;
Overwegende immers dat het kohier de
titel van de aanslag in de belasting uitmaakt;
_
Overwegende dat het bestreden arrest
derhalve ten onrechte heeft beslist dat de
aanslagen nietig waren omdat zij ten
laste van een niet bestaande rechtspersoon ten kohiere gebracht werden;
Dat het middel gegrond is;
Over het tweede middel : schending
van de artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 1320 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 37, paragraaf 1, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij de besluiten van 3 juni
1941 en 31 juli 1943, en voor zoveel als nodig door het besluit van de Regent van
15 januari 1948, in zover het bestreden arrest, zonder het bedrag van de belastbare
inkomsten te hebben onderzocht, de aanslagen in de aanvullende personele belasting vernietigt om reden dat de beweerde
nietigheid van de aanslagen in de be-

drijfsbelasting en de :n:ationale crisisbelasting de nietigheid der gezegde aanslagen
in de aanvullende personele belasting zou
medebrengen, dan wanneer het vaststaat
dat eerstgemelde aanslagen rechtsgeldig
gevestigd werden en persoonlijk ten laste
van ieder der deelgenoten van de gemeenschap ingekohierd werden :
Overwegende dat, vermits de vernietiging van de aanslagen in de aanvullende
personele belasting enkel gesteund wordt
op de ten onrechte uitgesproken nietigheid van de aanslagen in de bedrijfs- en
nationale crisisbelastingen, het tweede
mid del insg~lijks gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerders tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Gent.
·
27 october 1953. - 2• kamer. - Voorzitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. De
Bersaques. - Gelijlcluidende conolusie,

H. Ganshof van der Meersch, advocaatgeneraal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
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1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. YORM VAN HET HOGER BEROEP. - HOGER
BEROEP VAN DE BEKLAAGDE DOOR DEURWAARDERSEXPLOOT. - NIETIGHEID.
2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. YORM VAN HE'l' HOGER BEROEP . .:___ REGELMATIGE SLUITING DER GRIFFIE. GEEN
OVERMACHT DIE DE ONTVANKELIJKHEID VAN
EEN DOOR DEURWAARDERSEXPL001' INGESTELD
HOGER BEROEP RECHTVAARDIGT.
1o

Beho~tdens overmaoht, dient de verldaPing van hoger beroep door de belclaagde, op straf van nietigheid, te
worden afgelegd op de grijfie van de
reohtbanlc die het vonnis a quo gewezen heeft. (Wetb. van strafv., art. 203);
het hoger beroep ingesteld door een aan
de griffier van de 1·echtbanlc betelcend
de~tnvaardersewploot is dienvolgens nietig (1).
2° De regelmatige sluiting der grijfie,
maalct, op zioh zelve, geen geval van
overmaoht uit dat aan de· beklaagde
toelaat anders dan door verlclaring op
de ,qriffie hoger beroep in te stellen (2).

(Wet van 22 juli 1927, art. 6.)
(1) en (2) Verbr., 19 februari 1923 (Bull. en
PASIC., 1923, I, 198, en nota 2).

126(VAN BROEOK, 'L'. ADORN! EN OONSORTEN.)
ARRES'r.

BET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 mei 1953 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen;
Over het eers'te middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, en
203 van het Wetboek van strafvordering, doordat het bestreden arrest aanleggers hoger beroep niet ontvankelijk
verklaart, zonder antwoord te verstrekken op de conclusies waarbij deze deed
gelden dat de sluiting van de griffie van
de rechtbank van eers'te aanleg v66r het
verstrijken van de hem toegestane termijn tot hoger beroep, dit is v66r 3 juni
1952 te middernacht, al ware zij regehnatig, desniettemin beroeper in de onmogelijkheid heeft gesteld zijn recht uit te
oefenen om binnen de aan de rechtzoekende verleende termijn van tien dagen
hoger beroep in te stellen :
Overwegencle clat, na vastgesteld te hellben dat naar luid van artikel 203 van het
Wetboek van strafvordering, de verklaring waarbij hoger beroep wordt ingesteld binnen de voorgeschreven termijn
client te worden afgelegd op de griffie van
de rechtbank die cle beslissing heeft gewezen, om daar te worden ontvangen en
vastg·esteld door de griffier, het bestreden
arrest daaruit afieWt dat, behoudens overmacht, het hoger beroep v66r de sluiting
der griffie client te worden ingesteld; dat
de rechter over de grond, door bovendien
te beslissen dat zulks ten deze om reden
van feitelijke omstandigheden waarop hij
wijst niet het geval was, impliciet aangenomen heeft dat de regelmatige sluiting
van de griffie op zich zelve geen overmacht uitmaakte, zoals aanlegger het
staande hield;
Over het tweede middel : schending van
de arttkelen 97 van de Grondwet en 203
van het We'tboek van strafvordering,
doordat het bestreden arrest aan de beklaagde geen tien dagen, dit is tot met
dinsdag 3 juni 1952 te middernacht, heeft
toegestaan om hoger beroep in te stellen,
en in elk geval ten onrechte geweigerd
heef't de sluiting van de griffie te beschouwen als een overmacht welke het
vervullen belette van de bij de wet voorgeschreven recbtsvormen tot bet instellen
van een boger beroep tegen een in. correctionele za:ken gewezen vonnis :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
nader bepaalt dat de griffier van de Correctionele Rechtbank te Charleroi op
4 juni 1952 afschrift heeft ontvangen van
een deurwaardersexploot, getiteld verklaring van hoger beroep, gedagtekend 3 juni

1952, te 22 u. 45, waarin wordt vastgesteld dat de griffie op dat uur gesloten
werd gevonden; dat de recbter over de
grond, vervolgens de draagwijclte van artikel203 van het Wetboek van strafvordering onderzoekend, tot de niet-ontvankelijkheid van het boger beroep besluit, omdat bet te laat en met verzuim van de bij
de wet voorgeschreven vormen ingesteld
werd;
Overwegende dat de verklaring van hoger beroep client te worden afgelegd op
de griffie van de recbtbank die het vonnis gewezen heeft; dat die vorm van het
boger beroep substantieel en op straf van
nietigheid vereist is, vermits, luidens
artikel 203 van het Wetboek van strafvordering, het niet vervullen ervan het verval van het recht van beroep met zich
brengt; dat de vaststelling van het nietvervullen van voormelcle vorm volstaat
om het dispositief van het arrest te rechtvaardigen;
Overwegende derhalve dat, waar hij teg·en de overweging· oplwmt cUe op het te
laat instellen van het hoger beroep betrekking heeft, aanlegger slechts een ten
overvloede verstrekte groncl der bestre"
den beslissing bestrijdt;
Waaruit volgt dat het eerste ondercleel
vmi. het middel bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk is;
Over het tweecle onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
terecht beslist clat de reglementaire sluiting cler griffie op zich zelve geen overmacht uitmaakt, vermits die sluiting nit
kracht van artikel 6 van de wet van
22 juli 1927 plaats heeft en iedereen geacht wordt de wet te kennen;
Dat het tweede onderdeel van het middel naar recht faalt;
En overwegencle dat de substantH!le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en clat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
3 november 1953. - 2" kamer. - Voo·rzitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslaggeve1·, H. C. Louveaux, - Gelijlcluiaenae
concl·usie, H. l\!Iahaux, advocaat-generaal. - Pleiter, H. P. Monette (van de
Balie bij het Hof van beroep te Brussel).

2° KAMER. -
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1" VOORZIENING IN VERBREKING.
-

PERSONEN DIE HOEDANIGHEID HEBBEN OJII
ZIOH TE VOORZIEN. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE PARTIJ AANLEGSTER.- VOORZIENING GERIOHT TEGEN DE BESLISSING OVER

-127DE PUBLIEKE VORDERING. - 0NTVANKELIJKHEID BEPERK'l" '1"0'1" DE VERWIJZING IN DE
KOSTEN DER PUBLIEKE VORDERING.
2° VOORZIENING IN VERBREKING.
- VoRM.- S'l'RAFZAKEN. - VoonziENING
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. - MEMORIE
AAN DE PARTIJEN BE'l'EKEND, DOCH NIET 'J'ER
GRIFFIE DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ INGEDIEND. - MEMORIE NIET ONTVANKELIJK.
1°

De voo1·zien'iny van de bu1·gerlijlce
pa1·Uj tegen de beslissi·ng over de p1tblie7ce vordering is enlceZ ontvanlcelijlc
in de mate wacwin de b1trgerli}lce pMtij
bij d·ie besliss·iny tot de lcosten der publieke vo1·de1··iny ve1·oo1-deeld· wordt (1).
2° Is niet ontvanlcelijlc de mernorie van
de b1wge1·li.jke partij, aanlegster in vm-brelcing, die door deze partij noch ter
grijfie van het rechtscollege dat de bestreden beslissing heett gewezen, noch
ter grijfie vnn het Hot van verbreking
ingediend werd en waarvan de tekst
slechts nnn het openbaar rninisterie en
nan de nndere partijen betekend werd.

(Wetb. van strafv., art. 422 en 425; wet
van 20 juni 1953, art. 6, paragraaf 2.)
(WERY,

'f.

BOUCHA'J' EN CONSOR'l'EN).
ARRES'J',

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 20 februari 1953 in hoger beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Namen;
I. Voor zoveel de voorziening gericht
is tegen de over de publieke vordering
gewezen beslissing :
Overwegende dat slechts private belangen door die voorziening der burgerlijke
partij aan het hof onderworpen worden;
dat zij, tegen een !Jeslissing over de publieke vorderiug gericht zijnde, eukel
ontvankelijk is in de. mate waarin vorenbedoelde burgerlijke partij bij die beslissing tot de kosten der publieke vorderiug
veroordeeld wordt;
Overwegende dat geen veroordeling tot
de kosten der publieke vordering tegen
aanlegger uitgesproken werd;
Dat de voorziening mitsdien niet ontYankelijk is;
II. Voor zoveel de voorziening gericht is
tegen de over de burgerlijke vordering
gewezen !Jeslissing :
Overwegende dat in strafzaken de middelen voorgebrucht door de zich in verbreking voorziende burgerlijke partij die(1) Verbr., 21 september 1953 (Arr. Verbr.,
1954, biz. 21; n,u. en PAsrc., 1954, I, 23 en
nota 1).

nen te worden vervat in een verzoekschrUt hetwelk deze partij, hetzij bij het
afleggen van haar verklaring van voorziening, hetzij binnen tien daaropvolgende
dagen, ter griflie van het rechtscollege
dat de bestreden beslissing heeft gewezen
vermag in te dienen, of hetwelk zij nog
rechtstreeks aau de griflie van het Hof
van verbreking kan overmaken door, in
dit geval, op het ministerie van een advocaat bij het Hof van verbreking beroep
te doen;
Overwegende dat het Hof geen acht
vermag te slaau op een << memorie tot staving van de voorzieniug >> betiteld niet
ondertekende geschrift hetwelk aanlegger
zonder meer heeft doen betekenen zowel
aan het openbaar ministerie bij de rechtbank die de bestreden beslissing heeft gewezen als aan de andere partijen waartegen de voorziening gericht is, van welk
geschrift de uan het openbaar ministerie
betekende tekst in het dossier der rechtspleging berust;
En overwegende dat de voorziening
v66r 15 septem!Jer 1953 betekend werd;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten
alsmede tot de vergoeding van 150 frank
jegens verweerders.
3 november 1953. - 2" kamer. - Voorzitte1·, H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, H. van Beirs. Gelijlcluidende
concl1tsie, H. Mahaux, advocaat-generaal.
- PleUer, H. Devos (van de Balie van
Namen).

2" KAMER. -
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STRAF. - WANBEDRI.JE'. - VEHZACH'I'Eli'DE OMS'I'ANDIGHEDEN. - VERWIJZING NAAR
DE POLI'l'IERECH'l'BANK. CORREC'I'IONELE
STRA~'. 0NWE'l"J'ELIJKHEID.
Wanneer een belclangde 11.it hoofde van
toebrenging van vrijwWige slagen wellce een onbelcwanmheid tot persoonlij lee
arbeid hebben verom·znakt bi:i een ve·rzachtende omstancli,qheden annnemende
beschilclcing van de raadlcame1· nnar de
politierechtbanlc verwezen werd, ma,q
noah door de politierechtbnnlc, noch
door de correctionele rechtbanlc zefelende in hoger beroep een correctionele
strat ~tit hoofde van dit rnisdrijf tegen
de belclaagde 1tit,qesprolcen wo1·den {2).

(Strafwetboek, art. 25, 28, 38, 85,
398 en 399; wet van 4 october 1867, artikel 4 en 5.)
(2) Verbr., 6 october 1952 (A1'1', T'e1·br.,
1953, biz. 32; Bull. en PAsrc., 1953, I, 34, en
nota 1).

-
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(DE PROCUREUR DES KONINGS TE NAMEN, T.
MINETTE EN MINETTE 1'. DE PROCUREUR DES
KONINGS l'E NAMEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 20 maart 1953 in hoger beroep
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
te Namen;
Overwegende dat de voorzieningen samenhangend zijn en dat zij mitsdien behoren samengevoegd te worden;
Over het enig middel : schending van
de artikelen 25, 28, 38, 85, 398, 399 van
het Strafwetboek, 1, 4 en 5 van de wet
van 4 october 1867 op de verzachtende
omstandigheden, gewijzigd bij artikel 3
van de wet van 23 augustus 1919, doordat
het bestreden vonnis een correctionele
straf van twee maanden gevangenis en
50 frank geldboete, met drie jaar schorsing ten aanzien van de hoofdgevangenisstraf, heeft uitgesproken, uit hoofde van
vrijwillige toebrenging van slagen welke
een onbekwaamheid tot persoonlijke arbeid veroorzaakt hebben, zonder acht te
slaan op de beschikking van de Raadkamer van de Rechtbank van eerste aanleg
te Namen, welke, mits aanneming van
verzachten.de omstandigheden, Aime Minette op 13 november 1952 naar de bevoegde rechtbank van politic verwezen
heeft uit hoofde van bovengemelde inbrenk:
Overwegende dat de beklaagde Aime
Minette bij een op 13 november 1952 gewezen en verzachtende omstandigheden
aannemende beschikking van de Raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg,
naar de rechtbank van politie verwezen
werd uit hoofde van inbreuk op de artikelen 398 en 399, lid 1, van het Strafwetboek;
Overwegende dat de beklaagde bij het
bestreden vonnis uit hoofde van die inbrenk tot een correctionele straf van twee
maanden gevangenis en 50 frank geldboete veroordeeld wordt met schorsing
van drie jaar ten aanzien van de hoofdgevangenisstraf;
Dat het dientengevolge de in het middel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft;
Om die redenen, voegt de voorzieningen
samen; verbreekt het bestreden vonnis;
beveelt dat melding van onderhavig arrest
zal gemaakt worden op de kant van de
vernietigde beslissing; laat de kosten de
Staat ten laste; verwijst de zaak naar de
Oorrectionele Rechtbank te Dinant uitspraak doende in hoger beroep.
3 november 1953. - 2" kamer. - Voorz'itter, H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, H. van Beirs. Gelijkluidende
conclusie, H. Mahaux, advocaat-generaal.
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1° VERKEER. - WEGCODE, ARTlKEL 26,
2. - VERPLICHTING VOOR DE WEGGEBRUIKERS UIT 'l'E WIJKEN OM DE VOERTUIGEN OP
RAILS, ZODRA ZIJ NADEREN, DOOR TE LATEN.
- 1NBREUK OP DIE VERPLICH'l'ING. - 0MSTANDIGHEDEN WAARUIT DIE INBREUK MAG
WORDEN AFGELEID.
2° TRAMWEGEN (PO LITlE DER). KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 JANUARI 1931,
ARTIKEL 6, GEWIJZIGD BIJ KONINKLIJK BESLUIT VAN 26 AUGUSTUS 1938, ARTIKEL 1.
- VERPLICII'l'ING VOOR DE BESTUURDER VAN
EEN VOETUIG OP RAILS IN GEVAL VAN BELEM~I:ERING VAN DE WEG TE VERTRAGEN OF HET
VOERTUIG TOT STILSTAND TE BRENGEN. 0MSTANDIGHEDEN WAARUI'l' HET NIET-VOORHANDEN ZI.JN VAN EEN INi3REUK OP DIE VERPLICHTING KAN WORDEN AFGELEJD.
1° U·it de omstcmd·igheicl aat een ·weggebruilcm· op een te lcorte ajstana v66r
een ·rijdende tntm is blij·ven stilstaan,
dan wannee1· het hem mogelijlc was
zullcs niet te aoen, vermag de rechter
over de grand wettelijlc af te leiaen dat
die weggebrt/.ilwr inbre·nk heejt gepleega
op artUcel 26, ,'2, van de Wegcoae, dat
de weggebntilce·rs verpUcht wit te wijken om de ·voertttigen op rails, zodi·a
zij naderen, rloo1· te laten. (Wegcode,

art. 26, 2.)
2° Uit ae omsUtncligheclen dflt een fl'lttobesttttt1"der op een te lcorte fljstancl v66r
een ·rijdenae t·mm ·is bU]ven stilstflfln
en dflt het remvennogen 't!fln een convooi op rflils me!·lcelijk · lflget· is dfln
dflt ·van een voertuig op l·uchtbflnclen,
vm·mflg de rechter over ae grana wetteli:ilc M te leiden dflt de trnmbestmtnlm·
niet schttlclig is aan ae inbrettlc vfln nflgelflten te hebben zijn voe'/"t·wig in gevfll
vfln belemme1·ing Vfln rle tveg tot stilstand te bt"engen (1). (Konink. besl. van

27 januari 1931, art. 6, gewijzigd bij
konik. besl. van 26 augustus 1938, artikel 1.)
(liHSSA,

'1'.

DEBECK EN CONSORTEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 21 april 1953 in hoger beroep
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
te Luik;
I. Over de voorziening van aanlegger
als beklaagde :
Over het middel : (in de voorziening
(1) Raadpl. verbr., 23 maart 1953 (A1-r.
Ye1•br., 1953, blz. 501; B1tll. en PAsrc., 1953, I,
566).

het tweede), afgeleid uit de schending
van de, artikelen 97 van de Grondwet, 26,
2, van de Wegcode, doordat : 1° het vonnis geen antwoord heeft verstrekt op de
conclusies van aanlegger waarin deze
deed gelden dat hij niet verder naar
rechts· kon uitwijken omdat daar voertuigen stonden, noch naar links omdat daar
spoorlijnen liepen waarop voertuigen op
, rails konden aankomen; 2° het vonnis een
verkeerde toepassing van voormeld artikel ·26, 2, heeft gemaakt, door te verklaren dat aanlegger de nodige schikkingen
diende te treffen om. niet op een te korte
afstand v66r een rijdende tram te blijven
stilstaan :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat aanlegger, de beslissing van de cerste rechter critiserend, bij
conclusies deed gelden dat hij niet de verplichting had zich verder naar links te
hevinden en dat hij zulks niet op << nuttige ll wijze zou hebben kunnen, doen omdat op die plaats spoorlijnen liepen waarop voertuigen op rails konden aankomen;
Overwegende dat, in de onderstelling
dat de rechter tot plicht had die argumenten te behandelen, dan nog blijft er
dat hij, door te verklaren dat aanlegger
niet op een te korte afstand v66r een rijdende tram mocht blijven stilstaan, en
dat hij de omstandigheid dat de verkeerslichten op rood-groen stonden te baat had
kunnen nemen om de ruimte van het
kruispunt dat hij was opgereden te verlaten, de redenen heeft opgegeven waarom,
volgens hem, aanlegger niet mocht stilhouden w aar hij het gedaan heeft, en
waarom hij de mogelijkheid had zulks
niet te do en;
Dat hij aldus de conclusies beantwoord
heeft en aan het bij artikel 97 van de
Grondwet vereiste voldaan heeft;
Dat dit onderdeel van het middel feitelijke gi·ondslag mist;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat artikel 26, 2, van de
Wegcode onder meer bepaalt dat de weggebruikers moeten uitwijken om de voertuigen op rails door te laten;
Overwegende dat aanlegger tegen het
toepassen van die bepaling opkomend,
slechts feiteli:jke overwegingen aanvoerde; dat het vonnis, ze souverein beoordelend, vaststelt dat aanlegger op een te
korte afstand v66r een rijdende tram is
blijven stilstaan;
Dat het daaruit wettelijk vermocht af
te leiden dat aanlegger artikel 26, 2, van
de Wegcode overtreden had;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan worden aangenomen;
Overwegende, voor het overige, ten aanzien van de publieke vordering, dat de
substantHHe of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden navERilll.,
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geleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is; en, ten aanzien van de tegen Leonard Missa door de burgerlij]>:e
partij « Societe des tramways unifies ll ingestelde vordering, dat aanlegger geen
llijzonder middel inroept;
II. Over de voorziening van aanlegger
als burgerlijke partij :
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 5, 1, 2°, en 137 van de Wegcode, doordat het bestreden vonnis, om de
vrijspraak van Debeck te motiveren, wien
ten laste gelegd was nagelaten te hebben
het tramrijtuig in geval van belemmering
van de weg te doen stilstaan, verklaart
<lat niet van de weggebruikers mag gevergd worden dat zij hun voertuig ter
plaatse tot stilstand zouden brengen op
het ogenlllik waarop zij cle van groen op
groen-rootl springende verkeerslichten
voorbijrijden, en dat \le tram het kruispunt helemaal v66r het einde van de
groen-rock stand der verkeerslichten zou
overgestoken zijn, indien de beklaagde
Missa zulks niet had verhinderd :
Overwegende dat de aan Debeck ten
laste gelegcle inbreuk, waarop de butgerlijke vordering van aanlegger rust, niet
was verzuimcl te hebben de aanwijzingen
der lichtseinen na te komen, doch nagelaten te hebllen in geval van belemmering
van de weg zijn voertuig tot stilstand te
llrengen; dat het vonnis, ter rechtvaardiging van de vrijspraak van Debeck in dit
opzicht, vaststelt dat Missa op een te
korte afstand v66r de rijdende tram is
blijven stilstaan en dat het remvermogen
van een konvooi op rails merkelijk lager
is clan clat van een voertuig op luchtbanden;
Dat de rechter uit die overwegingen
wettelijk heeft kunnen afleiden dat Debeck niet schuldig was aan de hem ten
laste gelegde inbreuk; dat daaruit volgt
dat de gronden waartegen het middel opkomt ten overvloetle werden verstrekt;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel : (in de voorziening het det·de), schending van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis de door aanlegger gevorderde schadevergoeding geheel of ten dele had behoren toe te staan,
aangezien de font van de trambestuurder
erin bestond nagelaten te hebben zijn
voertuig tot stilstand te brengen om reden dat Missa de weg belemmerd had :
Overwegende dat, vermits het, zoals in
het antwoord op het voorgaande middel
wordt gezegtl, de vrijspraak van Debeck
wettelijk gerechtvaardigd heeft, het bestreden vonnis aail de burgerlijke partij
geen schadevergoeding kon toestaan;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;

~
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Ovei·wegende dat de voorziening 1•66r
15 september 1953 ingesteld werd;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger 'tot de kosten
en tot een vergoeding van 150 frank jegens verweerders.
3 november 1953. - 2° kamer. - Voo1·z·itte·r, H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, H. Gil·oul. GelijlcluMlencle conclusie, H. Mahaux, advocaat-generaal.

~

2° Wanneer rle weaens een aquiZiaanse
tout
ver·schulcligrle
s.chadevergoeding
hoofclznlcelijlc het herstel van een TGrenTcing vnn rle licha.rnelij TGe integriteit van
een hanrlela.ar nitrna.a.lct, liehoeven de
op rlie scharlevergoeding toegestane ger·echteU;ilGe interesten niet te,qen het
lwopha.ndelspercentrtge te wor·den liereTcenrl (2).
3° Mist feitelijlce grondsla.g, het rniddel
rla.t a.an een a.n·est een liesUssing toeschr'ijft rlie het n·iet bevnt (3).
(WARTIQUE, T. ROUEAUX.)

2" KAMER. -

3 november 1953

1°

V;tllR.AN'.rWOORDELIJKHEID (BUITEN OVEREENKOMST). VERGOElliNGSREN'rE. BEDRAG. BEPALINGEN BE'l'HEFFENDE DE WETTELIJKE R.EN'fEVOE'l' NIET
TOEPASSELI.JK. SOUVEREINE BEOORDELING
DOOR DE REOH'J'ER OVER DE GROND.

2°

GERECHTELIJKE IN'l'ERESTEN.WEGENS EEN AQUILIAANSE FOU'£ VERSOHULDHlDE SOHADEVERGOEDING. HERS1'EL VAN
EEN KRENKING VAN DE LIOHAl\IELIJKE INTEGRITEIT VAN EEN HANDELAAR. REN'l'EVOET.

3°

MIDDELEN TOT VERBREKING. 8'£R-AFZAKEN> BURGERLIJKE VOR.DERING.
l\I[IDDEL :DAT AAN RET ARREST EEN llESLISSING TOESOHRTJFT DIE HE'£ NIE'l' llEVAT. MIDDEL IN FEI'rE :MISSEND.

1° De vergoeclings1·ente wellce op een weaens een aquiHawnse fo1tt verschu.lcliqde
8chadeverqoeding
toeqestaan
wordt
honrlt ver·banrl met de ornvnng vnn het
nnrleel en maalct een integre-rencl ded
Dan de verqoeding 1tit; fZe lie1Jrtlingen
•van artilcel 2. van de wet •van 5 mei
·1865, gewijzigrl .M:i arti7cel1 va.n het kon·inlclijlc liesl1rit n•· 117 vnn 18 mnar·t
.l935 betrejjende rle wetteli.ilce ·rentevoet,
zi}n niet toepnsseli;;T;; op die interesten,
wrLa·rvan het lierlr·a.g va.n rle so·n1Je1·eine
beoor·del.ing vnn rle r·echte·r ove-r rle
fl:ronrl nfl~anr;t

m.

•(1) DE . PAGE, T·rctztt elt!?n. tle tlr·oit ci·vil
bel(Je, b. II,: n" 10:;l4 en 1028; MAZEAUD,
b. III, n' 2297 3 ; PIRET, · « Interets legaux, civils et ·comme1·ciaux », '.Jw·. cOm. Br·u.x., 1946,
blz. 12i; · verbr.; 24 · j'l).nuari 1924 (B"ll. en
PA.src., 1924, I, ''1.59,' !m nota. 1, blz. 160);
17 januari 1929, r•edener\. '(ibid., 1929, I, 63);
10 juni 1937 (ibid., 193'7, I; 179); 24, april 194.1
(il>-id:, 1941,,.1,::155, en nota's 1 en 3); 17 mei
eti 12 juli 1943 (ArT:: T' erbr.'., 1943, blz. 109 en
162; B"ll. en· Pasrc., 1943, I, 178 en 296);
4 .november. 1948 ·(An'. J!e?·br-., 1948, blz. 530;
B-(tll: en PAsic., 1948, I, 609).
(2) Zie, buiten de in de, vorige nota vermelde
verwijzingen, DE PAGE,: b.- III, n" 100 en100b·is;
MAzEAUn, b. III, n'" 2297 3 tot 2297 5 en. 2323;

AR-REST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 april 1953 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 2 van
de wet van 5 mei 1865, gewijzigcl bij artikel 1 van het koninklijk besluit nr 147
van 18 maart 1935 en 1135 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest geweigercl lweft de door aanlegger bij conclusies gevorderde interesten tegen het koophandelspercentage
toe te staan, zonder die weigering te
rechtvaardigen, en clan wanneer aarileggers hoeclanigheid van handelaar en het
feit dat de ondergane schade aanlegger
in zijn handelsbedrijvigheid treft het toestaan van interesten tegen 5· 1/2 t. h.
rechtvaardigden :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat aanlegger, zonder
voor zijn eis gronden op te geven, concludeerde dat hem een vergoedingsrente
en gerechtelijke interesten tegen het koophamlelspercentage, 51/2 t. h., zouden worden: toegestaan;
Overwegende clat het bestreden arrest
verklaart dat er generlei reden voorhanden is om het percentage van de vergoedingsrente · en van de gerechtelijke interesten anders te \Jepnlen dan het hof het
PiRET, op. cit., J·u.r·. corn. B-rux., 1946, blz. 124,
2"..

(3) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,
2 · maart 1953 (ArT. T' er·bT., 1953, blz. 448;
B't.ll. en PAsrc., 1953, I, 505, en nota 4).
vVat het recht betreft dat de man zou hebben, in geval van gemeenschap van goeder·en,
als wettelijke- lasthebber van zijn echtgenote,
herstel te vorderen van het door lraar persoonlijk onder.gane nadeel, raadpl. verbr ., 29 noveinber 1937 (B"ll. en PAsrc., 1937, I, 355), en
PrRET, « Du caractere commun ou propre des
creances riees imsuite d'un accident corpore!,
dotit lin ·epoux commun en biens a ete victime·» (Rev. gen. ass. et 1·esp., 1952, n' 4946,
biz. 3).

-131in het algemeen doet; dat het hof door
die reden de bij conclusies voorgebrachte
eis heeft beantwoordt en derhalve aan artikel 97 van de Grondwet voldaan heeft;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat de vergoedingsrente
welke op een wegens een aquiliaanse font
verschuldigde schadevergoeding wordt
toegestaan, verband hondt met de omvang
van het nadeel en een integrerend deel
van de vergoeding uitmaakt, dat zij deswege van de souvereine beoordeling van
de rechter over de grond afhangt; dat de
bepali.ngen betreffentle de wettelijke rentevoet op die interesten niet toepasselijk
zijn;
Overwegende, ten aanzien van de sedert
de datum van het vonnis tot met de betaling toegestane gerechtelijke interesten,
dat, aangenomen dat zij in dit geval als
vergoedingsrente dienen te worden beschouwd, er dan nog blijft dat, ten deze,
de hoofdschuldvordering, ontstaan naar
aanleiding van een verkeersongeval waarvan aanlegger het slachtoffer is geweest,
het herstel uitmaakt van een krenking
van diens lichamelijke integriteit welke
niet in de handel is;
Dat mitsdien het hof van beroep in dit
opzicht niet in een cc zaak van koophandel ll uitspraak deed en dat de interesten
derhalve niet tegen het koophandelspercentage behoefden te worden berekend;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 1428
en 1459 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest iedere schadeloosstelling weigert aan de echtgenote
van aanlegger die in zijn naam voor zijn
echtgenote herstel van het door haar persoonlijk ondergane nadeel had gevorderd,
waar aanlegger, · zich aileen burgerlijke
partij had gesteld docll bij conclusies geeist had dat hem een som van 250.000 fr.,
welke het door zijn echtgenote geleden
zedelijk nadeel vertegenwoordigde, zou
worden toegestaan, dan wanneer, aangezien de man de wettelijke lasthebber zijner vrouw is, hij het recht heeft persoonlijk in rechte op te tteden om herstel van
het door zijn echtgenote ondergane nadeel te eisen :
Overwegende dat het bestreden arrest
verklaart << dat het vonnis terecht beslist
dat de eis tot herstel van het zedelijk nadeel een uitoefening van een persoonlijk
recht uitmaakt en dat, aangezien de echtgenote W artique noch zich persoonlijk
lmrgerlijke partij gesteld heeft, noch door
haar man vertegenwoordigd werd, de eis
in dit opzicht niet ontvankelijk was ll;
dat het beroepen vonnis bovendien er op
wijst dat aanlegger aileen in zijn naam
<le vordering heeft aangebracht;
Overwegende dat deze feitelijke vast-

stellingen niet · gecritiseerd worden door
het middel, waarin aanlegger aanvoert
zich in zijn persoonlijke naam burgerlijke
partij te hebben gesteld en bij conclusies
gevorderd te hebben dat hem de som zou
worden toegekend welke wegens het door
haar ondergane zedelijknadeel aan zijn
echtgenote toekwam;
."·
Overwegende dat het arrest doo1' zich
in de bovenaangehaalde bewoo~dingen uit
te drukken, niet beslist heeft dat de bewnste vordering niet ontvankelijk was om
de reden dat aanlegger niet de wettelijke
lasthebiJer van zijn vrouw was, doch om
de reden dat aanlegger, die zich niet als
wettelijke lasthebber zijner vrouw burgerlijke partij had gesteld en de vordering in zijn eigen naam heeft aangebracht, niet voor rekening van zijn echtgenote optratl;
Waaruit volgt dat het middel, hetwelk
aan het arrest een beslissing toerekent
die het det behelst, feitelijke grondslag
mist;
·
·
Over hf~t tlerde middel : schending van
artikel 97 van cle Grondwet, doorclat het
arrest, zonder voor zijn beslissing gronclen op te geven, het bedrag van het door
aanlegger geleden stoffelijk nadeel verlaagd heeft tot 175.850 frank, vermeerderd met 39.546 frank, wi.il aanlegger dit
bedrag ten belope van 252.113 frank rechtvaardigde :
Overwegende dat, om het verzochte bedrag der in het middel aangeduide schadevergoeding gedeeltelijk te verwerpen,
het bestreden arrest, na. te hebben vastgesteld dat de partijen het v66r de eerste
rechter eens waren tot een totaal beloop
van 175.850 frank over het bedrag voor
geneeskundige verpleging, opneming in
een ziekenhuis, prothese, enz., verklaart
dat er aanleiding. bestaat om aan aanlegger een vergoeding toe te kennen tot vervanging, in de toekomst, van een protheseapparaat waarvan verweerder de
noodzakelijkheid v66r het hof van beroep
betwistte en dat, wegens die omstandigheden, de in het beroepen vonnis gedane
raming behoort te worden behouden, alsmede de soln van 39.546 frank wegens andere uitgaven en stoffelijke kosten, daaraan toevoeg·end dat, bij ontstentenis van
voldoende bewijskrachtige elementen, de
rechtbank ew aeq·uo et bono geraamd
heeft;
Dat aldus het bestreden arrest, op het
ontbreken van voldoende bewijskrachtige elementen en op de noodzakelijkheid
ew aequo et bono uitspraak te doen, de
verlaging doet steunen van de schadevergoeding welke aanlegger, zonder opgave
van bijzondere gronden daartoe, onder de
rubriek « stoffelijk nadeel ll zijner conclusies gevorderd had;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;

-
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Overwegende dat de voorziening v66r

15 september 1953 betekend werd;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en tot de vergoeding van 150 frank jegens
verweerder.

3 november 1953. -

2" kamer. -

Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, H. Giroul. Geli.il"Mt·idende condusie, H. Mahaux, advocaat-generaal.

2"

KAMER. -

3 november 1953

1° VERBREKING. -

0PDRACH'f VAN RET
STRAFZAKEN, BESLISSING DIE
HOF. HAAR DISPOSI'fiEF ME'l' EEN DOOR HE'l' MIDDEL
GECRI'.riSEERDE REDEN OMKLEED'.r. - MACHT
VAN RET HOF OM EEN RECHTSREDEN AAN TE
DUIDEN, DIE DI'l' DISPOSITIEF RECH'l'VAARDIGT.

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. -

S•rn.A~'ZAKEN. MIDDEL DA'l' EEN BJiSLISSING
CRI'l'ISEEHT WAARBIJ ED;N UECHTS'l'REEKSE
DAGVAARDING
ON'l'VANKELIJK
VERKLAAHD
WORDT.
0N'l'VANKELIJKHEID BIJ EEN
VROEGERE IN -. KRACH'.r VAN GEVVI;JSDE GEGANE

BESLISSING AANGENOMEN.
ON'l'VANKELIJK.

-

MIDDEL NIE'l'

3°

VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRA~'ZAKEN.
GE'l'UIGEN. .ARTIKELEN 316 EN 317 VAN HET vVETBOEK VAN
STRAFVORDERING. - BEPALINGEN DIE ENKEL
TEN' AANZIEN VAN DE RECHTSPLEGING VOOR
HET HOF VAN ASSISEN GELDEN.
4° VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. - .ARTIKELEN 316 EN 317 VAN
HE'l' WETBOEK VAN S'l'RAFVOHDERING.
NIE'l'
OP S'l'RA~' VAN NIE'l'IGHEID VOORGESCHREVENE BEPALINGEN.
5° HELING. - HERKOMST VAN DE GEHEELDE
VOORWERPEN. DEFINI'l'lEVE VEROORDELING VAN EEN MEDEBEKLAAGDE UIT HOOFDE
VAN OPLICHTING VAN DIE VOOHWERPEN. VAS'l'S'l'ELLING VAN DE S'l'RAFBARE HERKOMST
VAN DIE VOORWERPEN.
6° HELING. - BES'l'ANDDELEN VAN HET MISDRIH'. - BEZI'l'. - MEDEDADER.

1 o lV wnneer de besM·eden besUssing

hacL~·

clispositiet met een door het midclel gecTitiseerde reden omlcleedt, mag het
hot een rechtsreden aana1r.iden die dit
dispositiet rechtvaanligt (1).
2° Het middel dat een beslissing cr·itiseert
wellce een rechtstreelcse da.gvaanling
---------·------~-

5 november 1951 (AT1'.
PASIC., 1952, I,
116, en nota 2, blz. 117) .
(3) en (4) Verbr., 1 october 1945 (A1·r·.
Jle.·b1·. 1945, blz. 215; Bull. en PASIC,, 1945, I,

ontvanlcel-ijlc ve1·klaart, is niet ontvankelijk wanneer aie ontvanlcelijkheid
bij een m·oege1·e in lcracht van gewijsde
gegane beslissing aangenomen werd (2)

3° De bepalin,qen van de a1·tikelen 316 en
317 van het Wetboek van stTatvorder·ing, welke ten doel hebben te verhindm·e·n dat de getuigen met ellcaa1· over
de zaak zouden sprelcen, gelaen enkel
ten aanzien van de 1·echtspleging v66r
het hot van assisen (3).
4° De bepalingen van cle art-ilcelen 316 en
317 van het lVetboek van stratvorde1'ing, wellce ten doel hebben te verhincleren dat de getuigen met ellcaar over
de zaalc zou.den spreken, zijn niet op
strat van nietighe·icl voorgesch1·even (4).

5° Doo1· crop te 1.vijzen flat de stratbare
her·komst vnn cle geheelde voorwerpen
bewezen is door een vonnis dat een
medebeklanr1de definitiet ~tit hootde vnn
oplichting, vnn clie voo·rwerpen ve,·om·deelt, stelt de ,·echter vast da.t die he,·lcomst tegenove1· cle belclnngde bewezen
is.

6° 1'ot best1'njfin[! vcm cle heling, ingevnl
1lan 1'echstreekse cleelneming era.an van
ver·scheidene personen, wm·dt niet vereist ant ellc hnnne1· mnte1··ieel in het bez-it 1ian de geheelde voorwe1·pen zij geweest (5). (Strafwetboek, art. 505.)
(SILANCE, '1'. DE NAAMLOZE VENNOO'l'SCHAP JOAILLERIE LEYSEN EN CONSOR'l'EN, DE NAAMLOZE
VENNOO'l'SCHAP ORFEVRERIE ALTENLOH EN
CONSOHTEN EN CALOENS EN CONSOR'l'EN.}
ARREST.
HET HOF; Gelet op het bestreden
arrest, op 25 april 1953 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen;
Overwegencle clat de voorzieningen saIilenhangend zijn;

I. Over de voorzieningen van de beklaagde Silance :

A. In zover de voorziening gericht is
tegen de over de publieke vordering gewezen beslissing :
Over het eerste middel : schending van
cle artikelen 127 tot 136 en 59 tot 90 van
het vVetboek van strafvordering, doordat
het bestreden arrest de rechtstreekse dagvaardingen uitgaande van de burgerlijke
partijen Altenloh, Leysen en De Koninck
ontvankelijk heeft verklaard, om de reden dat de in die dagvaarding opgege-

(1) en (2) Verbr.,

Verb1·., 1952, blz. 108; Bull. en

233, en nota 1); 13 januari 1947 (A1·r. T'erb·r.,
1947, blz. 7; Bull. en PAsrc., 1947, I, 12).
(5) Verbr., 17 november 1924 (BulL en
PASIC., 1925, I, 22).
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-133ven feiten noch in de vordering van het
parket, noch in de beschikking van de
raadkamer van 13 maart 1953 werclen aangestipt, dan ~vanneer alle feiten waarover het onderzoek heeft gelopen en niet
alleen de in de vordering van het OJ1enbaar ministerie opgegevene bij de raadkamer annhangig zijn, zodat de in de
rechtstreekse dagvaardingen aangeduide
feiten dienen te worden beschouwd als
het voorwerp zijnde geweest van een impliciete beschikking van buitenvervolgingstelling welke ten aanzien van de publieke vordering in kracht van gewijsde
is gegaan:
Overwegende dat wat ue telastleggingen betreft welke het voorwerp van de
rechtstreekse uagvaaruingen der burgerlijke partijen .Altenloh en De Koninck
zijn geweest, aanlegger van rechtsvervolging ontslagen werd;
Overwegende dat, wat de telasti:~
gingen betreft welke het voorwerp ZIJll
van de rechtstreekse rlagvaarding der
lmrgerlijke partij Leysen, hoewel het
bestreden arrest wegens schending van
rle in het middel aangeduide wetsbepalingen vc~rbroken weru, de up verwijzing
recht doende recllter niettemin cle uoor
aanlegger opgeworpen exceptie zon dienen
af te wijzen;
Dat immers bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis van de Correctiouele Rechtbank te Brussel van 8 april
1952, de rechtstreekse dagvaarding van
die burgerlijke ]Jartlj ontvankelijk verldaard wenl;
Oyerwegende derhalve dat het middel
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk
is;
Over het tweede middel : scllending van
tle artikelen 154 tot 161, 189, 310, 316, 317,
320, 325, 413 van llet Wetboek van strafvordering, doordat nit het proces-verbaal
van de zitting van 8 april 1952 blijkt dat,
na gehoord te zijn geweest, de getuige
Lachae1't zich terug naar de getuigenzaal
lteeft begeven waar andere getuigen
wachtten, en dat hij naderhand die zaal
!weft verlaten om opnieuw te worden gehoord, dan wanneer bovengemelde wetsl1epalingen aan de getuigen verbieden
1'66r hun getuigenis in verbincling te komen met derden en inzonderheid met getnigen die reeds getuigenis hebben afgelegd, evenals zij aan de reeds gelworde
getuigen verbieden opnieuw een verklaring af te leggen wanneer tleze met derden of gebeurlijke getuigen overleg omtrent hun verkluring hebben knnnen plegen :
Overwegende dat de artikelen 316 en
317 van het ~Wetboek van strafvordering,
waarvan het inachtnemen niet op straf
van nietighei<l is voorgeschreven, en
welke ten doel hebben te verhindel'en dat

de getuigen met elkaar over de zaak zouden spreken, enkel gelden ten, aanzien
van de rechtspleging v66r het hof van assisen;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het derde middel, eerste onderdee! : schending van de artikelen 505 van
het Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
doorclat het bestreclen arrest beslist heeft
dat de straflmre herkomst van de in de
telastleggingen opgegeven voorwerpen bewezen is door het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Brussel van 9 juli
1952, hetwelk in kracht van gewijsde is
gegaan ten opzichte van Loui~se Vercammen die daarbij veroordeeld werd nit
hoofde van wanbedrijven van oplichting
en verduistering van de juwelen dewelke
het voorwerp van de aan aanlegger toegerekende heling uitmaken, dan wanneer
de strafbare herkomst der geheelde voorwerpen, wezenlijk element van dat wanbedrijf, behoort te worden bewezen tegenover hem die de heling heeft gepleegd, en
niet enkel tegenover de pleger van het
misdrijf dat aan het wanbedrijf van heling ten grondslag ligt, en, tweede onderdee!, schending van dezelfde wetsbepalingen, doordat het bestreden arrest het
wanbedrijf van heling van juwelen ten
laste van aanlegger bewezen heeft verklaard, zonder vooraf vast te stellen dat
aanlegger elk dier juwelen in zijn bezit
of, althans onder zich had gehad, dan
wanneer het wanbedrijf van heling onderstelt dat de pleger er van het. voorwerp verkregen met behulp van een door
een derde gepleegcl misdrijf in zijn bt'zit
of onder zich heeft gehad :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het in kracht van gewi,isde gegane vonnis van de Correctionele
Hechtbank te Brussel van 9 juli 1952,
waarbij de medebeklaagde Louise Vercammen veroorlleeld werd uit hoofde van
zich, ten gevolge van bedrieglijke handelingen, juwelen te hebben doen overhan<1igen met het doel ze zich toe te eigenen,
waarvan het helen aan aanlegger wordt
ten laste gelegd, eTga omnes, en gevolglijk ook tegenover voormelde aunlegger,
de strafbare herkomst dier voorwerpen
hewijst;
Over het tweeue onderdeel
Overwegende dat uit de bewoordingen
van het arrest blijkt dat de rechter over
<le grond aanlegger als mededader en niet
als hoof<ldader van de helingen veroordeeld heeft;
Dat tot bestrafling van dat wanbedrijf,
ingeval van rechtstreekse deelneming eraan van verscheidene personen, niet vereist is dat elk hnnner materieel in het bezit van de gcheelde voorwerpen geweest
zij;

-
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Dat ;mitsdien geen van de onderdelen
van bet middel gegroncl is;
En overwegende dat de substanWHe 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 burgerlijke
vorderingen :
Overwegende dat aanlegger geen middel
inroept;
II. Over de voorziening van de burgerlijke partijen Altenloh, Leysen en De
Koninck:
Overwegende dat uit geen enkel stuk
van de rechtspleging blijkt dat aanleggers
hun voorziening betekend hebben aan de
partijen waartegen zij gericht is;
Dat de voorziening dienvolgens, naar
luid van artikel 418 van het Wetboek van
strafvordering, niet ontvankelijk is;
Om clie redenen, voegt de voorzieningen
tezamen, verwerpt ze; veroordeelt aanlegger Silance tot de kosten van zijn voorziening en de andere aanleggers tot de
kosten van hun voorziening.
3 november 1953. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. - Vet·slag,qe-uer, H. De Bersaques. - Gelijkl·uidende conclnsie, H. Mahaux, advocaat-generaal. - Pleiter, H. J. de Liedekerke (van
cle Balie bij het Hof van beroep te Brussel).
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GERECHTSKOSTEN. - STBMZAKEN. VEROORDELlNH VAN TWEE BEKLAAHDEN Ul'J'
HOOFDE VAN ONDERSCHEIDENE INBREUKEN. HOOFDELIJKE VEBOORDELINH JEGENS DE PUBLIEKE PAR'l'IJ TOT DE IN HOGER BEROEP GEVALLEN KOSTEN. - 0NWETTELIJKHEID.
Is onwetteUjlc het 1)onnis dat twee uit
hoofde van qnderscheidene inbreulcen
verom·deelde belclaagden hoofdelij 7c jegens fle pubUelce pa1-tij tot fle in hoger
bemep gevallen lcosten ·vemo·rfleelt (1).

(Wetb. van strafv., art. 50.)
(AU'l'HOM, T. KERGER EN LAT'l'EUR
EN LAT'l'EUR '1'. KERGER EN AUTHOU.)
ARREST.
HJDT HOF; - Gelet ,op het bestreden
arrest, op Hi mei 1953 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen;
(1) Verbr., 17 maart 1952 (A1·r. Verbr., 1952,
biz. 390; B-nll. en PAsrc., 1952, I, 445, en
nota 2, biz. 446).

I. Ten aanzien van de voorziening van
Paul Latteur als beklaagde :
A. Wat de over de publieke vordering
gewezen beslissing aangaat :
Over bet ambtshalve opgeworpen middel afgeleid uit de schending van artikel 50 van het Strafwetboek, doordat bet
bestreden arrest aanlegger hoofdelijk met
een andere beklaagde tot de in hoger beroep gevallen kosten veroordeelt, dan
wanneer de beklaagden niet wegens een
zelfde misdrijf veroordeeld werden :
Overwegende dat de beklaagden Authorn
en Latteur vervolgd werden wegens inbrenk op de artikelen 418 en 420 van bet
Strafwetboek, waarvan de slachtoffers
niet allen dezelfde waren, en bovendien,
met samenhang, wegens overtreding, de
eerste, van artikel 31, 1°, van de Wegcode, cle tweede, van artikel 42 van dezelfde Code; dat op bet door de bekiaagden en door het openbaar ministerie ingestelcl hoger beroep, bet arrest de aan
de beklaag·den ten laste gelegde feiten bij
bevestiging van het beroepen vonnis bewezen verklaard heeft, dezen nit hoofde
van de onderscheiden hun ten laste gelegde inbrenken veroordeeld heeft; dat
mitsclien het bij artikel 50 van bet
Strafwetboek bepaalde vereiste in dit geval niet vervuld was, waaruit volgt dat
het bestreden arrest, door de beklaagden
hoofdelijk jegens de publieke partij ·tot
de in hoger heroep gevallen kosten te veroorclelen, die wetsbepaling geschonden
heeft;
Overwegende, voor bet overige, dat de
substantH~le of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomsiig de wet is;

B. Wat de beslissing aangaat welke
gewezen werd over de burgerlijke vordering ingesteld door Georgette Kerger in
haar persoonlijke naam en in de naam
van haar minderjarige dochter Daisy
Rondeux:
·
Overwegende dat aanlegger regelmatig
afstand · van zijn voorziening· gedaan
heeft;

0. Wat de over de burgerlijke vordering
van Fernand Authom gewezen beslissing
aangaat:
Overwegende dat aanlegger tot staving
van zijn voorziening geen midclel inroept;

II. Ten aanzien van de voorziening van
r.atteur als burgerlijke partij :
Overwegende dat niet blijkt dat de
voorziening van de aanleggende partij betekend is geweesf aan de partijen tegen
welke zij gericht is; dat zij derhalve niet
ontvankelijk is (Wetboek van strafvordering, art. 418);
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III. Ten aanzien van de voorzieningen
van Fernand Authom als beklaagde en
burgerlijke partij :
Overwegende dat aanlegger regelrnatig
afstand van zijn voorziening gedaan
heeft;
Eln overwegende, dat de voorziening
van Authom, burgerlijke partij, v66r de
15" september 1953 betekend werd;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch enkel voor zoveel het
Hof van beroep, over de publieke vordering ten laste van Latteur uitspraak
doende, deze hoofdelijk met een andere
beklaagde tot de tn hoger beroep jegens
<le publieke partij gevallen kosten veroortleeld heeft; decreteert de afstand van de
voorziening van La tteur tegen GeorgetteKerger; verwerpt de voorziening van Latteur voor het overige; beveelt dat van onderhavig arrest melding zal gemaakt
worden op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; decreteert de afstand van de voorziening van Fernand
Authom; veroordeelt Authom tot de vergoeding van 150 frank jegens de burgerlijke partij Latteur; veroorcleelt Latteur
tot drie vijfde en Authom tot een vijfde
van de kosten; laat het overige ervan de
Staat ten laste en verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van, beroep te
r.uik.
3 november 1953. - 2" lmmer. - Voor.-::ittet·, H. Wouters, voorzitter. - Vet·slag(!e1Jm·, H. C. Louveaux, - Gelijlclnidende
concl11-sie, H. Mahaux, advocaat-generaal.
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PENSIOENEN.
BESLISSINGEN DIE HET
S'l'RAFGERECH'l' NIE1' BINDEN.
3° BEJWIJS. STRAFZAKEN. GEVAL
WAARIN DE WE'l' GEEN BIJZONDERE BEWIJSVOERING OPLEG'l'. - GEWICHTIGE, BEPAALDE
EN OVEBEENSTEMMENDE VERMOEDENS. - SouVEREINE BEOORDEI.ING DOOR llE RECH'l'EH
OVER DE GROND.
4° OPLIOHTING. - BEDRIEGLIJKE HANDELINU. - E:AN DOOR EEN GEHEEL FElTEN UI1'GEMAA:KT WORDEN. - EJLK FEI'l' MOE'l' GEEN
BEDR-IEULIJKE HANDELING UITMAKEN.

1° Het sti·afgerecht, waarbij een vervolging nit hoofde van valse aangifte met
bedoeling een vet·goedingspensioen ten
laste van de Staat te verlcrijgen en uit
hoofde van oplichtin,q ten nadele van de
Staat aanhangig yemaa.lct werd, doet
uitspraalc 01Jer de waaTachtigheid der
teiten wellce £le belulaagde tot staving
1Jan zijn vergoediugspensioensaanvraag
heeft doen gelden, zonde1· gebonden te
zijn door de besluiten van de bij arM.lcel 45 •vnn de ·wet ·van 26 a1tgu.stns 1947
op de vergoedingspensioenen ingestelde
commissies (1). (Wet van 17 april 1878,
artikel 15.)
2° De beslissingen 1Jan de bij at·tilcel 45
van de wet van 26 nu-,qnstus 1947 op de
vergoedingspensioenen ingestelde commissies binden het stm,fgerccht niet,
waa?·bij een ve?·voltJing ·nit hootae van
valse a£tngifte met de be£loeling een
vergoedingspensioen ten laste van de
Staat te verlcrijgen en 11-it hoofde van
oplichti-ng ten nadele van de Staat aa.nhangi.g gemualct wenl (2).
3° In sti'afznlcen, wanneer ae wet aeen
bijzonde?·e bewijsvoering oplegt, oordeelt de Techter ove1· de grond so7werein of de hem vom·gelegde elementen
gewichtige, bepaalde en overeenstemmende veTmoedens uitmalcen die het bewiis leve1·en van het bestaan van het
misarijf en vwn de schnld van de belclaagde (3) .

1o BEJWIJS. - S'l'llAFZAKEN. - VERVOLGING
UI'l' HOOFDE VAN VALSE AANGJF'l'N J.IE'l' BEDOELING EE-~ VERHOEDINGSPENSIOEN i'EN LAS1'E
VAN DE S'l'AA'l' 'l'E VERKIUJGEN EN UIT HOOFDE
VAN OPLICHi'ING 'l'EN NADELT~ VAN DE S'l'A;~T.
S1'RAFGEBECH'l' NlET GEBONDEN DOOR DE BESLUI'fEN VAN mJ BI,J AR'l'IKEL 45 VAN DE WET
VAN 26 AUGUS'l'US 1947 lNGES'l'ELDE COJ.IMISSIES.
2°
VEJRGOEJDlNGSPJ<JNSIOEJNEJN.
vVE'.r VAN 26 AUUUS'l'US 1947. - BESLISI:liNUEN VAN DE COMMISSIES VOOR VERGOEDINGS-

4° De bij art-ilcel 496 van het Stmtwet-

(1) en (2) Wat betreft !let gezag, in burgerlijke zaken, van de beslissingen van zekere administratieve commissies ingesteld door "de
wetgeving op de pensioenen, zie o.m. verbr.,
24 juni 1929 (Bull. en PASIC., 1929, I, 254);
25 october 1934 (ibid., 1935, I, 29) en de cmiclusie van de heer procureur-generaal Paul Leclercq; 1 mei 1941 (A>·r. Verbr., 1941, biz. 11~;
Bull. en PAsic., 1941, I, 169) en de conclusre
van de beer procureur-generaal Gesche; 7 april

1949, t.wee arresten (A>T. Ve,-b,·., 1949, blz. 246
en 248; Bull. en PAsrc., 1949, I, 280 en 282);
15 februari 1951 (A,.,.. J1 e>·b>·., 1951, blz. 325;
null. en PAsrc., 1951, I, 387); 12 juni 1952
(Ar,·. T'erb>-., 1952, blz. 580; Bull. en PAsic.,
1952, I, 664).
(3) Verbr., 20 april 1953 (Arr. Yerb,·., 1953,
biz. 563; Bull. en PAsiC., 1953, I, 635, en
nota 1).
(4) Verbr., 5 maart 1951 (A11·. Yerbr., 1951,

boelc voorziene bedrieglijlce handeling
lean door een geheel te·iten nitgemaalct
woTden, waarvan elk slechts een bestand£leel is en derhalve niet al de lcenmerlcen van een bedTi.eglijlce handeling
behoeft te vet·eniyen (4).
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136(o,1RRAD0; T. DE BELGISCHE STAAT.,.
. MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST

(1).

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest op 21 mei 1953 door het Hof van
beroep te Luik gewezen na verwijzing
van de zaak bij arrest van het hof tld.
5 j anuari 1953;
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 1, 2, 40,
44 . 45 46 47 van de wet van 26 augustus
1947 o'p d~ vergoedingspensioenen, 496 .van
het Strafwetboek, 1 en 3 van het koninklijk besluit van 31 mei 1933 genomen ter
uitvoering van de wet van 17 mei 1933,
doordat het bestreclen arrest de telastleggingen van opli.chting en van het opmaken
van een valse aangifte, ten ein<le een vergoeding te 'bekomen, tegen aanlegger bewezen ver'klaart, wijl « nit de door .de
dossiers opgelevercle gegevens en nit ·het
v66r het hof gedane onclerzoek blijkt dat,
hoewel beklaagcle in de namiddag of
tijclens de avonduren van 3 september 1944
zwaar cloor een van nabij afgevuurde
revolverkogel gekwetst is geweest, er toch
niet op grond van enigerlei bewijskrachtig element, wercl aangetooncl dat die
kwetsuur cloor 's vijimds toecloen wercl
toegebracht, of clat beklaagde ze heeft
opgelopen naar aanleicling van een .~eel
neming aan het verzet tegen de VrJand
of in de loop van mishandelingen d~e de
vijand hem wegens zijn vaclerlancllievencle houcling heeft cloen ondergaan ll, dan
wanneer aanlegger pensioengerechtigd
werd bevonden bij beslissingen van de
commissies van eerste aanleg en beroep,
welke bij de wet van 26 augustus 1947
gelast werden alleen uitspraak te cloen
over alle voorwaarclen van zijn recht op
pensioen, inzonclerhe~d o,ver die welke ·hij,
naar het arrest verklaart, v66r het hof
niet bewezen heeft, en clan wanneer bijgevolg de rechterlijke macht onbevoegd
was om te verklaren dat die voorwaarclen
niet vervuld waren en de souvereine beslissing van de bevoegde commissies
diende te eerbiedigen waaruit volgt dat
de uitgesproken vero~rclelingen niet wettelijk ·met redenen zijn omkleed :
Overwegende dat het bestreden arrest
uitspraak heeft gedaan over de tegen
aanlegger ingestelde publieke vordering
uit hoofde van oplichting en nit hoofde
blz. 380; B1tll. en PASIC., 1951, I, 451, en
nota. 2) en het a.i·rest in de onderha.vige za.ak
gewezen op 5 ja.nua.ri 1953 (zie volgende nota).
(1) Ret Hof heeft in de onderha.vige za.ak
een eerste arrest gewezen op 5 ja.nuari 1953
(Arr. Y e1·br., 1953, blz. 260; Bull. en PAsrc.,
1953, I, 293).

van het opmaken van een valse aangifte
met de becloeling een vergoeding nit de
rijkskas te verkrijgen, alsmecle over de
burgerlijke vordering tot herstel van de
door die misdrijven veroorzaakte schade;
Dat het strafgerecht, waarbij de vervolging aanhangig wordt gemaakt, over
alle met voormelcle misdrijven verbancl
houdende feitelijke elementen uitspraak
doet, en onder meer over de waarachtigheicl der feiten welke aanleg·g·er tot staving van een vergoedingspensioensaan·vraag cloet gelden, zonder dat het behoeft
·de besluiten in acht te nemen welke in de
procedure betreffencle die vergoedingspensioensaanvraag uitgebracht worden door
fle organismen die bevoegd zi.in om uitspraak te doen over de·gegevens d~e een
voorstel tot verlening van het pensioen
of verwerping van de aanvraag kunnen
rechtvaardigen;
Dat het midclel naar recht faalt;
Over het tweede middel : schending van
cle artikelen 496 van het Strafwetboek,
1 en 3 van het koninklijk besluit van
31 maart 1933, genomen ter uitvoering·
van---de-wet van 17 mei 1933, 97 van cle
Gronclwet, doorclat het bestreden arrest
de telastlegging·en van ODlichting en van
het opmaken van een valse aangifte, met
cle becloeling een vergoeding te bekomen,
tegen aanlegger bewezen verklaart, wijl
« uit de door het classier opgeleverde gegevens en uit het v66r het hof geclane onderzoek blijkt dat, hoewel de beklaagde
in cle namiddag of tijdens de avonduren
van de 3 september 1944 door een van nabij afgevuurde revolverkogel zwaar gekwetst is geweest, er nochtans niet op
grond van enigerlei bewijskrachtig element werd aangetoond dat die kwetsuur
door 's vijands toedoen werd toegebracht,
of dat beklaagde ze heeft opgelol)en naar
aanleicling van een deelneming aan het
verzet tegen de vijand, of in de loop van
mishandelingen clie de vijand hem wegens
zijn vaderlancllievende houding heeft doen
onclergaan ll, zonder om het even hoe vast
te stellen dat er zou bewezen zi,in dat de
kwetsuur niet door 's vijands toedoen
toegebracht werd, of dat aanlegger ze niet
naar aanleiding van een deelneming aan
liet verzet tegen de vijand opgelopen
heeft dan wanneer beklaagde tegen wie
de v~rvolging was gericht, er niet toe gehouclen was, om ten aanzien van de telastleggingen van het opmaken van valse
aangiften en van oplichtingen zijn onschuld te doen blijken, te bewijzen clat
cle verklaringen oprecht waren geweest
en clat hij de verwonclingen in cle loop van
een verzetsoperatie opgelopen hacl, naarclien het bewijs van de valse aangifte op
het openbaar ministerie rust en door het
bestreclen arrest verklaarcl wordt niet te
zijn bijgebracht geweest, het arrest zi~)l·
ertoe beperkt te zpggen clut er een twlJ"
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lleklaagde, diende te worden uitgelegd :
Overweg·ende dat het \Jestreden arrest
nanlegger niet verwijt het bewijs van
cle oprechtheid van zijn verklaring niet
te hebben bijgebracht en zich er ook niet
.toe beperkt er op te wijzen dat, ondanks
het vooronderzoek en het onderzoek welke
hebben plaats gehad, de aard der feiten,
welker gevolg de door aanlegger ondergane schade is, door geen enkel bewijskrachtig gegeven llewezen wordt;
Overwegende, enerzijds, dat het uit talrijke en nauwkeurige elementen welke het
opgeeft, afleidt « dat het niet opgaat enig
geloof aan het door beklaagde (aanlegger) verklaarde te hechten >>;
Overwegende, anderzijds, dat het bestreden arrest, de onderscheiden omstanc1igheden onderzoekend waarin het mogelijk ware geweest dat het schot waardoor
aanlegger werd~offen het gevolg zou
geweest zijn, hetzij van een door aanlegger verrichte verzetsduad of van zijn
rleelneming aan dergelijke duad, hetzij van zijn vaderlandlievende bonding en
van de hem door de vijand wegens die
houding toegebrachte mishandelingen,
hetzij nog van een tijdens de dienst en om
reden van de dienst gebeurd ongeval,
vaststelt dat positieve en bepaalde elementen elke dier onderstellingen tegenspreken1;
Dat het arrest er onder meer op wijst
flat getuigen, « wier achtbaarheid en opn~chtheid boven elke twijfel staan >>, verklaard hebben << dat de staat van gewone,
voor sommigen. zelfs van zware dronkenschup waarln Corrado verkeerde, hem
tot om het even welke deelneming aan
e.nige verzetsdaad onbekwaam maakte, en
dat hij slechts gevaar kon opleveren voor
zichzelf en voor de anderen; dat allen
eenstemmig verklaren dat zij beklaagde
nimmer bij hen gezien hebben op de
plaatsen wuar gevechten w~rden geleverd >>;
Dat de rechter over de grond, daarenhoven de door aanlegger ingeroepen brieven, verklaringen en getuigschriften onderzoekend, onderlijnt dat die gegevens
<< geen genoegzaam karakter van oprechtheid en nauwkeurigheid vertonen om de
tijdens het onderzoek onder ede afgelegde getuigenissen te kunnen ontzenuwen », en vaststelt dat nit die gegevens
zelfs niet blijkt dat << het ten g·evolge van
cen daad van verzet tegen de vijand of
wegens zijn vaderlandlievende houding
is >> dat aanlegger zou gekwetst geweest
zijn;
Dat, ten aanzien van de vraag of aanlegger op het ogenblik der feiten de kentekenen van het verzet droeg, het arrest
zegt dat de tijdens het onderzoek gehom·de getuigen zulks betwisten, en daaraan toevoegt dat, al werd zij als waar

aangenomen, deze omstandigheid toch
niet << de verrichting van een vaderlandlievende daad >> had kunnen uitmaken;
Overwegende dat de rechter over de
·gl'ond nit dit geheel van vermoedens wettelijk heeft vermogen af te leiden dat
aanlegger « wetens een valse aangifte
heeft opgemaakt >>;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel : schending van
de artikelen 496 van het Strafwetboek, 1
en S van het koninklijk beslnit van
S1 maart 19SS, genomen ter uitvoering
van de wet van 17 mei 19SS, 97 van de
Grondwet, eerste onderdeel, doordat het
bestreden arrest verklaart dat het bewezen is dat aanlegger valse aangiften heeft
opgemaakt, zonder dezes conclusies te beantwoorden en zonder positief vast te
stellen dat aanlegger niet door 's vijands
toedoen gekwetst werd, noch dat hij zijn
kwetsuur heeft opgelopen toen hij niet
· aan het verzet tegen de vijand deelnam
dan wanneer aanlegger deed gelden « dat
niet is bewezen geweest dat het door beklaagde verklaarde niet overeenstemt met
het essentiele feit dat aanleiding heeft
gegeven tot de toekenning van het hem
verleende pensioen, en dat hij op S september 1944, toen hij gewapend en van de
kentekenen van een erkende verzetsbeweging voorzien was, door anderen dan
Duitsers zou neergeschoten zijn geweest n,
en dan wmmeer het bestreden arrest zich
niet kon beperken tot de vaststelling dat
hetgeen aanlegger nopens het essentiel,e
punt van de hem door de vijand toegelJrachte kwetsunr heeft verklaard niet genoegzaam was bewezen, om het vals te
kunnen verklaren, aangezien iedere twijfel de beklaagde moet ten goede komen;
en, tweede onderdeel, doordat het bestreden arrest als bedrieglijke handelingen in
aanmerking neemt waaraa:n aanlegger
zich zou schuldig gemaakt hebben : 1° het
feit dat hij herhaaldelijk bij geschrift
zou hebben verklaard dat hij conmmandant in het Verzet was; 2° het feit dat
hij, tot 8taving van zijn aanvraag, verklaringen van derden heeft overgelegd
(( welke zodanig waren opgesteld dat daaruit als geloofwaardig kwam te blijken dat
de .stellers inlichtingen verstrekten welke
hun nit persoonlijke ervaring bekend waren >>, dan wanneer aanlegger wist dat
zulks helemaal niet het geval was; so het
feit dat hij gebruik gemaakt heeft van
een door de commissaris van politie te
Brussel, eerste afdeling, in dnbbelzinnige
termen opgemaakte apostil, dan wanneer : 1° Ieugens, zelfs herhaald, geen bedrieglijke handelingen uitmalren naar de
zin van artikel 496 van het Strafwetboek;
2° · en so het gebruiken van door derden
opgemaakte verklaringen of apostillen
geen bedrieglijke handeling kan opleve-
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proces-verbaal in dubbelzinnig·e termen is
opgesteld, indien de beklaagde geen << handelingen ll heeft aangewend om die verkeerde interpretatie te doen aannemen,
welk element het bestreden arrest niet
vaststelt :
Over het eerste onderdeel :
Overweg·ende dat, zoals uit het antwoorcl op het tweede middel blijkt, het arrest uit een geheel van gewichtige, bepaalde en overeenstemmende vermoedens
wettelijk heeft kunnen afleiden dat aanlegger wetens een valse aangifte had opgemaakt naar aanleiding van een aanvraag tot het bekomen van een vergoeding of uitkering ten bezware van het
Rijk;
Dat de rechter over de grond noodzakelijk heeft Jaten gelden dat, gelet op de
vastgestelde feitelijke elementen, de door
aanlegger opgelopen kwetsuur niet aan
de door deze in het verzet gepresteerde
dienst te wijten is en dat, ten aanzien
van een essentieel punt dat het voorstel
van verlening van het vergoedingspensioen zou rechtvaardigen, de door hem
gedane aangifte strijdig met de waarheid
is;
Overwegende tlerhalve dat de bestreden
beslissing niet op onvoldoende bewijzen
gegrond is wat de waarachtigheid betreft
van de door aanlegger aangevoerde essentiele feiten, en dat een genoegzaam antwoord op het middel werd verstrekt bij
die conclusies waarin aanlegger staande
hield dat het niet bewezen was dat het
door hem verklaarde « betreffende het esRentieel feit dat aanieiding tot het verlenen van het vergoedingspensioen geg·even
heeft ll, niet met de waarheid zou gestrookt hebben;
Dat het eerste onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest,
ter motivering· van de veroordeling nit
hoofde van oplichting, erop wijst dat aanlegger zowel in de aanvraag als in onderscheiden aan de commissies voor vergoedingspensioenen ter beoordeling onderworpen stukken, herhaaldelijk gebruik
heeft gemaakt van de valse hoedanigheid
van commamlant in het Verzet, met opgave van een stamboeknummer; dat hij
tot staving van zijn aanvraag, verscheidene van derden afkomstige schriftelijke
attesten heeft overgelegd, welke lilodanig
waren opgemaakt en· gesteld dat aan de
daarin vervatte . inlichtingen een zin en
een draagwijdte zou worden toegekend
welke zij, bij aanleggers weten, niet
hadden; dat hij die arglistigheden heeft
aangewend met het ni,et te betwijfelen
oogmerk te bedriegen;
Dat de rechter over de grond, die ge-

zamenlijke met een bedrieglijk. oogmerlc
bewerlcstelligde feiten als bewezen aanmerkend, aldus het bestaan heeft vastgesteld van een kuiperij en van een gemaaktheid wellce de in artilcel 496 van het
Strafwetboelc omschreven bedrieglijlce
handeling uitmaakt;
Dat deze immers kan voortvloeien uit
een geheel feiten waarvan elk slechts een
bestanddeel is en derhalve niet al de kenmerken van een bedrieglijke handeling
bello eft te verenigen;
Dat het tweede onderdeel van het middel niet kan aangenomen worden;
En overwegende, voor het overige, aangaande de over de publieke vordering
gewezen beslissing, dat de substantH~le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
. Dat, aangaande de over de burgerlijke
vordering gewezen beslissing, aanlegger
geen bijzonder middel inroept;
Om die redenen, verwerpt de voOl~zie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
3 november 1953. - 2° kamer. - Vom·zitter, H. Wouters, vooi·zitter. - Verslagge·ve1", H. van Beirs. Gelijlcl~tidende
concl~tsie,

-

H. Maltaux, advocaat-generaal.

Pleite1·, R. della Faille d'Huysse.
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1° BEWIJS. - AAN DE AKTEN VERSCHUL·
DIGD GELOOF. _c_ BURGERLIJKE ZAKEN. UITVINDINGSOCTROOIEN. lN'J'ERPRETA'!'lE
VERENIGBAAR MET DE TERMEN VAN DE 00TROOIEN. - GEEN SCHENDING VAN RET AAN
DE OCTROOIEN VERSCHULDIGD GELOOF.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. CONCLUSIES. - BESCHOUWING DIE NOGH
EIS, NOCH VERWEER, NOCH EXCEPTIE UIT·
MAAK'J'. - RECHTER ER NIE'J' 'J'OE GEHOUDEN
ZE TE BEHANDELEN.
3° UITVINDINGSOCTROOI. ~ GELDIGHEID VAN EEN OC'J'ROOI BETWIS'l' WEGENS
DE VROEGERE VERLENGING VAN EEN ANDER OCTROOI. - VASTS'fELLINGEN WAARUIT BLIJKT
DAT RET TOES'l'EL, VOORWERP VAN HET BETWIST OCTROOI, EEN NIEUWE VERBINDING IS
EN DAT ER WEZENLIJKE VERSCRILLEN BESTAAN TUSSEN DE TOESTELLEN DIE RET VOOR·
WERP VAN DE TWEE OCTROOIEN ZIJN.- SouVEREINE BEOORDELING. AANSPRAAK OP
VROEGERE OCTROOIVERLENING WET'J'ELIJK AFGEWEZEN.
1° Schendt niet het aan uitvindingsnctrooien ve1·schnlr1igd geloof het arrest
dat er een inte1·pretatie van geeft, wel7ce met de .termen 1!an de octrooien v~?r-
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enig baar ·is (1). (Burgerlijk Wetboek,
art. 1319 en 1322.)
2° De rechter is er niet toe geho·uden een
·in conalusies geuite bescho·uwing te behandelen, die noah eis, noch verweer,
noah exaeptie tt#maalct (2).
ao Door ·vast te stellen dat een toestel,
·vom·wet·p van een oatrooi, een nieuwe
·verbinding ·uitmaalct. wnarin de nadelen
venneden worden 11an een ander toestel, voor hetwellc vroeger een octrooi
nwn een derde verleend ·werd, en door
IIJezenlij lee versahillen, tnssen die toestellen te doen ttitlcomen, om·deelt de
rechter over de urond op 'sonvereine
·w'i,jze dat de voorwm·pen vnn de twee
octrooien verschillend zijn en wi,ist hij
de tt-nnsp·rnnlc op vt·oeger·e octrooivet·leninrJ wettelijlc af (3). (Wet van 24 mei
1854, art. 1, 15 en 25.)
(I'Al\'DETIHOVEN, 'l'. l\UREMON'f EN CONSOR'fEN.)
ARRES'l'.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 juli 1951 door het Hof van
heroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet en 1317
tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest, overigens aileen het Belgische octrooi in aanmerking
nemend, bij uitsluiting van het Franse
oetrooi hetwelk insgelijks door aanlegger
in verbreking werd ingeroepen, het middel niet heeft behandeld waarbij aanlegger deed gelden dat het octrooi van ver'~~·eersters hem niet kon wotden tegengestelcl om de reden dat het verheterd toestel met verstelbare stanr~ hetwelk het
voorwerp van de aanvrnag nr 2 van de
Bunyan en Dauve-oetrooi<~n nitmaakt, enkel een verwezenlijkingsvorm van de uitvinding vertegenwoordigde zijnde de
vorm <<met verstelbare stang », waarvan
de uitvinders ervan in een eerste aanvraag octrooi hadden willen verkrijgen
yoor een eenvoudiger toestel waarin de
hal rechtstreeks aan een voetstuk gel•estigd is, dat de aanvraag l de voornaamste, en afzonderlijk geldig<is; doordat het
bestreden arrest aldus te kort is gelwmen nan de op de rechter rustende
verplichting zijn beslissing ten aanzien
van alle punten van de eis of van het ver.
weer met red enen te omkleden;
Overwegende dat aanlegger bij conclu(l) Zie verbr., 5 februari 1953 en 22 mei
1953, twee arresten (A1T. Jle,·br., 1953, biz. 384,
fi,MJ en 650; Bull. en PAsrc., 1!!53, I, 429, 733
en 734, en nota 1, biz. 733).
(2) Verbr., 4 mei 1953 (1irr. Ferb1·., 1953,
biz. 602; Bu.ll. en PAsic., 1953, I, 680, en
nota. 1).

sies staande hield dat het octrooi over het
« Jokari >>-spel, in welk toestel de elastische draad waaraan de bal vast is
gelegd aan het voetstuk gevestigd is, hem
niet kim worden tegengesteld;
Dat hij te dien einde aanvoerde dat het
Bunyan en Dauve-octrooi niet aileen een
aanvraag nr 2 (toestel met stang) behelsde, doch tevens een aanvraag nr 1 (toestel waarbij de draad rechtstreeks met
de bal aan het voetstuk gevestigd is);
Overwegende dat het arrest, waar het
de beschrijving van het Bunyan en Dauve-toestel bverneemt w~lke zowel in het
in Frankrijk als in het in Belgie verkregen · octrooi vervat is, erop wijst dat het
onderstel ervan uit een aan 'het voetstuk
verbonden stang bestaat;
Dat het aldus impliciet doch zonder
dul)IJelzinnigheid op bovenbedoeld middel
antwoord verstrekt door vast te stellen
dat de enige aanvraag van het Bunyan
en Dauve-octrooi een toestel betreft
waarllij de draad aan een stang, maar
niet rechtstreeks aan het voetstuk gevestigd is;
Waaruit volgt aat het middel feitelijke
grondslag mist;
Over het tweede middel, eerste onderdee! : sehending van de artikelen 1317 tot
1322 van het Burgerlijk Wetboek, doordat
het bestreden arrest verklaart dat « nit de
beschrijving van het Bunyan en Dauveoctrooi blijkt dat de uitvinding bestaat in
een oefening8toestel voor het tennisspel
en dat, aau de hand van de beschrijving
van het toestel in verbaud met de daarbijgevoegde tekening, kan worden vastgesteld. dat bewust toestel aan de grond
dient te worden vastgemaakt » (anders dan
door zijn gewicht), dan wanneet geen element van het onder nr 371653 in Belgie
verkregen octrooi, noch van de daarbijgevoegde tekening in verband met die
beschrijving, het mogelijk maakt te
verklaren dat het toestel aan de grond
client te worden vastgemaakt, dan wanneer, integendeel het toestel beschreven
wordt als « bestaande uit een stang die
op een door zijn gewicht of door enig ander middel op de grontl vastliggend voetstuk gevestigd is », en nog « als in hoofdzaak bestaande nit een voetstuk 1, hetwelk op de grond vastligt hetzij door zijn
eigen gewicht, hetzij daarop vastgemaakt
op enige andere 'wijze, bij voorbeeld, door
middel van schroeven waarvoor de gaten
2 werden aangebracht », en dan wanneer
de beschrijving cnkel uaar tle tekening
(3) Raadpl. TILLIERE, Tmite t!u!01·iqv.e et
p•·atiqu.e· des b1·evets d'invention, cle perfectionr!Pcme.nt et d'impm·trttion, n' 221; Rep. prat.
dr. belge, v" B1·e·vet,, d'invention, n'" 163 en
164; LEs NovELLES, n,·oits intelect1lels, b. I,
Brevets d'invention, n' 477.
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verwijst in zoverre als dezelve <<schemaOverwegemle dat het arrest; in strijd
tisch en bi.i wijze van voorbeeld een met het in het middel gestelde, niet vervorm voorstelt waarin de uitvinding kan klaart dat het Bunyan en Dauve,toestel
verwezenlijkt worden; dan wanneer zij aan de grond client te worden vastgetenslotte zegt : « wel te verstaan werd de maakt in de zin dat het « anders dan door
nitvinding slechts bij wijze van toelich- ziJn gewicht op de gTond gehouden
ting ervan beschreven en geteke~d,_. e!l worclt ));
mag zij allerlei varianten of detmlwiJZIDat waar het arrest het Bunyan en
gingen verto11en zonder deswege buiten DauvJ-toestel met het Jokari vergelijkt,
het kader van de uitvinding te vallen )), het erop wijst dat het Bunyan en Dauvec
doordat het arrest aldus het aan de ,neer'- toestel aan de grond client vast te zitten
gelegde akte te hechten geloof geschon- en niet gemakkelijk kan vervoerd worden heeft; tweede onderdeel, schendin_g den, terwijl het .J okari helemaal niet aan
van dezelfde wetsbepalingen en van arti- de grond behoeft vast te zitten en gemakkel 97 van de Grondwet, doordat het be- kelijk kan worden vervoercl;
streden arrest verklaart dat << uit de beDat het arrest, dit verschil uitleggend,
schrijving van het Bunyan en Dauve-octrooi blijkt dat de uitvinding bestaat in aan de hand van de beschrijving zelf van
een oefeningstoestel voor het tennisspel de in Frankrijk en in Belgie door Buen dat aan de hand van de beschrijving nuan en Dauve verkregen octrooien er op
·van het toestel in verband met de daar- wijst dat het toestel « cloor zijn gewicht
bijgevoegde tekening kan worden vastge- of door enig middel op de grond moet
steld dat bewust toestel aan de grond vastliggen )) ; dat het eruit besluit dat het
client te worden vastgemaakt )) (anders gebruik van de stang de vastheid van
dan door zijn gewicht), clan wanneer geen het geheel in gevaar brengt en het benutelement van het onder nr 680033 in Frank- ten nodig maakt van een uiterst zwaar
rijk verkregen octrooi,_ noch van de daa~ en derhalve niet draagbaar of aan de
bijgevoegcle tekening, I~ verband met d1e grond vastgemaakt voetstuk; dat daarenbeschrijving, het mogelijk maakt te ver- tegen het J okari, door het gebruik
klaren clat het toestel aan de gTond dient van een laag voetstnk en door rechtte worden vastgemaakt; dan wanneer in- streekse vestiging van de draad door
tegendeel cle beschrijving luidt << clat het enkel het draaiende gewricht, de zware
onderstel bestaat uit een stang gevestigd nadelen van.het Bunyan en Dauve toestel
aan een voetstuk hetwelk door zijn ge- vennijdt, aangezien het lage voetstuk
wicht, of cloor enig ander miclclel aan ~e zelf op de grond vastligt;
Overwegende dat deze vaststellingen
groiid vast zit)), en nog « bestaat Ill
hoofclzaak uit een voetstuk hetwelk op de niet onverenigbaar zijn met de termen
grond vast ligt, hetzij door zijl?- eigen ge- van het in Frankrijk of ook van het in
wicht, hetzij om daarop op emge andere Belgie verkreg·en octrooi, in welke beide
wijze vastgemaakt te zijn bij voorbeeld octrooien het Bunyan en Dauve-toestcl
door miclclel van schroeven waarvoor .de beschreven wordt « als bestaande uit een
gaten 2 werclen -aangebracht )), en dan voetstuk 1 hetwelk op de grond vastligt,
wanneer de lleschrijving enkel naar de hetzij door zijn eigen gewicht, hetzij om
tekening verwijst in zoverre als-zij « sche~ daarop vastgemaakt te zijn op enige anmatisch en bi.i wijze van voorbeelcl een dere wijze, bij voorbeeld door middel van
vorm voorstelt waarin de uitvincling kan schroeven in de daartoe aangebrachte gaworden verwezenlijkt )), doordat het ar- ten 2 ));
rest aldus het aan de neergelegcle akte te
Over het derde ondercleel :
hechten geloof geschonclen heeft; clerde . Overwegencle clat het niet tegeiistrijdig
onclerdeel schending van artikel 97 van is vast te stellen dat het Bunyan en Daude Groncl~et doorclat het arrest verklaart, ve-toestel op de grond client te worden
enerzijcls, clat uit de beschrijv~ng van het vastg·emnakt en niet gemakkelijk te verBunyan en Dauve-toestel en mt de. claar- voeren is, en vervolgens nader te bepalen
bijgevoegcle tekening blijkt dat .het toe- clat om het op de grond vast te houden,
stel aan de grond client te worden vastge- een' uiterst zwaar en dienvolgens niet
maakt (anders dan door zijn gewicht),
draaghaar of nog een lloor enig middel
anderzijds, dat het bestaat nit een stang op cle grond vastgemaakt voetstuk vergevestigd aan een voetstuk hetwelk _door eist is;
.
zijn gewicht of door enig ancler middel
Waaruit volgt dat de drie onderdelen
op de grond vast ligt; cloordat het arrest van het middel feitelijke gronclslag mismitsclien rust op tegenstrijdige, dus onbe- sen·
staande gronclen, en cli,envolgens .te kort
O~er het derde middel : schending van
komt aan 's rechters verplichting zijn be- de ai'tikelen 97 van de Grondwet en 1317
slissing zoclanig met redenen te omkleden tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
dat het Hof van verbreking zijn controle · doordat het bestreden arrest, te kort
vermag nit te· oefenen :
blijvend aan 's rechters verplichting zijn
. Over de eerste twee onderdeleil·:
beslissing ten aanzien van elk punt van
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omkleden, het middel niet behandeld
heeft waardoor aanlegger elke waarde
aan het octrooi . van verweersters ontzegde Oill de . reden dat, hoewel kon
worden toegegeven dat zij het Bunyan en
Dauve-octrooi verbeterd hadden waar zij
zich op de woorden « laag voetstuk » beriepen, dan wanneer aanlegger aileen de
woorden << voetstuk ll of « onderstel ll bezigde, het daar een verbeteringsoctrooi
geldt, hetwelk geen langere duur dan het
oorspronkelijk octrooi mag hebben :
Overwegende dat aanlegger bij conclusies staande hield dat, aangenomen dat
het octrooi van verweersters een verbetering aan het Bunyan en Dauve-octrooi
heeft toegebracht doordat het een laag
voetstuk gebruikt waar het laatstvermeld
octrooi het gebruik van een voetstuk of
een onderstel bepaalt, het octrooi van verweersters zonder waarde zou wezen omdat het, een verbeteringsoctrooi en geen
uitvindingsoctrooi zijnde, geen langere
duur dan die van het oorspronkelijk octrooi kan hebben wanneer dit eemnaal in
het openbaar domein gevallen is;
Overwegende dat het arrest, het Bunyan en Dauve-toestel trainingtoestel met
stang vergelijkend met het Jokari-toestel, hetwelk een voor het spel bestemd
toestel met laag voetstuk is, vaststelt dat
het Jokari een nieuwe verbinding uitmaakt, dat de twee toestellen verschillena
zijn in voorkomen, afmetingen, gebruikswijze, manier van vestiging op de grond
en werking;
Dat het aldus zonder dubbelzinnigheid
vaststelt dat llet octrooi van verweersters
<~en uitvindingsoctrooi <en geen verbeteringsoctrooi is;
Waaruit volgt dat het middel feitelijke
grondslag mist:
Over het vierde middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet en 1317
tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat, waar een verweermiddel bij het
hof van beroep aanhang'ig werd gemaakt
waarin aanlegger, tot afwijzing van de
eis van verweersters, staande hield dat
<< in-een te Bayonne op 5 februari 1951 gewezen vonnis bevonden wordt dat althans
wat het voetstuk betreft, eerste aanlegster, Niiremont, zelf haar octrooi in het
openbaar domein l1eeft doen vallen door
llaar spel te verlwpen vooraleer daarvoor
een octrooi te verkrijgen, zodoende een
overtreding begaande op de wet van
24 mei 1954 ll (12• blad van de uittreksels
uit de rechtspleging v66r het hof van beroep) ; dat dit hof in het bestreden arrest
verzuimd heeft dat middel te behandelen,
aldus te kort blijvend aan 's rechters verpl~chting zijn beslissing ten aanzien van
ieder verweer met redenen te omkleden :
Overwegende· dat aanlegger nit de in
het midder aangevoerde stelling noch eis,

noch verweer, noch exceptie afleidde,
weshalve de rechter over de grond er niet
toe was gehouden ze te behandelen;
Waaruit volgt dat het middel niet kan
aangenomen worden;
Over het vijfde middel : schending van
de artikelen 1, 4, 14, tot 17, 24 en 25 van
de wet van 24 mei 1854 over de uitvindingsoctrooien, en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest, om de enkele reden dat het Bunyan en Dauve-toestel geenszins met het Jokari en het AlaiAlai-toestel overeenstemt, beslist heeft
dat het hun niet wegens vroegere octrooiverlening kan worden tegengeworpen, dan
wanneer, opdat die omstandigheid voorllanden weze, het niet vereist is dat
de tweede uitvinding met de eerste overeenstemme, maar dat volstaat dat de
tweede van het in het eerste verwerkelijkt denkbeeld afhange, en dan wanneer,
overigens, het arrest enerzijds aanneemt
dat het Bunyan· en Dauve-toestel een
trainingstoestel is voor het tennis waarbij
de bal aan een op de grond vastliggend
voetstuk is gevestigd met een elastische
draad die zelf aan een nit een stang bestaand onderstel vastgemaakt is, en zelfs
een toestel waarin de bal rechtstreeks
aan het voetstuk verbonden is, en anderzijds aanneemt dat het toestel van verweersters een voor het spel bestemd toestel is hetwelk bestaat nit een laag op de
grond liggend voetstuk, waaraan de bal
rechtstreeks door een elastische draad
gevestigd is :
Overwegende dat, om te IJeslissen dat
het door aanlegger op grond van de vroegere verlening ervan ingeroepen octrooi
niet aan dat van verweersters kan worden tegengeworpen, het bestreden arrest
erop wijst dat het « Jokari >>-toestel een
nieuwe verbinding is, waarin de nadelen
van het Bunyan en Dauve-dispositief vermeden worden;
Dat het, in strijd met hetgeen in het
middel wordt aangevoerd, het wezenlijk
verschil doet uitkomen tussen het Bunyan en Dauve-toestel waarin het gebruik
van de stang de stevigheid van het geheel
in gevaar brengt, en het « Jokari J>-toestel waarin de draad rechtstreeks aan
het voetstuk gevestigd is;
Dat het arrest aldus zonder dubbelzinnigheid door een souvereine beoordeling er op wijst dat het voorwerp van
het octrooi van verweerster verschillend
is;
Waaruit volgt dat het middel niet kan
aangenomen worden;
Over het zesde middel, eerste onderdee! : schending van de artikelen 1317 en
1319 van het Burgerlijk Wetboek, en 97
van de Grondwet, doordat het )Jestreden
arrest de conclusies van aanlegger beschouwt als enkel hierop gegrond « dat
hij ccincessiehouder voor Belgie zou zijn
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van een Bunyan en Duuve-octrooi en dat
hij geruime tijd v66r de aan tweede beroepster verleende concessie zijn AlaiAlai-spel in Belgie zou hebben verkocht ''• dan wanneer in voormelde
conclusies de .vroegere verlen~ngsdutum
van het Bunyan en Dauve-octrooi werd
ingeroepen . als, onafhankelijk van die
twee omstandigheden, tot verwerping
dienend te leiden van cle eis van verweersters; doordat het bestreden arrest dus
het aan die conclusies te hechten geloof
geschonden heeft en te kort is gebleven
aan de verplichting welke het had ze te
behandelen zoals zij werden onder woorden gebracht; tweede onderdeel, schending
van de artikelen 1, 2, 4, 5, 14, 15, 16, 23,
24 en 25 van de wet van 2'1 mei 1854 over
('le uitvindingsoctrooien, en 97 van de
Gronclwet, doordat het bestreden arrest
de eis van verweersters heeft ing·ewilligcl
'welke ertoe strekte te cloen bevinclen dat
het octrooi nr 436234 was nagemaakt geweest, zulks in weerwil van cle vroegere
verleningsclatum van het octrool. nr 371.653
(Bunyan eil Dauve), om de reclen dat aanlegger niet bewijst clat hij de eoneessie in
Belgii! heeft van het Bunyan en Dauveoctrooi... hetwelk bovendien in Belgie in
het openbuar domein is gevallen ,,, dan
wanneer elke persoon, zelfs niet concessiehouder zijncle van een octrooi, zich
tot afwijzing van een vordering·, welke
op namaking yan het later vcrleend octrooi gegrond is, op de vroegere verlening van dat octrooi vermag te beroepen,
al ware het ook in het openbaar domein
gevallen;
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het arrest vaststelt
clat' aanlegger bij conclusies iedere namaking· ontkent door er op te wijzen dat hij
concessiehouder voor Belgie is van het Bunyan en Dauve-octrooi, en dat hij zijn
·Alai-Alai spel geruime tijd voor het verlenen van de concessie aan tweede verweerster verkocht had, maar dat het, na
die stelling besproken te hebben, zijn beslissing steunt op cle grond dat het Jokari-toestel , een nieuwe verbinding uitmaakt;
Dat het arrest aldus het cleel cler conclusies beantwoordt waarin het feit
worclt ingeroepen dat het Bunyan en Dauve-octrooi vroeger verleencl wercl;
Over het tweede onderdeel :
Overwegencle dat het arrest zijn beslissing Rteunt, niet op de enkele grond dat
aanlegger niet bewijst de concessie voor
Belgie te hebben van het Bunyan en
Dauve-octrooi, hetwelk bovendien in het
openbaar domein is gevallen, doch tevens
ook nog ·•OP deze andere grond dat clit
octrooi, hetwelk in genen dele met de
.Jokn.ri en · Alai-Alai-toestellen overeen-

stemt daaraan niet kan worden tegengeworpen om reden dat het vroeger verleend
werd;
·
Waaruit volgt dat beide onderdelen van
het mid del feitelijke grondslag missen;
En overwegende dat, vermits de. voorziening v66r 15 september 1953 werd betekend, er grond voorhanden is tot het
toekennen van de vergoeding;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en .tot een vergoeding van 150 frailk jegens verweersters.
5 november 1953. - 1" kamer. - Voorzitter, H. Louveat~x, eerste voorzitter. Verslaggever, H. de Clippele. - Gelijkluidende conclu.sie, H. Mahaux, advocaatgeneraal. - Pleitet·s, HH. Demeur en

della Faille d'Huysse.
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ARBEIDSONGEVAL. BASISLOON. A RBEIDSTEH TE WETIK GES'l'ELD AAN SEIZOENWERKEN IN E]<]N LANDBOUWBEDRIJF. - TOEPASSING VAN PARAGRAFEN 3 OF 5 VAN ARTIKEL 6 VAN DIC SAJ\IENGEORDENDE WE1."fEN BETREb'FENDE DE VERGOEDING DER SCHADE SPRUITENDE Ul'l' ARBEIDSONGEVALLEN. - BEOORDELING DOOR DE HEGHTEH OVER DE GROND. PER KEN.
Door· vast te stellen clat de hoevewerken
niet d·ie zi.jn van een ondm·neming
waarin slcchts ged·zwenrle mindet· dan
een jaar· wordt [!earbeirl, en dat een wrbeidste·r, slachtoffer· van een arbeidson,qcval, bi:i tu.ssenpozcn werlcte in een
voor·tdurende onderneming, aldus aan
rle seizoenwe!"lccn, waat·aan d'ie arbeidster werrl te wet·lc yesteld, het lcaralcter·
ontzeggcnde van een onder·scheidcn niet
vom·trlut·ende onder·neming, wend,t de
r·echtet· over de gr·ond de beom·delingsmacht aan wclke hem ver·leend wordt
bij rwtilcel 6, 1Jamgr·ajen 3 en 5, vun de
samengeordende wetten betreffende de
vet·goedin.Q cler· schade spruitende uit
at·beidson.Qeva.llen en rechtva.a!·digt hi.i
wettelijlc, ter znlce, de toepassing van
par·agraaf 5 van cz.it rwt'ilcel (1). (Samen-

geordende wetten betreffende de vergoecling der schacle spruitende uit arbeidsongevallen, art. 6, par. 3 en 5.)
·
(1) Raadpl.
DELARUWIERE
en NA111EC'HE,
n" 323, 324, 329 en 330; DE BISEAU DE HAUTEc
VILLE, n" 134, 137, 139 en 140; HORION, ·negis/atio-n sociale, blz. 180 en 181, litt. c; B•tll. des
ass., 1950, blz.· 758, nota G. W. Zie o.ok: verbr.,
6 februari 1930 (B·11ll. en PAsrc., 1930;~-r, 109) .
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(HENRAIW, 'l', GUILLAUME.)
AR-REST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 28 november 1951 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van eerste aanleg te Hoei;
Over het eers'te middel : schending van
fle, ., artikelen 97 van de Grondwet, 1101,
ll!H van het Burgerlijk Wetboek, 1, 2, 3,
6 van de wet van 24 december .1903 betreffende de vergoeding der schade voort_spr,uitende nit arbeidsongevallen en van
de wijzigende wetten, samengeordend bij
koninklijk besluU van 28 september 1931,
doordat het bestreden vonnis verklaart
dat paragraaf 5, en niet paragrafen 1 en
:3 van het artikel 6 der samengeordende
wetten betreffende de arbeidsongevallen
op het geval van verweerster _toepasselijk
is, omdat << de hoevewerkzaamlleden niet
dezelfde zijn als in ·een onderne111ing
waarin gewoonlijk slechts gedurende een
minder dan een jaar belopende tijdruimte
gearbeid wordt )) en omdat (( de geintimeerde bij tussenpozen arbeidt in een onderneming waarin zonder · onderbreking
wordt gewerkt, welk geval in paragraaf 5
is voorzien ll, zonder de conclusies te beantwoorden, waarin aanleggers deden gelden dat verweerster slechts « op zekere tijdstippen op de hoeve aanwezig
is geweest en dat alstoen de hoeve
mag worden aangezien als een onderscheiden landbouwbedrijf, waarin uiteraard
bij seizoenen wordt gearbeid, en welke
dus een niet voortdurende onderneming
is ll, dan wanneer het bestreden vonnis
anderzijds vaststelt << dat de geintimeerde
arbeidde in een landbouwbedrijf waar zij
haar diensten presteerde voor bijzondere
werken, zoals het oogsten, he't d01·sen,
enz. ll, hetzij voor essentieel met de seizoenen vallende werken, en de gronden
van de eerste rechter overneemt die verklaart « dat het bewuste bedrijf uiteraard een voortdurende onderneming is,
een landbouwbedrijf, maar dat dit bedrijf niet voortdurende seizoenwerkzaamheden omvat, welke bijkomende werkkrachten vergen; zoals bij voorbeeld ten
tijde van het schoffelen der suikerbieten,
naderhand van het rooien ervan, van het
hooien en het oogsten en vervolgens van
het dorsen )) :
Overwegende dat aanlegger in regelmatig voor de rechter in hoger beroep genamen conclusies verklaarde dat verweerster slechts op zekere tijdstipiJen op de
hoeve aanwezig is geweest en dat « op
dat tijdstip de hoeve mag worden aangezien als een onderscheiden landbouwbedrijt, . waarin uiteraard bij seizoenen
wot;dt gearbeid, en dus een nie,t voortdurende onderneming is ll;
Overwegende dat het bestreden vonnis

~

op die conclusies een passend antwoord
verstrekt waar het vaststelt « dat niet
word't betwist dat verweerster arbeidde
in een landbouwbedrijf waar zij haar
diensten presteerde voor bi.izondere werken zoals het oogsten, het dorsen, enz. ll,
en waar het verklaart dat « verweerster
bij tussenpozen werkte in een onderneming waar zonder onderbreking wordt gearbeid, hetgeen de toepassing rechtvaarcligt van paragraaf 5 van artikel 6 )) ; dat
het bestreden vonnis mitsdien zijn beslissing in dat opzicllt op eigen gronden
heeft gesteund;
·
Overwegende dat het bestreden vonnis
enkel naar de gronden van het beroepen
vonnis verwijst waai· het verklaart dat
paragraaf 1 van artikel 6 niet toepasselijk is ter bepaling van de aan verweerster verschuldigde vergoedingen, dan
wanneer aanlegger bij conclusies het tegendeel staancle hield; dat het geenszins
de grondPn van het vonnis overneemt
waarov in het middel wordt gewezen:
Overwegende dat het mi,ddel feitelijke
grondslag mist;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 1, 2, 3, 6 van de wet van
24 december 190:3 betreffende de vergoeding
van de schade voortspruitende nit de arbeidsongevallen en van de wijzigende
wetten, samengeor!lend bU koninklijk besluit van 28 september 1931; van de artikelen 1101, 11:34 van het Burgerlijk Wethoek, en .97 van de Grondwet, doordat het
bestreden vonnis verklaart dat paragraaf 5,
en niet paragrafen 1 en 3 van artikel 6
van de samengeordende wetten, op het geval van verweerster toepasselijk is, omclat de hoevewerkzaamheden niet dezelfde
zijn als « de werkzaamheden in een
onderneming waarin slechts . gedurende
een mindel' dan een jaar belopem1e
tijdruimte wordt gearbeid ll, hetgeen
toepassing uitsloot van paragraaf 3
van artikel 6, clan wanneer niet het
seizoenbehoren of het voortdurende lrarakter van het lJedrijf in welks algemeen kader de arbe~d wordt gepresteerd,
doch ket karakter van d~ bepaalde onderneming waarin de arbeider in dienst
wordt genomen, grond oplevert tot het
toepassen van de in paragrafen 3 of 5
·van artikel 6 vastleggende regelen, en dan
wanneer in cas~t staande werd gehouden
en vastgesteld wordt dat verweerster
slechts haar arlJeid: .presteerde voor seizoenwerken die, in liet kader van de hoevewerkzaamheden, het karakter van een
niet voortdurende onderneming hadden :
Overwegende dat nit het op het eerste
middel verstrekte antwoord blijkt dat
geenszins wordt vastgesteld dat de seizoenwerken in de hoeve, waar verweerster te werk was gesteld toen zij door
een ongeval getroffen werd, het karakter
vertonen van een niet voortdurende OlJ-

-
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derneming ; dat, door vast te stellen
dat de hoevewerken niet dezelfde zijn
als de werkzaamheden in een onderneming waarin slechts gedurende een
(( minder dan een jaar belopende tijdruimte Jl wordt gearbeicl en « dat in werkelijkheid verweerster bij tussenpozen
werkte in een voortdurende onclerrieming,
welk geval in paragraaf 5 is voorzien Jl,
~ het bestreden vonuis alclus aan die seizoenwerken het karakter ontzeggencle
van een onclerscheiden niet voortdurencle
onclerneming
cle beoordelingsmacht
heeft aangewend welke aan de rechtbank
toebehoort en geen cler in het midclel
aangecluicle wetsbepaling·en geschonclen
heeft;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat, vermits de voorziening v66r 15 september 1953 werd betekend, er groncl voorhanden is tot toekenning van de verg·oeding;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten en tot een vergoeding van 150 frank
jegens verweerders.
5 november 1953. - 1° kamer. ~ Voorzitter, H. Louveaux, eerste voorzitter. Ve1·sla_qgever, H. Fettweis. ~ Gelijlcluidende conclusie, H. lVIahaux, advocaatgeneraal.
Pleiter, H. della Faille
d'Huysse.

2"

KAMER. -

9 november 1953

YERKEJEJR. ~ 0MGEKEERDE GELIJKZIJDIGE
DIHEHOEK. ~ TWEE AOH'l'EREENVOLGENDE
AANSLUITINGEN. ~ DRIEHOEK S'l'AANDE NIEI'
BIJ HET NADEREN, DOOH TER HOOGTE ZELF
VAN DE EERS1'E AANSLUITING. ~ BESLISSING
DA'l' DE DRIEHOEK SLEOH'l'S VOOR DE 'l'WEEDE
AANSLUITING VERPLICH'J'END IS. ~ WETTELIJICE BESLISSING.
TV annee1· een zelfde open1Ja1·e werJ achtereenvolgens een aanslu,iting 1titmaakt
met twee andere openbare wegen, beslist de rechter over de g1·ond wettelijlc
dat het telwn, omgelcem·de gelijkzijdige
d1·iehoele, dat niet bij het naderen, rloch
ter hoogte zelf 1!an d,e em·ste aansl1titing op de openba1·e werJ staat, slechts
aan rle tweede aanshtiting ve1·plicht de
voorrang te verlenen. (Wegcode, arti-

kel131, 4° .)
(VAN CAPPELLEN,

'J'.

TWEEPENNINCKX.)

ARREST.
HET HOF; ~ Gelet op, het bestreden
arrest, op 14 januari 1953 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;

I. Aangaande de voorziening door eerste aanlegger gericht tegen de beslissing
over de publieke vordering :
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 1 en 2 van de wet van 1 augustus 1899, 55 van het koninklijk besluit
van 1 februari 1934 gewijzigcl door het
artikel 4 van het besluit van de Regent
van 16 october 1947, van de artikelen 418
en 420 van het Strafwetboek, 5 en 131 van
gezegcl koninklijk besluit van 1 februari
1934, 3 en 4 van de wet van 17 april 1878,
1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet, cloordat het
bestreclen arrest aanneemt dat eerste aanlegger niet overeenkomstig artikel 55 van
koninklijk besluit van 1 februari 1934 de
voorrang heeft geeerbiedigcl, toekomencle
aan de weggebruiker die van rechts
kwam, dan wanneer vermelde bepaling
slechts toepasselijk is wanneer het een
samenkomen van twee hoofclwegen gelclt
of gevallen <lie niet door hetzelfde koninklijk besluit voorzien zijn in de artikelen die deze tekst voorafgaan en dan
wanneer het artikel 5, 1, 1", van dit koninklijk besluit, terugwijzend op artikel 131 van hetzelfde, voorschrijft dat de
weggebruikers zich dieuen te schikken
naar de aanduidingen van de tekens die
krachtens dit artikel 131, en namelijk
krachtens artikel 131, paragraaf 2, 7°,
door de overheicl worden aangebracht :
Overwegende <lat, om de telastlegging
van onvrijwillige verwonclingen aan verweerder, burgerlijke partij, ten laste van
aanlegger bewezen te verklaren en dezen
wegens dit misdrijf en cle schade die het
veroorzaakt heeft te veroordelen, het bestreclen arrest erop wijst clat het gebrek
aan vooruitzicht of voorzorg hieruit namec
lijk volgt clat becloelde aanlegger << bij
het naderen cler Poststraat in clewelke de
Gallicstraat uitmondt, verzuimd heeft
overeenkomstig artikel 55 van het verkeersreglement op deze aansluiting de
voorrang te verlenen aan de burgerlijke
partij Philibert Tweepenninckx, die te
zijnen' opzichte van rechts kwam, beide
voornoemde straten, bij de samentrefl:ing,
onderling gelijkaar<lig zijnde ll;
Overwegende weliswaar dat het arrest
vaststelt clat «ten tijde der aanrijding,
een omgekeerde driehoek geplaatst stond
in de Poststraat, ter hoogte van dezes
samensmelting met de Gallicstraat ll, maar
dat, uit de omstandigheicl clat cleze .omgekeerde gelijll:zijdige driehoek niet Nj het
naderen van vermelde aansluiting doch
ter hoogte zelf ervan was opgericht, de
rechter over de grond hecft ll:unnen besluiten dat bedoeld teken de aansluiting
van de Poststraat met de Gallicstraat
niet bedoelt maar wel de volgende aansluiting van de Poststraat met de baan
Tienen-Hannut en <lns overeenkomstig artikel '131; 4, van de Wegcode geen andere
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bedoeling had dan er op te wijzen dat de
oestuurder de doorgang vrijlaten moet
voor de voertuigen die de weg berijden
welke hij schikt op te rijden, te weten
de baan Tienen-Hannut;
Dat het arrest bovendien vaststelt dat
aanlegger zich dienaangaande niet heeft
kunnen vergissen ;
Dat het middel niet kan aangimomen
worden;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 1 en 2 der wet van 1 augustus
1899, 31, 2°, van het koninklijk besluit
van 1 februari 1934, gewijzigd door artikel 3 van het besluit van de Regent van
18 october 1946, 97 van de Grondwet en
l382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest zich
er toe beperkt in zijn motieven aan te
duiclen dat betichte het gezegd artikel 31,
2°, van het koninklijk besluit van 1 feoruari 1934 zou hebben overtreden, eerste
onderdeel, zonder te bepalen hoe dit artikel op het geval toepasselijk zou kunnen
zijn en tweede onderdeel zonder vast te
stellen dat er een oorzakelijk verband en
welk verband tussen deze overtreding
en de door de Jmrgerlijke partij opgelopen schade zou kunnen bestaan, dan wan1leer dit artikel 31, paragraaf 2, trouwens
slechts toepasselijk is wanneer de weggebruiker naar links draait, en het arrest
niet aanduidt waar en hoe de draai naar
·links zou hebben plaats gehad en welke
gedraging van de betichte de zogezegde
.overtreding van artikel 31, paragraaf 2,
zou uitmaken :
Overwegende dat het bestreden arrest
dat vaststelt, zoals uit het antwoord op
llet eerste midtlel blijkt, dat aanlegger zicll aan gebrek aan vooruitzicht
nf voorzorg schuldig lleeft gemaakt door
r.icll niet naar het voorschrift van artil;:el 55 van de vVegcode te gedragen, op
voldoende wijze de veroordeling wegens
lwt door artikelen 418 en 420 van het
Strafwetboek voorziene misdrijf en zijn
heslissing aangaande de herstelling van
de door dit misdrijf veroorzaakte schade,
rechtvaardigt;
Dat het derha lve zonder belang is tot
vaststelling van het bestaan van dit mistlrijf en van de verantwoordelijkheid voor
1le schadelijke gevolgen ervan, dat daarenboven aanlegger zich al dan niet schuldig zou gemaakt hebben aan inbreuk op
een andere bepaling van de Wegcode, inbrenk die ook een gebrek aan vooruitzicht of voorzorg zou uitmaken, maar wegens dewelke geen veroordeling uitgesproI;:en werd;
Overweg;ende ·dat het eerste onderdeel
van het middel, bij gebrek aan belang,
niet ontvankelijk"is, daar het slechts een
overbodige overweging van het arrest bestrijdt;
VERBR., 1954. - 10

Dat het tweede onderdeel de beslissing
over de burgerlijke vordering betreft;
En overwegende, voor het overige, dat
de substantiiHe of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de straf overeenkomstig de
wet is;
II . .A.angaande de voorziening van eerste
aanlegger tegen de beslissing over de burgerlijke vordering :
Over het tweede onderdeel van het hierboven uiteengezette middel :
Overwegende dat uit het arrest duidelijk blijkt dat de aanrijding veroorzaakt
werd doordat aanlegger « verzuimd heeft
op de aansluiting voorrang aan de burgerlijke partij te verlenen >>;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
III. Wat de voorziening betreft van
tweede aanlegger, burgerlijk verantwoordelijke partij :
Overwegende dat uit de aan het hof
onderworpen stukken niet blijkt dat de
voorziening aan de partijen waartegen
zij gericht is, betekend werd; dat zij dus
niet ontvankelijk is;
IV. Wat de vordering betreft van verweerder tot de veroordeling van aanlegger tot een vergoeding van 150 frank :
Overwegende dat die vordering op geen
enkele wets bepaling gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten; zegt dat aanleggers niet dienen veroordeeld te worden tot een vergoeding van
150 frank jegens de verweerder.
9 november 1953. - 2" kamer. - VoorzittM, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slagoever, H. van Beirs. - Gelijlcl!lidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Pfeite1·, H. Simont.
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NIEuw ~'EIT. - BEGRIP.
2° HERZIIDNING. - IN1'REKKING VAN VERKLARINGEN DOOR MEDEBEKLAAGDEN.- VOORWAARDE VEREIST OPDAT ZIJ EEN AANVRAAG
T.OT HERZIENING ONTVANKELIJK ZOU MAKEN.

1° HEJRZIENING. -

1° Malcen geen nieuwe teiten ?tit, in de

zin van artilcel 443, 3°, van het Wetboelc van stratvordering, de tijdens het
geding door een getuige afgelegde verlclaring, noch een omstandigheid die de
ve1·zoe1cer kende ten tijde van het ged{ng en alsdan ni'et ingeroepen heeft,
noch getuigenissen waarvan de zin en
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geloof gehecht aan de verklaringen en van
zijn twee medeveroordeelden Rosalia Van
Galster en Karel Lambregts, en van de
getuige Wilhelmina Bennaers;
Overwegende dat, tot rechtvaardiging
van zijn aanvraag, de veroordeelde beweert dat het bewijs van zijn onschuld
schijnt te blijken uit feiten die zich sedert zijn veroordeling voorgedaan hebben
of uit omstamligheclen die hij niet in staat
(llE JONGH, '1'. VAN JlEN BOSCH.)
was te l)ewijzen ten tijde van zijn geding;
clat hij, te tlien opzichte, verklaringen inAllRES'£.
roept gedaan, korten tijd na de veroordeling, door zijn me<leveroordeelden, RoHllJ'J' HOF; - Gelet op het verzoeksalie Van Galster en Karel Lambregts, en
schrift op 23 februari 1953, getekend door waarbij cleze laatsten de door hen, tijMer della Faille d'Huysse, advocaat btj
clens het onderzoek, tegen verzoeker gehet Hof van verbreking, en ter griffie van brachte beschultliging introkken; dat hij
dit hof overgelegd op 4 maart 1953, lui- nog aanvoert dat hij slechts na de uitdens hetwelk Desire De Jongh, bediencle, spraak van het vonnis vernam wat getuige
Wilhehnina Bennaers verklaard had en
gehuisvest te Brussel, Gortenbergselaan, 5,
woonplaats kiezencle bij voornoemcle ad- dat hij, ook na de· veroordeling, vastvocaat, te Sint-Joost-ten-Noode, Hamer- stelcle dat het voor deze getuige onmogestraat, 8, de herziening aanvraagt van het lijk was geweest te zien wat zij verklaarte zijn laste op 26 november 1946 op tegen- de te hebben gezien; dat,hij, eindelijk, er
spraak cloor de Krijgsraad te Turnhout op wijst clat hij, na zijn veroordeling, drie
uitgesproken vonnis dat hem veroordeelde nieuwe getuigen, J(~clen van clezelfde fatot een straf van zes maand gevangenis- milie, heeft ontclekt welke bereid zijn gestraf en een geldboete van 100 frank, ver- tuigenis af te leggen waaruit zou blijken
hoogd met 60 opcleciemen en alzo gebracht dat verzoeker aan de misdadige feiten
op 700 frank, of een vervangende gevange- geen cleel had genomen;
nisstraf van vijftien. dagen wegens, te
Overwegende dat verzoeker die zijn
Hoogstraten, ov 22 mei 1945, om het mis- middelen van verdediging v.06r de krijgsdrijf uitgevoerd te hebben of aan cle uit- raad regelmatig heeft doen gelden, niet
voering ervan rechtstreeks medegewerkt kan beweren dat hij slechtl:l na zijn verte hebben, ten nadele van Van clen Bosch,
oordeling kennis !weft gekregen van de
drie grote zakken inhouclende allerlei verklaring van Bennaers die ter zitting
kledingstukken en huishoudelijke voor- werd verhoord en die reeds in de loop
werpen, een hesp en een onbepaalde hoe- van het voorbereidend onderzoek deveelheitl gesmolten vet bedrieglijk te heb- zelfde verklaring had afgelegd;
ben weggenomen, met de omstandiglleid
Dat insgelijks de omstandigheid dat,
dat cle cliefstal gepleegd werd in oorlogs- op het ogenblik der feiten, de vensters
tijd, tijdens de lichtverduistering in de van de slaapkamer van Bennaers met
plaatsen waar deze vercluistering door cle planken dicht gemaakt waren en dat bij!Jevoegde overheid bevolen werd;
gevolg het naar buiten zien van uit deze
Overwegende dat clit vonnis kracllt van kamer belemmercl was, geen nieuw feit
gewijsde verkregen heeft;
kan uitmaken, daar, naar luid van het
Gelet op de aanmaning om in het geding desaangaande bij het verzoekschrift aantot llerziening tussen te komen betekend gehecllte getuigschrift, het verzoeker zelf
aan de burgerlijke partij op 27 februari is die bedoelcle vensters met planken dicht
1953 en waaraan geen gevolg werd ge- gemaakt had;
o·even.
Overwegende clat, wat de gebeurlijke
" Gel~t op het met redenen omkleed gun- getuigenissen betreft van de drie leden der
stig advies van drie advocaten bij het familie Mertenl:l, de zin en de draagwijdte
Hof van beroep te Brul:lsel, met tien jaar welke zij zouden kunnen hebben enkel
inschrijving op de lijst;
spruiten nit cle loutere bewering van verGelet op artikelen 443 en 444 van het zoeker zonder dat tot staving van die beWetboek van strafvordering gewijzigd wering enig element voorgebracht wordt;
door de wet van 18 juni 1894;
Overwegende dat de intrekking door
Overwegende dat de beslissing, tot de medebeklaagden van tijdens het geding
herziening waarvan de aanvraag strekt, · afgelegde verklaring·en slechts als een
steunt, naar aanleggers bewering, op het nieuw feit kan beschouwd worden waaruit het bewijs van de onschuld zou kunnen voortvloeien, en dus de aanvraag tot
(1) Verbr., 26 mei 1952 (Ar1•. Ve1·b•·., 1952,
herziening ontvankelijk kan maken, inbiz. 531;- B,ll, en PASIC., 1952, !, 611).
dien bestandclelen worden voorgebracht
(le rlraagwij dte enlcel ·uit rle lo·ute·re bewering vwn rle ·ve·rzoelcer sp?·uiten.
2o De int•·eTck'ing ·van ve't'kln1·ingen dom·
medebeklaagden kan slechts een aanv·raag tot henziening ontvnnlcelijk maTcen, ind·ien, inzonde·rheid, bestandrlelen wo·rrlen a.angebracht (Ue va.n aa.rd
zijn de gelooj'wnnnz.igheid va.n deze ·int•·eTc7cing te laten •uitsch1.jnen (1).
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vHn de7~ intrekking te laten uitschijnen;
Dat desaangaande geen bijzondere omstandigheid .wordt aangehaald;
Oveqvegende aldus dat de door aanvrager ingeroepen feiten en omstandigheden Han de vereisten van artikel 443, 3°,
van het Wetboek van strafvordering niet
voldoen en dat, derhalve, . de Hanvraag
tot herziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt als zijnde
niet ontvankelijk de aanvraag tot herziening; verwijst Hanvrager in de kosten.

toepassingsveld van de toegepaste heteugeling blijft :
Overwegende ·dat .nit het bestreden arrest blijkt dat de brand van de havermijt,
welke aanlegger beticht is te hebben veroorzaakt, werd aangestoken door vonken
gespat door de motor die de dorsmaehine
bewoog en dat aanlegger deze motor zonder voldoende voorzorg in de nabijheid
van de havermijt had geplaatst en gebrnikt om het graan te dorsen;
Dat op grond van deze vaststellingen,
de rechter heeft kunnen beslissen dat aanlegger zich schuldig had gemaakt aan het
door artikel 519 van het Strafwetboek
9 november 1953. - 2° kamer. - Voor- voorziene misdrijf, vermits de brand verzitte1", H. Wouters, voorzitter. ~ Verslagoorzaakt werd door het dragen of achtergeve1·, H. van Beirs. Gelijkluidende
laten van vuren zonder voldoende voorconclttsie, H. Raoul Hayoit de Termizorg;
eourt, eerste advocaat-generaal.
Overwegende inderdaad dat het uitwerpen van vonken wel een feit van vuurverspreiding u~tmaakt en dat vermelde
wettelijke tekst van toep.assing is op
alle feiten van onvoorzichtige versprei2e KAMER. - 9 november 1953
ding van vuur, zelfs wanneer deze feiten
zich voordoen bij middel van machines
BRAND. -BUAND DOOR IIE1' DUAGEN OF ACH- of tuigen onder menselijke lei ding ;
Dat het middel dus naar recht faalt;
TERLATEN VAN YUREN ZONDER VOLDOENDE
En overwegende, YOor het overige dat,
\'OOHZOHG. - BEGRIP.
wat de over de publieke vordering geweA1·tikel 519 van het Wetboelc van strat- · zen beslissing betreft de substantHHe of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
recht is van toepassing op de brand
reehtsvormen werden nageleefd en dat de
van een anders eigendommen vet·oorstraf overeenkomstig de wet is;
zaalct door aZle feiten van onvoorzichDat, wat ue over de burgerlijke vordetige verspreidin,q van vutcr, zelfs wanring gewezen beslissing betreft, aanlegneer deze feiten zich voordoen bij midger geen bijzonder middel inroept;
del van machines of tv.igen onder menselijlce leiding (1).
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
(YERHAEGHE, T. m~ NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
9 november 1953. - 2° kamer. - VoorASSUHAN'l'IE VAN DE BELGISCHE BOEHENBOI\'D.)
zitter, H. ·wouters, voorzitter. ~ VeTslaggever, H. van Beirs. Gelijlclttidende
ARREST,
conclnsie, H. Raoul Hayoit de Termieourt, eerste advocaat-generaal. - PleiRET HOF; ~ Gelet op llet bestreden te1·, H. Van Leynseele.
arrest, gewezen op 28 januari 1953 door
het Hof van beroep te Gent;
Over het enig middel : schending van
artikel 519 van het Strafwetboek, do01·dat
het bestreden arrest een brand veroor2e KAMER. - 9 november 1953
zaakt door een vuursprank ges1mt nit de
uitlaatbuis van een traetor aangezien
lteeft als vallende onder de toepassing van 1° DOSSEN EN WOUDEN.- BoswAcH'l'ER VAN DE STAA'l'. - BEVOEGD OM EEN
voormelde wetsbepaling, alhoewel deze
,TACH1'11HSDRI,JF IN DE VELDEN VAST TE STELlnatste slechts op beperkende wijze de
LEN.
vuren ovsomt die tot hare toepassing aan2° BOSSEN EN WOUDEN. - PHOCESleiding kunnen geven, en, een brand VERBAAL VAN EEN llOSWACHTER. - NIET
ontstoken doo·r een vuursprank voortkoOVERGEMAAKT BINNEN DE YIJF DAGEN· AAN DE
mende van een toestel, zoals een tracHIERARCHISCHE OVERHEID, NOCH BINNEN DE
tor, waar geen vuur aangestoken wordt
DRIE DAGEN AAN DE PROCUHEUH DES KONINGS .
in de wettelijke zin, - dus buiten het
. - PROCES-VERBAAL NIETTEMIN GELDIG.
3° JAOHT. - WET VAN 28 FEBRUARI 1882.
- JACHTFEI'l'. - BEGRIP.
(l) Verbr., 29 januari 1923 (B>tll. en PASIC.,
1923, I, 174) ; 26 februari 1934 (ibid., 1934, I,
4° JAOHT. - ANDERE INBREUR; OP DE WET
174).
BETREFFENDE DE JACHT DAN DIE VOORZIEN

148BIJ AU'l'IKEL 4, PARAGRAAF 1. - NIET-OVERHANDIGEN VAN HE'f WAPEN. BIJZONDERE
GELDBOE'fE OPGELOPEN, WELKE OOK DE REDENEN VAN HE'f NIE'J'-OVERHANDIGEN WEZEN.

RET HOF; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 26 mei 1953 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste middel : schending van
artikel 24 der wet van 26 februari 1882
over de jacht en van titel XI der wet van
•19 december 1854, doordat het proces-verbaal der vaststellingen nietig is omdat
het is opgesteld geweest, enerzijds, door
de beedigde jachtwachter Mettepennin-

gen, clie daartoe ter zake onbevoegd was
zoals door het arrest wordt aangestipt.,
en anderzijds, door beedigde boswachter
Deprez, die daartoe insgelijks .onbevoegd
was om reden dat hij opgetreden is omtrent feiten die zich niet in een bos,
maar wel in een weide voordeden :
Overwegencle dat uit de procedurestukken blijkt dat het proces-verbaal der vaststellingen onder meer door de beedigde
staatsboswachter Deprez opgesteld en ondertekend werd;
Overwegende dat cle boswachters van
de Staat, elk in het arrondissement van
de rechtbank bij dewelke hij beedigd is,
belast zijn met het opsporen en het vaststellen van de jachtmisdrijven in de
velden (artikelen 16 van het Wetboek
van strafvordering, 67, paragraaf 2 van
llet landelijk Wetbdek, en 121 van het
Boswetboek) ; dat boswachter Deprez derhalve bevoegd was om zelfs aileen procesverbaal op te maken;
Overwegende dat de door eiser beweerde
en door het arrest vastgestelcle onbevoegdheid van medeverbalisant Mettepenningen
derhalve van belang ontbloot is in ver,
band met de geldigheid van het procesverbaal;
Waaruit volgt dat het middel niet lmn
aangenomen worden;
Over het tweede middel : schending van
artikelen 18 van het Wetboek van strafvordering, 2 der wet van 30 januari 1!t24
en 22 van het koninklijk besluit dd. 20 december 1854, doordat nit de procedurestukken, waarop de vervolging steunt,
niet blijkt dat het proces-verbaal der vaststellingen binnen de vijf dagen na het
sluiten ervan aan de hierarchische overheid van verbalisanten, noch binnen fle
clrie dagen aan de bevoegde procureur des
konings, overgemaakt is geweest :
Overwegende dat de door de in het middel aangeduide bepalingen voorziene termijnen niet op straffe van nietigheid voorgeschreven zijn ;
Dat het michlel niet ontvankelijk is ;
Over het clerde micldel : schending van
ltrtikel 97 van de Grondwet, cloordat het
bestreden arrest de conclusie onbeantwoorcl laat, waarbij eiser erop wees dat
hij, als titularis van een jachtrecht en
bezitter van een jachtvergunning, gerech-

(1) Verbr., 21 april 1913 (Bull. en PAsrc.,
1913, I, 199) ; 23 november 1914 (ibid., 19151916, I, 139).
Zie Boswetboek artikelen 137 en 138, voor
de gevallen waarin een proces-verbaal opgemaakt door twee boswachters van de Staat
of zelfs door een wachter · bewijs leveren tot
aanklacht wegens valsheid toe.
(2) Verbr., 11 maart 1872 (Bull. en PAsiC.,
1872, I; ··173) ; conclusie van de . heer Mesdach

de 'ter Kiele, eerste advocaat-generaal, v66r
verhr., 10 juli 1884 (ibid., 1884, I, 264); LEsCHEVIN, Chasse et tenderie, blz. 12.
(3) Verbr., 22 december 1952 (Arr. JTedn·.,
1953, biz. 252; Bttll. en PAsrc., 1953, I, 281, en
nota 4) ; 28 september 1953 · (w1n·a, blz. 38;
Bttll. en PAsrc., 1954, I, 49). De overhandiging
van het wapen dient zelfs onmiddellijk te geschieden (verbr., 28 november 1939, Ar·r.
Jferb?'., 1939, blz. 228; B••ll. ei1 PASIC., 1939, I,
495).

1° Een boswachter van de Staat ·is bevoegd om, in het arrondissement van de
rechtbank bij dewellce hij bel:idigd is,
bij tot levering van het tegenbewijs geloofbaar proces-ve·rbaal een in de velden
gepleegd .iachtmisdrijf vast te stellen (1). (Landwetboek, art. 67; Bos-

wetboek, art. 121; wet op de jacht, artikel 24.)
2° De termijnen van vijf en van drie dagen voorzien voor het overmalcen van
het. proces-verbaal opgemaakt door een
boswachter hetzi.i aan zijn hierarchische overheid, hetzij aan de bevoegde procm·ettr des leanings zijn niet op
straf van nietigheid voorgeschreven.

(Wetb. van strafv., art. 15 en 18; wet
van 30 januari 1924, art. 2; koninklijk
besluit van 20 december 1854, art. 22.)
3° Het jachtfeit, in i'J.e zin van de wet op
de jacht, is niet enkel de handeling
waarbij het wild gedood of gevangen
wordt, maa1· oolc de handeling waarbij
het wild 1net dat doel opgespoord en
opg{)Volgd wordt (2).
4° De bijzonde·re bij artilcel 1!0 van de wet
op de jacht bepaalde geldboete wonzt
opgelopen door de dader van elke an. dere inbreulc op die wet dan deze voorz·ien bi.i artUcel 4, paragraaf 1, wegens
het enkel gebrek aan ovm·hand·iging van
het gebrnilcte ·wapen, 'UJellce ook de redenen wezen waarom de ove-rtreder deze
ove-rhanai.qinrJ niet heeft gedaan (3).
(LEFEVER.)
ARREST.

-149tigd was in om het e~'en welke houding
een wapen op zijn jachtgebied te dragen
en, zo dag als nacht, de jacht te bewaken,
dat nit de eensluidende verklaringen der
getuigen blijkt dat hij op de jacht was
gekomen « om nog een toertje te doen » :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat aanlegger niet aileen zijn jacht bew~takte, doch wel « in jagende houding
werd aangetroffen >> en cc naar wild uitkeek >>;
Dat de conclusies derhalve op passende
wijze beantwoord werden;
Waaruit volgt dat het m.iddel feitelijl<e
grondslag mist ;
Over het vierde middel : schending van
artikelen 2 der wet van 28 februari 1882
en 2 van de wet van 4 april 1900, eerste
onderdeel : doordat het bestreden arrest
de ten laste van eiser gelegde feiten, in
zover er aanleiding tot beteugeling ervan
bestond, had moeten omschrijven als een
inbreuk uitmakende niet op de eerste,
doch wel op de tweede der bij het middel
aangehaalde wetsbepalingen, tweede onderdeel : doordat het arrest geen gewag
maakt van het officiele uur waarop de feiten plaats grepen, wat een substantieel
bestanddeel van het misdrijf uitmaakt :
Overwegende dat het eerste onderdeel
van het middel tegen de souvereine vaststellingen van de rechter stuit;
Overwegende dat, wat het tweede onderdeel aangaat, het arrest vaststelt dat
het feit gel)leegd werd op 5 october 1952,
om 18 u. 45;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het vijfde middel : schending van
artikel 2 van de wet van 28 feb;ruari 1882,
doordat het bestreden arrest eiser veroordeelt wegens een feit dat slechts een
poging tot treffen van wild en niet het
werkelijk schieten ervan uitmaakt, wanneer zulke poging niet strafbaar is :
Overwegende dat het jachtfeit, naar de
zin van de wet l)etreffende de jacht, niet
enkel de handeling is waarbij het wild
gedood of gevangen wordt maar ook de
handeling waarbij het met dat doel opgespoord en vervolgd wordt;
Dat het middel naar recht faalt;
0ver het zesde middel : schending van
artikel 20 van de wet van 28 februari
1882, doordat het arrest eiser tot de bijzondere geldboete van 100 frank veroordeelt, om zijn wapen niet onmiddellijk in
handen van verbalisant te hebben afgege'ven, dan wanneer bewust artikel 20
geen toepassing vindt om reden dat :
1 o het proces-verbaal van de vaststellingen ter zake nietig is of een vervolging
betreft op grond van ten onrechte weerhouden getuigenissen en verslagen; 2° het
proces-verbaal niet onmiddellijk is opgesteld geweest; 3° geen verklaring van be-

klaagde opgenomen of althans door hem
ondertekend. werd :
Overwegende dat nit het op de eerste
twee middelen verstrekte antwoord volgt
dat het ter zake opgemaakte proces-verbaal geldig is;
Overwegende dat de bijzondere bij artikel 20 bepaalde geldboete als verbeuring
geldt, en wordt opgelopen wegens het
enkel gebrek aan overhandiging van het
gebruikte wapen, welke ook de, redenen
wezen waarom de overtreder deze overhandiging niet heeft gedaan;
Dat ~et middel naar recht faalt;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op een tweede memorie op 4 november
1953, hetzij mipder dan acht dagen v66r
de zitting, aan het openbaar ministerie
medegedeeld (besluit van de Prins Souverein van 15 maart 1815, artikel 53, vervangen door artikel 6, paragraaf 1 der
wet van 20 juni 1953), verwerpt de ~oor
ziening; veroordeelt eiser tot de kosten.
9 november 1953. - 26 kamer. - Voorzitte1·, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slaggeve·r, H. Bareel. - Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,

eerste advocaat-generaal.
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VERKEER. -

0PENBARE WEG MET EEN
SPOOR BELEGD. 0MSTANDIGHEID ONAFHANKELI.JK VAN DE BREEDTE VAN DE WEG.

De vraag of een openbare weg al dan niet
met een spoor belegd is, in de zin van
a1·tilcel 52, 2°, van de Wegcode, is onafhankeli,ilc van de breedte van de weg.
(ABELANET, T. VAN VAERENBERGH.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 maart 1953 door het Hof van
beroep te Brussel gewezeil ;
Over het enig middel : schending van
artikelen 52, 2°, en 55 van het koninklijk
besluit van 1 februari 1934, bevattende
het algemeen reglement op de politie van
het verkeer, 1382 van het Burgerlijk Wetboek, en voor zoveel als nodig, 420 van het
Strafwetboek en 97 der Grondwet, doordat, na vastgesteld te hebben dat de aanrijding zich heeft voorgedaan. op de samenloop van de Koninginnelaan en de Claessensstraat, en dat bij deze samenloop, de
Marie-Christinastraat op beide wegen uitloopt en belegd is met tramsporen die
voortlopen -in de Claessensstraat en in de
Koninginnelaan, het bestreden arrest beslist dat de weggebruiker der Claessens-
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.straat « geen voorrang van rechts kan
inroepen tegenover de weggebruikers kDmencle uit de Koninginnelaan ll om reden
dat de Claessensstraat op een gecleelte ha. rer lengte niet met een trari:J.spoor belegd is, dan wanneer het recht op
Yoorrang afhangt van de kenmerken der
sporen waar z~j op het kruispunt uitkomen; waaruit volgt dat de Claessensstraat, belegd met een tramspoor
komend uit de Marie-Christinastraat bij
lmar samenloop met de Koninginnelaan,
hetzelfde belang heeft als deze laatste,
clerwijze clat voorrang verschuldigd is aan
de weggebruiker die van rechts, hetzij
nit de Claessensstraat komt (schencling
van de artikelen 52, 2°, en ii5 van de
vVegcocle), dan wanneer, ten minste, de
door de rechter ten gronde weerhouden
omstandigheid dat de Claessensstraa t op
een gedeelte van haar loop niet zou llelegd zijn met een svoor, niet volstaat om
llet beschikkend gedeelte van llet- bestreden arrest wettelijk te rechtvaan1igen
(schending van artikel 97 der Gronclwet) :
Overwegende dat om te beslissen dat de
uoor aanlegger Abelanet bereden Claessensstraat niet met een tramsvoor belegd
is en dat derhalve het hof van beroep onllevoegd is om kennis te nemen Van de VOrderingen der burgerlijke partijen, het be.streden arrest erop wijst dat een dubbel
trmnspoor, komende van de :Marie-Cllristinastraat naar rechts de Olaessensstraat
indraait en dat uit de breedte van cleze
laatste straat volgt dat de cloor aanlegger
bereden Olaessensstraat op eeu le.ugte van
eirca 47 meter niet meer met tramsvoren
belegd is;
Overweg·ende clat deze beslissiug aldus
aanneemt flat, hoewel een baan met
trampsoren belegrl is zij niettemin in lle
ln·eedte kan worden gesvlitst, met het g·evolg dat enkel het deel t>rnm wnarop een
spoorlijn loopt als met een tramlijn beleglle baan rlient te worden be,;chouwcl ;
Dat zulke verklaring van artikel 52, 2°,
-der Wegcode met de termen ervan strijdig
ts;
Dat het middel rlerhalve gegrond is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, in zover het uitspraak doet
over de vorrleringen der burgerlijke partijen tegen de verweerders en over de
kosten; beveelt dat melding van onclerhavig arrest zal gemaakt worden op de·
kant van de gedeeltelijk vernietigcle beslissing; verwijst de alzo heperkte zaak
naar het Hof van beroep te Gent; verwijst verweerders in ae kosten.
9 november 1953. - 2" kamer. - Y oor.dtte'l', H. Wouters, voorzitter. ~ Ye1·slag{!CVC1', H. De Bersaques. Gelij/Gl-nidende
concln8ie. H. Raoul Hayoit de Termieourt, eerste arlvocaat-genernal. - Plei-

tm·s, HH. Van Ryn en Mallieu (deze
laatste van de Balie bij het Hof van beroep te Brussel).
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VERBREKING.

STRAFZAKEN. J'liiDDEL HIERUI'l' A~'GELEID
DAT DE AANLEGGER UIT HOOFDE VAN ZWARE
DIEFSTAL WERD VEROORDEELD, DAN WANNEER
HIJ SLf~OHTS EEN DIEFSTAL ZONDER VERZWARENDE OMS'rANDIGHEDEN HAD GEPLEEGD. S'l'RAF
WE'l''l'ELIJK
GEREOHTVAARDIGD, AL
WARE HE'l' ~UDDEL GEGROND. MIDDEL NIET
ONTVANKELI,TK.

Is niet ont·vanlceli.ik het middel hieruit
nf{feleid rlat de nanlegger, £lie ·u.it hoofrle ·vnn zwnre diefstal veroordeeld wen'l,
slechts een diej'stnl zonder verz·wnrende
omstn-MU{fheden hnd gepleegcl, wnnneer
de nit{feSp1'07Gen 8t·raf wettelij7G zmt blijven, nl wn·re het middel geg1'0nd (1).
(YOLOKAEH'l'S.)
ARRES'f.

HET HO:E'; - Gelet op het bestreden
arrest, dp 8 september 1953 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste midclel : schending van
de artikelen 154 en 189 van het Wetboek
van strafvorclering, doordat aanlegger
veroordeeld wenl op grond van de verklaringen van een mecleveroordeelde, verklaringen die tegenstrijdigheden bevatten, en
op groncl van enkele vermoerlens :
Overwegeude dat de in het middel uiteengezette beweringen steun vinden noch
in het bestreden arrest noch in enig ander
procedurestuk waarmede het llof rekening
vermag te liouden;
Dat het milldel in feite niet opgaat;
Over het tweede midrlel : schencling van
de artikelen 467, 484, 485, 486 en 487 van
het Strafwetboek, doordat aanlegger veroorcleeld werrl wegens diefstal gepleegd
met behulp van braak, van inklimming of
van valse sleutels, clan wanneer geen enkel van rleze middelen werden aangewencl
om berloelde cliefstal te plegen :
Overwegende dat rlle uitgesprolmn straf
overeenkomstig cle wet zou blijven zelfs
indien de ver.zwarende omstancligheid, die
door het mirlclel worclt bestrerlen, niet
voor vaststaanrle zou gehouden worden;
Dat het micldel, dat, al ware het gegrond, de wettelijkheid van de beslissing
------------

(1) Verbr., 11 mei 1953 (An·. T'e•·bt·., 1953,
biz. 623; Bull. en PAsrc., 1953; I, 704).

-
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onaangetast zou laten, niet ontvankelijk
is;
En overwegende dat de substantieie of
op struf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nugeleefd en dat de
straf overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
!l november 1953. - 2" kamer. - Voorzitte1', H. Wouters, voorzitter, - Ve1·slaggev'e1·, H. van Beirs. Gelijlcluidende
concl1tsie, H. Raoul Hayoit de Termi-

court, eerste aclvocaat-generaal.
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J'\IIILITIE. - VRIJLA'l'ING VAN DIENST OU MORELE GROND. - lNGESOHREVENE WAARVAN
DRIE BROEDERS HUN AOTIEVE DIENST VOLBRAOH1' HEBBEN. - BROEDER DIE ZIJN AO'l'IEVE DIENST HEEFT VOLBRAOHT EN ALS POLI'l'IEKE GEVANGENE EEN GEVANGENSOHAP HEEF'l'
ONDERGAAN. - 0MSTANDIGHEID DIE NIET 'l'OELAA'l' TE BESLISSEN DA'r l'WEE BROEDERS VAN
DE DIENS'l'PLIOHTIGE HUN ACTIEVE DIENS1'
HEBBEN VOLBRACH'l'.
Artilcel 12, 2°, van de wet op de militie,
dat in m·edestij d de ingeschrevene
waa1·van d1·ie broeders h1m actieve
dienst volbracht hebben van alle dienst
v1·ijstelt en dat de gevangenschap van
minstens zes maanden door een broeder als politielce gevangene ondergaan
rnet een broedeTd·ienst gelij lcstelt, laat
niet toe als twee broederdiensten te
aanzien het teit dat een zelfde broeder
van de dienstplichtige zijn actieve
dienst volb1·acht heeft en, daarenboven,
een .Qevangenschap van zes maanden als
politielce gevangene ondergaan heeft.

(VERVAELE.)
ARREST.
HIDT HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing op 24 juni 1953 door de Hoge
Militieraad gewezen;
Over het enig micldel : schending van
artikel 12, 2°, cler wet van 15 juni 1951,
doordat de bestreden beslissing aanleggers aanvraag om vrijlating van dienst,
die gesteund was op drie broederdiensten,
afwijst om de redenen dat « de dienstplichtwet vereist dat drie broeders hun
actieve dienst volbracht hebben of zich in
een daarmede gelijkgesteld geval bevinden, 'wat uitsluit dat in het hoofd van een
en dezelfde persoon twee· broederdiensten
zouden kunnen verenigd of ingeroepen
worden», dah wanneer 1° de vader van
aanlegger als politieke gevangene in een

Duits concentratiekamp overleden is, feit
dat lui dens artikel 12, 2°, alfi een broederdienst aangezien wordt; 2° de broeder van
aanlegger, Marcel, enerzijcls, als dienstplichtige der lichting van 1935 zijn militaire dienst volbracht heeft, en, anclerzijds daarenboven als politieke gevangene
gedurencle de oorlog meer dan zes mamJden gevangenschap heeft ondergaan; dat
de bestreclen beslissing ten onrechte verklaart dat geen twee broederdiensten in
het hoofd van een persoon kunnen ingeroepen worden, clan wanneer artikel 12,
2°, niet aileen het volbrengen van de actieve dienst in aanmerking neemt, doch
ook nog het feit van, als politieke gevangene, een gevangenschap van minstens
zes maanden te hebben ondergaan, zodat
de wet niet de broecler als politieke gevangene, maar het feit van de politieke
gevangenschap in acht neemt :
Overwegende dat, om in vredestijd van
alle dienst vrij te worden gesteld, artikel 12, 2°, uitdrukkelijk vereist dat drie
broeders van de ingeschrevene hun ac_tieve cli_enst volbracht hebben;
'
Dat dit artikel, na te hebben bepaald
welke militaire toestand in hoofde van de
broeder als volbrachte actieve dienst geacht wordt, sommige oorlogsfeiten opsomt welke in hoofde van de vader, de
moeder, de broeder of de zuster van de
dienstplichtige met een broederdienst ge-lijkgesteld worden;
Dat de wet, waar zij sommige feiten in
hoofde van de leden van het gezin als een
actieve dienst volbracht door een broeder
aanziet, niet afwijkt van het beginsel dat
drie leden van het gezin van de ingeschrevene hetzij hun actieve dienst moeten
volbracht hebben, hetzij het slachtoffer
van een met de actieve dienst gelijkgesteld feit moe ten geweest zijn;
Waaruit volgt oat het rniddel naar
rechte faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
!) november 1953. 2° kamer. - VoOTzUter, H. ·wouters, voorzitter. - Ve1·slaggever, H. de Olippele. - Gelijlcluidenrte
conclu.sie, H. Raoul Hayoit de Termi-

court, eerste advocaat-generaal.
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VOORZIENING IN VERBREKING. TERMIJN. - l\fiLITIE.
Geschiedt te laat en is, bi_igevolg, niet
ontvanlcelijlc, de voorziening tegen een
beslissin.Q 11an de hoge militieraad d'ie
naa1· de grijjie van het hot gezonden
wenl doo1· de dienstplichtige meer dan
vijftien dngen nadat deze van de bestre-
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den besUssing lcennis heeft gekregen {1). (Wet van 15 juni 1951, art. 52,

par. 2.)
{SLABBYNCK.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing op 22 mei 1953 door de lloge
militieraad gewezen;
Over de ontvankelijkheid van de voor·ziening :
. Overwegende dat aanlegger van cle bestreden ~ beslissing kennis gekregen heeft
op 28 mei 1953 en dat llij slechts op 7 juli
1953 zijn voorziening bij aangetekend
schrijven naar de griffie van het hof ge·zonden heeft;
Overwegende dat luidens artikel 52 der
dienstplichtwet van 15 juni 1951 cle voorziening op straffe van nietigheid moet
_gezonclen worden binnen de vijftien clagen
nadat de dienstplichtige van de bestreden
beslissing kennis heeft gekregen;
Waaruit volgt dat de voorziening niet
ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
9 november 1953. - 2• kamer. - Voo1·zitte1", H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. de Olippele. - Gelijkl·tt'idencle
conclus·ie, H. Raoul Hayoit de Termi-

.court, eerste advocaat-generaal.
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MILITIE. -

BUITENGEWOON UlTSTEL. GES'l'EUND OP AR'riKEL 1l VAN DI~ WE'l' OP DE
MILI'l'IE. VooRWAARDE.

'Opllat een dienstplichUge het bij artilcel 11 van de wet op lle militie. voorzien
b1titengewoon uitstel zon lcunnen belcom.en, m.oet het overli,iclen van een gezins lill of een ller bij lle wet rnet llergelijlc overlijden gelijlcgestellle feiten zich
voo1·gecla.an hebben na het verstt"ijken
van ile term.ijn gestelll vom· lle inllie.ning van lle aanvragen om uitstel. (Wet

van 15 juni 1951, art. ll, par. i, en 17,
par. 2.)
(POTLOO'l'.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
·beslissing, op 8 juli 1953 door de hoge
militieraad gewezen;
Over het eerste middel : afgeleid uit de
·scllending van artikel 10, paragraaf 2, 1 o
-en 2°, van de wet van 15 juni 1951 betref(1) Verbr., 1 december 1952 (Bttll. en PAsrc.,
1953,. I, 211).

femle de dienstplicht, doordat de bestreden beslissing, uitspraak doende over een
aanvraag om buitengewoon uitstel voorzien bij artikel 1l van voormelde wet,
die aanvraag heeft afgewezen niettegenstaande de bij gezegd artikel 10 gestelde
voorwaarden vervuld waren, daar aanlegger de kostwinneer is van zijn gebrekkige
vader, weduwnaar met twee minderjarige kinderen :
Overwegende dat de beslissing aanleggers aanvraag, gesteund op de artikelen 11 en 10, paragraaf 2, 1 o, van de wet
van 15 juni 1951, verwerpt omdat er zich,
na het verstrijken van de termijn gesteld
voor de indiening van de aanvragen om
uitstel, in de samenstelling van de familie
van aanlegger, inzonderheid wat betreft
cle gezondheidstoestand van de vader van
aanlegger, geen wijziging heeft voorgeclaan naar de zin van de artikelen 11,
paragraaf 1, en 17, paragraaf 2, van becloelcle wet ;
Overwegende dat die vaststelling het
bestreclen dispositief wettelijk rechtvaarcligt en clat het micldel naar recht faalt;
Over het tweecle miclclel : luidencle als
volgt : « dat mijn aanvraag tot uitstel na
het verstrijken van de termijnen ingediencl wercl, cloeh clit te wijten is aan
mijn onwetenclheid, ik vraag dat mijn
aanvraag tot uitstel zou beschouwd worden als laattijclig ingecliend, zoals voorzien door artikel 18 van het koninklijk
besluit van 30 october 1951, houdende bepaling van cle datum van inwerkingtr~
cling en regeling van de toepassing van
de clienstplichtwet van 15 juni 1951 ll :
Overwegencle clat dergelijk verzoek geen
micldel tot verbreking van de bestreden
beslissing uitmaakt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en llet verzoek.
9 november 1953. - 2" kamer. - Voorzittet· en ve·rsla{J{Jev-er, H. Wouters, voorzitter.
Gelijlcluillenll-e
conclusie,
H. Raoul Hayoit cle 't'ermicourt, eerste

aclvocaa t-generaal.
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l\HLITIE. -

VUIJLA'l'ING VAN DIENST OM MORELE GROND. lNGESCHREVENE WAARVAN
DRIE BROEDERS HUN ACTIEVE DIENST VOLBRACH'!' HEBBEN. BROEDERS DIE MINSTENS
HUN AC'l'IEVE DIENS'l' REBBEN OF ALTHANS
WORDEN GEACHT TE REBBEN BEGONNEN VQOR
RET VERS'l'RIJKEN VAN DE VOOR RET INDIENEN VAN DE AANVRAGEN OM VRIJLATING BEPAALDE 'J'ERMIJN.

Opdat cle rlienstplichtige, lcrachtens artilcel 1'2, '2°, van cle wet op de m.iUtie, in

-153vredestijd vr-ij van dienst we.ze. om de
t·eden dat drie zijner broeders hun acUeve dienst volbracht hebben, moeten
de bt·oeders, waat·van de dienst inget·oepen wordt, h1m actieve dienst hebben begonnen of geacht wm·den te hebben beqonnen 1)()6r het verstrijlcen van
de vooi· het inrlienen van de aanvragen
om vrijl{~Ung bepaalde tennijn.
(VAN BOVEX.)

ARHEST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 3 juli 1953 door de hoge
militieraad gewezen;
Over het enig middel : afgeleid uit de
schending van artikel 12, 2°, van de wet
van 15 juni 1951 betreffende de dienstplicht en van artikel 5 van de wet v;m
22 juli 1952 tot wijziging van voormelde
wet, doordat de bestreden beslissing aanleggers aanvraag om vrijlating van dienst
om morele grond, voorzien bij artilwl.12,
2", van de wet van 15 juni 1951, ingediend
bij toepassing van artikel 5 van de wet
van 22 juli 1952, heeft afgewezen om reden
dat aanlegger slechts twee broederdiensten telde op 31 januari 1952, datum waarop, volgens gezegd artikel 5, de ingeschrevenen, geroepen om in het contingent 1953
te worden ingedeeld, de bij artikel 12, 2",
van de wet van 15 juni 1951 vereiste voorwaarden inoeten vervullen om aanspraak
op vrijlating te kunnen maken, en dat het
feit dat een derde broeder van aanlegger,
welke op 12 februari 1953 v66r het recruterings- en selectiecentrnm verschenen is,
alwaar hij door zijn aanwijzing voor de
dienst krachtens artikel 57 van de dienstplichtwet de hoedanigheid van militair
verworven heeft, en welke sedert 1 april
1953 onder de wapens is, niet in aanmerking kan genomen worden, gelet op de bepalingen van voormeld artikel 5, vermits
dit feit slechts is ontstaan na 31 januari
1952, dan wanneer dergelijke beslissing.
strijdig is met de geest van artikel 12, 2",
van de wet van 15 juni 1951, daar aanlegger zich eerst practisch in de mogelijkheid heeft bevonden een aanvraag om
vrijlating in te dienen na 12 februari 1953,
datum waarop zijn derde broeder v66r
het recruterings- en selectiecentrum werd
opgeroepen :
Overwegende, enerzijds, dat ~trtikel 12,
2°, van de wet van 15 juni 1951 bepaalt
dat de ingeschrevene waarvan drie broeders hun actieve dienst volbracht hebben
in vredestijd van alle dienst wor<lt vrijgesteld, en dat geacht worden hun actieve
dienst volbracht te hebben onder meer
de broeders in werkelijke dienst, met bepaald of onbepaald verlof, op non-activiteit gesteld, wegens ziekte of lichaams-

gebreken, gepensionneerd of bij reform
ontslagen, ter beschikking gesteld van de
Minister van kolonH~n overeenkomstig artikel 63, paragraaf 4, na het einde van
hun dienstplicht afgedankt of ~n een van_
die toestanden overleden;
Dat al de aldus bedoelde toestanden onderr;tellen, zoals trouwens blijkt uit deuitdrukking « broederdienst ll voorkomend
in artikel 12, 2°, dat de broeders van de
ingeschrevene hun actieve dienst begonnen ·hebben, of althans worden geacht te
hebben begonnen v66r het verstrijken van
de voor het indienen van de aanvragen
om vrijlating bepaalde termijn;
Overwegende, anderzijds, dat artikel 13
van het koninldijk besluit van 30 october
19G1, houdende onder meer regeling van de
toepassing Yan de dienstplichtwet van
15 juni 1951, en inzonderheid van artikel 20, paragraaf 1, 3°, bepaalt dat de
aanvraag om vrijstelling op morele grond
moet worden ingediend in de loop van de
maand januari van het jaar dat aan het
jaar voorafgaat waarnaar de lichting van
de aanvrager genoemd is;
Dat, dienvolgens, de bij artikel 12 van
de wet van 15 juni 1951 voorziene voorwaarden ten laatste op de 31° van be-doelde maand januari moeten vervnld
zijn;
Dat de uitzonderlijke gunstmaatregel
vnn artikel 5 van de wet van 22 juli 1952,
beperkt zijnde tot de ingeschrevenen. geroepen om in het contingent 1953 te worden ingedeeld, een bevestiging van die regel inhoudt door de 31 januari 1952 als
datum te stellen waarop de bij artikel 12,
1 o of 2°, der wet van 15 juni 1951 tot .
nijlating van dienst vereiste voorwaarden dienen vervuld te zijn;
Overwegende dat het middel niet kan
aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
9 november 1953. - 2° kamer. - Voorzitte·r en ve'l'slarmevm·, H. Wouters, voorzitter.
GeHjlcluidende · conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
ad voca at-gener aal.
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:MILITIE. -

DIENSTPLICH'l'IGE ONMISBAAR
VOOR HE'l' BEDRIJE' VAN Zl,JN OUDERS. DIENS1'PLICHTIGE ONMISBARE KOSTWINNER
VAN Z!.JN OUDERS. 0NDERSCHEIDEN BEGRIPPEN.

A1·ti./cel 10, pa'l'agraaf 2, 8°, van de wet
1!an 15 j1mi 1951 op de militie, dat recht
OlJ t~-itstel toelcent aan de dienstplichtige die onmisbaar is voor een landbonw-, nijvet·heids- of kandelsbedrijf, _

-154dat hij voor eigen !'elcen·ing of voo1· !'ekening van zijn ouder·s ·ztitbaat, onderstelt niet dat de dienstpliohtige de onmisbare lcostwinner van zijn onders
weze, zoals, i.ntegendeel, vereist worrzt
lloor at·tilcel 10, paragrrwf 2, 1°, tian dezelflle wet.

(GHYSSELS.)
ARREST.
BET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 8 juli 1!153 door cle lloge
militieraad gewezen;
Over llet enig middel : afgeleid nit de
scllending van artikel 17, paragraaf 2,
van de wet van 15 juni 1!l51 betreffende de
dienstplicllt, doordat de bestreden beslissing aanleggers aanvraag om vrijlating
van dienst op morele grond, voorzien bij
artikelen 12, 4°, en 10, paragraaf 2, 1 o,
van voormelde wet, lleeft afgewezen om
reden dat uit het voorgelegdl geneeskundig attest niet kan afgeleid worden dat
aanleggers vader, oud 57 jaar, als verloren voor het gezin, naar de zin van artikel 17, paragraaf 2, van die wet, kan beschouwd worden, dan wanneer de hoge
militieraad aldus geen ernstige en juiste
toepassing van laatstvermelde wetsbepaling heeft gemaakt en uitspraak heeft geclaan tegen de wil van de wetgever, claar
hetzelfde rechtscollege, beslissende over
een aanvraag om uitstel op grond van artikel 10, paragraaf 2, 8°, van dezelfde wet,
op 4 december 1952 heeft aangenomen dat
aanlegger onmisbaar is voor het landbouwbedrijf dat hij voor rekening van
zijn ouclers uitbaat, hetgeen insluit dat
aanleggers vader als verloren voor bet
gezin, naar de zin van gezegd artikel 17,
paragraaf 2, client te worden bescbouwd :
Overwegende, enerzijds, dat de recbtscolleges in militiezaken, gebruik makencl
van hun souvereine beoordelingsmacht,
souverein in feite beslissen of het gezinslid, van wiens overlijden de uitstelverlening of de vrijlating van dienst afhankelijk is gesteld, als verloren voor bet gezin
client beschouwd te worden ingevolge
ziekten, gebrekkigheden, familieverlating
of langdurige vermissing;
Overwegende, anderzijds, dat de grond
van de aanvraag, waarover de bestreden
beslissing uitspraak gedaan heeft, zijnde
deze voorzien bij artikel 12, 4°, van de
wet van 15 juni 1951, onderscheiden is van
de groncl van de aanvraag om uitstel,
waarover de in bet midclel ingeroepen beRlissing van 4 december 1952 met betrekking tot een voorgaande lichting uitsptaak gedaan heeft, zijnde cleze voorzien
bij. artikel 10, paragraaf 2, 8°, van dezelfde wet;
.
Dat laatstbedoelde grond niet onderstelt dat de aanvrager de kostwinner van

ZlJTI ouders
weze, zoals. integendeel,
wordt vereist door artikel 12, 4°, in zover
het naar artikel 10, paragraaf 2, 1°, verwijst;
Overwegende dat het middel niet kan
aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.

!l november 1953. - 2" kamer. - Voot·zittet· en verslagge;ve1·, H. Wouters, voorzitter.
Gelijlclttillende
oonolusie,

H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.
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VOORZIENING IN VERBREKING.
lVIILITIE. - VOORBEHOUD VAN RECHTEN.
1\llAAKT GEEN VOORZIENING UI'f.
Eon verzoelc om voorbehond van reohten
1naalct geen voorziening in verbrelcing
nit.

(VAN ROY.)
ARREST.
HEY HOF; - Gelet op de beslissing,
op 15 juli 1953 door de herkeuringsraad
van de provincie Antwerpen gewezen,
waarbij Jean Van Roy als geschikt voor
de dienst werd aangewezen;
Overwegende clat voornoemde dienstplichtige, in zijn verzoek de toestand zijner gezondheid kenbaar maakt en voorbehoud maakt voor de gebeurlijke verwikkelingen die het gevolg zouden zijn
van zijn oproeping onder de wapens;
Dat een voorbehoud van rechten geen
voorziening in verbreking uitmaakt;
Om clie redenen, verwerpt het verzoek.
9 november 1!153. - 2° kamer. - VoO!'zittOi' en vm·slaggeve·l', H. Wouters, voorzitter.
Gelijklwiclende
conclusie,
H. Raoul Hayoit cle Termicourt, eerste
aclvocaat-generaal.
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VERHURING VAN WERK EN VAN
DIENSTEN. - NIET GERECH'l'VAARDIGDE
AFDANKING. - 00NCLUSIES VAN DE WERKGEVEH. - AANVOERING DA'f, VOOR DE RAMING
VAN HET NADEEL, REKENING DIEN'l' GEHOUDEN
MET EEN BEDING VAN HET CONTRAGl'. BEDING VAN EENZIJDIGE OPZEGGING DOOR
DE WERKGEVER. - ARREST DAT VASTSTELT'
DA'l' DIT BEDING AFHANKELIJK IS VAN EEN
VOOI~WAARDE DIE NIET VERWEZENLIJK'f WAS
OP HE'l' OGENBLTlC VAN DE CONTRACTBREUK. -

-155VAS'l'STELLING DIE GEEN ANTWOORD VERS'l'REK'l' OP DE AANVOERING DA'l' DE OMVANG
VAN RET NADEEL MOEST BEiNVLOED WORDEN
DOOR RET BES'l'AAN ZELF VAN RE'l' BEDING.

Wanneer de werlcgever, gedaagd tot vergoeding vim het nadeel beroklcend door
een n·iet gerechtvaardigde nfdanlcing,
v66t· het verst·rijlcen van het contract,
1Jan de pm·soon die hij in d·ienst had
genom,en, bij conalusies aanvoet·t dat,
voor de t•aming van het nadeel, rekening dient gehouden met een beding
1Jan het contract dat aan de wer·lcgever
het t·echt toelcent v66r· het nonnaal
vet·strijlcen van het contract einde er
aan te stellen, beamtwoordt het an·est
(lie conclu.sies niet op passende wijze
·waar het zich er toe bepet·lct vast te
stellen dat een voot·waarde, waarvan
de ttitoefening van dit recht afhanlcelijlc
wns gesteld, op het ogenlililc van de contr·actbre·nlc niet venoezenlij let r,vas, zonder na te gaan of het bestaan zelf van
dergelij lee clausttle de omvang van het
nacleel n·iet moest befnvloeclen.
(DE! PERSONENVENNOO'l'SCRAP ME'l' BEPERKTE
AANSPRAKELMKREID << LES A'l'ELIERS DE CONSTRUC'l'ION SAIN'J'-ELOY >> '1'. DE MARIEU.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 februari 1952 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
Overwegende dat nit de vermeldingen
van het bestreden arrest blijkt dat op
31 mei 1949 drie overeenkomsten tussen
partijen werden gesloten; dat, in de eerste, verweerder aan aanlegster afstand
deed van een door hem uitgebaat nijverheidsbedrijf; dat in de tweede, aanlegster verweerder als teclmisch-bestuurder
in dienst nam voor een termijn van negen jaar, met. beding dat aanlegster de
overeenkomst na het derde en het zesde
jaar zal mogen verbreken in geval zij aile
werkzaamheid zou stilleggen in het bedrijf dut zij in de voorheen door verweerder voor eigen rekening betrokken lokalen zou hebben voortgezet ; dat gezegde
Iokalen, door een derde overeenkomst, in
lluur werden gegeven aan aanlegster, die
om de drie jaar die hnnrovereenkomst
vermocht op te zeggen;
Overwegende dat het arrest tevens vaststelt dat aanlegster op 29 april en 5 mei
1950 de tussen ·haar en verweerder bestaande dienstovereenkomst heeft opgezegd, overeenkomst die door de wet van
7 augustus 1922 niet beheerst was;
Dat het, in strijd met aanlegsters bewering, beslist dat die afdanking niet ge·
rechtvaardigd was en dienvolgens aan
verweerder een totale som van 848.000 fr.
toekent, bedrag dat overeenstemt met de

wedden en commissielonen die hij tot het
verstrijken van de termijn van negen
jaar zon verdiend hebben;
Overwegende dat de voorziening het
arrest bestrijdt voor zoveel het het bedrag van de aanlegster ten Iaste gelegde
vergoeding op dit cijfer heeft vastgesteld;
Over het tweede middel : schending
van de artikelen 1107, 1147, 1149, 1150,
1151 en 1184 van het Bnrgerlijk Wetboek;
en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest, dat de vergoeding moest
schatten welke aan verweerder verschuldigd was tengevolge van de als ongerechtvaardigd erkende opzegging, geweigerd heeft het felt in aanmerking te nemen, dat het door verweerder werkelijk
ondergaan nadeel kon beperken, inzonderheid het feit dat het bediendencontract
gesloten voor een op voorhand bepaalde
termijn van negen jaar krachtens een
bepaling van het contract, op geoorloofde
wijze door aanlegster bij het verstrijken
van het derde jaar had kunnen verbroken worden, onder een voorwaarde welke,
feitelijk, sedert de dag der opzegging verwezenlijkt was, en die die weigering heeft
gegr•ond op de enkele beschonwlng, welke
niet past en welke die weigering niet kan
rechtvaardigen, << dat die opzeggingsvoorwaarde niet verwezenlijkt was op het
ogenblik van de contractbrenk door beroepster (thans aanlegster) zodat zij thans
niet meer tegen beroepene (bier verweer"
der) kan ingeroepen worden» :
Overwegende dat aanlegster in haar
v66r de rechter over de grond genomen
conclnsies staande hield, dat voor de raming van het nadeel rekening diende geIwuden met het beding waarbij aanlegster
zich de mogelijkheid had voor!Jelwuden
bij het verstrijken van het derde en van
het zesde j aar aan de tussen partijen gesloten dienstovereenkomst een einde te
maken, in geval de exploitatie van het
in de voorheen door verweerder !Jetrokken
Iokalen voortgezet bedrijf zou stilgelegd
worden;
Dat aanlegster erbij voegde dat, daar
die laatste ge!Jeurlijkheid zich op 16 mei
1952 moest verwezenlijken, het contract
slechts een duur van twee jaar meer had,
wanneer zij op 29 april 1950 aan verweerder opzegging gegeven heeft;
Overwegende dat het arrest, na het bestaan van het aangevoerd beding te hebben vastgesteld, hierop wijst dat << die opzeggingsvoorwaarde niet verwezenlijkt
was op net ogen!Jlijk van de contract-"
!Jreuk door aanlegster » en daarnit afIeidt dat zij thans n~et meer kan ingeroepen worden;
Overwegende dat de rechter over de
grond nit de door hem gedane vaststelling ·
aileen ·mocht afleiden dat, op het ogenblik .
van de verbreking, niet !Jleek dat het.
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contract slechts nog een duur van twee
jaar had;
Overwegende, daarentegen, dat de door
de rechter over de grond aangevoerde reden geen passend antwoord uitmaakte op
de conclusies, voor zoveel in deze beweerd
werd dat, ter vaststelling van het nadeel,
rekening diende gehouden met het bestaan van dit beding dat aan verweerder
het risico deed lopen van een verbreking
van het contract door aanlegster, v66r
het verstrijken van de termijn van negen
jaar;
Dat het arrest dienvolgens het in het
middel aangeduid artikel 97 van de
Grondwet schendt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch enkel in zover het, uitspraak doende over het hoofd- en over
- het incWenteel hoger beroep, op 848.000 fr.
het bedrag bepaalt van de door aanlegster verschuldigde vergoeding, wegens onregelmatige verbreking van het dienstcontract, en aanlegster tot de kosten van
beide aanleggen veroordeelt; beveelt dat
melcling van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van het gedeeltelijk vernietigd arrest; veroordeelt ver"
weerder tot de kosten van de aanleg in
verbreking; verwijst de alzo beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Gent.
12 november 1953. -1° kamer. - VoOi'zittM, H. Vandermersch, raadsheer waarnemetid voorzitter.
Verslag,qever,
H. Piret GelijlcMtidende concl1tsie,

H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Delacroix en della Faille d'Huysse.

EINDE TE STELLEN. - HUUBOVEREENKOMSTEN WAAROP DIT RECHT TOEPASSELIJK IS.
1° Tot beoordeling van de ontvanlcelijlcheid van een voorziening, heejt het
Hot de bevoegdheid om na te gaan of
de haM' overgelegde stuklcen het bewijs leveren van de berusting v,an de
aanleg,qer in de bestreden beslissing (1).

(Stilzwijgende beslissing.)
2° Een stilzwijgende berusting in een vonnis lean slechts worden ajgeleid uit daden of jeiten die op een zelcere en niet
d1tbbelzinnige wijze doen blijlcen van
het inzicht van de partij om zich aan
de bewezen beslissing te onderwerpen· (2).
3° Het 1·echt een einde te stellen aan een
onder toepassing van de wet van
30 april 1951 vallende handelshuurovereenlcomst, hetwellc aan de verhwttrdei·
ve1·leend wm·dt dom· artilcel 33, alinea 4,
1jan die wet, zoals het bij de wet van
24 december 1951 vei'lclaai·d werd, is enlcel toepasselijlc op de wettelijlc verleng de huurove1·eenlcomsten met bepaalcle fl1t·u·r, op d(:l hu1trovereenlcomsten met onbepaalde du•1u· en op de
h1t1trovereenlcomsten die het voorwerp
van een stilzwijuencle wedei·inh·nring
zijn [Je1.veest (3).

(KEERSMAECKERS, '1'. VANAKEN EN CONSORTEN.)
AR.REST.

RUSTING IN DE BESTREDEN BESLISSING. -MACHT VAN RET HOF OM ZEIN VERBANO MET
DE ON'l'VANKELIJKHEID VAN DE VOORZIENING
'l'E BEOORDELEN.
2? BERUSTING. - STILZWIJGENDE BERUSTING IN EEN RECH'l'ERLIJKE BESLISSING. BEGRIP.
3° HANDELSHUUROVEREENKOMSTEN. - WET VAN 30 APRIL 1951. - AR'l'IKEL 33, ALINEA 4. - RECHT VOOR DE
VERHUURDER AAN DE HUUROVEREENKOMST

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 14 juli 1952 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Turnliout;
Over de grond van niet-ontvankelijk·
heid door de eerste en de tweede verweerder opgeworpen en afgeleid uit aanleggers berusting in de bestreden beslissing:
Overwegende dat het bestreden vonnis
de aan aanlegger door de eerste en de
tweede verweerder tegen 4• maart 1952
gegeven opzegging, bij toepassing van artikel 33 van de wet van 30 april 1951, op
de handelshuurovereenkomsten goed en
geldig verklaart, en hem veroordeelt om
tegen 1• augustus 1952 het goed te verlaten;
·
Overwegende dat dit vonnis aan aanleg-

(1) Verbr., 13 maart en 12 juni 1953 (A•·r.
1953, blz. 474 en 698; Bull. en PAsiC.,
1953, I, 535 en 800), alsook de nota's 1 en 2
onderaan verbr., 26 november 1951 (Bull. en
PASIC., 1952, I, 158).
(2) Verbr., 12 juni 1953, vermeld in de vorige nota en nota 1 onderaan dit arrest; 3 november 1949 (Ai'1'. Yerbr., 1950, blz. 107;
Bull. en PASIC., 1950, I, 116).
'

(3) Verbr., 15 januari en 28 mei 1953 (Ar1·.
Ve1·b•·., 1953, blz. 294; Bull. en PAsrc.,
1953, I, 327 en 748); TSCHOFFEN EN DuBRU, Les
ba11X commerciaux, blz. 96 tot 98; P ATERNOSTRE, Baux commercia1!X et fonds de commerce,
n" 334 tot 337; Pa•·lem. Bescheid., Kamer van
volksv ., zittijd 1950-1951, n' 207, blz. 14;
Parlem. Bescheid., Senaat, zittijd 1951-1952,
n' 30, blz. 3.
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ger op 30 jnli 1952 werd betekend met bevel de door de· rechtbank bevolen nitdrijving ten nitvoer te brengen; dat, bij exploot van dezelfde dag aanlegger verweerders dagvaardde om zich te horen veroordelen tot de betaling van de nitwinningsvergoeding voorzien bij artikel 25 van
voormelde wet, en om te horen zeggen
dat aanlegger zich in het gehuurd goed
zal mogen behonden tot dat elke welkdanige hem verschuldigde vergoedingen
zullen afbetaald zijn;
Overwegende dat deze dagvaarding,
hoewel zij geen voorbehoud van voorziening in verbreking uitdrukt, geen zekere
en ondubbelzinnige berusting van aanlegger in het tegen hem gewezen vonnis nitmaakt·
Dat lnderdaad, ten gevolge van de door
verweerders gedane betekening, aanlegger, om zich tegen de uitvoering van dit
vonnis te verzetten en de lokalen te behonden, over geen andere vordering beschikte dan die welke hij ingesteld heeft;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid
niet kan aangenomen worden;
Over het enig middel : schending van
de artikelen 1, 3, 33 van de wet van
30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten, 1101 en 1134 van het Burgerlijk
\Vetboek, 97 van de Grondwet; doordat
het bestreden vonnis de op 31 mei 1951
aan eiser voor ePn handelshuis tegen
31 maart 1952 gegeven opzegging goed en
geldig verklaart, en eiser veroordeelt het
lmis te verlaten, en deze beslissing rechtvaardigt op grond van artikel 33 van de
wet van 30 april 1951 om reden dat
<< de contractnele vervaldag der hnurovereenkomst, dank zij de opzegging op
:n mei 1951, op 31 maart 1952 dient vastgesteld. Dat immers zo bet vaststaat dat
de overeenkomst van rechtswege en zonder tussenkomst van een cler partijen
sleehts op 31 maart 1958 einde nemen zou,
het even vaststaat flat dezelfde overeenkomst, door de daarin voorziene wilsuiting
van appellanten (verweerders) op 31 maart
1952 vervalt », dan wanneer het bestreden vonnis vaststelt : dat bedoelde handelshunrovereenlwmst « er ene is voor een
dnur van negen jaar ll met recht mits opzegging v66r lwt verstrijken van het
derde en het zesde jaar een einde aan de
hnnr te stellen; dat een opzegging ten
deze slechts op 31mei 1951 betekend werd;
dat het huis ondei· toepassing valt van de
wet op de handelshuurovereenkomst van
30 april 1951, cUe op 20 mei 1951 in voege
i~ getl·eden; waaruit volgt dat, bij toepassing van artikel 3 van gezegde wet, de
dunr van de huurovereenkomst niet
korter mocht zijn clan negen jaar en dat
geen door de verlmurder gegeven opzegging v66r het verlorwn van gezegde negen
jaren een einde ann de lnmrovereenkomst
kon stellen :

Overwegende dat het bestreden vonnis
er op wijst dat niet betwist wordt dat de
tussen partijen gesloten hnnrovereenkomst, ingaande op 1 april 1949 onder
toepassing· valt van de wet van 30 april
1951 op de handeishnnrovereenkomsten;
dat zij gesloten werd voor een dnnr van
negen jaar doch, naar lnid van haar bedingen, door iedere partij verbroken kon
worden mits een drie maanden v66r het
verstrijken van het derde en het zesde
jaar gegeven opzegging;
Overwegende dat het vonnis, in strijd
met aanleggers conclnsies, de bewering
van de eerste twee verweerders aanneemt
volgens welke de door hen op 31 mei
1951 gegeven opzegging op 31 maart 1952
een einde heeft gemaakt aan de hnurovereenkomst, hoewel zij niet beantwoordt
aan de voorwaarden vermeld bij artikel 3,
alinea 5, der op 20 mei 1951 in voege getreden wet van 30 april 1951;
Dat deze beslissing hlerop stennt dat
de opzegging gegeven werd in de bij
artikel 33, alinea 4, derzelfde wet voorziene term en en termijnen;
Maar overwegende dat. zowel nit de
plaats van gezegde alinea in artikel 33 als
uit de voorbereidende werkzaamheden van
deze wet en van de verklarende wet van
24 december 1951 blijkt, dat artikel 33,
alinea 4, enkel toepasselijk is op de wettelijk verlengde hnurovereenkomsten met
bepaalde duur, op de hnnrovereenkomsten
met onbepaalde dnur en op de hnurovereenkomsten die het voorwerp van een stilzwijgende wederinhnririg zijn geweest;
Dat nit de vaststellingen van het bestreden vonnis blijkt dat de tussen partijen gesloten huurovereenkomst tot geen
enkel dezer categorien behoort;
Overwegende <lienvolgens dat, in zover
het de aan aanlegger door de eerste twee
verweerders gegeven opzegging geldig verklaart om reden dat zij overeenkomstig
was met de bij artikel 33, alinea 4, van
de wet van 30 april 1951, voorziene voorwaarden van vorm en termijn, het bestreden vonnis de in het middel bedoelde
wetsbepalingen geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beyeelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt de verweerders tot de kosten; verwijst de zaak naar de Rechtbank
van eerste aanleg te Antwerpen, zetelende
in hoger beroep.
12 november 1953. - 1" kamer. - Voo1·zitte1·, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Versla.rJUever,
H. Bayot. - Gelijlcluidende conclu,sie,
H. Raoul Hayoit de 'l'ermiconrt, eerste
advocaat-generaal. - Pleiters, HR. della
Faille d'Huysse en Veldekens.
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1°

OVEREENKOMST. BEvESTIGING VAN
EEN NIE'!'IGE VERBIN'J'ENI·s. AR'L'IKEL 1338
VAN RET BURGERLIJK WETBOEK.- DRAAGWIJD'!'E.

2°

OVEREENKOMST. -'- BEVESTIGING VAN
EEN NIETJGE VERBINTENIS. VERZAKING VAN
RET RECHT. OM ZICR OP DE NIEi'IGHEID 'I'E
ERNSTIGE EN ZEKERE WILSBEROEPEN. Ul'!'ING IS VEREIST.

1° ArtilceL 1338 van het BttrgerUjk Wetbock somt niet aUeen de vereisten op
waan;an de wet de rJeLdigheid afhanlceU:ik maalct van het geschrift dat bestemd is om ten bewijze van de bevestiginf! van een n·ieUge verbinten·is te dienen, maa1· bepa(£lt oolc de ·voonoawrden
·waarvan de intrinsielce geLdighei.d van
iedere hetzij stUzwijgende of nitd.n~k
lceLij lee 1Jevestig·ing athangt (1).
2° De bevestiging van een nietige verbiritenis is de ·ve·rzalcin.CJ van het 1·echt om
zich op de. nietigheid te beroepen en onde·rsteU, dienvolgens, een e·rnstige en zelcere ·wils·ztiting (2).
(DELBAR, T. THIRAN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 november 1951 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 1311 en 1338 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet
doorclat, na vastgesteld te hebhen dat
aanlegger in verureking aanvoert dat verweerster niet meer ontvankelijk is om tegen de door haar tijdens haar minderjarigheid aang·egane verbintenis op te komen, flaar zij, meerflerjarig geworden
zijncle, cleze bekraclltigd lleeft, llet bestreclen arrest laat gelclen clat llet op aanlegger 1'ust llet bewijs te leveren van
die bekrachtiging en van het feit dat
daarbij aan de in a:rtikel 1338 van het
Burgerlijk Wetboek neergelegde vereisten
werd voldaan, en aan aanlegger zijn vordering ontzegt om reden dat het door
·verweerster op 22 juli 1943 ondertekende
geschrift aan het hij dat artikel voorgeschrevene niet heantwoordt, dan wanneer
floor de aldus becloelde voorschriften van
lid 1 van artikel 1338 novens de schriftelijk opgemaakte akte van bevestiging· al(1) DE PAGE, b. II, n" 798 en 799; verbr .,
25 februari 1943 (A1··r. Ve1•br., 1943, blz. 46;
B·ttll. en P ASIC., 1943, I, 72).
(2) Verbr., 12 juni 1953 (An·. Verb1·., 1953,
blz. 695; Bull. en PAsrc., 1953, I, 797, en
nota 2, blz. 708) .

leen regels worden gesteld en, vermits
zij niet met inachtneming van bepaalde
vormen flient te geschieden de bevesti. ging kan bestaan onafhankelijk van het
·instr·umentttm waardoor zij wordt vastgesteld, en zelfs stilzwijgend kan zijn en,
onder meer, uit een vrijwillige uitvoering kan blijken: en dan wanneer het bestreclen arrest, door het gebeurlijk bestaan van dergelijke bevestiging· niet in
aanmerking te nemen, in elk geval de
door de rechter over de gTond te flien
aanzien voorgestane leer onzeker laat en
dienvolgens client te worden heschouwcl
als niet zodanig met redenen te zijn omkleed als door de wet gevergd wordt :
Overwegencle dat artikel 1338 van het
Burgerlijk Wetboek, hoewel opgenomen
in afdeling I van hoofdstuk VI van titel III van hoek III, welke afdeling op
het schriftelijk bewijs van de verbintenissen betrekking heeft, niet aileen de vereisten opsomt waarvan de wet de geldigheid afha:i:Lkelijk maakt van het geschrift
dat bestemcl is om tot bewijs van de bevestiging van een nietige verbintenis te
clienen; clat het ook de voorwaarclen bepaalt waarvan de intrinsieke geldigheid
van iedere hetzij stilzwijgencle of uitdrukkelijke bevestiging afhangt;
Overwegencle derhalve dat, door te verklm·en dat « wijl het niet aan het bij de
wet voorgeschrevene beantwoordt 11, het
door verweerster Germaine Thiran op
22 juli 1943 ondertekenfle geschrift waarin deze haar schuld bekent, afgezien van
de vorm ervan heschouwd, niet als bevestiging kan gelden van de door haar in
april 1942 toen zij nog minderjarig was
aangegane verbintenis welke cleswege
door nietigheid aangetast was, en door
anclerzijds in de termen zelf van artikel 1338 van het Burgerlijk Wetboek te
wijzen op de in clit artikel bepaalfle vereisten, waarvan niet-vervulling met zich
brengt dat de schulclhekentenis van 1943
niet als bevestiging gelden kan, bet bestreden arrest duidelijk en ondubbelzinnig beslist dat de schuldbekentenis van
19!3 noch een uitdrukkelijke noch een
stilzwijgencle bevestiging van de in 1942
aangegane verbintenis uitmaakt;
Overwegenfle, hovendien, flat het arrest, zowel op grond van eigen beweegreclenen en van die van de eerste rechter
waarnaar het verwijst, de redenen ovgeeft waarom uit het geschrift van 22 juli
1943 geen stilzwijgende bevestiging, door
verweerster, van· de nietige verbintenis
van april 1942 kan worden afgeleid;
Overwegencle dat het mifldel feitelijke
grondslag mist;
·
Over het tweecle middel : schending
van de artikelen 1317 en 1319 van het
Burgerlijk Wetboek betreffencle het aan
de akten te hechten geloof, en 97 van de
Gronflwet, doordat bet bestreden arrest

-159aan aanlegger in verbreking zijn vordering ontzegt, op grond van de overweging
dat hij tegen de door verweerster opgeworpen exceptie slecllts het enig middel,
dat uit een door het geschrift van 22 .iuli
1943 bewezen bekrachtiging was afgeleid,
11eeft ingeroepen, eerste onderdeel, dan
wanneer aanlegger uitdrukkelijk in de
door hem v66r het hof genomen conclusies had doen gelden << dat de eerste reehter ten onreehte aan de door verweerster
op 22 juli 1943 aangegane nieuwe verbintenis geen andere betekenis wou heehten
dan die van een alde tot bevestiging van
de eerste schuldbekentenis ll, en dan wanneer het arrest door aan die conclusies de
enige vorenuiteenl[.ezette draagwijdte toe
te sehrijven, m.itl;ldien het aan die conclusies te hechterr geloof geschonden heeft;
tweede onderdeel, dan wanneer verder
aanlegger in zijn v66r het hof genomen
conclusies tegenwierp dat de akte van
22 juli 1943 geen Ioutere hernieuwing van
!le vroegere akte uitmaakte, en dat verweerster, door te aanvaarden dat daarin
nitdrnkkelijk melding van de intussPJltijd vervallen interesten werd gemaakt,
had Iaten blijken dat zij bedoelde af te
zien van haar recht om zich op de nietiglleid harer verbintenissen te beroepen, en
!ian wanneer het arrellt, wi,il het dit mid!lel niet heeft behandeld, artikel 97 van
lle Grondwet geschonden !weft :
Overwegende aan de ene zijde dat aanlegger, in zijn conelusies welke in het eerste onderdeel van llet middel zijn bedoeld,
staande hield dat de eerste recllter ten
onrechte aan de door verweerster op
22 juli 1943 aangegane nieuwe verbintenis
geen andere lletekenis wou hechten dan
die van een akte welke de eerste sclluldllekentenis llevestigde; dat een zelfs stilzwijgende bevestiging uit lledoelde akte
kon blijken;
Overwegende dat uit het op het eerste
middel verstrekte antwoord voortvloeit
dat de rechter over de grond nagegaan
heeft of dergelijke bevestiging in. onderhavfg geval uit voormelde akte van 22 juli
1943 kon afgeleid worden;
Dat aldus het middel, voor zoveel het
de schending Iaat gelden van llet aan de
eonclusies te hechten geloof, zonder belang voorkomt;
Overwegende aan de andere zijde dat
llet arrest, waar het steimt op de kortheid
van de in de schuldbekentenis van 22 juli
1943 bepaalde termijn tot terugbetaling,
en, llij verwijzing naar de gronden van
de eerste rechter, op de verklaring van
ver•weerster dat die schuldbekentenis door

HE'l' HOF ; - Gelet op llet bestreden
vonnis, op 12 december 1951 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank .vnn
eerste aanleg te Hoei;
Over llet enig middel : schending van de
artikelen 97 van de Grondwet, 1, 2, 5,
13, 15, 16, 23 et 33 van de wet van 12 mei
1927 op de militaire opeisingen, 86, 130,
203, 245 en 256 van het bij het koninklijk
besluit van 3 mei 1939 gevoegde regle-

(1) Verbr., 10 november 1950 (A1·r.
1950, biz. 108; Bull. en PAsrc., 1950,
raadpl. ook verbr., 7 maart 1952 (Arr.
1952, .biz. 3.65; BnU. en PAsrc., 1952, I,

(2) Bij arrest van 10 juni 1948 werd reeds
uitsp1·aak gedaan over een eerste voorziening
in dezelfde zaak (Arr. Ve,·b,·., ]948, biz. 319;
BttU.·.<;.n PAsrc., 1948, I, 368).

Verb1·.,
I, 143;
Verb1·.,
415).

aanlegger niet mocht worden gebezigddan
om een krediet te bekomen, vaststelt dat
verweerster die akte geenszins ernstig
had opgenomen en dat c1ientengevolge in
genen dele blijk gaf van haar wil af te
zien van het recht de vernietiging van de
door haar in april 1942 aangegane verbintenis te vorderen;
Dat deze vast:Stelling, die al de bedingen
van de schuldbekentenis van 22 juli 1943
omvat, een passend antwoord uitmaakt
op de in het tweede onderdeel van het
mid del overgenomen conclusies;
En overwegende dat de voorziening
v66r 15 september 1953 betekend werd;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en tot het betalen van een vergoeding van
150 frank aan verweerster.
12 november 1953. - 1° kamer. - Vom·zittm· en verslaggever_, H. Vandermersch,

raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijlclu:idende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
- Pleiters, HH. Veldekens en Van Ryn.
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MILlTAII{]] OPEISINGEN. -

ScHRIF'l'E-

LIJK BEVEL DA'l' NIET VASTS'fELT DAT DE 01'EISING DE EIGENDOM OF BET TIJDELIJK GEBRUIK HE'l'REFT. J\IIACHT VAN DE RECHTER
OVER DE GROND.

W annee1· een bevel van opeising, 1J.itgaande va11 de militaire overheid, niet vaststelt rlnt de opeising de e·igenrlom of enfeel het tijdelijlc gebrnUc vu,n de opgeeiste znalc betrett, bepu,alt de rechter
ove1· de gmnd wettelijlc de omvang van
de opeising door te ste1men op aan het
uesclwift emtrinsielce feitelijlce elem.enten (1).
(DE llEWISCHE STAA'l', '1'. LALOUX.)
ARREST

(2).

-160ment o:ver de militaire opeisingen, doordat
het bestreclen vonnis, na beslist te hebben dat, wanneer hem geen geschrift
wordt voorgelegcl waarin wordt vastgeste·ld dat een militaire opeising, welker
bestaan niet wordt betwist, op cle eigendom Df aileen op het gebruik van de opgeeiste zaak heeft geslagen, de rechter
wettelijk het karakter van de opeising
uit feitelijke gegevens vermag af te leiden, doordat, om te bepalen of de opeisende overheid fcitelijk bedoeld l1eeft een
opeising in huur te verrichten, er dient
te worden nagegaan of, toen die opeising
plaats had, de Dverheicl de teruggave van
het in huur genoroen voorwerp niet als
zeker doch althans als gebeurlijk bescbouwde; cloorclat het geboden is insgelijks na te gaan of de .overheicl zodanige
schikkingen heeft getroffen als vereist
waren om die teruggave te doen waartoe
zij wettelijk gehouclen is en waarvan aileen het optreclen van een vreemde oorzaak haar kan llevrijden; doordat te clien
opzichte, al rooge het ook zeker blijken
dat cle opeisencle overheid gerechtigd is de
otJgeeiste zaak aan de zware risico's van
de oorlog bloot te stellen, het clan toch
onaanneroelijk is clat die Dverheicl een opeising in huur zou verricht hebben, juist
wijl zij wist clat het gehuurcle voorwerp
practisch aangewezen was om kort claarna
vernield of om door de vijancl buitgemaakt
te worden; doordat de verclediging van de
Maas, welke aileen de opeising rechtvaarcligcle, normaal de vernieling moest veroorzaken van al het vlottencl materieel
clat zich op de Maas bevoncl; cloorclat, anclerzijds en in de onclerstelling dat de militaire overheicl ervan zou afzien zich op
die linie te vercledigen, zij genooclzaakt
zou worclen een l1oot welke zij niet kon
meclenemen in 's vijands hanclen te laten
vallen; cloorclat bovendien, de naclruk
erop client te worden gelegcl cla t de militaire overheicl, die er clefinitief van afzag
een verdedigingslinie op de Maas in te
richten, naliet om het even wat te
doen om de eigenaar van de boot of
de zijnen te verwittigen clat zij voornemens was aan de opeising in huur
een eincle te maken en dat bijgevolg zoclanige schikldngen als nodig om de instanclhoucling van de boot te verzekeren
mochten worden genomen; doorclat integencleel de boot eenvouaig achtergelaten
wcrcl en vervolgens natuurlijk door de
vijand werd buitgeroaakt; clat de overheicl clus ernstig aan haar verplichtingen
is te kort gekomen door de teruggave
onmogelijk te maken; cloorclat het vonnis
voor recht heeft gczegcl dat aanlegger
op wie de last rust cle aarcl cler opeising
te bewijzen, zulks bewijs niet levert; dan
wanneer in werkelijkheicl de opeising,
zelfs die in huur, tot uitwerking kan
hebben de opgeeiste zaak aan ook zware
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risico's bloot te stellcn, tot cle vernieling of de buitmaking door de vijand toe,.
welke risico's de bevelhebber van het
leger oppermaclltig beoordee1t, clan wanneer de verdecliging van cle Maas een gebeurlijkheid is welke zich niet eens heeft
verwezenlijkt; dan wanneer bovendien
redelijkcrwijze denkbaar was de verdediging van de Maas met behulD van motorjachten in te riehten; dan wamwer
verweerder er zelfs niet aan gedacht
he eft staande te houden da t de ODeising·
van de boot met het oog op de verdediging
van de Maas was geschiecl, dan wanneer
geen enkele wetsllepaling aanlegger ertoc
verplichtte aan verweercler te laten weten dat de opeising in huur een einde had
genomen; clan wanneer aan verweerder,
die de boot in 's vijands hanclen heeft gezien, behoorcle ze terug te vorcleren; dan
wanneer daarenhoven, het voor aanlegg·er,
die gedwongen werd achteruit te wijken,
onmogelijk zou geweest zijn ann verweercler te lnten weten dat de opeising in
huur een einde had genomen, dan wanneer generlei wetsbepaling aan aanlegger
de verplichting· oplegt het bewijs bij te
brengen van de ODeising en van dezes
aard, en' clan wanneer de bestreden beslissing· mitsclic>n geen steun vinclt op de
gronclen van het vonnis :
Voor zoveel het midclel op de schending
van artikel 97 van de Gronclwet gegrond
is :
Overwegencle dat het middel niet verduidelijkt waarin dit artikel werd geschonden; dat dit ondercleel van het middel niet ontvankelijk is;
Voor zoveel het middel 011 de sehencling
van de wet van 12 mei 1927 en van het bij
het koninklijk besluit van 3 mei 1929 gevoegde reglement gegrond is :
Overwegencle clat nit de niet bestreclen
vaststellingen van het vonnis blijkt clat
de militaire overheicl in mei 1940 te
Lnik bij schriftclijk bevel een aan
verweercler toebehorencl jacht opgeeist
heeft; clat evenwel de vermeldingen van
dit geschrift niet toelaten uit te maken
of clie opeising cle eigendom of enkel het
tijclelijke gebrnik van de boot tot cloel
had·
o,;erwegencle derhalve dat om de omvang van de opeising te bepalen, de rechter nooclzakelijkerwijs diencle, te steunen,
zoals hij het geclaan heeft, op aan het g·eschrift extrinsieke feitelijke elementen;
Dat hij in dit opzicht er op wijst dat
de door hem opgeg·even omstandigheden
waarin de militaire Dverheicl de opeising
heeft verricht, bewij.zen clut clie overheicl
cle latere ternggave aan haar eigenaar,
<< zelfs niet als een gebeurlijkheicl Jl, in
overweging heeft genomen, en dat zulk
voornemen zich de boot toe te eigenen
om er volledig· over te beschikken bevestigd worclt door het feit clat, toen de mili-
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taire overheid besliste de boot uchtf'r te
Iuten, zij helemaal niets deed om verweerder daarvan te verwittigen;
Overwegende dat de rechter over de
gronrl uit die elementen, welker feitelijke beoordeling binnen zijn souvereine
macht .ligt, zonder een ·g.e~· in het middel
uangeduide wetsbepulingen te schenden
heeft kunnen afleiden dat de opeising,
voorwerp van het aan verweerder ter
hand gesteld schriftelijk bevel, op de
eigendom en niet enkel op !let tijdelijk
gebruik van de boot betrekking heeft gehad;
Voor zoveel het middel tegen het vonnis
opkomt waur het voor recht zegt dat de
last van het bewijs van de aard der opeising op aanlegger rust :
Overwegende dat dit onderdeel van het
middel slechts een overtollige overweging
van het vonnis bestrijdt;
Dat immers uit het op het tweede onderdeel van het milldel verstrekte antwoord blijkt dat het vonnis vaststelt dat
de omvang van de opeising, voorwerp van
het schriftelijk bevel, door verscheidene
feitelijke elementen bewezen wordt en
dat die vaststelling het dispositief ten
voile rechtvaardigt;
'
Dat geen der onderdelen van het middel
kan worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en, vermits de voorziening v66r 15 september 1953 betekend werd, tot een vergoeding van 150 frank jegens verweerder.
13 november 1953. - 1• kamer.- Voorzitte;·, H. Fettweis, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve;·staggever, H. Sohier.- Gelijlcluidende conclusie, H. Raoul

Hayoit de Termicourt, eerste advocantgeneraal. - Pleiter, H. Resteau.
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VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST ONTSTAAN).
AANGESTELDE GELAS'l' EEN VOERTUIG TE VOEREN. TOELATING OM, TIJDENS DE UITVOEJt!NG VAN ZIJN 'l'AAK, EEN PERSOONLIJK BEBOEK TE BRENGEN. 1.'0ELATING DIE NIE'l'
NOODZAKELIJKERWIJZE EEN LENING VAN HET
VOERTUIG TOT PERSOONLIJK GEBRUIK UIT-

(1) Verbr., 24 december 1951 (Bull. en
PASIC., 1952, I, 213); verge!. verbr., 20 juni
1949 (Arr. Verb?-., 1949, biz. 401; Bull. en
PASIC., 1949, I, 454) en fr. verbr., 22 mei 1935
(Gaz. Pal., 1935, biz. 236) en 31 maart 1936
(Dall. hebd., 1936, biz. 267), gewezen in gevallen waarin de onrechtmatige daad begaan
VERBR., 19;:)4. -

11

J.fAAK'l' EN DE SCHORSING VAN HE'l' CONTRAC'l'
VAN HUUR VAN DIENST MEDEBltENGT.

Uit het feit dat een aangestelde, gelast
met het voeren van een voertu.ig van
zijn aansteller toelat-ing heett gelc~egen
om, tijdens de ttitvoe;·ing van zijn taalc,
zich met het voerttf.ig nna;· een gasthnis
te begeJ)en, om e·r aan een aldaar bedlege;·ig persoon bezoelc te brengen. niet
nooflznlceUjlcenvijze volgt dnt een tening
van het voet·tuig tot persoonUjlc gebrwik
door de nansteller toeuestaan werd en
dftt de aanuestelde, -wijl hij van de verleende toelating gebntilc maalcte niet
meer in het uitoetenen zijner bedieninu
van aangestelde -was, in de zin van arUlcel 1384, nlin6ft 3, 'I! an het Btwge;-l.ij k
vVetboek; de rechte1· dient nn te gaan
of, Ujdens de rU, de aftngestelde · zich
steeds nor1 onder het toezicht en het bevel vnn de aanstelle-r bevond (1).
(LECLOUX, '1'. SCHMErz.)
ARRES'l'.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 maart 1952 door het Hof van
beroep te Luik gewezen;
Over het enig middel : schenc1ing van
de artikelen 1384, lid 3, van het Bm·gerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat, na feitelijk souverein te hebben
vastgesteld dat Winkin autobestuurder
in dienst van aanlegger was, dat hij
zijn werk gewoonlijk omstreeks 16 uur 30
beeindigde, dat hij om 16 uur, gelast
door zijn patroon zijn voertuig naar
het smeerstation te brengen en zich
daar bevindend, vandaar telefonisch
toelating vroeg en bekwam om met
zijn tractor naar de kliniek te rijden
waar zijn vriendin zopas was geopereerd
geweest en dat het ongeval plaats greep
om 20 uur 30, toen hij de vrachtwagen
naar de woning van zijn patroon terugvoerde, het bestreden arrest voor I'echt
zegt dat aanlegger burgerlijk en hoofdelijk met zijn aangestelde Winkin aansprakelijk is voor de schadelijke gevolgen
van het ongeval waardoor verweerder
Schmetz getroffen werd, dan wanneer uit
de vastgestelde feiten voortvloeit dat
op het ogenblik van het ongeval Winkil1
niet meer in de dienst van aanlegger was
en van diens voertuig gebruikt maak:te
niet ter verrichting, weze het zelfs met
pleging van misbruik, van een daad van
werd door een aangestelde die met verlof
was, en verbr., 30 januari 1940 (A.n·. Yerbr.,
1940, bl. 9; Bttll. en PAsrc., 1940, I, 23), betreffende een geval waarin een voertuig niet
door de aansteller, maar door een kWint van·
deze laatste aan de aangestelde toevertrouwd
werd.

~ijn. bediening, noch naar aanleiding van
iijn bedi!ming, doch nit kracht van. een
bruiklening tot persoonlijke doeleinden,
welke volkbmen vreemd waren aan zijn
voormelde bediening, zodat llet feit de
vraclltwagen naar de woonplaats van zijn
werkgever terug te voeren de uitvoering
uitmaakt van een specinek tot llet leningscontract behorende verplic)lting van
teruggave, en de sclladeberokkende daad
aldus zonder verband is met de bediening
van de aangestelde :
·Overwegende dat, volgens de vaststellingen van llet bestreden arrest, Winkin,
autobestuurder in dienst van aanleg·ger,
in clie lloedanigheid gelast was geweest
een tractor naar een smeerstation en
daarna naar de woning van zijn werkgever terug te voeren; dat llij van nit het
smeerstation telefonisch zijn werkgever
verzocllt om toelating zicli met de tractor
naar de kliniek te begeven waar zijn gezellin een clringencle opei·atie. moest ondergaan, dat hem zulks werd toegestaan;
dat hij, wijl hij de tractor van llet ziekenlluis naar de woning van zijn werkgever terugbracllt, door zijn schulcl een ongeval veroorzaakte waarvan eerste verweerder slachtoffer is geweest;
Overwegemle dat llet middel als grief
tegen het bestreden arrest inbrengt )Jeslist te hebben dat Winkin het ongeyal
heeft veroorzaakt in de bediening waarvoor hij gebruikt werd, naar de zin dier
bewoorclingen in artikel 1384, lid 3, van
het Burgerlijk Wetboek; dat het staande
houdt dat, om reden van de aan Winkin
verleende toelating tot het gebruiken van
llet voertuig ten einde zich naar de kliniek te begeven, het voertuig hem voor
persoonlijk gebruik was geleend geweest,
en dat hij dienvolgens, door llet naar
aanlegger terug te brengen, eenvoudig de
verplichting van teruggave uitvoerde welke nit het contract van bruiklening voortspruit;
Overwegende echter dat de door aanlegger aan zijn autobestuurder gegeven
toelating om de vrachtwagen niet langs
de kortste weg naar zijn woning terug
te brengen en zelfs aan de kliniek stil te
houden, niet noodzakelijkerwijze een lening van het voertuig tot persoonlijk gebruik voor fle veroorzaker Van het ongeval uitmaakt; dat zulks slechts een nitvoeringsmodaliteit van de aan de aangestelde gegeven opdracht kan uitmaken;
Overwegende dat llet bestreden. arrest,
door die interpretatie te laten gelden en
door te beslissen clat, toen het ongeval
tijdens de terugrit zich lleeft voorgedaan,
« Winkin de laatste hem opgedragen taak
uitvoercle, namelijk llet terug·breng·en van
de tractor naar de waning van zijn patroon JJ, en zich mitsdien nog immer onder het toeztcht en het bevel van aanlegger bevond, geen der in het middel aan-

, get1uide wetsbepalingen geschonden: heeft;
Om die redenen, verwerpt de · voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten
! en, daar de voorziening v66r 15, september· 1953 betekend werd, tot een vergoecling vau 150 frank jegens elk der ver~
· weerders.

l

13 november 1953. - 1° kamer. - Voorzittm· en ·veTslaggevrJj', H. Fettweis, raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijkl1tidende aonal1l·sie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, eerste advocaat-generaal.
Ple-itej·, H. de Harven.
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· 1° BEZIT. - AR'fiKEL 2279 VAN HET BURGERLIJK WE'l'BOEK. - GOEDE TROUW. VOORWAARDE VOOR DE '£0EPASSING VAN DIE
'
BEPALING. - VASTSTELLING DA'£ HET IN GENO'£ 'l'REDEN HET HEVOLG WAS VAN ONGEOORLOOFDE OVEREENKOMS'l'EN. - VASTSTELLING
DIE DE GOEDE 'l'HOUW UI'l'SLUIT.
2° TERUGVORDERING. - Eis 'l'OT TE·
RUGVOlWERING VAN GOEDEREN IN HANDEN VAN
EEN DEHDE. - DEHDE 'DIE SCHULDEISERS
HEEF'l'. - AR'rlKELEN 7 EN 8 VAN DE WET
VAN 16 DECEMBER 1851. - GEEN BELE'l'SEL
. ·VOOH DE EIS TO'l' TERUGVORDERING.
3° SEQUESTER VAN DE GOEDEREN
VAN VIJANDELIJKE ONDERDA·
NEN. - DIENS.T VAN RET SEQUES'.rER. GOEDERE,N WELKE TER BESCHIKKING STONDEN VAN EEN VIJANDELIJKE STAAT OF EEN
VIJANDELIJK ONDERDAAN. - BEGRIP.
:
· 1 o AangeZ'ien het bij Mtikel 2279 van het
Btwgerlf,jlc Wetboele voorzien bezit de
:
goede t1·onw ondej·stelt, wonlt die wets.

·
·
;
:
,
'

:
,
:
·

bepaling niet geschonden dom• het a1·c
Test dat we·igert ze toe te passen op degene die sleahts in het aenot van de
zaak is [!et1·eden ten gevolge van overeenlwmsten welke lfesloten werden in
weenvil van art'ilwl 46 van het bij het
veTd1·ag van clen Haag van 18 oatobm·
1907 uevoegd j'eglement en van de·. bepalingen van de .besl·ttitwet van 10 januari
1941 in zake cle dooj· de vijand genomen
nuiaM·egelen houdende onthejfing uU het
bezit.
2° Hoewel (]e artilwlen 7 en 8 van de wet
van 16 deaembeT 1851 bepalen dat de
goecle1·en van een sch1tldenaar het ,qemeensahappelijlc pand van zijn sah~tld
eise1·s zijn, beletten zij noahtans niet
het. tej··ugvordej·en, doo1· een clej·de, ten
laste van cle sahuldenaar van de he1n
toebehorende goedeTen.
·
3° Standen niet ter besahilcking van een
vijandelijlw Staat of van een vijandelijlc, onderdaan, in de zin van de a•rtikelen 1 en 8 van de besluitwet van 23 a~1.-
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gustus 1944 betreffende het seq·ueste'l'
·van .de vijandeUjlce goederen, rechten
en belangen, de goederen waarover die
Staa.t of die _onderdaan enlcel beschilcte,
omdat hij de eigena(tr ervan · willelce·uTig. ttit zijn bezit had ontheven ten gevolge van de tijdeUjlce bezetting van
BelgiC door het Zeger van die Staat (1).
(DE JIIAAMLOZE VENNOOTSCHAP (('PNEUMA()» 'l'.
DE' NAAMLOZE VENNOO'£SCHAP « SOC:rf:TE BELGE
DU PNEUMATIQUE MICHELIN ll.)
ARREST.

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 januari 1952 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
Overwegende dat u~t de aan het hof
onderworpen stukken blijkt dat de vordering ingesteld door eerste verweerster
tegen de aanleggende :vennootschap, welker goederen, rechten en belangen onder
sequester werden gesteld, en tegen. de
Dienst van het sequester, ertoe strekt de
op 30 september en 1 october 1941 gesloten
overeenkomsten nietig te doen verklaren,
waarbij de << Verwalter JJ van de vennootschap, eerste verweerster, aan aanlegster de onroerende goederen en inrichtingen · van voormelde verweerster in
huur had gegeven en l1aar de zich in de
onroerende goederen bevindende stock
koopwaren had overgemaakt; de vennootschap Pneumac te doen veroordelen
tot betaling van schadevergoeding wegens
het gebruiken van de fabriek, de slijtage
aan de inrichtingen en de beschadiging
van de, in huur gegeven goederen, haar
verder te doen veroordelen om eerste verweerster schadeloos te stellen voor het
nadeel dat zij door de bezitsontheffing en
de daden van oneerlijke mededinging van
de .vennootschap Pneumac heeft ondergaan; ten slotte te doen zeggen dat
gans de stock afgewerkte producten,
de grondstoffen en de in bewerking zijnde
grondstoffen, enz... die zich in de fabriek
bevinden of in handen zijn van aannemel'S tegen tariefloon of van derden die
ze, onder hun· berusting hebben, het eigendom van de vennootschap Michelin wareu
of haar dienden te worden toegekend,
hetzij door teruggave hetzij door schadeloosstelling voor de stock uit welks bezit
zij was ontheven geweest;
Overwegende dat het bestreden arrest
de · . d.oor · eerste verweerster ingestelde
on.derscheiden eisen heeft ingewilligd,
behalve dat het, vooraleer recht te doen,
een · deskundigonderzoek heeft gelast nopens het bedrag van sommige gevorderde
vergoedingen;
(1) Zie verbr., 18 januari 1951 (An'. Verb•·.,
1951, blz. 259; Bull. en PASIC., 1951, I, 307).

· Overwegende dat de voorziening gericht
is tegen het deel van het arrest waadn
de rechter over de grond beslist heeft
dat de stock afgewerkte producten,
grolidstoffen en in fabricatie zijnde producten welke zich in de fabriek of in de
handen van derden bevinden, het eigendom van eerste verweerster waren;
Over het eerste middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, en voor zoveel als nodig 1 en
8 van de besluitwet van 23 augustus 1944
betreffende het sequester van de vijandelijke goederen, rechten en belangen, 7 en
8 van de wet van 16 december 1851 over
de voorrechten en hypotheken, 528, 529,
1126, 1136, 1142 van het Burgerlijk Wetboek . doordat, om aan de vennootschap
Michelin de eigendom van de litigieuze
stock toe te kennen, en inzonderheid van
de grondstoffen en nieuwe goederen welke
niet waren overgemaakt geweest nit
.kracht van de nietig verklaarde overeenkomst van de 1 october 1941, en om de
tegeneis te verwerpen, het bestreden arrest aan de ene zijde, zegt dat de nietigheid van een overeenkomst tot uitwerking· moet hebben de partijen opnieuw in
de toestand te plaatsen welke v66r de niec
tigverklaring bestond, dat de teruggave
generlei moeilijkheid oplevert indien de
voorwerpen in natura worden teruggevonden en dat de zaak anders staat indien de teruggave client te geschieden bij
gelijkwaardigheid, door vervanging of
zelfs door· toekenning van schadevergoeding, en, aan de andere zijde, beslist dat
de vennootschap Michelin eigenares van
het teruggevorderde handelsfonds is gebleven, dat de stelling van aanleggers hetwelk dat eigendom beperkt tot de e:r.ikele
bestanddelen of voorwerpen waarvan op
!·october 1941 inventaris werd opgemaakt
en . die op 1 januari 1945 in natura
werden teruggevonden, indruist tegen
het juridisch begrip van het handelsfonds
en dat de nietigverklaring van de litigieuze overeenkomsten het toekennen met
zich brengt in eig·endom, in hoofde van
de vennootschap Michelin, van gans de in
· het bezit van aanleggers op 1 januari 1945
teruggevonden stock, clan wanneer. die
gronden met elkaar onverenigbaar zijn,
daar . zij beurtelings insluiten dat de
vennootschap Michelin· eigenares van de
litigieuze stock zou gebleven zijn en dat
de eigendom van die stock haar zou zijn
toegekend geweest als schacleloosstelling
voor een verclwenen stock waarvan zij op
1 october 1941 eigenares was :
Overwegende clat het arrest vaststelt
dat de overee:r.ikomsten van 30 september
en '1 october 1941 tot voorwerp hadden
aan aanlegster het genot te verlenen van
de gezamenlijke actiefbestandclelen welke
het hanclelsfoncls van eerste verweerster
·ul:tmaken;
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eerste verweerster ononderbroken eigenares van haar handelsfonds is gebleven
en, anderzijds, dat, om reden van de onve.rbruikbaarheid van het handelsfonds
en van het karakter van algemeenheid
ervan, het eigendomsrecht van eerste verweerster niet enkel slaat op actiefbestanddelen, welke in 1941 bestomlen en
in 1945 in natura werden teruggevonden,
doch ook op de andere bestanddelen welke
in het handelsfonds de plaats van verdwenen actiefbestanddelen hebben genomen;
Dat deze gi'onden, waarin de gedachtengang van de rechter belmopt wordt
samengevat, niet tegenstrijdig zijn;
. Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweecle middel : schending
van cle artikelen 97 van de Grondwet en,
voor zoveel als nodig 1 en 8 van de besluitwet van 23 augustus 1944 betreffende
het sequester der vijandelijke goederen,
rechten en belangen, 7 en 8 van de wet
van 16 december 1851 over de voorrechten en hypotheken, doordat, om aan de
vennootschap Michelin de eig·endom van
de litigieuze stock toe te kennen, en inzonderheid van de grondstoffen en nieuwe
goederen welke niet nit kracht ·van de
nietigverklaarde overeenkomst van 1 october 1944 waren overgemaakt geweest,
en om de tegeneis te verwerpen en
het middel af te wijzen hetwelk door aanleggers afgeleicl werd nit de artikelen 1
en 8 van de besluitwet van 23 augttstus
1944 en nit artikel 7 van de wet van Hi december 1851, het bestreden arrest verklaart
dat voormeld artikel8 de goederen rechten
en belangen behecrst waaruit het patrimonium van een vijandelijk oriclerdaan of
een vijandelijke vennootschap is samengesteld, doch niet << aan derden toebehorende goederen >>, welke tijclelijk «in
dat patrimonium zijn opgenomen », clat
mitsdien de door de vennootschap J\IIichelin teruggevorderde goederen, die terecht
bevonden werden << haar eigendom te
zijn », buiten het toepassingsveld van
voormeld artikel 7 vallen, en doordat het
bestreden arrest bovendien verklaart dat
het toekennen van het teruggevorderde
handelsfonds niet noodzakelijk het toekennen l10eft met zich te brengen van
gans het actief der vennootschap Pneumac, dat dit toekennen wettelijk en juriclisch mogelijk blijft niettegenstaande de
moeilijkheden die door de « eventuele vermenging van de patrimonia » der vennootschap Michelin en der vennootschap
Pneumac zijn opgerezen, dan wanneer die
gronden malkander tegenspreken, vermits zij insluiten, enerzijds, dat de litigieuze stock aan de vennootschap Michelin toebehoorde en deel uitmaakte van
haar patrominium, en anderzijds, dat die

stock zich in het gesequestreerde patrimonium van de vennootschap Pneumac
bevond :
Overwegende dat de rechter over de
grond zich niet heeft tegengesproken door
vast te stellen dat de goederen · die van
het handelsfonds van verweerster deel
uitmaalden door de vennootschap Pneumac « tijdelijk opgenomen » waren geweest in haar patrimonium en « gebeurlijk vermengd » waren geweest met de
goederen waaruit het bestond, en door
aan eerste verweerster. het eigendomsrecht op voormelde goederen en de vordering tot teruggave toe te kennen welke
met dit recht gepaard gaat;
Dat nit de gronden van het arrest
blijkt dat de bedoeling van de rechter
over de grond precies is geweest tegenover de materHHe vermenging welke aanlegster tussen bestanddelen van haar patrimonium en bestanddelen van het aan
eerste verweerster toebehorende handelsfonds had verricht, de dualiteit tegen te
stellen van de respectieve eigendomsrechten op bewuste actiefbestanddelen;
Dat het arrest dus geenszins verklaart
dat de bestanddelen van het handelsfonds
van aanlegster eigendom van de vennootschap Pnemnac waren geworden;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel : schending van
de artikelen 6, 516, 527, 528, 529, 711, 1131,
1312, 2279 van het Burgerlijk Wetboek, 7
eli 8 van de wet van 16 december 1851
over de voorrechten en hypotheken, 1 en
8 van de besluitwet van 23 augustus 1944
betreffende het sequester van de vijandelijke rechten, goederen en belangen, voor
zoveel als nodig van de artikelen 1 en 2
van de wet van 25 october 1919 betreffende
de inpanclgeving van het handelsfonds,
10 van de wet van 30 april 1951 op de
handelshuurovereenkomsten met het oog
op de bescherming van het handelsfonds,
doordat, om aan de vennootschap Michelin de eigendom van de litigieuze stock
toe te kennen en inzonderheicl van de
grondstoffen en de n~euwe goederen welke niet nit kracht van de nietig verklaarde overeenkomst van 1 october 1941
waren overgemaakt geweest en om de tegeneis te verwerpen, het bestreden arrest
verklaart dat deze overeenkomst en die
van 30 september 1941 het overmaken van
alle bestanddelen van het handelsfonds
van de vennootschap Michelin tot doel
hadden, dat die handelsfonds een onverdeelbare onverbruikbare algemeenheid uitmaakt, zodanig dat het juriclisch bestaan
ervan, als patrimonium, noch door de
verdwijning van sommige der materiele
bestandclelen er van, noch door derzelver
vervanging door andere aangetast worclt,
dat het fundamenteel karakter van het
handelsfonds is onverbruikbaar te blijven,
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te: behoutlen afgezien van de verplaatsing, in meerdere of· mindere mate, van
zijn materiele bestanddelen, waarvan
:;;o'qlmige, welke niet voor de verkoop beste:q:td zijn, in natura worden teruggevonden, en andere, voor de verlwop bestemd,
sle~l;tts bij gelijkwaardigheid worden teruggevontlen door de gang van een voortdu'rende vernfeuwing van goederen, grondstoffen of materieel, dat de nietigverklaring van bovenvermelde overeenkomsten
als noodwendig en onbetwistbaar gevolg
het toekennen, in eigendom in hoofde van
de vennootscllap Michelin, met zich brengt
·van gans de stock welke op 1 januari 1945
in het bezit van aanleggers werd teruggevonden, dan wanneer, niettegenstaande
de onverbruikbaarheid van het handelsfonds en de verbruikbaarheid van de goederen waaruit het is samengesteld, elk
dier lichamelijke bestanddelen ten opzichte
van derden en inzonderheid van de
.schuldeisers principieel zijn eigen waarde
en zijn juridisch statuut behoudt, waaruit voortvloeit dat de litigieuze roerende
zaken welke zich op 1 januari 1945 in het
·bezit van de vennootschap Pneumac bevonden, kraclltens de voorschriften van
openbare orde, omvat in de artikelen 516, 527, 528, 529 en 2279 van het Burgerlijk Wetboek, 7 en 8 van de wet van
16 december 1851, 1 en 8 van de besluitwet
van 23 augustus 1944, bestanddelen uitmaken van het gesequestreerde patrimonium dier vennootschap en het gemeen·schappelijk panel van haar schuldeisers
uitmaken :
Overwegende dat uit de wettelijke regelen waarnaar het middel verwijst geens-zins volgt dat de roerende zaken, welker terugvordering door eerste verweerder door het arrest ingewilligd werd, het
eigendom waren van aanlegster en derhalve het gemeenschappelijk panel harer
schuldeisers uitmaakten;
Overwegende, ten aanzien van toepassing van artikel 2279 van het Burgerlijk
Wetboek, dat het arrest vaststelt dat aanIegster in het genot van het handelsfonds
van eerste verweerster is getreden ten gevolge van overeenkomsten welke, in weerwil van artikel 46 van het bij het verdrag
van den Haag van 18 october 1907 gevoegde reglement en van de bepalingen
van de besluitwet van 10 januari 1941met
de « Verwalter >> werden gesloten; dat die
overeenkomsten een werkelijke « beroving >> uitmaken van de goederen van eerste verweerster;
Overwegende dat het arrest door die
vaststellingen de goede trouw van aanleg-ster uitsluit, welke vereist wordt opdat
zij eigenares van de litigieuze stock kunne worden geacllt;
Overwegende dat, hoewel de artikelen 7
·en 8 van de wet van 16 december 1851 be-

palen dat een schuldenuar met al ZlJn
goederen voor zijn schulden instaat en dat
de goederen van een schuldenaar het gemeenschappelijk panel van zijn schuldeisers zijn, die artikelen op het terugvorderen door een derde ten laste van de
schul<leisers van de hem toebehorende
goederen niet beletten;
Overwegende dat, hoewel de artikelen 1
en 8 van de besluitwet van 23 augustus
1944 goederen welke ter beschikking stonden van een Yijandelijke Staat of een
vijandelijk onderdaan, zelfs wanneer deze
het eigendom ervan niet hadden, onder
het beheer van de Dienst van het sequester stellen, de goederen noclltans waarover zij, zoals ten dezen, enkel beschikten,
wijl zij de eigenaar ervan willekeurig uit
zijn bezit hadden ontlleven dank zij de
tijdelijke bezetting van Belgie door llet
leger van die vijandelijke Staat, niet als
zijnde te hunner beschikking naar de zin
van voormelde besluitwet, in aanmerking
kunnen genomen worden ;
Dat, door aan eerste verweerster een
eigendomsrecht toe te kennen op het gezamenlijk handelsfonds hetwelk aan aanleg~:jter nit kracht van nietig verklaarde
overeenkomsten was overgedragen geweest, en dientengevolge op vo.orwerpen
welke deel uitmaakten van de door bedoeld fonds opgeleverde algemeenheid,
het bestreden arrest noch deze wetsbepalingen, noch de andere in de voorziening ingeroepen hepalingen heeft geschonden;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorzlening; veroordeelt aanleggers tot de kosten, en, vermits de voorziening v66r
15 september 1953 is betekend geweest,
tot een vergoeding van 150 frank jegens
elk der verwerende partijen.
13 november 1953. - 1• kamer. - Voorzitter, H. Fettweis, raadslleer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Pl.ret. - Gelijlclu.idencle conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal. - Pleiters, HH. Simont en Van
Ryn.
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io BEVOEGDHEID EN AANLEG. AANLEG. BURGERLIJKE ZAKEN. ARBEIDSONGEVAL. ---; LIJFRENTE UIT HOOFDE
VAN BLIJVENDE ARBEIDSONBEKWAAMHEID AANGEVRAAGD. GRAAD VAN ONBEKWAAMHEID
BE1'WIS1'. BEDRAG VAN HE1' GESCHIL BEPAALD DOOR DE ANNUi1'El1' DOOR 1'IEN 1'E VERMENIGVULDIGEN.

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. BURGERLIJKE ZAKEN; ARBEIDSONGEVAL.
VORDERING lliE'f BE1'REKKING TOT DE vimGOEDING VERSCHULDIGD AAN EEN ARBEIDER,

-166SLACHTOFFER VAN HE1' ARBEIDERSONGEVAL.
VREDERECH'fER IN LAATSTE AANLEG
SLECHTS 1'0T EEN BEDRAG VAN 2.000 FRANK
UITSPRAAK DOENDE.
S0 GERECHTSKOSTEN. - BURGERLIJKE
ZAKEN. - BESLISSING GEWEZEN OVER EEN
VORDERING- GEGROND OP DE SAMENGEORDJ!:NDE
WETTEN BETRE~'FENDE DE VERGOEDING DER
SCHADE VOORTSPRUITENDE UIT DE ARBEIDSONGEVALLEN. - VoORZIENING DOOR DE ARBEIDER. - VOORZIENING VERWORPEN. KOSTEN TEN LASTE VAN RET BEDRIJFSHOOFD
OF VAN DIENS VERZEKERAAR, BEHALVE WANNEER DE VOOR.ZIENING ROEKELOOS EN TERGEND IS. - ZIN VAN DIE TERMEN.
1 o W anneer de gra'ad van een ~tit een arbeidsongeval voortspruitende blijvende
a1·7Jeidson7Jelcwaamheid en ald~ts de titel
van de lijfrente 1vordt betwist, wordt
het bedrag van het geschU, voor de aanleg, bepaald door de anmt'iteit door tien
te vermenigv~tldigen (1).
2° De vredet·echter, bij wie een vorde·ring
aanhangi,q is betreftende de vet·,qoeding
versch~tldigd aan een arbeidet·, slachtotter van een arbeidsongeval, waarvan
het herstel door de op :es septembet· 1931
samengeordende wetten beheet·st wordt,
doet slechts tot een bedt·ag van
2.000 fmnlc uitspraalc in laatste aanleg.

(Samengeordende wetten, art. 24; wet
van 10 juli 1951, art. 11.)

so

In geval van verwerping van de door
de arbe·idm· ingestelde voorziening te,qen een beslissing gewezen ove1· een vordering gegrond op de snmengeordende
wetten· betreffenae de vergoeaing aer
schade voortspr-u.itende uit de arbeidsongevallen, worden de lcosten van de
nanleg in ver7Jt•e7cing ten laste van het
bedrijfshoofd of ·van diens verzelceraar
gelegd, behalve wanneer de voorziening
roelceloos en tergend is, dit is wanneer
de aanlegger, bij het indienen zi.jner
voorzierving te lcwadet· tt·ouw heeft
gehandeld of een onverschoonbare dwaling heett begaan. (Wet van 20 maart

1948.)
(R.AMAECKER.S, T. «MINES E'f FONDER.IES
DE LA VIEILLE MONTAGNE ll.)

BET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) Er is betwisting nopens de titel van een
door het slachtoffer van een arbeidsongeval
aangevraagde lijfrente, wanneer een der elementen wordt betwist waarvan de wet hetzij
de verplichting, voor het bedrijfshoofd, een
lijfrente te betalen, hetzij het bedrag van de
verschuldigde rente afhankelijk stelt (raadpleeg verbr., 22 juni 1933, B·ull. en PAsrc.,
1933, I, 272; 5 februari 1948, A1·r. Yerb1·., 1948,

vonnis, op 28 november 1952 gewezenl
door de Vrederechter van het kanton Hollogne-aux-Pierres;
Over de grond van niet-ontv(lnkelijkheid door vetweerder hieruit afgeleid .dat,
vermits hoger beroep tegen het bestreden
vonnis openstaat, dit vonnis niet het voorwerp kan zijn van een voorziening. in verbreking (artikelen 19 en 20 van de wet van
25 maart 1876) ;
Overwegende dat aanlegger bij dagvaarding van 6 augustus 1952 verzocht dat
verweerster zou worden veroordeeld om
hem een jaarlijkse rente van 10.552 fr. 8()
uit te keren tot herstel van de hem door
een arbeidsongeval berokkende schade,
welk herstel door de op 28 september 1931
samengeordende wetten beheerst wordt,
alsmede om de kosten te betalen ; dat uit
het bestreden vonnis, waarbij aan aanleg·g·er een jaarlijkse rente van 7.5S7 fr. 7(}
wercl toegekend, blijkt dat de graad van
blijvende arbeidsonbekwaamheid van aanlegger betwist wordt; dat aldus de titel
van de gevorderde lijfrente betwist werd;
Overwegende enerzijds dat in dergelijk
geval, het bedrag van het geschil, naar
luid van artikel 27 van de wet van
25 maart 1876, bepaald wordt door de
annuiteit door tien te vermenigvuldigen;
dat de kosten een bijkomstigheid van ·de
hoofdsom waren;
Overwegende anderzijds dat artikel24,
lid 1, van de wet van 24 december 1903:
betreffende het herstel van de.· uit de arbeidsongevallen voortspruitell.de schade,
gewijzigd bij artikel 1 van het koninklijk
besluit nr 305 van 31 maart 1936 en bij artikel 11 van de wet van 10 juli 1951, bepaalt dat de vrederechter slechts tot een
bedrag van 2.000 frank in laatste .aanleg
uitspraak doet;
Dat eruit volgt dat het bestreden voi)Ilis
in eerste aanleg werd gewezen en dat
dienvolgens de voorziening niet ontvankelijk is;
Ten aanzien van de op het ged'ing in
verbreking gevallen kosten;
Overwegende dat verweerster concludeert tot verwijzing van aanlegger in de
kosten omdat, volgens haar, de voorziening roekeloos en kwellend is (wet van
20 maart 1948) ;
Overwegende echter dat uit de aan het
biz. 71, Bull. en PAsrc., 1948, I, 80; 8 november 1951, Arr. Yerb1·., 1952, biz. 112, Bull. en
P ASIC., 1952, I, 121) .
.
(2) Verbr., 11 juni 1953 (Ar1·. Yerbr., 1953,
biz. 690; Bt!ll. en PASIC., 1953, I, 791, en
nota 1, biz. 793).
(3) Zie, nopens het begrip roekeioz~ en l>ergende vordei·ing of verhaai, fr. verbr ., io nqvember 1937 (Sirey, 1938, 1, 263).
·
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Hof onderwo;rpen gegevens niet blijkt dat
aanl~gger door zijn voorziening in te dien(1n;, te kwader trouw zou hebben gehan~eld of een onverschoonbare dwaling· zou
hebben begaan;
Om' die redenen, verwerpt de voorziening '; 'Veroorcleelt aanlegger tot een vergoeding van 150 frank jegens verweerst~r,
de 'voorziening v66r 15 september 1953
zijnde betekencl geweest; veroordeelt verweerster tot de kosten.
13 november 1953.- 1° kamer.- Voor, z#ter, H. Fettweis, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. An·Ciaux: Henry de Faveaux. ~ Gelijkluidende :conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Plei:ters; HR. Ansiaux en Resteau.

,)":)(.1\MER. -

13 J1ovember 1953

1'". '·SCJHEN'KINGEN

EN

TESTAMEN-

TEN. ScHENKINGEN EN LEGATEN ONDER
IN BOELERING SAMENLEVENDEN. NIETIGVooRwAARDEN.

':rl:Jprri,.. -:.2o

SCHENKINGEN

EN

TESTAMEN-

TEN.··- SCHENKINGEN EN LEGATEN ONDER
IN: ,I!OELERING SAM.ENLEVENDEN. TOT STAND
.BRENGEN, IN STAND HOUDEN OF VERGELDEN
.VAN. ONZEDELIJKE BETREKKINGEN. DOORSLAGGEVENDE BEWEEGGROND. NIETIGHEID
VAN DE S,CHENKING OF RET LEGAA'l'. ANDEI\E," G~OORLOOFDE BEWEEGREDENEN OOK
VOORliANDEN. 0MSTANDIGHEID DIE DE
sdili':NlriNG m' HE'l' LEGAA'l' NIET GELDIG .
MAAKT.

1°', Zijn nietig de schenlcingen of legaten
oriaer ·in boelering samenlevenden, die
ge,daan worden met de bedoeling onzedelij lee betreklc.ingen tot stand te brengen, in stand te houden of te vergelden (1). (Bm~g. Wetb., art. 6, 900, 1131

en 1133.)
2" 'DlJ' omstimd·i.oheid ddt, behal.ve de be"lloeling om onzedeUjlce betrelclcingen tot
stand te b1·imgen, in stand te ho7tden of
te belonen, ook andere, geoorloofde beweegredenen tot een schenlcing of een
· legaat oncle1· in boelering samenlevenden hebben aangezet, maalct de schenlcing of het legaat niet ueldig, wanneer
·: ·.het eerste dezer doeleinden ae cloor·Slaggevencle beweeg,q1·on·a of een der
doorslaggevencle beweerw1·onclen van de
: schenk·ing of het leg aM is geweest (2).

(1) en (2) Zie nota get. R. H. onderaan het
oarrest (Bull. en PAsr.c., 1954, I, biz. 190).

(RAHIER,

'l',

EYBEN.)

ARRES'l'.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 januari 1953 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Overwegende dat nit de stukken der
rechtspleging blijkt clat de door aanlegger
ingestelde vordering er onder meer toe
strekt de bij testament en onder levenden
door zijn vader Paul Rahier, wiens· enig¢
erfgenaam hij is ten bate van verweerster
geclane giften nietig te cloen verklaren;
Dat voormelcle vorclering gegrond is· op
het feit clat die giften een ongeoorloofde
en onzeclelijke oorzaak zouclen hebben,
vermits toen zij werden geclaan, verweerster de bijzit was van vader Rahier en
vermits die giften door de in tweevoudig
opzicht overspelige betrekkingen tussen
de gever en 1 de begiftigde veroorzaakt
werden;
· ·
· ·
Overwegencle dat de rechter over de
groncl de eis heeft afgewezen ;
Over het enig micldel : schending van
de artikelen 6, 900, 1131, 1133 van het
Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest aan
aanlegger zijn vordering tot vernietiging
van het algemeen legaat en van de litigieuze schenkingen heeft ontzegd, en een
notaris heeft aangesteld om over te gaan
tot de vercleling van de nalatenschap van
Paul Rahier om de redenen dat «de giften
welke aan de btjzit werden gedaan zonder
andere oorzaak dan om haar inschikkelijkheid te vergelclen of haar ertoe te nopen bet stilzwijgen te bewaren ten einde
schandaal te vermijden behoren te worden vernietigcl, bij toepassing van artikelll31 van het Burgerlijk Wetboek, wijl
zij een onzeclelijke of ongeoorloofde oorzaak hebben ... ; dat hetgeen dus in aanmerking client te worden nagegaan ... is of
de gift het concul.Jinaat als enige oorzaak
heeft; dat... in boelering samenlevenden
door gevoelens van oprechte en onbaatzuchtige genegenheid lmnnen verbonden
zijn; clat het testament van Paul Rahier
bepaalt dat het litigieuze legaat gedaan
worclt uit erkentelijkheid voor de diensten
welke de legataris hem in het uitoefenen
van haar l.Jeroep bewezen l1eeft; ... clat
appellante gedurende tal van jnren actief
als secretaris met de cle c1tjns heeft samengewerkt; ... dat zij als zoclanig aanzienlijk veel werk heeft gepresteerd; ...
clat· niet staande kan worden gehouden
clat de door de erfiater als oorzaak van
zijn gift ingeroepen reclen slechts een
voorwendsel zou wezen om een iliet te
l.Jekennen beweeggrond te verbergen; ...
clat de de cnfns wel grieven had tegenover zijn wettelijke erfgenaam; dat Q.an
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ook begrijpelijk is dat wijlen Paul Rahier
het beschikbaar gedeelte zijner goederen
heeft willen nalaten aan iemand die hem
genegenheid had betuigd en die hem
daadwerkelijk in zijn arbeid had bijgestaan; dat niet wordt betwist clat de appelante... gedurende het lev en van de
erflater een bezolcliging heeft getrokken
in evenredigheicl met het door haar uitgevoercl werk; clat nochtans overclreven zou
zijn claaruit af te leiden dat de de c·ujtts
geen gelclige of l)ehoorlijke reclen had
om bij testament een gift ten gunste van
zijn medewerkster te doen en dat, gelet
op de in tweevoudig opzicht overspelige
betrekkingen welke tussen de betrokkenen bestaan hebben het legaat niet anders
kon voorkomen clan als een p·retimn stupri; dat... de beroepene in gebn~ke is
gebleven te bewijzen dat de schuldige
verhouding welke tussen zijn vader en cle
legataris heeft bestaan de enige oorzaak
van de bestreclen gift zou geweest zijn;
dat er integencleel behoort te worden aangenomen clat de erflater op wettige wijze,
enerzijcls blijk heeft willen geven van
zijn misnoegen tegenover zijn zoon door
deze een deel van zijn erfenis te ontnemen, en anderzijds, de g·enegenheid en het
werk heeft willen belonen van een per-.
soon die, ofschoon zi.in bijzit zijmle, tevens een werkzame en verkleefde medewerkster is geweest tot wie hij zich trouwens normaal kon gehouclen menen haar
in zekere mate schadeloos te stellen, al
was het maar omdat hij de oorzaak is geweest van de procedure die tot haar echtscheiding leiden zou; ... dat er, in cleze
omstancligheden, termen aanwezig zijn
om het bestreclen legaat in zijn principe
gelclig te verklaren, aangezien dat legaat... niet voorkomt als strekkencl in
hoofclzaak tot vergelding van schulclige
inschikkelijkheid en clerhalve als een onzeclelijke of ongeoorloofde oorzaak hellbend)), clan wanneer giften tussen in
boelering samenlevenclen nietig zijn omclat zij een ongeoorloofcle of een onzedelijke oorzaak hebben, wanneer de beweeggroncl van de beschikker is een bijzitsverhoucling tot stand te brengen, de voortzetting ervan te verzekeren of ze te belonen;
clan wanneer zulks het geval is geweest
met de litigieuze giften welke aan Paul
Rahier, volgens de vaststellingen van
de rechter over de grond, althans in een
. zekere mate werclen ingegeven door zijn
voornemen << de genegenheicl te belonen ))
van een persoon die zijn bijzit was;
dan wanneer het van weinig belang is dat
het ongeoorloofcl of onzedelijk doel niet
de enige oorzaak is geweest van de giften,
en dat het volstaat, om ze nietig te maken, clat het ongeoorloofd of onzedelijk
motief een der beweeggronden van cle beschikker is kunnen zijn (schending van de
artikelen 6, 900, 1131, 1133 van het Bur-

gerlijk Wetboek); dan wanneer, in elke
onderstelling, het arrest niet volcloende
is gemotiveerd daar het niet nader bepaald heeft of ter zake de bijzitsverhoucling inderdaad al dan niet een der ·beweeggronclen van de beschikker is ge. weest (schending van artikel 97· van cl<~
Grondwet en vdor zoveel als , nouig van
de artikelen 6, 900, 1131, 1133 van het Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat, hoewel de uit de
boelering voortspruitende toestand tussen hem die de giften doet en· de per soon
aan wie zij ten goede komen geen onbekwaamheid medebrengt om te beschikken
en te ontvangen, het feit dat schenkingen
of legaten plaats hebben gehad ten einde
ongeoorloofcle of onzedelijke betrekkingen
tot stand te brengen, in stand te houden
of te vergelden, de nietigverklaring van
die giften niettemin rechtvaardigt;
Dat zulks het geval is ondanks ook een
ander motief tot de schenkingen of legaten heeft geleid, wanneer een der doorslaggevende beweeggronden het tot stand
komen, het 1n stand houden of het vergelden van de onzedelijke betrekkingen is·
geweest;
Overwegende dat om de afwijzing van
de vordering te rechtvaardigen de rechter over de grond inroept dat een andere
beweeggrond de wil van Rahiei' heeft
lmnnen beinvloeden, doch verzuimt na te
gaan of Rahier desniettemin niet door de
bovenaangeduide onzedelijke beweeggrond
tot handelen wercl gebracht;
Overwegencle weliswaar dat het arrest
er bovendien op wijst dat het legaat niet
« in hoofdzaak heeft gestrekt tot vergelding >> van de schuldige inschikkelijkheid
van verweerster, maar dat het niet nagaat
of de erfiater, zoals aanlegger het beweerde, clank zij die testamentaire beschikkingen, de overspelige betrekkingen
welke hij met verweerster heeft gehad,
niet heeft willen tot stand brengen of in
stand houden;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster tot cle kosten· verwijst de zaak naar het Hof van ber~ep te
Brussel.
· ·
13 november 1953. - 1• kamer.- Voorzitter, H. Fettweis, raadsheer waarnememl voorzitter. - Ve1·slagyever, H. Piret. - Gelijlcltticlenrle conclttsie, H. Raoul
Hayoit de Termicolu·t, eerste advocaatgeneraal. - Pleite1·s, HH. Simont en Delacroix.
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1" HOGER BEROEP. -

STRAFZAKEN. HOGElt BEROEP DOOR HE'l' OPENBAAR MINIS'1'ERIE ALLEEN. - WIJZIGING VAN DE BESLISSING OVER DE BURGERLIJKE VORDERING.
2° VERWIJZING NA VERBREKING. STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING.
-· ARRES'l' VERBROKEN OMDA1' DE RECH'l'ER
IN HOGER BEROEP UI'l'SPHAAK HEEF1' GEDAAN
OVEH EEN BURGEHLIJKE VORDEHING WAAHVAN HIJ OEEN KENNIS :!.IOCH'l' NEMEN.- BURGEULI.JKE VORDERING DEFINI'l'IEF GEVONNIS1'.
- YER-BREKING ZONDEH VERWIJZING.

1 o Op het hogeJ" bemep van het openbaar
min·iste·rie arleen, maq de ·rechte'!" in hager beroep cle beslissing niet wijzigen,
waarbij cle eerste rechter zich onbevoeucz· heeft. ve·rklaarcl om over de vordering van de bnrgerlijke partij nitspraalc te cloen (1). (Wetb. van strafv.,
art. 202; wet van 1 mei 1849, art. 7.)
2° Wanneer een an·est alleen verbrolwn
wor·at omdat de r·echte1· in hoge1· beroep
·uitspraak heeft gedaan over een bnrgerUjke vorclering, waarvan hij geen kennis mocht nemen, omdat zi:i dejinitief
gevonn·ist was, 1vo·rdt cle verbrelcing,
zonde1· verwijzing ·uitgesprolcen (2).

'1'.

(S'l'IENLET EN CONSORTEN,
VAN DEURSEN EN CONSOH1'EN.)
ARREST.

HE'l' I-I OF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 maart 1953 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
I. Wat betreft de voorziening van aanleggers tegen de beslissing over de publieke vordering :
A. Over de voorziening van eerste aanlegger, beklaagde :
Overwegende dat de substantHlle of op
straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
B. Over de voorziening van tweede,
derde, vierde en vijfde aanleggers, burgerlijk verantwoordelijke partijen :
Overwegende dat aanleggers geen enkel
middel inroepen ;
II. Voor zoveel de voorziening gericht
is tegen de beslissing gewezen over de
tegen aanleggers ingestelde burgerlijke
vorderingen :
a) Aangaande de beslissingen betref(1) en (2) Verbr., 11 april 1949 (A1·r. Ve1·b,.,,
1949, blz. 251; Bull. en PAsrc., 1949, I, 285, en
nota's 2 en 3, blz. 286; 7 september 1953 (A,.,.,
Ver·br., 1953, blz. 822; Bull. en PASIC., 1953, I,
'9.'i9).

fende de door Julius Danneels en door de
vennootschap « Union et Prevoyance >> ingestelde burgerlijke vorderingen :
Overwegende dat aanleggers geen enkel
middel tot staving van hun voorziening
inroepen;
b) Aangaande de beslissing betreffende
de door Denise Sente ingestelde burgerlijke vordering :
Over het enig middel : schending van
de artikelen 199, 203, 204 en 207 van het
vVetboek van strafvordering, 7 van de wet
van 1 mei 1849, op de rechtbanken van
eenvoudige en van correctionele politie,
van de overbrengende werking van het
boger beroep en van !let principe tantum
devoltttmn, quant·um appellat·um, doordat
!let bestreden arrest aanleggers in verbreking hoofdelijk verool'deelt tot sclladevergoeding, gereclltelijke interesten en tot
de kosten van eerste aanleg en van boger
beroep jegens de burgerlijke partij Denise
Sente, dan wanneer de eerste rechter, beklaagde Stienlet vrijsprekend, zicll onbevoegd verklaarcl had om uitspraak te
doen over de tegen aanleggers gericllte
burgerlijke vorderingen, dat de burgerlijke partij Sente geen hoger beroep had ingesteld en dat !let hof van beroep, dienvolgens, de beslissing van de
eerste rechter ten voordele van deze burgerlijke partij niet mocllt wijzigen :
Overwegende dat verweerster zich v66r
de correctionele rechtllank tegen aanlegger·s burgerlijke partij lleeft gesteld ; dat
het beroepen vonnis eerste aanlegger heeft
vrijgesproken, de andere aanleggers, burgerlijk verantwoordelijke partijen, buiten
zaak lleeft gesteld, en het strafgerecht
onbevoegd heeft verklaard om over de
vordering van de burgerlijke partij Denise
Sente uitspraak te doen;
Dat daar deze burgerlijke partij geen
boger beroep ingestelcl heeft tegen de beslissing waarbij haar vordering afgewezen
werd, de recllter in lloger beroep, welke
door !let lloger beroep van het openbaar
ministerie alleen kennis had van de publieke vordering van gezegde burgerlijke
vordering geen kennis had en, dienvolgens, er over niet kon uitspreken;
Overwegende, clienvolgens, dat door aanieggers lloofdelijk te veroordelen tot betaling van schadevergoecling jegens verweerster Denise Sente het bestreden arrest de in !let middel bedoelde wetsbepalingen gescllonclen lleeft;
III. Wat betreft de voorziening van
tweecle, dercle, viercle en vijfde aanleggers als burger lijke partijen :
A. Aangaancle de beslissing over de publieke vordering :
Overwegende dat de voorziening van de
burgerlijke partij slecllts private belangen aan het onclerzoek van het hof onderwel'pt; dat deze voorziening, clienvolgens,
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enkel ohtvankelijk is voor zoveel zij 'de
veroordeling tot de kosten van de publieke vordering betreft ;
Overwegende dat geen enkele veroordeling tot de kosten van de publieke vordering tegen aanleggers in hun hoedanigheicl .van burgerlijke -partijen uitgesproken is geweest; .dat de voorziening
dus niet ontvankelijk is;
B . .Aangaande de beslissing over de burgerlijke vordering van aanleggers :
()ver:wegende dat aimleggers geen middel tot staving van hun voorziening inroe·pen;
En overwegende dat de voorzieningen
v66r 15 septemller 1953 betekend werclen;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest, voor zoveel het over de door verweerster, Denise Sente, tegen aanleggers
ingestelde lmrgerlijke vordering uitspraak
heeft gedaan; verwerpt de voorzieningen.
voor het overige; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt verweerster Denise
Sente tot de helft der kosten van de
door aanleggers in hun hoeclanigheid van
beklaagden en burgerlijk verantwoordelijke partijen ingestelde voorziening alsook tot de kosten van de haar gedane betekening; veroordeelt aanleggers tot de
overige kosten; veroordeelt tweede, derde,
vierde en vijfde aanleggers tot een vergoeding van 150 frank jegens de eerste en
tweede verweerclers (Van Deursen en Danneels) ; zegt dat er geen aanleiding bestaat tot verwijzing.
16 november 1953. ~ 2• kamer.- Voorzittet·, · H. Wouters, voorzitter. Verslaggeve·r, H. van Beirs. - Gelijlcluiclende
concl1~s·ie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.- VONNIS DA'J' DE BEKLAAGDE TOT 'l"WEE STRAFFEN
VEROORDEEL'J' EN HEM WEGENS EEN DERDE
1\oiiSDRIJF VRIJSPREEKT. - HOF VAN BEROEP
DAT DE BEKLAAGDE OOK AAN HET DERDE MISDRIJJ<" SCHULDIG VERKLAAR'J'. - VEROORDELING TOT EEN ENKELE STRAF LAGER DAN DE
GEZAMENLIJ'KE DOOR DE EERSTE RECH'l'ER
UITGESPROKEN STRAFFEN. - EENPARIGHEID
VEREIST VOOR DE HERVORMING VAN DE BESLISSING VAN VRIJSPRAAK.
W anneer het hot van beroep de sc7H~l
digverlclaring van de beklaagde wegens
twee misdrijven bevestigt, doch zijn
vrijspt·anlc wegens een derde misdrijt
hervonnt, mag deze hervo1·ming slechts
met eenpcwigheia van cle leclen van

het hot . van beroep geschieden, zeltswanneer het hot bij toepassing van artilcel 65 van het Wetboelc van .f!tratrecht, wegens de drie misdrijven~
slechts een enlcele strat uitspreekt,Jlie
lager is clan ae gezamenlij lee door . de
eerste rechter ttitgespmken straffen (1).

(Wet van 4 september 1891, art. 2.)'
(HERBOTS, T. DE CUHATORS
VAN HET FAILLISSEMENT << LAI'l'ERIE D' AMA.Y

ll.}

ARREST.
HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 februari 1953 door het Hof·
van beroep te Luik gewezen;
I. Voor zoveel de voorziening gericht is
tegen de over de publieke vordering gewezen beslissing :
· -:,\
· Over het eerste middel : schending ':van
de artikelen 140, en meer bepaald, 140,
alinea 2, van de wet van 18 juni 1861fbetreffende de rechterlijke inrichting, ·.aangevulcl door artikel 2 van de wet van
4 september 1891, en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest aanlegger
schuldig verklaart aan de telastlegging van bedrieglijke bankbreuk, wa-arvan het beroepen vonnis hem vrijgesproken had, en hem uit clien hoofde veroordeelt, zonder vast te stellen dat, wat
de verklaring van strafbaarheid betreft,
de leden van het hof met eenparigheid
van stemmen uitspraak gedaan hebben,
dan wanneer een hof van beroe]J slechts
met eenparigheid van stemmen van. zijn
leden een beklaagde schuldig kau verklaren aan een misdrijf waarvan de correctionele rechtbank hem vrijgesproken
h~:

.

Overwegende dat, bij beschikking van
de Raadkamer van de Rechtbank vall
eerste aanleg te Hoei, aanlegger op 19 october 1951 mits vermelding van verzachtende omstancligheclen verwezen werd
naar de correctionele rechtbank wegenS:
de misclrijven van beclrieglijke bankbreuk,
eenvoudige bankbreuk, en verduistering ;
Overwegende dat, bij vonnfs ·. van
8 maart 1952, de Oorrectionele Rechtbank
te Hciei de telastlegging van bedr~eglijke
bankbreuk niet bewezen heeft verklaard
en aan aanlegger een gevangenisstraf van
zes maanden heeft opgelegd wegens. de telastlegging van eenvoudige bankbreuk en<
een gevangenisstraf van zes maanden, en,
een geldboete van 50 frank verhoogd met
90 decimes of een vervangende gevange- nisstraf van vijftien dagen wegens de te------------------------~.

(1) Zie verbr., 22 juli 1950 (An·. Ve1'bi·.,
1950, blz. 730; Bull. en PASIC., 1950, I," 838, en
de nota.)
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lastleggiiig van verduistering, mits verlenen. van het voorcleel van drie jaar uitstel;. ·
Overwegende dat, op het hoger beroep
van de veroordeelcle en op clit van het
openbaar • ministerie, het Hof van beroep
te Luik, de door de eerste rechter bewezen verklaarcle telastleggingen voor vastst&anil houdencl, het beroepen vonnis
hervormd heeft voor zoveel het aanlegger
wegens de telastlegging van bedrieglijke
bankbreuk vrijgesproken had, en deze telastlegging te zijnen laste bewezen heeft
verklaard, zoncler vast te stellen dat het
te dien opzichte met eenparigheid van
steiUmen uitspraak heeft getlaan; clat
aannemende clat de door die telastleggin-·
gen becloelcle feiten de achtereenvolgende. nitvoering van hetzelfde opzet en
de vei·scl).illende telastleggingen dienvolgens, slechts een enkel strafbaar feit uitmaakten, het, bij toepassing van artikel 65 van het Strafwetboek, aanlegger
tot een enkele gevangenisstraf van acht
maanden en een geldboete van 26 frank
verhoogd met 90 decimes heeft veroordeeld en ten gunste van aanlegger het
voordeel van de uitstel heeft gehanclhaafd;
Overwegende clat artikel 2 van de wet
van 4 · september 1891 vereist clat het hof
van beroep met eenparigheicl van stemmen vitspraak doet, hetzij om een verdachte sclmlclig te verklaren aan een feit
waarvoor de correctionele rechtbank hem
vrijgesproken had, hetzij om de uitgesproken straf te verzwaren;
Overwegende dat, hoewel geen verzwaring van straf door het hof is opgelegcl
geweest, het bestreden arrest nochtans de
in het micldel becloelcle wetsbepaling heeft
geschonden waar het - zoncler de eenparigheid van stemmen cler leden van het
hof vast te stellen - aanlegger schulclig
verklaard heeft aan de inbreuk van bedrieglijke bankbreuk waarvan de correctionele·.rechtbank hem vrijgesproken had;
Dat een enkele straf slechts uitgesproken zijnde, zo wegens cleze telastlegging
als hoofdens· andere ten laste van aanlegger voor vaststaancl gehouclen telastleggingen, de veroorcleling nit hoofcle .van
deze verschillencle misclrijven met schending van gezegde wetsbepaling is uitgesproken geweest;
II. Voor zoveel de voorziening gericht
is tegen de over de burgerlijke vorclering
gewezen beslissing :
Overwegencle dat de verbreking van de
over de publieke vordering gewezen beslissing . · de verbreking met zich brengt
van de over de vordering van de burgerlijke p·artU gewezen beslissing;
0~ die redenen, en zonder dat client
te worden overgegaan tot het onderzoek
van de andere middelen, waarvan geen
enkel van aard is een verbreking zonder

verwijzing met zich te brengen, verbreekt het bestreden arrest voor zoveel
het . over de tegen aanlegger ingestelde
publieke en burgerlijke vorderingen uitspraak heeft gedaan; beveelt dat melding
van onclerhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van het gecleeltelijk vernietigcl arrest; laat de kosten de Staat
ten laste; verwijst de alzo beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.
16 november 1953. - 2e kamer.- Voorzittel', H. Wouters, voorzitter. ~ Verslag,qeve1', H. van Beirs. - Gelijlcluidende
conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
Pleiter,
H. Delacroix.
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1° SEQUESTER VAN DE GOEDEREN
VAN
VIJANDELIJKE
ONDERDANEN. BESLUITWET VAN 23 AUGUSTUS
1944. - FABRIEKSMERK DEEL UITMAKEND
VAN ONDER SEQUESTER GESTELDE DUI'J'SE GOEDEREN. - NAMAKING. - DIENS1' VAN HET
SEQUESTER HEBBENDE KLAOH'J' INGEDIEND EN
ZIOH HEBBENDE BURGERLIJRE ' PARTIJ GES'l'ELD. - ARRES'l' DA'l' DE KLAOHT EN DE
STELLING VAN' BURGER.LIJKE PARTIJ REGELMA'l'IG VERKLAAR'J'. - WETTELIJKE BESLISSING ONDANKS DE ONNAUWKEURIGHEDEN VAN
RET AR.R.EST BIJ DE VER.MELDING VAN DE
REOHTSPER.SOON OF DE NATUURLIJRE PERSOON DIE EIGENAAR WAS VAN HET MERK OF
HET HECHT HAD HE'J' TE EXPLOITEHEN.
2° lVIIDDELEN TOT VERBREKING.
S1'HAFZAKEN. - Bun.GERLIJKE voRDERING.
- BURGERLIJKE PARTIJ DIE ZIOH VOOH DE
ONDER.ZOEKSREOHTER. EN OPNIEUW VOOR DE
OORRE01'IONELE HEOHTBANK GESTELD HEEFT.
- J\IIIDDEL DAT SLEOHTS 'J'EGEN HE'l' ARHES1'
OPKOMT IN ZOVER RET DE ONTVANKELIJKHEID VAN DE STELLING VAN BURGERLIJKE
PARTIJ VOOR DE ONDERZOEKSREOHTER AANGENOMEN HEEF'l'. - MIDDEL VAN BELANG ONTBLOOT.
3° BEWIJS. - STRAFZAKEN. - AAN DE AK'J'EN 1'E HEOH'J'EN GELOOF. 0VERDRAOHT
VAN HANDELSFONDS EN AKTEN VAN REOH'J'SPLEGING DIE ZE INROEPEN. - lN'l'EHPRETATIE
GEGROND 0~· DE 'J'ERMEN DER AK'J'EN EN OP AAN
DIE AKTEN EX'J'RINSIEKE GEGEVENS. - GEEN
SOHENDING VAN HET AAN DIE AKTEN TE HEOH'l'EN GELOOF.
4° FABRIEKSc EN HANDELSMERKEN.
- NAMAKING.- KLAOHT VAN DE BENADEELDE
PAR'J'IJ. - GEEN BIJZONDERE REOHTSVORMEN
VEREIST.

1° Het a1-rest; dat vaststelt dat een fabrielvsmerlc deel ttitmaalct van lcrachtens cle besluitwet van 23 augusttts 19411
ondet· sequester gestelde goederen, rechten of belangen, beslist wettelijlc dat

-172de D·ienst va,n het sequester de · vereiste hoeclwniglwid heej't om 7cla,oht in
te dienen' we gens na,mMcing va,n dit
merk en zich tijdens de tengevolge va,n
(l-ie 7cla,oht ingestelde t·echtspleging burget·lijlce pa,rtij te stellen, zelj's wa,nneer
, het a,rrest onna.ttwlvem·ige vet·melclingen
beva,t betreffende de rechtspersoon of
fle ntttwu:rlij ke tJersoon flie eigena,a,r va,n
het met·Tc ·wa,s oj' het t·eoht ha,d het te
explqiteren.
2° Wa,nneet· een btwgerlijlve pa,rtij zioh
v661· de onderzoelvst·echter en. opniettw
v66r de cor·rect-ionele t·echtba,nk gestelcl
heejt, is b·ij gebrelc a,wn bela,ng niet ontva,nkelijlv, het middel dM nlleen tegen
het a,n·est oplcomt ·in zover het cle ontva,nlcelijkheid va,n de stelUng vnn b'U1"gerUj lee pnt·tij v66r de onderzoeksrechter nnngenomen heeft.
3° Sohenclt het geloot niet dctt te hechten
is a,nn ee·n Mete vnn ovet·dra,cht va,n een
ha,ndelsfonds en ann de alvten van
rechtspleging clie ze inroetJen, het arrest dnt ervcm een interpretMie geett
die rterf'rOnd is 01J de tennen der nlcten
en op nnn die nkten extt·insielce gegevens (1).
4° De klnoht wegens nnmnlv·ing V((,n een
fabrie7csmer7c is ann ,qeen bi,izondere
rechtsvonnen ondet·hevig (2). (Wet van

1 april 1879, art. 14.)
(LIPSCHITZ EN CONSORTEN,
T. DE DIENST VAN HET SEQUESTER.)
AHRES'l'.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 december 1952 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
I. Over cle voorziening van David Lipschitz :
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 14 van cle wet van 1 april
1879 op de fabrieks- en handelsmerken;
3, 4 van de wet van 17 april 1878, bevattende de voorafgaande titel van het Wetboek van rechtspleging in strafzaken, en
97 van de Gronclwet, doordat, enerzijcls,
om het micldel af te wijzen hetwelk door
aanlegger regelmatig bij conclusies wercl
opgeworpen en volgens hetwelk de vervolging niet regelmatig was wijl ze niet ingestelcl werd op een klacht uitgaande van
de partij clie door het van het merk << Aspirine Bayer ll gemaakte · misbruik benadeeld was en om gevolglijk aanleggei" nit
hoofde van telastleggingen A en B te ver(1) Zie verbi·., 4 april 1941 (At~·. Yerbt·.,
1941, blz. 72; B"'ll. en PASIC., 1941, I, 120 en
de conclusie van het openbaar ministerie).
(2) Zie verbr., 25 februari 1929 (Bull. en
PASIC., 1929, I, 106).

oordelen, en anderzijds, om het door aiJ,n-'
legger regelmatig bij conclusies opgeworpen middel af te wijzen volgens hetwelk
de stelling van burgerlijke partij door de
Dienst van het sequester onreg-elmatig
was in zover zij ten overstaan van de
onderzoeksrechter werd verricht door een
lasthebber van de clienst namens « enkel ))
voormelde dienst, cUt wil zeggen zonder
aangifte van hoedanigheid, en in zover
zij ter zitting van de Correctionele Rechtc
bank te Brussel (22" kamer) van 6 maart
1952 herhaald werd door bemiddeling van
pleitbezorger Van Win namens de D1enst
van het sequester in zijn hoedanigheicl
van sequester van een niet bestaande vennootschap « Belgo-Pharma ll en in elk geval in zijn hoeclanigheid van sequester van
goederen waarvan het litigieus merk dat
persoonlijk eigendom was van een
heer Vrykorte, geen deel uitmaakte, en
om gevolglijk aanlegger tot het betalen
van schaclevergoeding aan voormelcle blirgerlijke partij te veroordelen, het bestreden arrest onder meer : n) in zijn beschikkend gedeelte het beroepen vonnis
bevestigcl lweft voor zoveel het de telast_leggingen A en B bewezen verklaarde,
luidens welke aanlegger het merk << Aspirine Bayer ll had nagemaakt en van clit
nagemaakt merk gebruik gemaakt had
« ten nadele van de Dienst van het sec
quester, handelende in hoedanigheid van
sequester van de naamloze vennootschapBelgo-Pharma, die klacht had ingediend ll,
welke beslissing insluit dat de klacht,
vereiste tot instelling van een vervolging,
door de dienst werd ingediencl in zijn
hoedanigheid van sequester van de goederen ener naamloze vennootschap en dat
het nagemaakte merk van die goederen
deel uitmaakte; b) in zijn gronden
heeft vastgesteld dat << de Dienst van
het sequester is belast geweest met
het beheren en het besturen van een
complex van activa en belangen welke
door een zich terecht of ten onrechte
<< firma Belgo-Pharma ll noemende inrichting geexploiteerd werden, dan wanneer het in werkelijkheid ging om de vennootschap onder gemeenschappelijke naam
« Belgo-Pharma, Henry Vrykorte et Co ll;
dat voormelde vennootschap onder gemeenschappelijke naam regelmatig overnemer van verscheidene Duitse merken is
geworden « waaronder ll onller andere ,
«Aspirin ll, voorkomt, en dat bijgevolg· de
Dienst van het sequester onverwijld aan
het parket de misbruiken belworde kenbaar te maken welke van dat merk mochten worden gemaakt en zich in geval ener
vervolging, burgerlijke partij te stellerr
om herstel van het aan de gesequestreerde
inrichting berokkend nadeel te vorderen;
c) beslist heeft << dat clit door de beer
Vrykorte geexploiteerde organisme ... tot
Duitse eigendcim is verklaarcl geweest ... ll,

-173dan wanneer die gronden met het dispo- verklaren zonder ervan te laten blijken
sitief strijdig zijn en ook malkander te- dat de Dienst van het sequester de daargenspreken, en geen mogelijkheid bieden toe vereiste hoeclanigheid beza t, de bestreom uit te .maken voor welke goederen de den beslissing de artikelen 97 van de
Dienst van het sequester in hoedanigheid Grondwet en 3 en 4 van de wet van
van sequester klacht heeft ingediend en 17 april 1878 bevattende de voorafgaande
zich bu,rgerlijke partij heeft gesteld, noch titel van het Wetboek van rechtspleging
of het nagemaakt merk deel uitmaakte in strafzaken, geschonclen heeft :
van de goederen voor dewelke de dienst
Over beide onderdelen tezamen :
als sequester handelde, noch dienvolgens
Overwegende dat het midclel enkel hierof het merk onder sequester stond en of
de dienst als sequester van bewust merk op steunt dat het bestreden arrest wegens
gehandeldl heeft (schending van artikel 97 de tegenstrijdigheden welke het inhoudt,
van de Grondwet); en dan wanneer, eer- niet wettelijk met redenen is omkleed en
ste onderdeel, de rechters over de grond, aanleggers conclusies niet beantwoordt;
Dat, volgens het middel die tegenstrijom het uit de onregelmatigheid der klacht
door aanlegger afgeleide middel te beant- digheden zouclen blijken nit het feit clat
woorden en het Hof van verbreking in de de onder sequester gestelde goederen bemogelijkheid te stellen de wettelijkheid schouwd worden, nu eens, in de opstelling
hunner beslissing ten aanzien van arti- van de telastlegging, als goederen van een
kel 14 van de wet van 1 april 1879 na te zogenoemde naamloze vennootschap Belgoc
gaan, hadden dienen vast te stellen dat Pharma, dan eens, in het zittingblad,
de klacht uitging van de benadeelde par- waarin vaststelling van de stelling van
tij, dit wil zeggen dat het nagemaakte burgerlijke partij is omv:it, als die van
merk deel uitmaakte van bepaalde gese- een vennootschap Belgo-Pharma, en tenquestreerde goederen en dat de dienst slotte, in de gronclen van het arrest, hetals sequester dier goederen klacht had zij als de goederen van een vennootschap
ingediend, waaruit volgt dat de bestre- onder gemeenschappelijke naam « Belgoden beslissing, waar zij gesteund is op te- . Pharma, Henry Vrykorte et Co >J, hetzij
genstrijdige gronden welke haar clisposi- als goederen welke door de heer Vrykorte
tief niet rechtvaardigen, aanleggers con- werden geexploiteerd en Duits eigendom
clusies niet beantwoord heeft en het be- werden verklaard;
staan niet heeft vastgesteld van een verDat deze grieven worden ingeroepen ten
eiste waarvan de strafvordering afhanke- einde de beslissing te bestrijden ten oplijk was, en aldus de artikelen 97 van de zichte van de regelmatigheid : 1 o van de
Grondwet en 14 van de wet van 1 april klacht; 2° van de stelling van burgerlijlw
1879 geschonden heeft; tweede onderdeel, partij;
om het door aanlegger nit de onregehnaOverwegende dat de in de ovstelling van
tigheid der stellingen van burgerlijke par- de telastlegging voorkomemle dwaling !outij afgeleid middel te behandelen, en het ter materieel is en clat zij werd recht genagaan van de wettelijkhetd hunner be- zet door het beroepen vonnis hetwelk
slissing ten aanzien van artikelen 3 en 4 erop wijst dat de klacht werd ingecliend
van de wet van 17 april 1878 mogelijk te door de Iasthebbers welke door de Dienst
maken, de rechters over de grond hadclen van het sequester werclen aangesteld << ten
behoren vast te stellen dat de dienst zich eincle ,het beheer en het bestuur van de
ten overstaan van de onderzoeksrechter handels- en nijverheiclspatrimonium van
of althans ter zitting· burgerlijke partij de gesequestreerde firma Belgo-Pharma
had gesteld in hoedanigheid van seques- waar te nemen >> ;
ter van bepaaldergoederen of van goederen
Overwegencle dat de vermelcling van het
van een bepaalcle persoon, waarvan het zittingblad, waarin de stelling van burgernagemaakte merk cleel uitmaakte; clan lijke partij wortlt vastgesteld, naclerwanneer het arrest wegens de tegenstrij- hancl nauwkeuriger werd omschreven en
digheden die het inhoudt, deze vast- derhalve rechtgezet, zoals blijkt uit de
stelling niet behelst ; clan wanneer het authentieke uitgifte van het beroepen voninzonderheid onmogelijk is te bepalen in nis, naar luid waarvan de Dienst van het
hoedanigheicl van sequester van welke sequester als bij het openbaar ministerie
« vennootschap J> (naamloze of andere ge- gevoegcle partij ter zake was, in zover hij
meenschappelijke naam) de clienst zich « het beheer en het bestuur van het hanter zitting burgerlijke partij heeft gestelc1 1 clels- en nijverheidspatrimonium van de
noch de aanvoering van de rechters over gesequestreerde firma Belgo-Pharma, Paulde grond na te gaan lnidens welke « de Emile Jansonstraat, 19, te Brussel waarbenadeelde partij inderdaad de burger- nam >>; dat eruit volgt dat het bestreden
lijke partij is welke dus de hoedanigheid arrest, enerzijds, in zover het het beroeen het recht had herstel van de berok- pen vonnis bevestigt, de in de opstelling
kende schade te eisen )), waaruit volgt der telastlegging voorkomende dwaling
dat, door de beide stellingen van burger- niet heeft overgenomen en, anderzijcls,
lijke partij regehnatig en ontvankelijk te over een regelmatig geschiede en in ePr-
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ste aanleg vastgestelde stelling van burgerlijke partij uitspraak heeft gedaan; ·
Overwegende, ten aanzien van de eigen
gronden van het bestreden arrest, dat het
erop wijst dat de besluitwet van 23 augustus 1944 het mogelijk gemaakt heeft
;niet om het even welke natuurlijke persoon, doch enkel de goederen welke uet
eigendom zijn of onder de controle of ter
beschikking staan van een vijandelijke
staat, een vijandelijk organisme of een
vijandelijke onderdaan onder sequestet·
te stellen, hetgeen zich in onderhavig geval heeft voorgedaan zonder verzet hoegenaamd wat de goecleren en rechten van
de firma Belgo-Pllarma betreft;
Dat, waar het in lle volgende zin vast·stelt dat de dienst met het beheren van
een complex van goederen en belangen belast is geweest, het daaruit afleid_de dat
de qualificatie waaronder die goederen geexploiteerd worden ten deze niets afdoet,
door ·te verklaren dat zij geexploiteerd
waren « door een organisme clat zich
t'erecht of ten om·echte Belgo-Pharma
noemt Jl ; dat mitsdien, volgens het arrest, de weclerwaardigheclen van de firma
Belgo-Pharma, om het even of zij door
de vennootschap onder g·emeenschappelijke naam << Belgo-Pharma, Henry Vrykorte et Co ll of door Vrykorte persoonlijk geexploiteerd werd, van weinig belang
waren eenmaal dat de activa van becloeWe
firma door de uitwerking der wet gesequestreerd hadden geweest; dat in· dit
opzicht door erop te wUzen dat niemand
tegen die sequestratie verzet heeft aangetekend, het arrest onderlijnt dat de
rechtspersoon of de natuurlijke persoon .
die voormelde goecleren hebben kunnen
exploiteren de wettelijkheid van deze
maatregel hebben erkend;
·
Dat eruit volgt dat het micldel opkomt
tegen overwegingen welke het arrest zelf
als overtollig beschouwde, en welke inderclaad ten overvloecle werden opgegeven;
Overwegende, anderzij<ls, dat het bestreden arrest het bestaan heeft vastgesteld van een van de benadeelde partij
uitgaande klacht en ervan heeft laten blijken dat de Dienst van het sequester cle
vereiste hoedanigheicl bezat om zich burgerltjke partij te stellen; dat het toch
nacler bepaalt dat de zonder verzet hoegenaamcl onder sequester gestelde goederen
die zijn van Belgo-Pharma, Duits eigendom, onder welke goecleren het merk « Afipirine Bayer Jl voorkomt, en vaststelt dat
de klacht regelmatig werd . ingecliend en
de stelling van burgerlijke partij regelmatig verricht door de Dienst van het
sequester, als het beheer waarnemende
van bedoelde goederen waaraan de aanlegger verweten feiten nadeel konden berokkenen;
Dat het bestreden arrest aldus zonder
tegenstrijdigheid aanleggers conclusies

ten. aanzien. van. de punten welke ·,de· beslissing rechtvaardigen passend heeft. beantwoord, en zijn dispositief regel.Inatig
met redenen heeft · omkleed ten aanzien
:van de wettelijkheid van de klacht en van
de stelling van burgerlijke partij;
Dat geen van beide· onderdelen van· het
miclclel kan aangenomen worden ;
Over tweede· en vierde middelen .tezamen : het tweede : schending van de attikelen 3 en 4 van de wet van 17 april 1878
bevattende de voorafgaande titel van het
Wetboek van rechtspleging in strafzaken,
8 van de besluitwet van 23 augustus 1944
betreffende het sequester van vijandelijke
goederen, rechten en belangen, 6 en ·a van
de besluitwet van 17 januari 1955 betreffende het sequester der goederen van de
personen aan wie misdaden en wanbedrijven tegen de uitwendige veiligheid V!\n de
staat worden ten laste gelegd en der goederen van de verdachten, genomei:J. uit
kracht van de wet van 7 september 1939
waarbij aan de Koning buitengewone
machten werden toegekend, welke wet
bij de wet van 14 december 1944 ·gewijzigd werd, 1319, 1320 van het Burgerlijk
vVetboek, 25, 29 en 78 van de Grondwet,
doordat het arrest de stelling van
burgerlijke partij regelmatig en ontvankelijk vaststelde welke de onderzoeksrechter heeft verldaard in zijn proces-verbaal van 27 maart 1948, luidens hetwelk
de heer Massart, lasthebber van de Dienst
van het sequester, uit kracht van een
volmacht waarvan de voorlegging vastgesteld wordt doch niet aan het procesverbaal gellecllt is, « verklaarcl heeft
zicll, voor en namens de Dienst van het
sequester, burgerlijke partij te stellen
tegen nit hoofde van inbreuk op artikel S
van de wet van 1 april 1879, ter oorzake
van welke inbreuk hij beweert nadeel te
hebben geleden waarvan hij zich voorbehoudt herstel te eisen Jl ; doordat het bestreden arrest zijn beslissing in dit op,
zicht steunt op de enkele gronden dat
bewuste stelling van burgerlijke partij
«is verricht geweest door de lasthebber,
de heer A. Massart, die v66r cle onderzoeksrechter de volmacht van 27 maart
1949 heeft overgelegd waarvan die last,
hebber regelmatig houder was Jl en dat
<<de stelling van burgerlijke partij wel
van .de benadeelde partij uitgaat· en dat
zij regelmatig. g·eschieclde ten overstaan
van cle onderzoeksrechter door toedoen
van elke daartoe bekwame lasthebber Jl,
daiJ. wanneer : .eerste ondercleel, aanleg,
ger bij conclusies had doen gelden « dat
er geen de minste grontl is om te beweren clat de benadeelde partij de Dienst
van het sequester is, vermits d~ze geen
andere opdracht heeft dan het beheer van
de patrimonia der gesequestreerde. on,der,.
nemingen waar te nemen J>; dan w-an:Ue.er
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hij de rechtets over de ·grond verzocht overstaan van de onderzoeksrechtet re"
had << voor recht te zeggen dat de dienst gelmatig en ontvankelijk te verklaren,. het
zich :slechts quaUta.pe q·ua. burgerlijke pat- bij conclusies door aanlegger opgeworpen
tij .vermag te stellen, dit wil zeggen als niiddel heeft afgewezen, waarbij staancle
sequester van een bepaalde persoon )) en wercl gehouden dat de stelling van burger<<feitelijk vast te stellen dat nit het on- lijke partij namens de dienst « door de
derzoek is gebleken dat een natuurlijke heer Massart alleen, voorzien van een niet
persoon zonder wettelijke macht zich btll'- claarbij gevoegde volmacht, die verklaarde
gerlijke partij heeft gesteld nam~ns een de lasthebber van de Dienst van het seinrichting waarvanniet kan worden u:itge- quester te zijn... niet door de heer Massart aileen mocht worden verricht, en dat
maakt in welke hoedanigheid het optrad;
dan wauneer hij daaruit had afgeleicl dat zij indruiste .tegen de artikelen 8 en 16·
bewuste stelling van burgerlijke partij van de besiuitwet van 23 augustus 1)}44,
onregelmatig was en als ongeclaan cliencle welke voorschrijven clat alle akten, docute ·worden beschonwd in zover zij was menten en briefwisselingsstukken welke
gedaan geweest « aileen namens de Dienst de dienst verbinclen door twee beheervan het sequester )) dit wil zeggen zonder t1En'S of door twee leclen van het persoopgave van enige hoedanigheicl, en des- neel van de clienst aan wie de raacl van
wege « strijclig was met artikel 8 van de beheer daartoe opdracht heeft gegeven
besluitwet van 23 augustus 1944 )) ; waar- getekend moeten worden)), en waarbij de
uit .volgt dat het arrest, door de stelling rechters over de groncl verzocht werden
van burgerlijke partij geclaan ten over- « feitelijk te willen vaststellen clat nit
staan van de onderzoeksrechter regelma- het onclerzoek is gebleken dat een natig te verklaren zoncler de vorenuiteen- tuurlijke persoon zich zonder wettelijke
gezette onderscheiden punten van aanleg- macht burgerlijke partij heeft gesteld nagers conclusies te hanclelen, artikel 97 mens een inrichting waarvan niet kan
worden uitgemaakt in welke hoedanigvan de Grondwet geschonden heeft;
tweede ondercleel, het bestreclen arrest, heid zij optracl )), hun dienvolgens vradoor de stelling van burgerlijke partij gencle « feitelijk te willen vaststellen en
van de Dienst van het sequester ontvan- voor recht te willen zeggen clat de in bokelijk te verklaren zoals zij in het pro- vengemelde omstancligheden op 27 maart
ces-verbaal van de onderzoeksrechter van 1948 gedane stelling van burgerlijke
27 maart 1948 opgenomen wercl, nood- partij te enenmale onregelmatig en niezakelijkerwijze impliciet heeft beslist, tig is en clerhalve generlei uitwerking
hetzij dat de dienst buiten elke seques- kan hebben; )) cloordat het arrest deze
tratie van het merk een persoonlijk recht micldelen heeft afgewezen om de ener op bezat, wat strijclig zou wezen met kele reclenen << dat de stelling van burgerhet karakter van openbare instelling van lijke partij wercl verricht door de lastde dienst, die geen andere rechten kan hebber van de heer A. JI/Iassart, die v66r
hebben clan die welke nit zijn wettelijke de onderzoeksrechter, welke zulks heeft
opclracht voortvloeien (schending van de vastgestelcl, de volmacht van 27 maart
artikelen 8 van de besluitwet van 23 au- 1949 (sic) heeft overgelegd waarvan die
gustus 1944, 6 en 8 van de besluitwet van lasthebber regelmatig· voorzien was )), en
17 januari 1945, 25, 29 en 78 van de Groncl- clat <<de stelling van burgerlijke partij ...
wet), hetzij dat de clienst ontvankelijk ten overstaan van de onclerzoeksrechter
was om zich in zijn eigen hoedanigheicl door toedoen van elke dam·toe bekwame
burgerlijke partij te stellen zoncler een . lasthebber regelmatig is geschiecl )), dan
eigen recht op het merk te bezitten, noch wanneer : eerste onclerdeel, clie gronden
bijgevolg ter oorzake van het misclrijf geen antwoorcl verstrekken op aanleggers
enige schade te hebben geleden (scherr- conclusies in .zoverre claarin, onder aanding van artikelen 3 en 4 van de wet van voering van artikel 16 van de besluitwet
17 april 1878) hetzij, tenslotte, dat de van 23 augustus 1944, staande wercl gehoudienst zich in zijn hoedanigheicl van se- clen clat de stelling van lmrgerlijke partij
quester van het litigieuze merk regel- een hancleling' is welke de dienst verbindt
en mitsdien behoort te worden getekend
matig burgerlijke partij heeft gestelcl,
wat onverenigbaar zou wezen met de ter- door twee beheerders of twee lasthebbers
men van het proces-verbaal van 27 maart aan wie de ra!).d van beheer daartoe op1948, en· dus het aan die authentieke akte dracht heeft gegeven (schencling van artite hechten geloof zou miskennen (schen- kel 97 van de Gronclwet) ; tweecle ondercliitg van de artiklen 1319 en 1320 van het dee!, het zich burgerlijke partij steilen,
waarcloor een rechtsvordering wordt aanBurgerlijk WetbOek); het vierde : schenhangig gemaakt, .onbetwistbaar een hancling van de artikelen 1134, 1319, • 1320,
cleling is wellj:e de clienst verbindt; waar1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97 uit volgt dat, door de stelling van burvan de .Gronclwet, doordat het bestreden . gerlijke parti.i regelmatig te verklaren
avrest, om de stelling van burgerlijke par- welke geclaan wercl door een enkele lasttij van de Dienst van het sequester ten hebber, van wie bovenclien niet worclt

"'="·

176

vastgestelcl dat de niet bij de akte van
stelling van burgerlijke partij gevoegde
volmacllt de in artikel 16 van de besluitwet van 23 augustus 1944 omscllreven opdracllt zou bellelsd hebben, het bestreden
arrest de evengemelde wetsbepaling geschonden heeft; clerde onderdeel, dat ui,t
stukken nr 449 tot 452 van het strafdossier, welke door de Dienst v~n het sequester in het llelmt werclen mgevoerd als
zijnde eensluidencle kopieen van de onderseheiden volmacllten welke aan de lasthebbers van de clienst tot het beheren van
de firma Belgo-Pharma werden verleend,
en inzonderheicl uit stuk n" 451, hetwelk
nfschrift inhoudt van de door het arrest
ingeroepen volmacht van 27 maart 1948
blijkt dat rle lwren :Massart en Lepersonne enkel de in artikel 8 van de besluitwet omschreven machten van beheer en
bestuur en niet de in artikel 16 van voormelde besluitwet bedoelcle opdracht hadden; clan wanneer bovemlien die machten aan beide lasthebbers << gezamenlijk ll
werden ''erleend; dan wanneer eindelijk
zij niet door de raad van beheer van de
dienst werden verleend maar door de
dienst vertegenwoordigd door een lJeheerder en een bestuurder; waaruit volgt dat,
door stelling van burgerlijke partij regelmatig te verklaren welke door Massart
aileen uit kracht van de volmacht van
27 maart 1948 werd gedaan, het bestreden
arrest artikel 16 van cle besluitwet van
23 augustus 1944, het aan stuk nr 451 van
het strafdossier te hechten geloof en het
omtrent de inhoud van clit stuk tussen
partijen totstandgekomen gerechtelijk
contl;act g·eschonclen heeft (schending van
de artikelen 1134, 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat deze beide midclelen
in hun onderscheiden onderdelen enkel
tegen de beslissing opkomen welke de
ontvankelijkheid van de steiling van burgerlijke partij aanneemt voor zover zij
v66r de rechter over de grond plaats
heeft gehad;
Overwegencle dat, naar luid van artikel 67 van het Wetboek van strafvordering, de klagers zich in elke stand van de
zaak tot aan de sluiting van de debatten
burgerlijke partij vermogen te stellen;
Overwegencle dat in onderhavig geval,
de Dienst van het sequester zich in de
zaak niet aileen v66r de onderzoeksrechter, doch ook ter zitting in eerste aanleg
burgerlijke partij heeft gesteld; dat, vermits laatstbedoelde stelling van burgerlijke partij door de middelen niet w01:dt
betwist, deze bij. gebrek nan belang met
ontvankelijk zijn;
Over het dercle middel : schending van
de artikelen 1134, 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, doordat het be::;treden arrest beslist heeft : a) dat
de telastleggingen A en B bewezen waren,
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naar luid waarvan de tegen aanlegger
ingebrachte strafbare handelingen tegenover het merk << Aspirine Bayer ll gepleegd
waren geweest ten 11aclele van de Dienst
van het sequester, handelend als sequester van de naamloze vennootschap BelgoPharma, die klacht in(lient ll; b) << dat de
Dienst van het sequester belast is geweest
met llet beheren en het besturen van een
complex van activa en belangen welke geexploiteerd worden door een inricllting
die zich te recht of ten onrechte « firme
Belgo-Pharma ll noemt, dan wanneer het
in werkelijklleicl gaat om de vennootJSChap onder gemeenschappelijke naam
« Belgo-Pharma, Henry Vrykorte et Co Jl;
c) dat de vennootschap onder gemeenschappelijke naam « Belgo-Pharma, Henry
Vrykorte et Co ll regeltnatig overneemster
is geworden van het merk « Aspirine
Bayer ll, waarvan melding in de akte van
29 november 1939, en dat bijgevolg de
Dienst van het sequester gronden had om
bestrafling van cle van dat merk gemaakte
misbruiken uit te lokken en daarvoor
schadeherstel te eisen; d) dat bij de stelling van burgerlijke partij de bevoegdf'
griffier een som van 7.000 fr. heeft geconsigneerd ten name van Belgo-Pllarma,
« gesequestreerde vennootschap voor welker rekening de lasthebber l\'Iassart kon
optreden ll; e) dat de stelling· van burgerlijke partij, gellaan ter zitting namens de
Dienst van het sequester « in zijn hoedanigheid van sequester van de vennootschap Belgo-Pharma ll regelmatig is; doordat deze beslissingen en vaststellingen in
zicll sluiten dat, toen aanlegger de hem
ten laste gelegde handeling·en pleegde,
het merk « Aspirine ll het eigendom was
van een vennootschap (naamloze of onder
gemeenschappelijke naam) en dat het in
de hoedanigheid van sequester van die
vennootschap Belg·o-Pharma was dat de
Dienst van het sequester bekwaam was
om klacht in te dienen en zich burgerlijke partij te stellen, clan wanneer, aan
de ene zijde, aanlegger herhaaldelijk bij
conclusies had doen gelden dat het handel£fonds waarvan het litigieuze merk
deel uitmaakte de persoonlijke eigendom
was van de heer Vrykorte, die in de rechten was getreclen vnn de vennootschap
onder gemeenschavpelijl~:e nnam, welke de
vroegere overneemster van voormeld hanclelsfonds was en dat tle Dienst van het
sequester, als sequester van een « vennootschap Belgo-Pharma ll, het patrimonium
beheerde van een naar recht onbestaand
wezen en van goederen « welke niemands eigendom zijn l>; dan wanneer,
aan de andere zijcle, cle Dienst van
het sequester, verre van cUe stellingen te
betwi!lten, in zijn klacht welke op 22 october 1947 onder de handtekeningen van zijn
lasthebbers de heren :Massart en Leper-
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sonne tot de procureur iles koning·s werd
gericht, welke hij het strafclossier wercl
gevoegd en in lletzelve behoorlijk geinventariseercl werd onder n" 4, nitclrukkelijk erkencl had clat de neerlegging van
het merk « regelmatig in Belgie was verricht geweest ten behoeve van de heer
Vrykorte die zijn zaken dreef onder de
benaming Belgo-Pharma >> (door aanlegger
in zijn conclusies uitdrukkelijk aangeduicl
document); clan wanneer voornoemde
Dienst ter weerlegging van een door aanlegger lJij zijn conclusies subsidiair opgeworpen middel, zich 11elf beijverd had om
aan te tonen dat het merk « Aspirine >> in
1934 regebnatig door de I.G. I!'arbeninclustrie was overgedragen geweest aan de
vennootschap onder gemeenschappelijke
11aam "Belgo-Pharma, Ch. Pickaert et
Col), « reehtsvoorgangster van Yrykorte >>
en dat dienvolgens deze « die het BelgoPharma handelsfonds exploiteerde ll, regelmatig hoi.Hler van voormeld merk was,
van welk feit de dienst trouwens bet bewijs heeft gelevercl door aan de rechters
over de groncl de fotokopieen voo1· te legg·en van de onderscheiden akten, overeenkomsten en verklaringen van ovenlracht
ten bewijze ervan clat de vennootschap
onder gemeenschappelijke naam « BelgoPharma, Henry Yrykorte et Co ll, overneernster van llct Belgo-Pharma handelsfonds en van het dam·in begrepen merk
« Aspirine ll, in 1939 ontbonden en vereffend werd en dat bewust fonds alsmede
het merk persoonlijk eigendom van Yrykorte is geworden (akte van neerleggingoverdracht van het merk ten behoeve van
Yrykorte, van 29 november 1939, uitdrukJ;:elijk in het bestreclen arrest aangeduid;
overeenkomst tot ontbinding en vereffening
van de vennootschap onder gemeenschaplJelijke naam, van G november 1939), en
dat in 1951 sommige bestanddelen van het
Beigo-Pharma llandelsfonds, waaronder
het litigieuze merk voorkwam, overgedragen zijn geweest aan een (nieuwe) naamloze vennootschap Belgo-Pharma, welke
ten tijde van de aanlegger ten laste gelegde misdrijven niet bestond en welke
nimmer onder sequester is gesteld geweest
(proces-verbaal van neerlegging·-overdracht
van 1 augustus 1951 en bijlagen, waaronder de overeenkomst tussen de Dienst van
het sequester, de naamloze vennootschap
Belgo-Pharma en Yrykorte), welke documenten door de rechter over de grond bij
het sttafdossier werden gevoegd en in fine
yan de inventaris der stukken worden
aangeduid onder de vermelcling << dossier
van M•r Favart >>; waarnit volgt dat, door
te beslissen dat de Dienst van het sequester geldig als sequester van een vennoot.schap << Belgo-Pharma >> klacht lleeft ingediend en zich geldig burgerlijke partij
Jweft gesteld, en dat llet litigieuze merk
nan deze vennootschap toebehoorde of onVERBR.,
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der haar controle stond, bet bestreden arrest het geloof lleeft geschonden dat
client gehecht aan cle conclusies der
partijen, alsmede aan de onderscheiden bovengemelde akten, inzonderheid aan
de klacbt van 22 october 1947 en aan de
akte van 29 november 1939, en het tussen
partijen omtrent de inhoud dier conclusies en akten tot stand gekomen gerechtelijk contract geschonden lleeft (schending
van de in het middel aangeduide wetsbepalingen) :
Overwegende dat nit het op het eerste
middel verstrekte untwoord blijkt dat het
bestreden arrest, in strijcl met wat onderhavig middel verklaart, beslist heeft dat
de Dienst van het sequester klacht had
ingecliend en ter zake burgerlijke par.tij
was voor zoveel hij het beheer van de
goederen van de firma Belgo-Pharma
Duits eigendom, waarnam;
'
Overwegende dat aanlegger zich ertoe
beperkt in llet middel aan te voeren, zoals hij het bij conclusies had gedaan, dat
de akten welke hij bedoelt onder de bewooruing « overdracht van een handelsfonds en van het merk « Aspirine Bayer >>
betrekking lladden op de overdracht van
een eigendomsrecht;
Overwegende dat, door te verklaren,
enerzijds, dat nit het proces-verbaal van
sequestratie van de Belgo-Pharma blijkt
dat deze door Yrykorte geexploiteerde inrichting een Duits eigendom was, welKs
kapitaal door de Duitse vennootschap I. G.
Farben Industrie was aangebracht geweest, en als Duits eigendom door haar
bestuurder was aangegeven geweest ter
uitvoering van arti.kel 59 van het militair
geallieerd gouvernement, en anderzijds,
dat geen enkele Belgische burger, en ook
niet Vrykorte, tegen die ondersequesterstelling verzet aangetekend heeft, het bestreden arrest de alden van overdracht
in deze zin heeft geinterpretcerd dat zij
aantoonden dat, inzonderheid aan Yrykorte, Jiiet de eigendom maar de exploitatie werd toegekend van de Belgo-Pharma, welke ononderbroken Duits eigenqom
was gebleven;
Dat, aangezien deze interpretatie niet
op de termen der akten, maar ook op aaQ
die akten extrinsieke gegevens gegrond
is, zij door de rechter over de grond souverein verstrekt werd;
Dat eruit volgt dat het arrest noch het
aan de conclusies en aan de aangeduide
nkten te hechten geloof lleeft geschonden,
nocll aan voormelde aldus gei'nterpreteerde akten een uitwerking heeft toegeschreven welke zij niet lladden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het vijfde middel : schending van
de artikelen 31 en 65 van llet Wetboek
van strafvordering, 1134, 1319, 1320 en

1322 van het Burgerlijk W etboek en 97
van de (}roildwet, · doordat, ten opzichte
v'an de . conclusies waarbij aanleggers
staall-de 1:p.iel!len dat de aan de vervolging
te.J?. · grondslag liggende klachten onregelmatig waren omdat de heren Massart en'
Lepetsonne onbevoegd wai·en om te handelen doordat hun dam·toe door de
raad van beheer van de Dienst van
het sequester geen bijzondere opdracht
was verleend geweest, het bestreden arrest bedoelde klachten regelmatig verklaard heeft om de redenen dat zij << geen
documenten nitmaken welke de' dienst
verbin.deu )), doch eenvoudige daden van
behee.r en besbmr uitmaken welke, uit
kracht van artikel 8, door iedere lasthebber mogen verricht worclen en bijgevolg
geldig door « een van de twee door de
Dienst van het sequester gekozen lasthebbers of door allebei gezamenlijk ...
mochten verricht worden, naardien de
lasthebbers eenvoudig ervan beh01·en te
laten blijken clat zij werkelijk lasthebbers waren van de Dienst van het sequester tot het behercn van de litigieuze goederen )), dan wanneer, eerste onderdeel
die gronden g·een antwoord verstrekke~
op aanleggers conclusies, in zover in deze
staande werd gehouden dat de klachten
enkel nit kracht van een bijzondere volmacht te .clien einde door een lasthebber
van de clienst vermochten te worden
ingediend (schencling van artikel 97 van
de .. Grondwet) ; tweede onderdeel, een
klacht door een lasthebber van de klager
slechts gelclig kan worclen ingediend indien de lasthe bber van een te eli en einde
ontvangen ~ijzondere volmacht laat blijken (schendmg van de artikelen 31 en 65
van het Wetboek van strafvordering) ·
derde onderdeel, uit de stukken weni:~
aan de rechter over de grond werden
voorgelegd als zijnde eensluidende afschriften van de onderscheiden ten belloeve v:an de heren Massart en Lepersonne opgemaakte vohnachten welke
stukken in het strafdossier gei~ventari
seerd zijn onder nummers 449 tot 452
blijkt dat beide lasthebbers hun machte~
« gezamenlijk )) en niet individueel zouden behoren uit te oefenen; waaruit volgt
dat, door te beslissen dat de klacht geldig door « een van de twee lasthebbers ))
kon worden ingediend het bestreden arrest het aan die akteii. te Iiechten geloof
alsmecle het op de inhoud daarvan tussen
partijen tot stand gekomen gerechtelijk
contract heeft geschonclen (schending van
de artikelen 1134, 1319, 1320 en 1322 van
het Burg~rlijk Wetboek) :
Over het eerste onderdeel
Overwegende dat het bestreden arrest
verklaart dat bij het inclienen van de
klacht de lasthebbers eenvouclig lJehoorden ervan te laten blijken dat zij waar-

lijk lasthebbers van de Dienst van' 'het
sequester waren tot het beheren van de
gesequestreerde goederen;
· .
Dat het aidus beslist heeft dat de. lasthebber Massart niet behoefde van een bijzondere vohnacht voorzien te zijn en dat
het derhalve de conclusies beantw'o0 rcl
heeft;
· ·
Dat dit onderdeel van het mkldel feitelijke grondslag mist ;
·
Over het. tweede ondenleel :
Overwegende dat de wet van 1 llflril
1879 noch de uiterlijke vormen van de in
haar artikel 14 omschreven klacht · lieeft
bepaald, noch de elementen waaruit zij
behoort te bestaan, noch de marrier waarop zij aan de overheiclmoet worden overge";llaa~t; dat voormelde wet, tot· geldigheld dwr klacht, geenszins het vervullen
vereist van de in de artikelen 31 en 65
van het Wetboek van strafvorderiug omschreven rechtsvormen ·
··
Dat dit onderdeel va~ het middel naar
recht faalt;
Over het derde onclerdeel :
Overwegende dat, vermits geeu nale-.
ving van enigerlei bijzondere rechtsvorm
was vereist, de rechter over de grond
enkel behoefde feitelijk te onderzoeken
of de klacht uitging van de partij welke
beweerde benacleeld te zijn geweest en of
daaruit, in hoofde van die partii de stellige wil bleek een vervolging uit te lokken;
Overwegencle te dien aanzien dat het
bestreden arrest feitelijk vaststelt clat de
lleer Massart een van de lasthebbers van
de Dienst van het sequester was · · dat
anclerzijds, de door Massart name~s d~
Dienst van het sequester ingediencle
klacht door de clienst is bekrachtigd geweest waar hij zich in de zaak burgerlijke
partij heeft gesteld; clat vermits de geldigheid van de ldacht alclus gerechtvaardi.~d is, het onderzoeken van de draag·WlJdte welke aan de door het middel bcsproken volmacht behoort te worden toegekend zonder belang voorkomt ·
Dat dit onderdeel van het middel. niet
ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige wat de
publieke vordering aangaat dat' de substantHHe of op straf van ni~tigheid. voorgescllreven rechtsvormen werclen .nageleefd en dat de beslissing overeenkomstio·
de wet is, en, wat de vordering der· bm~
gerlijke partij betreft, dat . aanlegger
geeu ander miclclel inroept;
II. Over de voorziening van Nicolas Lagrange :
·
Voor zoveel de voorziening de be~lissing
bedoelt, gewezen :
·
1° Over cle publieke vordering :
Overwegencle dat 'de substantH~le o;~ op
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straf van: nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefcl. en dat de beslissill:g ove1~eenkomstig de wet is ;
2° Over de. burgerlijke vordering :
Overwegen(\e dat aanlegger tot staving
van zijn voorziening geen enkel middel inroept;
Ill. Over de voor.ziening van Maurice
Bra,ive :
Overwegende dat aanlegger in ZlJn Jnemorie ofwel loutere feitelijke beschou- ·
wingeD. aanvoert welke buiten de beoordelingsbevoegdheid van het hof vallen,
ofwel niet bepaalt waarin het arrest de
wet zou geschonden hebben;
Dat de middelen niet ontvankelijk zijn;
Overwegende vervolgens, ten aanzien
van de publieke vordering, dat de substantHHe of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en, ten aanzien van de burgerlijke
vordering, dat aanlegger geen ander middel inroept;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
16 november 1953.- 2• kamer. - Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. Vet·Gelijkltddende
slaggeve·r, H. Giroul. conclu.sie, H. Roger .Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
Pleitet·,
H. Delacroix.
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1° BEVOEGDHEID EN .AANLEG.
STRAFZAKEN. POLITIERECHTBANK.
PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID.
2° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE.
STRAFZAKEN. - VONNIS VAN DE CORRECTIONELE . REC:a:TBANK DAT EEN VONNIS VAN EEN
ONBEVOEGDE POLITIERECHTBANK BEVESTIG1'.
- VERBREKING VAN RET VONNIS VAN DE CORRECTIONELE RECH1'BANK EN VAN DE RECHTSPLEGING DIE AAN Dl'l' VONNIS VOOHAFGINn.
3° VERWI.JZING N.A VERBREKING. S'l'RAFZAKEN. - VERBREKIN[l OM HEDEN VAN
ONBEVOEGDHEID. - VERWIJZING NAAR DE BEVOEGDE RECHTER.
1 o .Is onbevoegcl .wegens de plaats de politierechtbanlG die noch degene van de
plaats van het misdr·ijf is, noch degene
van· de plaats waat· de beklaagcle verblijft of aangetroften wet·d. (Wetboek

va,n strafv., art. 139; kon. besl. nr 59
van 10 januari 1935, art. 1.)

wat aan het ve·rbt·olcen vonnis is voorafc
gegaan, tot en er in begrepen de darlvaarding v66·r cle poUtiet·echtbanlG (1).

(Wetb. van strafv., art. 408.)
3°· Wanneer het hot de vm·brelcing u.itspreekt om reden van onbevoegdheid
van het rechtscolle,f}e dat de bestreden
beslissing gewezen heeft, verwijst het
de zaak naar de rechter d·ie bevoegd is
om m·van lwnnis te nemen (2). (Wetb.

van strafv., art. 429.)
(MOSBEUX.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op liet bestreden
vonnis, op 2 juni 1953 in boger beroep ge.
wezen door de Correctionele Rechtbank
te Luik;
Over het middel : schending van artikel 139 van het Wetboek van strafvordering, doordat de oestreden beslissing,
door bevestiging van het vonnis van de
Politierechtbank te Luik, welk aanlegger
uit hoofde van een te .Aywaille gepleegd
misdrijf veroordeelt, de nietigheid van
het beroepen vonnis wegens de onbevoegdheid ratione loci van de eerste rechter
heeft overgenomen :
Overwegende dat aanlegger, wonende
te Aywaille, v66r de Politierechtban:k fe
Luik vervolgd is geweest om te Aywaille,
op 7 februari 1953, een voertuig bestuurd
te hebben, niettegenstaande de tegen hem
uitgesproken vervallenverklar~ng;
Overwegende dat de gemeente Aywaille,
waar het misdrijf gepleegd werd, gelegen
is in het kanton Louveignee; dat uit de
rechtspleging blijkt dat beklaagde niet in
het kanton Luik verblijft en er niet aangetroffen werd; dat de politierechter van
dit kanton onbevoegd was wegens de
plaats om van deze vervolging kennis te
nemen;
Overwegende dat i.n strafzaken niemand
aan de hem door de wet aangewezen
rechter mag onttrokken worden; dat de
toewijzing van de strafzaken aan de
rechtbanken van dezelfde rang, evenals
de verdeling van bevoegdheid onder de
verschillende rangen van rechtbanken in
het belang van de maatschappij gevestigd
is geweest en, dienvolgens, van openbare or de is;
Overwegende dat, door het beroepen
vonnis in al zijn beschikkingen te bevestigen, de bestreden beslissing de schending
van artikel 139 van het Wetboek van
strafvordering heeft overgenomen; dat,
bij toepassing van de artikelen 408 en 413
van hetzelfde Wetboek, deze schending

2° De verbrelGing van een vonnis van de
corfectionele t•echtbank, dat een, op
flagvaat·ding, door een onbevoegde politierechtbank gewezen vonnis bevestigt,
lJ·rengt met zich de vernietiging van al

(1) Verbr., 8 november 1943 (B1tll. en
1944, I, 45, en nota 2).
(2) Verbr., 10 januari 1944 (B1tll. en PAsrc.,
1944, I, 138, en nota 2, biz. 139).
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de verbreking van het bestreden vonriis
met zich brengt, alsook de vernietig'ing
van al wat aan de eerste nietige akte is
voorafgegaan, te weten de dagvaarding
van 4 maart 1953 om v66r de Politierechtbank te Luilc te verschijnen;
·
Om die redenen, en zonder dat er aanleiding bestaat over de anclere middelen
van de voorziening uitspraak te doen,
verbreekt het vonnis van de Correctionele
Rechtbank te Luik dd. 2 juni 1953 en vernietigt al wat er aan voorafgegaan is van
af en er in begrepen de dagvaarding tot
verschijning v66r de Politierechtbank te
Luik del. 4 maart 1953; beveelt dat melding van onclerhavig arrest zal gemaakt
worden op de kant van de vernietigde
beslissing; Iegt de kosten de Staat ten
laste en verwijst cle zaak naar de Poliiierechtbank te Louveignee.
16 november 1953. ~ 26 kamer. - Voorzittel', H. Wouters, voorzitter. Vm·slaggever, H. C. Louveaux. - Gelijlcl7t'idende concl7tsie, H. Roger Janssens de

Bisthoven, :lllvocaat-generaal.
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MILITIE. VRIJLA'.riNG VAN DIENST OM
l\IORELE GROND, --;- DIENS'fPLICHTIGE WAARVAN DRIE BROEDERS HUN AC'riEVE l)lENS'r VOLBRACH'r HEBBEN. BROEDERS VAN DE
IJIENSTPLICHTIGE KRACHTENS DE BESLUITWET
VAN 27 FEBRUARI 1947 VAN DE ACTIEVE DIENST
TOESTAND DIE NIE'l' ALS BROEON'l'HEVEN. DERDIENS'!' KAN 'VORDEN AANGEZIEN.

Voor het ve1'lenen van de vrijlating van
d·ienst voorzien ten g7tnste van de
dienstp7Jiohtige ~vaarvan drie broeder·s
h·ltn act-ieve 1Uenst volbmoht hebben,
lean de toestaml n'iet ·in aan·merldng genome·n worden ·vwn de bToellers ·vnn lle
tz.ienstpz.ichtige !lie ·van ae act-ieve dienst
in m·edest-ijll ontheven we·rllen lwachtens
lle besl·witwet ·vnn :27 febnt.(L·ri 1947,
waar·bij de ·v66r 1 janua·r-i 19:28 gebM·en
miliciens, 1Ue •voo1· lle miUtie in de leantons lfhLpen, Malmed11 en Scmlct Vith in.lfeschreven '!VIL7'en, ·van de act-ieve llienst
in ·vr·e1lestijd ontheoven we·rclen. (Wet

van 15 juni 1951, art. 12, 2°; besluitwet van 27 februari 1947; art. 1 en 2.)
(VAN WERVEKE.)
ARREST.

HEJT HOF; - Gelet op de bestreclen beslissing, op 3 juli 1953 door de hoge militieraacl gewezen;
Over het enig middel : schencling van
de artikelen 12, 2°, van de wet van 15 juni
1951 betreffemle cle dienstplicht, 1 en 2

1

~

van de besluitwet van 27 februari 1947,.
houdende ontheffing van de actieve dienst
van de v66r 1 januari 1928 geboren miliciens nit de kantons Eupen, Malmedy en
Sankt Vith, doordat de bestreclen beslissing die van de militieraad van de provincie Brabant bevestigt, waarbij beslist
werd dat aanlegger, als groncl tot vrijlating van cle militaire die11st, de dienst van
drie broeders niet vermag te doen gelden, wanneer twee zijner broeclers die
van de dienst ontheven wenlen krachtens
gezegde besluitwet, met de milicien.s die
hun actieve clienst volbracht hebben, die-.
nen gelijkgesteld :
Overwegende clat aanlegger, wiens vac
der, als politiek gevangene, een gevangenschap van minstens zes maanclen ondergaan heeft, tot staving· van zijn aanvraug
tot vrijlating om morele grond, doet. gelden, dat zijn twee broeders Guy en Andre
die, bij toepassing van de besluitwet van
27 februari 1947, van tie dienst ontb:even
werclen, zich in een toestand bevinclen
die ze gelijkstelt met dienstplichtigen,
die een actieve militaire dienst volbracht
hebben;
Overwegenife, enerzijds, dat artikel 1
van de besluitwet van 27 fehruari 1947,
alhoewel het de v66r 1 januari 1928 geboren · miliciens, die voor de militie 'in de
kantons lDupen, lVIalmedy en Sankt Vitll
ingeschreven zijn, van cle actieve clienst
in vredestijd ontlleft, verder bepaalt dat
zij in de werfreserve behouden worden_
en, op elk ander gebied, behandeld worden als cle miliciens der kla~ waaraan zij
wegens hun leeftijcl verbonuen zijn; dat
aldus, verre van deze miliciens gelijk te
stellen met degenen clie hun clienst Volbracht hebben, de besluitw~'t ze, op elk
ander gebied dan het volbrengen Van hun
dienst, in de toestand van de miliciem;
van hun klas behoudt;
Overwegende, anclerzijds, dat de toestand van de krachtens cle besluitwet van
27 februari 1947 van de actieve dienst
ontheven miliciens niet voorzien worclt
onder de bij artikel 12, 2°, alinea 2, en
volg·ende van cle wet van 15 juni 1951 vermelcle voorwaarclen tot vrijlating van
clienst in vredestijcl, welker opsomming,
wegens de fictie cUe gezegde bepaling tot
stand brengt, noodzakelijkerwijze beperkencl is;
W aaruit volgt dat het middel naar
recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
16 november 1953. ~ 2e kamer.- V007'zUte7·, H. Wouters, voorzitter. Ve7'slaggever, H. Bareel. GeUj7cl7~oidende
eonclnsie, H. Roger Janssens de Bistho-

ven, aclvocaat-generaal.
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10 .ARBEIDSONGEV.AL. AANSPRAKELIJKE. DERDE. - VICRBOD VAN SAMENVOEGING
VAN SCHADE EN IN'l'ERES'l'EN MET DE FORFAITAIRE VERGOEDINGEN. - VEROORDELING VAN
DE DERDE TO'£ RET HERS'rEL VAN DE QUO'l'ITEIT DER STOFFELIJKE SCHADE WAARVOOR.
HIJ AANSI'RAKELIJK VERKLAARD Wi>RDT. GEE.'I VERGOEDING, TO'£ HERS'l?EL VAN DIT
DEEL VAN DE SCHADE, DOOR RET ONDERNEMINGSHOOFD OF IlEZES VERZEK.ERAAR UITBETAALD.
2° .ARBEIDSONGEV.AL. AANSPRAKELIJKE DERDE. - VERGOEDING OVEREENKOMSTIG RET GEMEEN RECH'£ AAN RET SLACH'l'OFFER VERSCHULDIGD DOOR· DE AANSPRAKELIJKE DERDE. - VAN DIE VERGOEDING DIEN'l'
HE'£ NIE'l' GEVES'l'IGJl KAPI'l'AAL NIE'£ TE WORDEN AFGETROKKEN IlA'r JlE ALS FORFAI'l?AIRE
VERGOEDING VERSCHULiliGDE LI.TFRENTE llfOET
VERTEGENWOORDIGEN.
1 o Er bestnat gee-n doo·r a·rt·ikel. 19, lantste
nlinen, va.n de samenyeordende wetten
betreffende de vergoeding aer schade
voortspntltende ttit de a·rbeidsongevallen verlJoden sanwn·voeging ·wnnneer de
ten lnste van de aansp1·aTcelijlce derde
gelegde vergoe!ling toegekencl wordt tot
herstel vnn cle qu.otiteit der stoffelijke
schade waarvoor h-ij aansp1·alcelijlc verlclaa7·d wordt en waarvoo1· geen vergoeding tot herstel van clit deel van de
schade, dam· het ondernemingshoofd ot
dezes ·1;erzeke1·na1· ·uitbetaala wenl (1).
2° Van de, ttlt hoofde van stojfelijlce
schade, aa.n het slachtoffer van een arIJeidsongevnl ten laste van de gedeeltelijlc annspralcelijlce derde toegelcende
vergoeding dient het lcnpitaal dnt de
door het ondenwmingshoofd verschttldigde lijfrente ve1·tegenwoo1·d·igt niet te
worden afgetrolclcen, wanneer d'it lcapitaal niet gevestigd is (2). (Op 28 september 1931 samengeordencle wetten, artikelen 12 en 19.)

(PEEREMANS EN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
USINES VANilER ELST FREHES )) T. LECOMTE.)

<<

ARREST.
HET HOF; - Gelet op. het bestreden
vonnis, op 13 maart 1953 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Charleroi, zetelencle als rechter op ver(1) Zie verbr., 5 december 1949 (Arr. Ye,·br.,
1950, biz. 193; Bull. en Pasrc., 1950, I, 209, en
nota 1.)
(2) Zie verbr., 23 maart 1953, twee arresten
(Ar1·. Yerb1·., 1953, biz. 494 en 495; Bull. en
PAsrc., 1953, I, 559 en 560, en de nota's 2,
blz. 559, en 7, biz. 561).

wijzing tengevolge van het arrest van hell.
Hof van verbreking del. 8 october 1951;
A. Over de voorziening van Emile Peeremans:
Over het ·eerste mi.clclel : schendlng va~
de artikelen 97 van de Grondwet, 19 van
de wet van 24 deceml1er 1903 betreffende
de vergoeding der schade voortsprnitende·
nit de arbeidsongevallen, alsmede van het
geloof dat aan de conclusies van partijeri
dient gehecht, doorclat, eerste onderdeel,
om aanlegger te veroordelen tot het herstel, ten belope van de drie vierde, van
de stoffelijke schade voortvloeiend uit de
door verweerder ondergane gedeeltelijke
bestendige ongeschiktlleid, het bestreden
vonnis llet nadeel geschat heeft. zondel··
acht te slaan op de voor het hm;stel vmi
dezelfde schade, in nit1'oering van gezeg~
de wet van 24 december 1903, betaalde en
nog te betalen vergoedingen, en aldns een
samenvoeging l1eeft aangenomPn welke
door de laatste alinea van artikel 19 van
deze wet verboden is; en doordnt, tweede
onderdeel, om de bewering van aanleggervan de hand te wijzen, die bij conclnsies
staande hield dat, indien het deel van deschade, waarvan het herstel hem overeen"
komstig de regels van llet gemeen recht
wordt opgelegd, gesclmt werd bij wijze
van kapitalisatie van het jnarlijks inkomen dat de vermindering van zijn g;•schiktheid tot werken vertegenwoordigt,
het bedrag van de voorlopige wisknndigP
reserve van het alclus berekend kapitaal
diende afgetrokken, daardoor bedoelcl
zijnde de hnidige waarde van de door de
nrbeidsongevallenverzekeraar te betalen
jaarlijkse vergoedingen, het bestreden
vonnis het middel verkeerd heeft geinterpreteercl door aan de woorden cc voorlopige wiskundige reserve >> de zin toe te
kennen vaii « kapitaal welk de lijfrenh•
vertegenwoordigt », dat krachtens de wet
van 24 december 1903 verschuldigd is :
Over het eerste ondehleel :
Overwegende dat het bestreden vonnis
nitspraak heeft gedaan over de door vel'weerder ingestelde vordering tot herstel
van de hem door het tijdens zijn werk
overgekomen ongeval veroorzaakte sellade, en waarvan de verantwoordelijkheid,
zoals definitief gevonnist werd, voor de
drie vierde door aanlegger, in zijn hoedanigheid van aansprakelijke derde,
moet gedragen worden, een vierde van de
aansprakelijkheid ten laste van de getroffene zelf blijvend;
Overwegende dat, daar het gaat om
een arbeidsongeval, de getroffene, onverminderd de rechtsvordering voortvloeiend
nit de wet van 24 december 1903 betreffende de vergoeding van de schade voortspruitende nit de arbeidsongevallen het
recht behondt, zoals artikel 19, alinea 3,
van deze wet het uitdrukkelijk bepaalt,
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tegen de persoon verantwoordelijk voor
het: 'ongeval, bniten het ondernemingshoofcl. of zijn werklieden en gelastigden,
vergoecling voor de veroorzaakte schade te
eisen, overeenkomstig de regels van het
gemeen recht;
Overwegende dat niet betwist wordt
dat de rechter, overeenkomstig de regels
van het gemeen recht, het beclrag bepaald
heeft tot betaling waarvan hij, in de
stand van de rechtspleging, aanlegger
veroordcelcl lleeft ten einde het herstel te
verzelwren van cle stoffelijke schade, welke de gedeeltelijke bestenclige ongeschiktlleicl voortvloeiencl nH het ongeval voor
de verweerder met zich brengt;
Overwegencle dat zowel nit de bestreden beslissing als nit cle conclusies van
partijen ·blijkt dat tot nog toe geen enkele
vergoecling tot herstel van dit deel van de
schade gestort was geweest door llet onderneming·shoofd van verweerder of door
de verzekeraar op wie de verpliclltingen
van gezegd ondernemingshoofd zijn overgegaan;
Dat, dienvolgens, uit de bestreden beslissing geen enkele verboden samenvoeging kon voortvloeien van de door de aansprakelijke derde verschnlcligde schadevergoeding en van de bij gezegde wet van
24 clecember 1903 bepaalcle vergoedingen;
Overwegende, trouwens, dat, in geval
van gedeeltelijke aansprakeli.ikheid van
een dercle, de som waarop de getroffene of
zijn rechtverkrijgenden aanspraak knnnen maken, volgens alinea 5 van artikel 19 van deze wet, enerzijds, het bedrag begrijpt van cle vergoedingen die ten
laste van de dercle gelegcl worden bij wijze
van herstel van cle quotiteit der stoffelijke
schade, waarvoor hij aansprakelijk wordt
verklaard en, anderzijds, een deel van de
fortaitaire vergoeding die tot dekking van
de quotiteit van het nadeel waarvoor de
derde niet aansprakelijk wordt verklaard ten laste van de werkgever wordt
gelegd;
Dat er dienvolgens slechts door de wet
verboclen samenvoeging zou bestaan indien hetzelfde deel van cle schade door
een sclladevergoecling toegekencl overeenkomstig llet gemeen recht en door de forfaitaire Yergoecling llersteld werd, wat in
onderllavig geval niet blijkt;
Overwegende dat, door het voorbellond
te aanvaarden, dat door de verzekeraar
op wie de verplichting·en van de werkgever zijn overgegaan bi.i conclusies werd
gemaakt, het bestreden vonnis generlei
recht aan de verzekeraar lleeft verleend
en hem slechts akte heeft kunnen geven
hiervan dat hij zijn recht ongeschonden
wilde handllaven om, overeenkomstig de
wet, .de hem door deze toegekende verhalen utt te oefenen; dat daaruit geen beperking noch vererg·ering kan voortvloeien van de vergoedingen van· gemeen
'

recht welke ten laste van de aansprakelijke derde vallen;
Overwegende dat uit deze beschouwingen volgt dat het eerste onderdeel van
llet middel niet gegrond is
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, bij conclusies genamen v66r de Correctionefe Rechtbank te
Charleroi, aanlegger staande heeft geh6uden dat zo de rechtbank besliste << het
stoffelijk nadeel voortvloeiend nit de bestendige vermindering van geschiktheid
tot werken, clie verweerder treft, · bij
wijze van kapitalisatie van de annuiteit die de vermindering van geschiktheid
vergoedt te berekenen ll, zij, om artikel19
van de wet betreffende de verg·oeding der
schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen na te leven, het beclrag der prestaties van cle arbeidsongevallenverzekeraar moest aftrekken en dat << over dit
laatste punt nitleg· verstrekkencl, aanlegger nader bc~paald heeft dat er dienvolgens aanleiding bestond om << het bedrag
van 85.493 frank van de voorlopige wiskundige reserve af te trekken ll;
Overwegende da t, aangezien deze som
van 85.493 frank, volgens aanlegger,. cc dP
huidige waarde van de door de artreidsongevallenverzekeraar jaarlijks te betalen vergoeclingen uitmaakt ll, het bestreden vonnis de zin niet heeft miskend van
de door aanlegger gebrt1ikte uitdrukking,
dan wanneer deze, in de middelen tot staving van de voorziening, waarover het
a.rrest van clit hof dd. 8 october 1951
l1eeft uitgesproken, hierop wees dat de
som van 85.493 frank, bedrag van de
door de verzekeringsmaatschappij <c Assurances Generales de Paris )) gevestigde
wisknnclige reserve om de jaarlijkse toelage te dekken clie zij, ter uitvoerilig van
de wettelijke verplichtingen aan Lecomte
(verweerder) diende uit te keren, <c de
voorlopige wiskundige reserve is waarover de verzekeringsmaatschappij de beschikking nog niet had verloren ll;
Overwegende clat, om aan de som van
85.493 frank het karakter van een prestatie door de arbeidsongevallenverzekeraar
te ontzeggen, het vonnis, dienvolgens, het
middel beantwoord heeft door hierop te
wijzen, dat cc de vestiging van het kapitaal clat, in g-eval van bestendige arbeidsongeschiktheid, de lijfrente vertegenwoordigt, slechts client te worden verricht
binnen de maand waarin de bij artikel 28
van gezegde wet voorziene herzieningstermijn ten einde loopt ll en dat << gezegdP
herzieningstermijn niet verstrekeil is ll ;
Dat, bij gebrek aan alle prestatie vanwege de arbeidsongevallenverzekeraar,
het vonnis heeft knnnen beslissen dat er
geen sprake van kon zijn al of een deel
van een c< wiskundige reserve ll wel:ke
slechts bij het verstrijken van de herzie-
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ningstermijn zal yerschuldigd zrJn, af te
trekken van de aan de getroffene verschuldigde vergoeding wegens gedeeltelijke bestendige ongeschiktheid d~e volgens de principes van het gemeen recht
berekend wordt;
Dat, wat zijn tweede onderdeel betreft,
het middel feitelijke grondslag mist;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 89 en
91 van het besluit van de Regent dd.
21 maart 1945 betreffende de organisatie
van verplichte verzekering tegen ziekte
en invaliditeit, doordat het bestreden vonnis het afwijzen. niet gemotiveerd heeft
van de bij conclnsies door aanlegger gedane aanspraak waarbij de som van
12.384 fr. 90, zijnde de drie vierde van de
aan verweerder door de Federation mntualiste de Mons et du Borinage gedane
· prestaties, zon dienen te worden afgetrokken van de vergoedingen- tot welker
betaling hij jegens verweerder zon YPl"oordeeld worden :
Overwegende dat, bij conclusies genomen v66r de Correctionele Rechtbank te
Charleroi, aanlegger, zich op het feit beroepend dat artikel 91 van het besluit van
de Regent dd. 21 maart 1945 betreffende
de organisatie van verplichte verzekering
tegen ziekte en invaliditeit, aan het verzekeringsorganisme het recht verleent om
tegen de aansprakelijke derde de op zich
genomen lasten terng te vorderen, staande hield dat de som van 12.384 fr. 90, die
de drie vim·de van de aan verweerder
door de « Federation mntnaliste de Mons
et dn Borinage ll gedane prestaties vertegenwoordigt, diende te worden afgetrokken van de vergoedingen welke l1ij aan
verweerder zon moeten betalen;
Dat door aanlegger te veroordelen aan
verweerder, ten titel van schadevergoeding, een totale hoofdsom van 78.377 fr. 05
te betalen, zonder daarover nitleg te verstrekken, het bestreden vonnis deze aanspraak niet in acht genomen heeft; dat
het dienvolgens, voormelde conclnsies niet
beantwo<ird en dns het in het middel bedoeld artikel 97 van de Grondwet geschonden heeft;
B. Over de voorziening ingesteld door
de naamloze vennootschap << Usines Vander Elst Freres ll, bnrgerlijk aansprakelijke partij :
Overwegende dat nit de aan het hof
voorgelegde stnkken van het onderzoek
niet blijkt dat aanlegster. haar voorziening betekend heeft aan de partijen waartegen zij gericht is; dat zij, dienvolgens,
nlet ontvankelijk is ;
Overwegende echter dat de beslissing
waarbij aanlegster voor de ten laste van
beklaagde uitgesproken veroordeling bnrgerlijk aansprakelijk wordt verklaard,
slechts binnen de perken van deze ver-

oordeling een voorwerp heeft en dat dienvolgens, de hiermt op .de voorziening van
Peeremans nit te spreken verbreklng haar
nitwerking · heeft op de ten laste .van
aanlegster, in haar hoedanigheid van bUrgerlijk verantwoordelijke, gewezeu, ·lJeslissing;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, doch enkel .voor zoveel, uitspraak doende over de vordering va:r;t: d«;
Jmrgerlijke partij, Rene Lecomte, het
aanlegger Peeremans veroordeelt tot bet.aling van schadevergoeding waarvan het
totaal bedrag vastgesteld is geweest zonder acht te slaan op aanleggers aanspraak
waarbij de som van 12.384 fr. 90 dienO.e
afgetrokken te worden, de ten opz~chte
van de 11aamloze vennootschap « Usines
Vander Elst Freres ll gewezen beslissing,
in dezelfde maat zonder voorwerp zijnde
geworden; verwerpt de voorzieningen
voor het overige; beveelt dat melding
van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot· een vierde van de kosten van de
voorziening van Peeremans; veroordeelt
aanlegger Peeremans tot de drie vierde
der kosten van zijn voorziening; veroorc
deelt de naamloze vennootschap « Usines
Vander Elst Freres ll tot de kosten van
haar voorziening; verwijst de alzo beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Nijvel, zetelende in hoger beroep.
16 november 1953. ~ 2" kamer. - Voot·zitter, H. Wouters, voorzitter. Versla.qgeve1', H. van Beirs. - Gelijlclttidende
conclttsie, H. Roger Janssens cle Bist-

hoven, advocaat-generaal.
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1° VERJARING IN STRAFZAKEN. ~

S'l'UITING. - BESCHIR:RING VAN DE RAADKAMER DIE EEN BEKLAAGDE NAAR DE CORRECTIONELE RECH'rBANK HEEFT VERWEZEN. ~
BESCHIRKING DIE DE ONDERZOEKSRECHTER
GELAS'l' LAA'l' ME'!" HE1' ONDEHZOEK UI1' HOOFDE VAN HE'l'ZELFDE MISDRIJF 'l'EN LASTE VAN
EEN ANDER BEKLAAGDE. - DAAD VAN ONDER-·
ZOEK NA DE BESCHillR:ING VERRICH'l'. ---'UITWERKING 'l'EN OPZIOH'l'E VAN DE REEDS
NAAR DE RECH'rBANK VERWEZEN BEKLAAGDJ\;.
2° HOGER BEROEJP. - S'l'RAFZAKEN. BURGERLIJKE \'ORDERING. - HOGER 'J3];ROEP INGES'l'ELD DOOR HE'f OPENBAAR MINIS'l"ERIE EN DOOR DE BEKLAAGDE. - vVIJZlGING VAN HE'l' BEROEPEN VONNIS, '!'EN GUNSTE
VAN DE BURGERLIJRE PAR'l'IJ. - 0NWE'l'TELIJRHEID.
1° Wannee1· de raadlcamer een

belclaatJd~

naa1- de co1Tect-ionele rechtbank· uif;,
hooffle van een misd1·ijf heett verweien,

184 ---verjaring van·de tegen hem ingestelde publieke vordering lwn stuiten;
Overwegencle dat het bestreden arrest
vaststelt dat de beschikking van de raadkamer, die ten opzichte van aanlegger, de
rechtspleging geregeld had, de onderzoeksrechter niet outlast had voor zoveel deze
rechter gelast was- geweest met het onderzoek van « de gemene telastleggingen ten laste van een medebeklaagde >>;
dat het uit de eenheid van het strafbaar
feit afleidt « dat de daad die de verjaring
van de publieke vordering stuit, wat aangaat de feiten der ten laste van Baudinet
voor vaststaand gehouden telastleggingen
G 1 en 2, geldt ten opzichte van wie ook
begrepen is in de vordering cUe uit deze
feiten is ontstaan, en in onderhavig geval, ten opzichte van beklaagde (hier aanlegger) vermits hij v66r de correctionele
(LOUIS, T. CROZE EN CONSORTEN.)
rechtbank, betreffende dezelfde in de telastleggingen A, 2°, en F, 1 o, omschreven
ARRES'.r.
feiten, het voorwerp van vervolgingen is
geweest;
HET HOF; - Gelet op het bestreden
Dat, tegenover het door aanlegger inarrest, op 16 maart 1953 door het Hof van
geroepen middel, cle bestreden beslissing
b~roep te Brussel gewezen;
de lleschouwing stelt dat cle door de onL Voor zoveel de voorziening gericht is
clerzoeksrechter geldig verrichte daden tot
tegen de over de publieke vordering ge- veropenbaring van de waarheid betrefwezen beslissing :
fende een strafbaar feit, het karakter
Over het middel afgeleid uit de schen- hebben van onderzoeksdaden ten opzichte
(ling van artikel 97 van de Grondwet, van al cle personen aan wie het misdrijf
tloordat het bestreden arrest het middel · is of lmn toegerekend worden en dat, verniet beantwoord heeft, door aanlegger af- mits de verjaring· van de nit dit misdrijf
_geleid uit het feit da.t, daar de raadka- volgende publieke vordering, overeenkommer de verwijzing van aanlegger naar de stig de wet werd gestuit, die daden decorrectionele rechtbank bevolen had, het zelfde uitwerking hebben ten opzichte van
ten laste van die beklaag·de gevoercl on- al de personen ten laste van dewelke die
derzoek gesloten was, en dat, clienvol- publieke vorclering wordt ingesteld;
gens, de onclerzoeksrechter geen enkele
Overwegende dat, door te beslissen dat
daad van onclerzoek meer kon verrichten de daden van onderzoek verricht betrefdie jegens die beklaagde uitwerking kon fende een misdrijf, dit karakter vertonen
hebben en die de verjaring van de tegen ten opzichte van al de personen aan wie
hem ingestelde publieke vordering kon het misdrijf kan ten laste gelegd worden,
stuiten:
het arrest het afwijzen van aanleggers
Overwegemle dat aanlegg·er bij conclu- aanvoering, wat betreft het gevolg dat
sies v66r het hof van beroep staande cle verwijzing van beklaagde naar de coJ.·heeft gehouden dat, daar de raadkamer rectiouele rechtbank met zich zou brenvan de rechtbank van eerste aanleg zijn gen, gerechtvaardigcl heeft;
Dat het middel feitelijke grondslag
verwijzing· naar cle correctionele rechtbank bevolen had, aileen nog daden van mist;
vervolging te zijnen laste konclen verEn overwegende dat de substantiiHe of
richt worden en dat, dienvolgens, de on- op straf van nietigheid voorgeschreven
dervraging- van een andere beklaagde door rechtsvormen werden nageleefd en dat de
de onderzoeksrechter, na cle beschikking beslissing overeenkomstig de wet is;
van de raaclkamer die alclus ten opzichte
II. Voor zoveel de voorziening gericht
van aanlegger uitgesproken had, niet de
is tegen de over de burg·erlijke vorderingen gewezen beslissing :
(1) Zie verbr., 5 januari 1953 (A11-. Ve1·b1·.,
Over het micldel : schending van de
1953, blz. 262; Bttll. en PASIC., 1953, I, 295, en
artikelen 97 van de Gronclwet, 202 van het
nota 2).
Wetboek van strafvordering (art. 7 van
(2) Zie verbr., 12 januari 1953 (An·. T1e1·b1'.,
de wet van 1 mei 1849), doordat, eerste
1953, blz. 28<~; Bull. en PAsrc., 1953, I, 316, en
onderdeel, op de enkele hogere beroepen
de nota); 16 november 1953 (sU1JJ'a, blz. 169; van de beklaagde en van het openbaar
Bt!ll. en P ASIC., 1954, I, 193).
ministerie, het bestreden arrest, bij her-

.stttiten de ve1·jar·ing van de· ttU (Ut misdrijf volgende pttblieke vorde1'ing, zelfs
ten opzichte van die belclaagde, de datlen vwn onderzoelc betreffende dit rnis-.
tlrijf d·ie t-i,idig, net die beschikking van
ven.vijzing, ven·icht we·nlen doo1· de ontlerzoelcsrechter (lie met het onde1·zoek
"len laste van een wnde·r belcla(Lf!de gelast is gebleven (1).
'2° Op de hortere beroepen van het open1Jaar ·mi.n·isterie en van de belclaagcle teaen een vonwis tvaarbi.j het door (le belclaaaae aeaaan verzet ontvangen wenl
tegen een ·vonnis dat hem bij ve·rstelc tot
schadevergoedingen jegens ae btwgerlijke partijen •VC1"00nleelfle, VC1'm,(Lfl cle
·rechte1· in hogeT beroep n·iet clit ver:zet
niet ontvanlcelif/.' te ve1"7clcwen (2).
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vorming nopens dit punt van de beslissing
van de eerste rechter, waarbij het verzet
ontvangen werd, het verzet niet ontvankelijk heeft verklaard dat door beklaagde
werd gedaan tegen het vonnis van de correctionele rechtbank die, bij verstek uitspraak. doende, hem tot betaling van vei·goedingen jegens elkeen der burgerlijke
partijen Caroline Croze, Roger Vivier,
Louise Lippens, Roger Bontemps, Jacques
Herbosch en Felicie Delcourt veroordeeld
had, en doordat, tweede onderdeel, het
bestreden arrest, bij bevestiging van de
beslissing van de eerste rechter nopens
dit punt, het verzet niet ontvankelijk
heeft verklaard dat door aanlegger werd
gedaan tegen het vonnis van de correctionele rechtbank cUe, bij verstek uitspraak doende, hem tot betaling van een
vergoeding jegens de burgerlijke partij
Andre Wythouck had veroordeeld :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat de eerste rechter het
verzet heeft ontvangen dat door aanlegger gedaan werd tegen het vonnis van de
correctionele rechtbank die, bij verstek
uitspraak doende, hem tot betaling van
vergoedingen jegens elkeen der burgerlijke partijen Caroline Croze, Roger Vivier, Louise Lippens, Roger Bontemps,
.Jacques Herbosch en Felicie Delcourt had
veroordeeld;
Overwegende dat gezegde Jmrgerlijke
partijen, die alleen voordeel erbij hadden
de ontvankelijkheid van het verzet te betwisten, geen hoger beroep hebben ingesteld tegen de beslissing die het verzet
ontvangen heeft;
Overwegen,de dat het hoger beroep van
het openbaar ministerie alleen de beslissing ove;: de publieke vordering aan de
rechter in hoger beroep opdraagt;
Dat, op het hoger beroep van beklaagde, de rechter in hoger beroep de beslissing van de eerste. rechter niet vermocht
te wijzigen, in zover zij het verzet van
gezegde beklaagde ontvankelijk had verklaard;
Dat, door uitspraak te doen zoals het
deed het bestreden arrest, artikel 7 van
de wet van 1 mei 1849 en het principe
van de overbrengende werking van het
hoger beroep geschonqen heeft;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
er op wijst « 'dat uit geen stuk van het
dossier blijkt dat het verzet regelmatig
aan de burgerlijke partijen beteltend zou
geweest zijn »;
Dat aldus de beslissing op geldige wijze
gemotiveerd is, waarbij, het beroepen
vonnis bevestigend dat vaststelde « dat
eiser op verzet in gebreke is gebleven van
de betekening van het verzet aan de bur-

gerlijke partij Wythouck te doen bli.iken », het bestreden arrest het verzet
niet ontvankelijk verklaart tegen het vonnis bij verstek dat aanlegger tot schadevergoeding jegens de burgerlijke partij
Wythouck had veroordeeld;
Dat het tweede onderdeel van het middel feitelijke grondslag niist;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, voor zoveel het over de bungerli.ike vorderingen van Caroline Croze,
Roger Vivier, Louise Lippens, Roger Bontemps, Jacques Herbosch en Felicie Delcourt uitspraak heeft gedaan; verwerpt
de voorziening voor het overige; beveelt
da t melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vern~etigde beslissing; veroordeelt
de burgerlijke partijen Caroline Croze,
Roger Vivier, Louise Lippens, Roger Bontemps, Jacques Herbosch en Felicie Delcourt, elk tot een twintigste dier kosten;
veroordeelt aanlegger tot het overige der
kosten; verwijst de zaak, alzo beperkt
naar het Hof van beroep te Luik.

16 november 1953. ~ 2° kamer. - Voorzitte1·, H. Wouters, voorzitter. Ve1·slau.aeve?', H. van Beirs. - Geli:ilclu.idende·
concl1tsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG BIJ NAVORDERING VAN RECHTEN BINNEN DE BUITENGEWONE TERMIJN. AANSLAG
NIET VALLENDE ONDER DE VOORWAARDE DAT
YOORDIEN EEN AANSLAG IN DEZEL~"DE BELASTING OP INKOMS'l'EN VAN HETZELFDE DIENS'l'JAAR GEVES'I'IGD WEZE.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTINGPLICH'l'IGE. -

3°

BEGRIP.

INKOMSTENBELASTINGiiJN.
ScHATPLICHTIGE. -

BEGRIP.

1 o De aanslag bij navordering van rech-

te1~ binnen de in a1·tilcel 74 der samengeschalcelde wetten bepaalde bnitenuewone terrnijn is niet afhanlceUjlc van de
·voorwaarde dat vom·dien een aanslag in
dezelfde belasting op inlcomsten van
hetzelfde dienstjaa1· wm·d uevestigd.

(Samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen art. 55, par. 1,
en 74.)
2° In het stelsel der samengeschalcelde
wetten, dient men, om << belastingplichtige » (1'edevable) te zijn, althans theo1'etisch de vereisten vom· het verschuldigd zijn van de belasting te vervullen,
dit wi/. zeggen, aan de belasting te zijn

-186· •ondm·wo·rpen of een derde te . z·ijn die
de ·.belasting _versch·ztldigcl ·is (1).
jo) 'In het stelsel der sarnengeschctTcelde
· :wetten, is de « schatplicht-ige )) (cont1"i1m'able) slechts een virtttele belastingplichtige, dit wil zeggen een natttnrUjke
Of rechtspe1·soon die zich in de toestand
bevindt waarin nog n·iet is ttitgernaakt
of hij ofwel aan de belasUng is onder'Ul01'pen, ofwel een clerde is clie de belas~ing verscht~ldigd is (2).
{« SOCIEZl'E DE PARTICIPATIONS VERRIERES 'SO.

PAVERRE ll, T. BELGISCHE STAA'f,
VAN FINANCTEN.)

MINISTER

ARREST.

HET HOF; · - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 juni 1951 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 21, 54, 55, 56, 59 en 74 van
-de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit
...-an 31 juli 1943, 1 van de besluitwet
van ' 17 december 1942 betreffende de
schorsing van de in voormeld artikel 74
voorziene verjaringen, 2 van de wet van
15 mei 1846 op 's Rijks comptabiliteit, gewijzigcl bij artikel· 5 van de wet van
9 april1935, en 97 ...-an de Grondwet, door·dat, na te hebben vastgesteld dat «de
administratie geen aanslag van ambtswege doch de in artikel 55 van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen m;nschreven procedure tot verbetering in overweging heeft genomen, en c1at de litigieuze
aanslagen, hoewel betrekking hebbend op
zcigertaamcle inkomsten welke op 15 juli
1943 betaalbaar werden gesteld, op 24. juni
l947 ten gevolge van rectificatieberichten
van, 13 maart 1947 ten kohiere zijn gebracht geweest, het bestreden arrest
desniettemin beslist, in strij cl met hetgeen· aanlegster bij haar conclusies
staande hield, dat de administratie de
wettelijke termijnen tot inkohiering in
acht heeft genomen en dat de litigieuze
aanslagen regelmatig werden gevestigd,
z\Jlks om de reden dat de aarigifte van de
-drie met aanlegster opgeslorpte ·vennootschappen vermeldde dat geen mobilienbeJasting mtar aanleiding van de voorgenonien opslorping mocht worden geheven en
steunde op de waarde van de « Sopaverre l> titels welke aan de aandeelhou·clers vail de opgeslorpte vennootschappen
wel'den toegekend; clat clie .waarde op
grondslag van de balansen van << Sopa.verre >> berekend werd, clan wanneer, naar
(1) en (2) ·zie de conclusie van het. openbaar· ministerie v66r verbr., 23 januari 1953
{Bull; en PASIC., 1953, I, 365).

luicl van artikel 21 der samengesohakelde
wetten, de berekening op de verkoopwaarcle van bewuste titels diencle te gesch~e
den; dat ·die opstellingswijze van de aangifte van aard was om de met de aanslag belaste ambtenaar omtrent de . toepassing van de wet te misleiden, en de inkohiering rechtvaarcligde binnen de in artikel 74 van de samengeschakelde wetten
gestelde termijnen; dat anderzijds, de
besluitwet van 17 december 1942· de in
artikel 74 van de samengeschakelde wetten voo~·ziene verjaringen schorst tot de
datum waarop het leger terug op vredesvoet zal worden gebracht (1 juni 1949) )),
clan wanneer : 1° het aan de administratie toegekend recht om een onjuiste aangifte te verbeteren slechts vermag te worden i1itgeoefend in de vormen en binnen
de termijnen welke bij artikel 55 van de
samengeschakelcle wetten betreffende de
inkomstenbelastingen worden bepaalcl;
2° de termijn van clrie j aar tij den!) welke
de aclministratie het recht heeft een onjuist bevonclen aangifte te verbeteren,
niet bij de besluitwet van 17 december
1942 is geschorst geweest, en mitsdien in
het onclerhavig geval op 31 december 1945,
clit is v66r de vestiging van de litigieuze
aanslagen, verstreken was; 3° artikel 74,
lid 1, cler samengeschakelcle wetten betTeffencle de inkomstenbelastingen betrekking heeft, niet op de bij artikel 55 van
bewuste wetten gestelde termijn, doch uitsluitend op de termijnen tot inkohiering
van de belasting, zodat de administratie
aan de schorsing van laatstbed.oelde termijnen, bij toepassing van de besluitwet
van 17 december 1942 het recht niet kon
ontlenen om in 1947 aangiften te verbeteren welke op clienstjaar 1943 betrekkelijk
waren; 4° in geval van verbetering van cle
aangifte van een belastingplichtige; het
niet-inachtnerilen van de in voormeld artikel 55 bepaalde · vormen en termijnen
de volkomen ntetigheicl van de aanslag
welke claarop volgt met zich brengt :
Overwegende dat de termijn . van· drie
jaar, welke in het middel worclt ingeroepen, cle bij artikel 55, paragraaf 1, .lid. 2,
van de op 31 juli 1943 samengeschakelde
wetten betreffende de iilkomstenbelastin·
gen gestelcle termijn is, binnen .welke de
administratie tot het vragen van ophelderingen en inlichtingen mag overgaan,
alsmecle tot het nazien van de comptabiliteit, zelfs wanneer cle aangifte van de
belastingplichtige werd aangenomen en de
desbetreffende belastingen reeds betaald
werden zulks onverminderd de aan de
aclministratie bij cle artikelen 56 en 74,
eerste alinea, verleende machten;
Overwegencle echter dat de in het onclerhavig geval gevolgde procedure die is
tot verbetering van het cijfer der -aangegeven inkomsten, geregeld in het la>1,tste
lid van paragraaf 1 van artikel 55, welke

-187procedure mag aangewend worden zo lang
inkohiering wettelijk mogelijk is; dat de
aanslag bij navordering van rechten binnen de in artikel 74 der samengeschakelde
wetten bepaalde buitengewone termijn
afhankelijk is van de voorwaarde dat
voordien een aanslag in dezelfde belasting
op inkomsten van hetzelfde dienstjaar
gevestigd werd;
Overwegende dat, waar het vaststelt
dat de aangifte van aanlegster de administratie heeft kunnen misleiden, het bestreden arrest wettelijk beslist heeft dat
de inkohiering binnen de bij artikel 74 gestelde termijn van drie jaar, rekening
houdend met de bij de besluitwet van
17 december 1942 uitgevaardigde schorsing van d~e termijn, gerechtvaardigd
was;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel : schending
van de artikelen 97 van de Grondwet en
74 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het
besluit van 31 juli 1943, doordat het bestreden arrest beslist dat de administratie, door op voormeld artikel 74 te steunen, de wettelijke termijnen tot inkohiering in acht heeft genomen, zonder het
middel te beantwoorden waarbij aanlegster in haar v66r het hof van beroep genomen conclusies staande hield « dat artikel 74 der samengeschakelde wetten geen
toepassing vindt ten aanzien van in artikel 54 omschreven aangiften betreffende
de aan.de bron af te houden belastingen;
dat immers artikel 74 de schatplichtige
bedoelt die nalaat zijn aangifte in te dienen of die een onjuiste aangifte indient
met het doel de belasting te ontduiken;
dat terzake van de mobilienbelasting op
de verdeling van het maatschappelijk vermogen, de vennootschap niet de schatplichtige is, doch de belastingplichtige
aan wie het behoort de door de aandeelhouder verschuldigde belasting aan de
bron af te houden; dat artikel 74 aan die
opdracht vreemd is; dat de nieuwe opstelling van artikel 74 (wet van 8 maart 1951)
duidelijk aantoont dat, onder het vorige
regime, artikel 74 niet op de belastingplichtige van toepassing was >>; doordat
dienvolgens het bestreden arrest zijn beslissing ni.et wettelijk gemotiveerd heeft :
Overwegende dat in artikel 74 van de
op 31 juli 1943 samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, de
term << schatplichtige » (contribuable) gebezigd werd om diegene aan te duiden
die nalaat een aangifte in te dienen of
die een vrijwillig onvolledige of onjuiste
aangifte indient; dat deze laatste hypothese in zich sluit dat de schatplichtige
(contribuable) aan de belasting is <mderworpen en ze bijgevolg verschuldigd is;
Overwegende dat aldus blijkt dat

artikel 30 van de wet van 8 maart
1951, waarin de term belastingplichtige
(redevable) in de plaats van de term
schatplichtige (contribuable) wordt gesteld, het woordengebruik van artikel. 74
der samengeschakelde wetten nader bepaald heeft;
Overwegende dat in het stelsel der .s.amengeschakelde · wetten, ee:il natuurlijke
of rechtspersoon schatplichtige (contribuable) is wanneer het nog niet werd uitgemaakt of hij, ofwel a an de belasting
onderworpen is, ofwel een derde is die de
belasting verschuldigd is, in welke gevallen hij belastingplichtige (redevable)
is;
Dat, zo de schatplichtige (contribuable)
slechts een virtuele belastingplichtige is,
de belastingplichtige (redevable) althans
theoretisch de vereisten voor het verschuldigd zijn van de belasting dient te vervullen;
'
Overwegende dat het bestreden arrest,
door voormeld artikel 74 toe te passen,
noodzakelijk aanlegster beschouwd heeft
als belastingplichtige (redevable) van de
belasting en impliciet haar conclusies afgewezen heeft;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 1134,
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, doordat, na vastgesteld te hebben dat de aanslagbiljetten << onmiskenbaar aandulden dat de aanslagen ten laste
van de opgeslorpte vennootschappen· zijn
gevestigd », het bestreden arrest impliciet beslist dat aanlegster persoonlijk
voor de totaliteit der litigieuze aanslagen gehouden is, om de reden dat « de
aanslagbiljetten op _dezer uitdrukkelijk
verzoek tot de eisende vennootschap werden gericht, welk verzoek onder meer
bleek uit de door de eisende vennootschap
in haar aangifte (blz. 5) aangenomen houding van erfgename, waardoor zij beduidde dat zij in de rechten en verbintenissen van haar rechtsvoorgangsters was
getreden », dan wanneer : 1° aanlegster
staande hield dat nit de akten van slimensmelting van 17 maart 1943 bleek dat
zij volgens een op 30 december 1942 afgesloten staatsopgave het totaal actief en
passief van de drie opgeslorpte vennootschappen had overgenomen; << dat de gebeurlijke verplichting om de mobilHlnbelasting af te houden en te kwijten enkel
ontstaat wanneer het maatschappelijk
vermogen van de ontbonden vennootschap
wordt toebedeeld; dat dergelijke verplichting dus na de samensmelting ontstaat
en nooit op de vennootschap « Sopaverre » heeft gerust wegens het overnemen door haar van het actief en het passief der opgeslorpte vennootschappen >>,
2° de uitdrukking << erfgename van de
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:31 juli 1943 bediencl had, uitsluitencl verband hielcl met de op 30 december 1942
'' bestaande toestancl l>, en in genen dele
insluit clat aanlegster voornemens was, in
tegenstelling met de bewoordingen van de
akten van samensmelting, bet van na
-30 december 1942 dagtekenencle passief der
opgeslorpte vennootschappen, en onder
meer de litigieuze aanslagen, te betalen,
cloordat de gronden van het bestreclen arrest bet niet mogelijk maken te onderscheiden of de rechter over de grond het
-door aanlegster ingeroepen middel heeft
afgewezen omdat hij van mening was clat
de akten van samensmelting een andere
dan de hun door aanlegster toegekende
-draagwijdte hadden, ofwel omdat aanleg.ster uit kracht van een andere rechtshandeling verplicht was de litigieuze aanslagen te voldoen, en dat bedoelde gron-den mitsdien duister en dubbelzinnig zijn;
doordat, anderzijds, het bestreden arrest
aan de aangifte van 31 juli 1943 een met
-de termen ervan onverenigbare. en in elk
geval onvoldoende gemotiveerde draagwijdte heeft gegeven, en dus het aan de
.alden te hechten geloof geschonden heeft :
Overwegende dat bet middel in de eer_,ste plaats staande houdt dat de gronden
van het bestreden arrest het niet mogelijk
maken de rechtsgrond te onderscheiden
waarom aanlegster, volgens de rechter
-over de grond, tot betaling van de totaliteit der litigieuze aanslagen was gehou·clen;
Overwegende dat het arrest, antwoord
verstrekkende op de door de aanleggende
vennootschap opgeworpen grief welke was
.afgeleid hieruit dat de administratie de
aanslag·biljetten betreffend de drie opgeslorpte vennootschappen tot haar had gericht, erop wijst enerzijds, dat de aanslagbiljetten duidelijk aanduiden dat de
aanslagen ten laste van voormelde vennootschappen gevestigd zijn, en ander-zijds, dat zij op uitdrukkelijk verzoek
van de aanleggende vennootschap tot haar
werden gericht, welk verzoek onder meer
blijkt uit de houding van « erfgename >l
welke de aanleggende vennootschap in
haar aangifte van 31 juli 1943 aangenomen heeft;
Dat het arrest daaruit zonder dubbel·zinnigheid afieidt dat die houding van
aanlegster aantoont dat zij in de rechten
-en verbintenissen van haar rechtsvoorgarigsters was getreden;
Dat bet eerste onderdeel van bet middel feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat bet m~ddel vervolgens
-doet gelden dat, door uit de door aanleggende vennootschap aangenomen bonding
als « erfgename >> van de opgeslorpte vennootschappen af te leiden dat zij « in de
rechten en verbintenissen van haar

rechtsvoorgangsters was getreden », dit
wil zeggen dat aanlegster de totaliteit
moest voldoen van het passief der opgeslorpte vennootschappen, waarin de litigieuze aanslagen waren begrepen, het arrest van de op 31 juli 1943 door aanleg-.
ster ingediende aangifte een interpretatie
heeft verstrekt welke met de termen ervan onverenigbaar is;
Overwegende dat aanlegster tot staving van haar stelling de akten van
17 maart 1943 inroept, waaruit zij .bedoelt
af te leiden dat aileen bet passief op
31 december 19±2 te haren laste was,
bij uitsluiting, dienvolgens, van de litigieuze aanslagen;
Overweg·ende dat de aanleggende vennootschap in haar aahg~fte van 31 juli
1943 de vennelding van de akten waarop
zij zicb berpept niet heeft overgenomen;
dat zij zicn in die aangifte ertoe beperkt er op te wijzen dat een antwoord
van de administratie op een verzoek om
inlicbtingen hetwelk door een der vereffenaars van twee der opgeslorpte vennootschappen tot haar werd gericbt, en hetwelk betrekking heeft op bet op 30 december 1942 afgesloten saldo der aangeslagen reserves, haar in staat zal stellen
in haar boekhouding op de staat 328 A
van de aanleggende vennootschap, << erfgename van de drie verdwenen vennootschappen », de overdracbt juist te doen
boeken van de toestand welke op 30 december 19±2 in de te hunnen name luidende staat 328 A bestond;
Overwegende dat nit die bewoordingen
der aangifte niet is af te leiden dat bet
passief betwelk de boekhonding van de
aanleggende vennootschap aan bet licht
brengt, niet op haar zou rusten; dat de
door bet middel gecritiseerde overweging
mitsdien niet met de bewoordingen van
de aangifte van 31 juli 1943 onverenigbaar is;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het vierde middel : schending van
de artikelen 6 van de wet van 15 mei 1846
op 's Rijks comptabilitieit, 20, 21, 51 en
74 van de wetten betreffende· de inkomstenbelastingen, samengescbakeld bij bet
besluit van 31 juli 1943, doordat, na vastgesteld te hebben dat de aanslagbiljetten
onmiskenbaar aanduiden dat de aanslageu ten laste van de opgeslorpte vennootscbappen zijn gevestigd, bet bestreden
arrest nochtans beslist dat aanlegster
tot het voldoen van de totaliteit der litigieuze aanslagen is gehouden, om de reclen dat « op uitdrukkelijk verzoek van
de eisende vennootschap de aanslagbiljetten tot haar werden ger:icht, welk verzoek onder meer blijkt uit de bonding van
« erfgename >> welke de eisende vennootschap in' baar aimgifte aannam, waardoor zij beduidde dat zij in de rechten en
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de verplichtende titel van de inning uitOverwegende dat het bestreden arrest
maakt en deze enkel kan vervolgd worden beslist-dat om de in het middel aangeweten laste van de bij zijn naam opge- zen reden, aan de eisende vennootschap
geven persoon, behoudens de in de wet geen voldoening kan worden geschonken;
uitdrukkelijk en beperkenderwijze opgeOverwegende dat het besluit van
somde gevallen, welke alle aan het on- 22· september 1911 het paragraaf 6 van
artikel 52 van de samengeschakelde wetderhavig geval vreemd zijn :
Overwegende dat het hof van beroep ten betreffende de inkomstenbelastingen
van het geschil kennis kreeg door het volkomen ongewijzigd handhaaft, waarberoep van de « Societe de participations bij ter berekening van de mobilienverrieres Sopaverre ll tegen een beslissing belasting wordt toegestaan, wanneer de
van de directeur der directe belastingen niet uitgekeerde inkomsten ener vennootwaarbij deze uitspraak deed over de re- schap minder belopen dan de in de loop
clamatie van voormelde vennootschap te- van hetzelfde boekj aar reeds aangeslagen
gen de ten laste van de drie door haar netto-inkomsten, van het bedrag der uitDpgeslorpte vennootschappen gevestigde gekeerde inkomsten van het boekjaar het
excellent van de reeds aangeslagen nettoaanslagen;
Overwegende dat, indien de in het mid- inkomsten af te trekken;
del voorgebrachte stelling werd aangenoOverwegende nochtans dat artikel 5
men, dam·uit zou voortvloeien dat de door van het besluit van 22 september 1941 aiaanlegster betwiste aanslagen definiW~f leen het paragraaf 1, lid 2, en paragraaf 7
zouden geworden zijn, daar zij niet het van artikel 52 van de samengeschakelde
voorwerp zouden geweest zijn van een wetten wijzigt;
binnen de wettelijke termijn ingediende
Overwegende derhalve dat, waar het
arrest de verzoch te outlasting afwij st om
reclamatie;
Dat het mtddel bij gebrek aan belang de enkele reden dat artikel 5 van het
besluit van 22 september 1941 de naamniet ontvankelijk is;
Over het vijfde middel : schending van loze vennootschappen van het aftrekken
artikel 52 van de wetten betreffende de van de reeds aangeslagen reserves uitinkomstenbelastingen,
samengeschakeld sluit, het de in het middel aangeduide
bij het besluit van 31 juli 1943, en voor wetsbepalingen geschonden heeft;
zoveel als nodig, van artikel 5 van het beOm die redenen, verbreekt het bestresluit van 22 september 1941, en van arti- den arrest, doch enkel voor zoveel het uitkel 97 van de Grondwet, doordat het be- spraak heeft gedaan over het vei·streden arrest beslist dat « reeds aange- zoek om outlasting ter zake van de voor
slagen reserves niet mogen worden afge- elke der drie opgeslorpte vennootschaptrokken van de belastbare grondslag in pen definitief aangeslagen reserves; verhoofde van de opgeslorpte vennootschap- werpt de voorziening voor het overige;
pen ll, om de redeii dat « artikel 5 van beveelt dat melding van onderhavig arhet besluit van 22 september 1941, het- rest zal gemaakt worden op de kant van
welk op het in aanmerking genomen de gedeeltelijk vernietigde beslissing; verdieilstjaar toepasselijk is (artikel 9), de oordeelt aanlegster tot vier vijfde en vernaamloze vennootschappen van die aftrek weerder tot een vijfde der kosten; veruitsluit ll, dan wanneer voormeld arti- , wijst de alzo beperkte zaak naar het Hof
kel 5 in genen dele het artikel 52, para- van beroep te Luik.
graaf 6, van de wetten betreffende de in17 november 1953. - 2" kamer. - Voorkomstenbelastingen gewijzigd heeft, waarbij aan de naamloze vennootschappen zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
wordt toegestaan, wanneer de niet, uitge- voorzitter. - Verslaggever, H. Anciaux
Gelijlcl1tidende
keerde inkomsten minder belopen dan de Henry de Faveaux. reeds aangeslagen netto-inkomsten, het conalztsie, H. Ganshof van der Meersch,
overschot van de reeds belaste netto-in- advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Botkomsten van het bedrag der uitgedeelde son (van de Balie bij het Hof van beroep
inkomsten af te trekken, zulks inzonder- te Brussel) en Van Leynseele.
heid ter berekening van de mobilH\nbelasting welke in geval van verdeling van het
maatschappelijk bezit verschuldigd is :
2" KAMER.- 17 november 1953
Overwegende dat bij l1aar v66r het hof
van beroep genomen conclusies aanlegster
subsidiair om outlasting verzocht had we- 1° INKOMSTENBELASTINGEN. AANSLAG BI;T NAVORDERING VAN RECH'l'EN BINgens definitieve aanslag van reserves, en
NEN DE BUI'l'ENGEWONE TERMIJN. AANVULom aanduiding van een deskundige aan
LENDE AANSLAG GEYES'l'IGD MET BEHULP VAN
wie zou worden opgedragen, voor elke der
drie opgeslorpte vennootscl1appen, het beNIEUWE BEREKENINGEN EN AANNEMING VAN
EEN NIEUW WINS'rPERCENTAGE, GESTEUND OP
drag te bepalen waarmede bij llet vesti-
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---; 190 NIEUWE · VERGELIJKINGSPUNTEN. - 0NWE'l''rELIJKE AANSLAG, DAAR ZIJN OORZAAK NIET
IN EEN AAN DE SCHA'rPLICHTIGE TE WIJ'rEN
FElT GELEGEN IS.
De administ1·atie vm·rnag niet ten laste
van een sohatpliohti,qe een aansla.Q te
vestigen bij · navorde·ring van 1·eohten
binrien de bwitengewone termijn, wannee?· zij de aanvnllende aanslag sleohts
,qevestigd heeft met beh1tlp van niettwe
berelceningen en aanneming van een
nienw winstperoentage, gestettnd op
nieuwe ver,qeli.ilcingspunten, daar, in dit
geval, de oorzaalc van de aanslag niet
aan de sohatpliohtige te 1nijten is.

(BELGISCHE STAAT, MINIS'fER VAN FINANCiEN,
T. LAMY.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 december 1952 door het Hof
van beroep te Luik gewezen ;
Over het enig middel : schending van
de artikelen 112 van de Grondwet, 1320
en volgende van het Burgerlijk Wetboek
en 74, .lid 1, van de wetten betreffemle
de ini>.omstenbelastingen, samengeschakeld
bij het besluit van 31 jnli 1943 van de
secretaris-generaal van het Ministerie van
financien enbij het beslu!t van de Regent
van 15 j:tquari 1948, doordat het bestreden arrest verklaard heeft dat de administratie vanaf 23 januari 1948 over alle
gegevens beschikte waarvan zij zich bediend heeft om op 25 april 1950 de verbetering van de aangifte over het dienstjaar
i947 te · verrichten, en dat aldus blijkt
dat de oorspronkelijke aangifte volledig en juist was, vermits zij al de tot
het vestigen van de aanslag nodige inlichtingen bevatte, dan wanneer, zoals nit
de stukken van het dossier blijkt, die
aangifte totaal onjuist was in een harer
elementen, namelijk het bedrag der ontvangsten over het jaar 1946 hetwelk door
de aangever te laag is geschat geweest,
zoals uit cle vergelijking met soortgelijke
belastingplichtige is uit te maken :
Overwegende dat de buitengewone inkohieringstermijn van drie jaar, bepaald
bij artikel 74, lid 1, in fine, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, enkel loopt ingeval van
gebrek aan of ontoereikendheid van aanslag voortvloeiend nit aan de belastingplichtige te wijten oorzaken, andere dan
bedrog;
Overwegende dat het bestreden arrest,
aan de ene zijde, vaststelt dat aanlegger
op 23 jannali 1948 een overzichtelijke opgave van zijn ontvangsten en uitgaven
bij zijn aangifte in de inkomstenbelastingen over het dienstjaar 1947 had gevoegd,

en dat, waar hij bedoelde een aanslag te
vestigen op de aangegeven inkomsten; de
taxerende ambtena.ar. zulks enkel vermocht cloor zich van de door verweerder
overgelegde documenten en inventarissen
te bedienen;
Overwegende dat het · arrest, aan de
andere zijde, erop wijst dat de, aan aanc
legger op 25 april 1950 aangezegde verbetering van het belastbaar bedrag van
zijn beclrijfsinkomen is verricht geweest
met behnlp van nieuwe berekeningen en
aanneming van een nieuw winstpercentage, gestenncl op nienwe vergeliJkingspunten;
Dat het arrest nit die vaststellingen
terecht heeft afgeleid dat cle administratie
vanaf 23 januari 1948 over al de gegevens
beschikte waarvan zij zich heeft bediend
om de aangifte te verbeteren, en derhalve
dat de oor.zaak van cle ontoereikendheid
van de aanslag niet een aan ve1weerder
te wijten oorzaak is geweest;
Waaruit volgt dat het arrest wettelijk
heeft beslist dat artikel 74, lid 1, van voormelde samengeschakelde wetten niet toepasselijk was en de litigienze aanslag
wettelijk vernietigd heeft;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
17 november 1953. - 2• kamer.- Voorzitte·l', H. Gironl, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve?·sla,qgeve?', H. Bareel. ~
Gelijlclnidencle conol1tsie, H. Ganshof van
tler Meersch, aclvocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.

le

KAMER. -

20 november 1953

1° SCHEIDSGERECHT. - TERMIJN. SCHOR-SING. - RECHTSBELETSEL.
2° SCHEIDSGERECHT. - VoNNIS GELDEND ALS COMPROMIS. -HoGER BEROEP. -0PSCHORSING VAN DE TERMIJN DER OPDRACH'l'.
3° VONNISSEN EN ARRESTEN.
Voon.LOPIGE TENUITVOERLEGGING. - . LoUTER
VERMOGEN VOOR DE PAR'L'IJ TEN BEHOEVE
WAARVAN ZIJ GELAST WERD.
4° VONNISSEN EN ARRESTEN.
VooRLOPIGE 'L'ENUITVOERLEGGING. - HoGER
BEROEP TEGEN HET VONNIS. - PARTIJ, TEN
BEHOEVE WAARVAN DE VOORLOPIGE TENUITVOERING WEED GELAS'f, DIE DAAR'l'OE NIE'L'S
IN HET WERK HEEFT GES'L'ELD. - PAR'L'IJ AFZIENDE VAN DE VOORLOPIGE 'L'ENUl'l'VOERLEGGING. - 0PSCHORSENDE UI'rWERKING .. VAN
HET HOGER BEROEP.
1° De aan ae soheiflslieden tot het wijzen
van lHtn beslissing toegelcende termijn
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·rebh'tsbeletsel. (Wetboek van burger-

iij)m rechtspleging, art. 1007 en 1012.)
·2o Wanneer, bij geqr·eJ;; aan onder·tekening van een cornprornis, door een daat·toe. veroortleelde par·tij, binnen de dam·
het vonnis gestelde tennijn, het vonnis
ats compr·ornis geldt, is- cle opschorsencle
uitwerlcing van het tegen cUt vonnis inge~;~teld hoger· beroe·o een rechtsbeletsel
dat de aan de scheidslieden tot het wijzen van hun. beslissing toegelcende ter·mijn opschorst. (Wetboek van burger-

lijke rechtspleging, art. 457.)
3° De dom· een r·echterlijlce beslissing gelaste voor·lopige temtitvoer·legging is,
voor ·de partij ten behoeve waarvan zij
rJelast wenl, een lO'ltter ver·rnogen waar·van die paTtij mag a[zien (1).
4° W anneer de paTtij, ten behoove waar·van de voor·lopige tem,itvoederming van
een vonnis gelast wer·d, daar·toe n·iets in
het werk stelt, en wanneer de tegenpariij tegen het vonnis hoger ber·oep
heett ingesteld, ziet zij van de voorloptge temtitvoer·legging at en maakt zij
h'et mogelijlc clat het hager beroep zijn
n.ormale opschorsencle ttit~ve-rking heeft.
(NAAMLOZE VENNOO'l'SCHAP cc CHARBONNAGES DE
HELCHTEREN ET ZOLDER ll 'l'. TRIEF.)
ARREST.

H'ET HOF; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 22 ·november 1951 gewezen door
de verenigde eerste en tweede kamer van
het Hof van beroep te Luik;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 135 (wet van
25 maart 1841, art. 20), 457, 1007 en 1012
van het Wetboek van burgerlijke rechtsplE~ging
doordat, na erop te hebben gewezen dat aanlegster geweigerd had een
·scheidsrechterlijk compromis te ondertekenen en dat de Rechtbank van eerste
aanleg te Charleroi bij een niettegenstaande hoger beroep en zonder borgtocht tenuitvoerlegbaar verklaard vonnis
van. -7 maitrt 1941 beslist had dat, indien
zij. zulks niet deed binnen de acht dagen
na de betekening van haar beslissing, deze
als compromis zou gelden, en na erop te
hebben gewezen dat, aangezien die betelterting, op 12 april 1941 heeft plaats gehad :en aanlegster erin had volhard het
scheidsrechterlijk compromis niet te ondertekenen, met clien verstande dat het
vonnis als compromis gold, het j)estreden
ar~est desniettemin beslist heeft, om de
rMen dat aanlegster op 22 april 1941 ho'(1)' F'r. verbr., 29 april 1912 (Sir·ey, 1913, 1,
102); 2 februari 1914 (ibirZ., 1914, 1, 264).

ger beroep had ingestelcl, en hier.op .steunend dat dit hoger beroep aan )let vonnis
zijn bin,dende kracht en zelfs in principe
zijn uitvoerbare kracht had doen verliezen, en hierop dat de tenuitvoerlegging
slechts een recht is ten behoeve ·van hem
aan wie het wordt toegekend, beslist
heeft. dat, tijdens het gelling in hoger beroep, de driemaandelijkse termijn welke
bij de artikelen 1007 en 1012 van het Wethoek van burgerlijke rechtspleging aan
de scheidsman wordt toegestaan om uitspraak te doen niet gelopen had, dan wanneer he_t tegen een niettegenstaande ho. ger beroep tenuitvoerlegbaar verklaard
vonnis geen opschorsende werking heeft,
dan wanneer dat vonnis zijn gezag -behoudt en clienvolgens verweerder, om• red en van de wettelijke termijn 1 de verplichting had binnen die termijn valiaf de
dag waarop het vonnis als compromis
gold de aangelegenheid aan de scheidsman te onderwerpen, zodat, vermits hij
zulks niet gedaan heeft, de op 27 feb~·uari
1943 gewezen sententie buiten . de toegestane termijn gewezen werd :
Overwegende dat de Rechtbank van
eerste aanleg te Charleroi, bij vonnis van
7 maart 1941 aanlegster veroordeeld heeft
om binnen de acht dagen na de betekening
van het vonnis een compromis te ondertekenen; dat het vonnis voor recht zegt
dat, indien aanlegster in gebreke blijft
het compromis binnen de toegestane termijn te ondertekenen, het vonnis als compromis zal gelden; dat het de voorlopige
tenuitvoerlegging van zijn beslissing niettegenstaande hoger beroep gelast;
Overwegende dat dit op 12 april 19<11
aan aanlegster betekend vonnis bevestigd
is geweest bij een in kracht gegaan arrest van het Hof van beroep te Brussel
van 3 december 1942; dat verweerder de
bij vonnis van 7 maart 1941 gelaste voorlopige tenuitvoerlegging niet bewel'kstel_ ligd heeft en dat de scheidsrechterlijke
sententie op 27 februari 1943 gewezen
werd;
Over het tweede o:q.dercleel :
Overwegende dat het m~ddel het .beklaagd arrest verwijt de )Jeslissing, waarbij het verklaart dat de scheidsrechterlijke sententie binnen de bij artikelen 1007
en 1012 van het Wetboek van burgerlijke
rechtspleging gestelde wettelijke termijn
van drie maanden gewezen werd, te hebben gesteund op de grond dat de door .de
rechter gelaste voorlopige tenuitvoerlegging eeu louter vermogen is cc hetwelk
. wordt overgelaten aan het oordeel ll van
de partij waaraan het wordt toegekend
en hetwelk c< voor dezer risico blijft ll, en
dat het c< omzichtig niet-handelen l> van
die partij geen verval met zich kan bl'engen;
,
Overwegende .dat, lnidens de artike-
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len 1007 en 1012 van bet Wetboek van burgerlijke rechtspleg·ing·, wanneer een comprDmis geen termijn bepaalt, de opdracht
der scbeidslieden slechts clrie maanden
duurt vanaf de (Jag van het compromis,
en bet compromis door het verstrijken
van die termijn een einde neemt; dat
rlaaruit v'olgt cl!tt, behoudens een strijdig-e
overeenkomst, de in voormelde artikelen
bepaalde termijn ingaat ten dage waarop
het compromis is aangegaan geweest of
behDorde te worden aangegaan, en dat de
na het verstrijken ervan gewezen scheidsrechterlijke sententie van nul en gener
waarde is;
Overwegende dat de aan de scheiclslieden tot het wijzen van hun beslissing
toegekende termijn enkel kan worden opgeschorst door een rechtsbeletsel hetwelk
ze in de onmogelijkheid stelt hun opdracht binnen de bepaalde termijn te vervullen;
Overwegende dat het door aanleg;;ler
tegen het vonnis van 7 maart 1941 ingesteld beroep zodanig beletsel uitmaakt;
dat, hoewel het niet tot uitwerking heeft
gehad de bij de artikelen 1007 en 1012 van
het WetbDek van burgerlijke rechtspleging gestelcle termijn te bel,etten in te
gaan vanaf de bij het vonnis bepaalde
datmn, het desniettemin tijdens geheel de
duur van het geding in hoger beroep bet
!open van die termijn opgeschorst heeft;
Overwegende dat de bij het vonnis van
7 maart 1941 gelaste voorlopige tenuitvoerlegging niet verplichtend is voor de
parti.i welke ze !weft verzocht en ten behoeve waarvan zij gelast werd; dat zi.i
voor deze partij een !outer vermogen uitmuakt hetwelk zij naar eigen goedvinden
al dan niet vermag uit te oefenen; dat,
waar die partij, door haar recht van voorlopige tenuitvoerlegging uit te oefenen, het
rechtsbeletsel wegruimt hetwelk het Iopen
van de aan de scheidslieclen tot het wijzen van hun sententie tDegestane termijn
verhindert, zij daarentegen die termijn
laat bestaan en het mogelijk maakt dat
het ingesteld hoger beroep zijn normale
opschorsende uitwerking heeft wanneer
zU van d~ voorlopige tenuitvoerlegging afziet door daartoe niets in het werk te
stellen;
Overwegende dat het ten deze van weinig belang is dat het arrest verkeerd
beslist heeft dat de bij de artikelen 1007
en 1012 van het Wetboek van burgerlijke
rechts,Pleging wettelijke termijn slecbts is
ingegaan ten dage van het arrest van
3 december 1942 waarbij het vonnis van
7 maart 1941 bevestigd werd; dat, vermits de in evengemeld vonnis tot het ondertekenen van het compromis ·g·estelde .
termijn DP 21 april 1941 verstreek, de termijn binnen welke de scheiclslieden wettelijk gehouden waren hun beslissing te

wijzen op clie datum is ingegaan, maar
dat het lopen ervan tot met 3 december
1942, datum van het bevestigend arrest,
!loor het op 22 april 1941 ingestelde · hoge1·
beroep is opgeschorst geweest; dat de op
27 februari 1943 gewezen scheidsrechterlijke sententie mitsdien binnen de bij de
wet bepaalde termijn gewe'zen werd ;
Overwegende dat daaruit volgt dat het
tweede onderdeel van het middel niet gegrond is;
Over het eerste onderdcel :
Overwegende dat de grond welke hieruit
werd afgeleid dat voorlopige tenuitvoerlegging een !outer vermogen is ten behoevc
van de partij waaraan zij wordt·. toegekend en dat het niet-hamlelen van die
partij geen verval met zich bracht, ter
rechtvaardiging van het bestreclen arrest
volstaat; dat het eerste onderdeel van het
middel derhalve tegen een ten overvloede
in dat arrest gegeven grond opkomt, en
dat het gevolglijk bij gebrek aan .belang
niet ontvankelijk is;
· Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten en, vermits de voorziening v66r de
15 6 september 1953 betekend wenl, tot ae
vergoe(ling van 150 frank jegens verwe(~r
der.
20 november 1953. - 16 kamer.·- \Voorzitter, H. Louveaux, eerste voorzitter. Verslaggeve1·, H. Vandermersch. Gelijlcl~tidcnde conclttsie, H. Roger Janssens
de Bistlwven, advocaat-generaal. - Pleiters, HH.' Van Leynseele en Resteau.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. VoNNIS · DAT HET ADVIES VAN EEN DESKUNDIIJE
AFWEER'l'. - BESJ.ISSING llESTIWND OP Jj;EN
DUBBELZINNIGE RIWEN. - GEBREK AAN REDENEN.
Is niet gernotiveerd het vonnis dat, <Qm
het advies van een deslcltndige at ~e
weTen, op een dubbelzinnige reden
stmmt. (Grondw., art. 97.)

(NAAMLOZE YENNOOTSCHAP « CHARBONNAGES
REUNIS DE LA MINERIE )) •r. FASSOTTE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 12 juli 1951 gewezen door de
Vred~rechter van het kanton Herve;
Over het eerste micldel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk "Vetboek, doordat het bestreden
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vonnis, om, overeenkomstig het advies
van een der drie aangestelde deskundigen,
het aandeel ~n aanlegster in de prijs van
de aan het onroerei:ld goed van verweerster uit te voeren herstellingswerken op
18.854 fr. 95 te bepalen, het verschillend
advies daarover van de tweede en van de
derde deskundige heeft geweerd, om de
enige reden dat de tweede deskundige, die
ter rechtvaardiging van zi.in rnming de
vaststelling deed gelden dat het onroerend
goed aan de rechtstreekse of onrechtstreekse werking van de oplossing der
krijtlagen onderhevig was, en << van mening is dat clit verschijnsel nit het geologische verleden dagtekent; dat hij aldus
een loutere onderstelling vooropzet >>; eerste onderdeel ; a) dan wanneer de bewoordingen « nit het geologische verleden
dagtekent >> duister en dubbelzinnig zijn,
naardien zij kunnen betekenen, ofwel dat
het kwestieuze verschijnsel zich in het
verleden heeft voorgedaan en thans een
einde heeft genomen, ofwel dat het sedert
het geologische verleden bestaat en thans
steeds voortduurt; dan wanneer deze
dubbelzinnigheid in het weergeven van de
door de rechter over de grond aan een der
deskundigen toegeschreven mening het
Hof van verbreking tn de onmogelijkheid
stelt om na te gaan of die rechter het
aan het deskundig verslag te hechten geloof in acht genomen heeft, en om dus de
wettelijkheid van de bestreden beslissing
na te gaan, waaruit volgt dat die beslissing niet gemotiveerd is zoals bij artikel 97 van de Grondwet vereist wordt;
b) dan wanneer de ·stelling volgens welke
de deskundige (< aldus een loutere onderstelling vooropzet >> insgelijks duister en
tlubbelzinnig is, enerzijds, wijl zij het
niet mogelijk maakt in te zien of, volgens de rechter over de grond, de deskundige zelf bedoeld heeft enkel een onderstelling voorop te zetten, dan wei of het
hier een persoonlijk oordeel van de rechter geldt over de waarde van de in het
verslag neergelegde vaststellingen, anderzijds wi.il zij het niet mogelijk mankt in
te zien of, naar de geest van de bestreden
beslissing, het karakter van onderstelling
verband hondt met het verschijnsel zelf
van de oplossing der krijtlagen, of enkel
met de werking van dat verschijnsel op
het litigieuze onroerende goed, of nog
met die gezamenlijke elementen; dan
wanneer die dubbelzinnigheid het hof
belet de wettelijkheid van de bestreden
beslissing na te gaan en inzonderheid na
te gaan of de rechter over de grond het
aan het deskunclig verslag te hechten geloof in acht heeft genomen, waaruit volgt
dat ook deswege het bestreden arrest
niet . gemotiveerd is zoals bij artikel 97
van de Grondwet vereist wordt; tweede
onderdeel, dan wanneer, subsidiair, al
ware ook het boven aangehaald verwijt
VERBR., 1954. - 13

van dubbelzinnigheid niet gegrond en al
diende aan de gecritiseerde reden de een
of de andere van de ove1'wogen betekenissen te worden toegekend, a) de bestreden
beslissing, door aan de deskundige-geoloog de mening toe te schrijven, riaar
welke de oplossing van de krijtlagen een
thans geeindigd verschijnsel nit het geologische verleden uitmaakt, het aan het
verslag van die desknndige te hechten geloof zou schenden, als zijnde onverenigbaar met de bewoordingen van bewust
verslag waar het vermeldt dat « de aanwezigheitl van een werkzaam karstisch
gebied onder geheel het litigienze onroer_en~ goed ?f een deel ervan )), gebied welks
llggmg « z1ch langzaam in de rnimte en
in de tijd ontwikkelt >> en « welks ontwikkeling sedert dnizende jaren aan de gang
is >> (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetbock); b) de enkele omstandigheid dat
de oplossing van de krijtlagen << nit het
geologische verleden dagtekende >> in genen dele inslnit dat dit verschi.insel, of
de uitwerking ervan op het litigieuze onroerend goed, hypothetisch zonden wezen ·
dat dienvolgens die reden duister en zin~
ledig is, naardien zij logisch verband mist
met de gevolgtrekking welke de rechter
over de grond daarnit voor de berechting
van het geschil wil af!eiden; dat in elke
onderstelling, de bestreden beslissing dns
niet wettelijk gemotiveerd is (schending
van artikel 97 van de Grondwet); c) het
verslag van de tweede desknndige afdoende als een volstrekte zekerheid het bestaan van het litigiens geologisch verschijnsel en de weerslag ervan op de .aan
het onroerend goed berokkende schade
bevestigt; waaruit volgt dat het bestreden vonnis, zonder het aan het deskundig verslag te hechten geloof te schenden
in dezelfde beschouwingen betreffend~
voormeld verschijnsel geen uiteenzetting
van een eenvondige onderstelling heeft
kunnen ontwaren (schending van de artikelen 1319 en 1322 van het Burgerlijk
WetboekJ :
Overwegende dat, om de mijnschade te
bepalen, de tweede door de rechtbai:lk
aangestelde desknndige, bij wiens mening
de dm·de desknndige zich heeft aangeslote~, << in de mening dat het litigienze onroerend goed aan rechtstreekse en onrechtstreekse werking v:an de oplossing
der krijtlagen onderhevig is )) , het aandeel van de koolmijn in de aansprakelijkheid op 30 t. h. raamde;
Overwegende dat het bestreden vonnis
dit advies afweert om de reden dat de
deskundige « een lontere onderstelling·
vooropzet )) ;
Overwegende dat deze opstelling geen
mogelijkheid biedt nit te maken of· de
rechter de mening is toegedaan dat de
desknndige slechts de waarde van een
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onderstelling arm ZlJU besluiten heeft gegeven, dan wel of cle rechter, hoewel
aannemend dat de deskunclige stellig·e· besluiten heeft afgeleid, van mening is dat
die besluiten louter op onderstellingen
rusten; dat voormelde opstelling mitsdien
onzeker laat of cle rechter de vaststellingen van cle deskundige betreffemle de oplossing van cle krijtlagen ofwel fle door
hem gedane raming van het aan de ,koolmijn toe te rekenen aandeel in de aansprakelijkheicl
als
hypothetisch
beschouwt;
Overwegencle clat de dubbelzinnigheid
van ·die reden het hof niet in de mogelijkheid stelt zijn controle uit te oefenen;
Om die redenen, en zonder het tweede
middel te onclerzoeken, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt tlat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden
op 'de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerster tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Vredegerecht
van het kanton Fleron.

sUssiny van fle hoye militieraad, die
een aa.nv1·aag om vrijlating op morele
urond verwerpt, daarbij onzelcer latend
of de aanvraa,q grondslau mist in feite
ojwel naar 1WJhte jaalt (1). (Grondwet,
art. 9.7; wet van 15 juni. 1951, arti-

kel 38, par. 4.)

(GOOSSENS.)
ARREST.

tige gehwwfl ·is belet niet nooilzakelijlcerwijze dat hij de onmisbare lcostwinner van z·ijn o1tders weze (Stilzwijgende
beslissing.) (Wet van 15 juni 1951, artikel 10, par. 2, 1o, en 12, 4° .)
2o Is niet wettelijlc gemotiveerd de be-

HE'J' HOF; ~ Gelet op de bestreden
beslissing, op 8 juli 1g53 door de hoge
militieraad gewezen;
Over het enig middel : schending van de
artikelen 10, paragTaaf 2, 1°, en 12, 4°,
van de wet van 15 juni 1951 en 97 van
de Gronclwet, doordat de hog·e militieraad beslist heeft dat aanlegger geen
vrijlating op mo:rele groncl kan bekomen
bij toepassing van artikel 12, 4°, der mi_litiewet, omdat hij evenals zijn drie broeders gehuwd is en derhalve niet als kostwinner van zijn ouders kan aangezien
worden, dan wanneer artikel 10, paragraaf 2, 1 o, der militiewet, naar hetwelk
artikel 12, 4°, verwijst, niet voorziet dat
vanaf het ogenblik dat men gehuwd is
men noodzakelijkerwijze ophoudt kostwinner van zijn ouclers te zijn :
Overwegende dat, na te hebben aangenomen dat het « samengevoegcl inkomen
der ouders van appellant i.n 1952, beneden
het wettelijk maximum » blijft, cle bestreclen beslissing aan eiser het voordeel
van cle vrijlating op morele grond weigert
omdat cleze laatste « zoals zijn drie broeders gelmwd is, en derhalve niet als kostwinner van zijn ouclers kan aangezien
worden ll;
Overwegencle dat uit deze motiveri.ng
niet kan uitgemaakt worden of de hoge
militieraad aan eiser de hoedanigheid van
kostwinner van zijn onders ontzegd heeft
omclat aanlegg·er, gehuwd zi.inde, persoonlijke gezinslasten te clragen heeft die hem
in de Dnmogelijkheid stellen tot het onderhoud van zijn ouders bij te drageil, ofwel
omclat de broeders van eiser, die ook gehuwd zijn, evengoecl als deze laatste, in
llet onclerboucl van hun ouders kunnen
voorzien, ofwel nog omdat vanaf :het
ogenblik dat hij gelluwd is een clienstplichtige noodzakelijkerwijze ophoudt
kostwinner van zi.in ouders te zijn;
Overwegende clat een dubbelzinnige mo-

(1) Verbr., 19 januari 1953 (Ar~·. Vm·b1·.,
1953, blz. 314; Bnll. en PASIC., 1953, I, 339, en
nota). - Over de ontvankelijkheid van het
roiddel afgeleid uit de dubbelzinnigheid der
motieven die zonder uitwerking ,zijn op de
wettelijkheid van het dispositief, zie o.m.

verbr., 24 maart 1949 (A1'1'. Verb?·., 1949,
blz. 196; Bttll. en PASIC., 1949, I, 222), 16 juni
1952 (A1T. Verb,·., 1952, blz. 584; Bull. en
PAsrc., 1952, I, 668), 19 roaart en 19 juni 1953
(A1·1'. Verbr., 1953, blz. 485 en 717; Bnll. en
PAsrc., 1953, I, 549 en 826).

20 november 1953. - 1° kamer. - Voo?·zitter, H. Louveaux, eerste voorzitter. Verslagge·ve1·, H. Sohier. GeUjlchtidende conclttsie, H. Roger Janssens de

Bisthoven, eerste advocaat-generaal.
Pleiter, H. Simont.
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1° MILITIE. - UITSTEL EN VRIJLATING OP
UORELE GRmm. - GEHUWDE DIENS'l'PLICHTJGE. - 0MS'l'ANDIGHEID DIE NIET NOODZAKELIJKERWIJZE BELET DAT DE DIENSTPLICHTIGE DE ONMISBAR-E KOS'fWINNER VAN ZIJN
OUDERS WEZE.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. -IN ZAKEN VAN MILITIE.AANVRAAH O~I YRIJLATING OP MORELE GROND.
- VEHW~cRPING. - VERWERPING ONZEKER
LATEND OF DE AANVRAAG GRONDSLAG l\UST IN
FEITE OFWEL NAAR RECH'fE FAALT. - NIET
WE'f'rELIJK GEMOTIVEERDE BESLISSING.
I

1° De omstnnfligheiil dnt een dienstpl·ich-
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tivering gelijkstaat met een gebrek aan
motieven; dat de bestreden beslissing derhalve artikel 97 van de Grondwet. geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt de bestreden beslissing; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden .op
de kant van de vernietigde beslissing;
verwijst de zaak naar de hoge militieraad, anders samengesteld.
23 november 1953. - 2° kamer.- Vom·zittet·, H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, H. C. Louveaux. - Gelijkluidende
oonclusie, H. Mahaux, advocaat-generaal.
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1° VOORZIEJNING IN VERBREKING.
BESLISSINGEN WAARTEGEN MEN ZICH :KAN
VOORZIEN. lVI!LITIE. BESLISSINGEN VAN
DE HERKEURINGSRADEN. BESLISSINGEN DIE
HET VOORWERP VAN EEN YOORZIENING RUNNEN UITMAKEN.

2° VOQRZIEJNING IN VERBREKING.
BEBLISSINGEN WAARTEGEN MEN ZICH KAN
VOORZIEN.- MILITIE.- « BESLISSING ll VAN
DE HERKEURINGSRAAD VASTSTELLEND DAT DE
NAAR
DE
HERKEURINGSRAAD
VERWEZEN
DIENSTPLICHTIGE ZICH NIET HEE~'T AANGEMELD
EN HEM VOORSTELLEND OM ALS DIENSTWEIGERAAR IN HET REGISTER DEH WEDERSPANNIGEN EN DIENSTWEIGERAARS INGESCHREVEN 'l'E
WORDEN. (( BESLISSING ll DIE NIE'l' HET
VOORWERP VAN EEN VOQRZIENING RAN UJ'l'lfAKEN.

1 o De beslissingen van de herkettringsra-

den, die het voorwerp van een voorz·iening in verbrelcing lcunnen uitmaken
zijn die waarbij de herkeuringsraden
lcennis nemen van de aanvragen of van
de lcettringen opgesomd in artilcel 40 van
de wet van 15 Iun·i 1951 betreffende de
dienstplioht. (Wet van 15 juni 1951, artikelen 51 en 40.)
2° Kan het vom·wet·p van een voorziening
in verbrelcing niet ttitmaken, de « beslissing ll waarbij de herkettr·ingsraad
vaststelt dat· een naar de raad bij toepassing van artilcel 51, paragraaf 1,
alinea 2, van de wet van 15 jnni 1951 ve·rwezen dienstpliohtige zich, alhoewel behoorlijlc ·uitgenodi.gd, niet heeft aangemeld, en hem voot·stelt on~ ove·reenlcomstig ar#kel 66, pat·agraaf 1, 2°,
en parauraaf 3, van voormelde wet, als
dienstweigeraar in het register der wederspannigen en dienstweigeraars ingeschreven te worden. (Wet van 15 juni
·1951, art. 50, al. 2, 59, par. 1, al. 2, 66,
par. 1, 2°, en par. 3, en art., 7.)

(VANDEGINS'J'E.)
ARHEST.

HE'l' HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 4 juli 19G3 gewezen door
de herkeuringsraad van de provincie
Oost-Vlaanderen;
Overwegende dat, na de artikelen 59,
paragraaf 1, alinea 2, en 66, paragraaf, 1,
2°, van de wet van 15 juni 1951, betreffende de dienstplicht te hebben ingeroepen
en na te hebben vastgesteld dat aanlegger, alhoewel behoorlijk uttgenodigd, niet
v66r de herkeuringsraad verschenen is,
die raad « beslist dat hij wordt voorgesteld om, als dienstweigeraar, in het register der wederspannigen en dienstweigeraars ingeschreven te worden ll;
Overwegende dat, .zo weliswaar artikel 51 van gemelde wet bepaalt dat de
beslissingen van de herkeuringsraden
door middel van voorz~ening in verbreking kunnen bestreden worden, aldus beuoeld worden de beslissingen waarbij de
herkeuringsraden kenuis nemen van de
in artikel 40 van dezelfde wet opgesomde
aanvragen of keuringen;
Overwegende dat de bestreden beslissing niet onder de aldus bedoelde beslissingen kan gerangschikt worden;
Dat, immers, naar luid va_n artikel 50
van de wet, de betrokkene, m het geval
voorzien in paragraaf 1, 2°, van artikel 66, - dit is onder meer wanneer, zoals ter zake, hij die, naar de herkeuringsraad verwezen zijnde, zich niet aanmeldt, - als dienstweigeraar behandeld
wordt;
Dat de zogenaamde « beslissing ll, waarbij aanlegger cc voorgesteld ll wordt om als
dienstweigeraar in het register der wederspannigen en dienstweigeraars ingeschreven te worden, slechts het bestnan vaststelt van de vereisten tot toepassing van
artikel 7 van de wet, waarvan, krachtens
artikel 66, paragraaf 3, alinea 1, de bepulingen op de dienstweigeraars van toepassing zijn;
Dat, volgens evengemeld artikel 7, aileen de provinciegouverneur bevoegd is
om over te gaan tot die inschrijving
waartegen, ten behoeve van de dienstweigeraar, bij de Minister van binnenlandse zaken een beroep openstaat;
Overwegende dat, derhalve, de voorning niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorzie·
ning.

23 november 1953. - 2e kamer. __: Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslaggevet·, H. Belpaire. - Gelijkluidende
concl!ts·ie, H. Mahaux, advocaat-generaaL

196
2e KAMER. -

23 november 1953

1°

HEJRZIEJNING. VEROORDELING TOT
EEN ENKELE STRAF WEGENS VERSCHEIDENE
MISDRIJVEN. NIEUW FElT WAARUIT DE
ONSCHULD VAN DE VEROORDEELDE MET llE1"REKKING TOT EEN DER MISDRIJVEN SCHlJNT
'l'E VOLGEN. GUNS'fiG ADVIES VAN RET HOF
VAN BEROEP. STRAF DIE DOOR DE ANDERE
MISDRI·JVEN GERECH'£VAARDIGD llLlJFT. VERNIETIGING llEPEHKT TOT DE VERKLARHiG
VAN SCHULD EN TOT DE OP DI'l' MISDHIJF GE.STEUNDE llUROERLIJKE VEROORDELINGEN.

2°

HERZIEJNING. VERNIE'l'IGING VAN EEN
ARRES'£ VAN IIET };liLITAIR OEHECHTSHOF ANDERS SAMENOESTELD.

1° Wanneer een hot van beroep, gelast
met het onderzoelc van een aanvraag
tot herziening van een veroo1·deling, in
'zover deze aanvr·aa,q op een gegeven
misdr·ijf bet~·elvlcing heeft, na r·ege/,matig onde1·zoelc he.t aflvies nitb1·engt dat
'er reden is tot her·ziening, ve1-nieUgt
het Hot van 1!erbreking, vaststeHenfl
·dat de t~itgesprolcen straf gerechtvaar·fligd blijft floor de misar-i.jven die aan
de aanvraag tot herziening vreemfl zijn,
aHeen de ve·rldaring van schu/,d van
eiser wat het eerste misflrijf betreft;
alsoolc gebe1~rlijk de op flit misclTijf gesteunfle 1n~rgerli.ilce veroordelingen (1).
2° Wanneer, na r·egelmatig oncler·zoek
van een aanvraag tot her·ziening floor
een hof van be1·oep, het Hot van ve?"brek·ing een beslissin,q van het miUtair
gerechtshof vernieti,qt, geschieclt cle ver. wijzing naar het militair ge?·echtshof,
anfle·rs samengestelfl (2).
(SCHEPENS, T. CA'fTOIR.)
ARREST

(3).

HET HOF; - Gelet op zijn arrest dd.
1 juni 1953 dat het Hof van beroep te
Gent gelast tot het onderzoek over te
gaan over de door Gerard Schepens ingeleide vraag strekkende tot herziening van
cle bij arrest van het militair gerechtshof
van 22 december 1945 te zijnen laste uitgesproken veroordelingen uit hoofde van
inbreuk op artikel 4 van de besluitwet
van 17 december 1942 en op artikel 121bis
van het Strafwetboek (betichting C van
cle telastlegging) ;
(1) Verbr., 4 october 1948 (Ar·r. Verbr., 1948,
blz. 455; Bull. en PASIC., 1948, l, 526, en
nota 2).
(2) Verbr., 19 maart en 20 juli 1951 (Arr·.
Verbr;, 1951, blz. 412 en 699; Bull. en PASIC.,
1951, I, 492 en 801). Zie ook verbr., 5 mei 1952
(Arr. Ver·br., 1952, blz. 486; Bull. en PAsrc.,
1952, I, 558,. en nota 1).

Gelet op de aanmaning aan de burgerlijke partij Cyriel Cattoir, betekend om
in het geding tot herziening tu;:;sen te komen;
.
Gelet op het met redenen omkleed arrest gewezen op 9 juli 1953 door de eerste
kamer van het Hof van beroep te Gent,
waarbij dit rechtscollege als zijn gevoelen
te kennen geeft dat er grond is om tot
de llerziening over te gaan;
Overwegende dat al de bij artikel 445
van llet Wetboek van strafvordering, gewijzigd door het enig artikel der wet van
18 juni 1894, voorgescllreven I:echtsvormen zijn nageleefd geweest ;
Om die redenen, vernietigt llet arrest
gewezen op 22 december 1945 door het militair gerechtsllof, inzover clit arrest eiser
schuldig verklaart aan inbreuk op artikel 4 van de besluitwet van 17 december
1!l42 en artikel 121bis van llet Strafwetboek (betichting 0) en in zover llet veroordelingen ten laste van ei;:;er uitspreekt,
wat beu·eft de burgerlijke vordering ingediencl door Cyriel Cattoir ; beveelt dat
melding van onderllavig arrest zal gemaakt worden op de registers van: het mitliair gereclltsllof; laat den Staat de kosten ten laste; verwijst de alzo beperkte
zaak naar llet militair gerechtshof, anders
samengesteld.
23 november 1953. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. VersLaggevm·, H. Bareel. ~ GeUjlcl1lidenfle
conch~sie,

-

H. Mallaux, advocaat-generaal.

Pleiter', H. della Faille d'Huysse.

2e KAMER. -- 23 november 1953
VEJRKEJER. 0NTZEGGING VAN RET RECHT
EEN VOER'l'UIG 1'E llESTUREN. DRAAGWI,JDTE VAN DIE ON1'ZEGGING. -VAN TOEPASSING OP DE UOTORLOZE RIJWIELEN.

De ontzegging van het ~-echt een voert~~ig te besturen, uitgesprolcen bij toepassing van fle artikelen 2 en 3 van de
wet van 1 au_q~~stus 1924 of van. fle artikelen 3 en 10 van fle besluitwet van
14 november· 1939, strekt zich uit tot
aUe vervoermicldelen te lanfle, zonder
de motorloze ?"ijwielen er t~it te sLuiten (4).
(3) Het arrest dat de aanvraag tot herziening ontvangen en het onderzoek gelast heeft
werd op 1 juni 1953 gewezen (Ar-r. Verbr.,
1953, blz. 665; B"ll. en PAsrc., 1953, I, 758).
(4) Verbr., i4 juli 1952, beweegredenen (Arr.
Ver·b?·., 1952, blz. 661; Bull. en PASIC., 1952, I,
750). Zie ook verbr., 27 december 1932, beweegredenen (Bull. en PAsrc., 1933, I, 60).

197(DE CORTE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
-vonnis, op 28 maart 1953 in hoger beroep
_gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Gent;
Over het enig middel : schending van
artikel 2 van de wet van 1 augustus 1899,
_gewijzigd door artikel 2 van de wet van
1 augustus 1924, doorclat het bestreden
vonnis eiser veroordeelt om, spijts de tegen hem uitgesproken vervallenverklaring
· vim het recht een voertuig te besturen,
ee'ii motorloos rijwiel te hebben bereden,
·-dan wanneer het woord « voertuig >> de
· 'rljwielen niet insluit en dan wanneer het
bestreden vonnis uitdrukkelijk had moeteri vaststellen dat het verbod een rijwiel
· te · berijden tegen aanlegger was uitgei:iproken geweest :
Overwegende dat eiser, bij een sedert
23 ·juli 1952 in kracht van gewijsde gegane vonnis, vervallen verklaard is geweest, enerzijds, van het recht gedurende
vier maanden een voertuig te sturen of
een rijdier te. geleiden, wegens inbreuk
op de artikelen 1 en 3 van de besluitwet
van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap en, ander_zijdfl, van het recht een auto of voertuig
of. rijdier zelf te geleiden gedurende een
maand, uit hoofde van vluchtmisdrijf;
-overwegende dat het bestreden vonnis
de beslissing van de politierechtbank bevestigt, waarbij eiser tot een hoofdgevangenisstraf van acht dagen veroordeeld
werd en verder ontzegd werd verklaard
v.an het recht een voertuig te besturen of
'een rijdier te geleiden gedurende een tijdperk van tien maanden, wegens inbreuk
op artikel 2 van de wet van 1 augustus
'1924, om, te Gent, op 16 october 1952, op
de openbare weg, spijts de vervallenverklaring van het recht een voertuig te besturen of een rijdier te geleiden, een
motorloos rijwiel te hebben bereden;
" Overwegende dat de woorden « rijtuig >>
· o{'i<·voertuig >l voorkomende in de artikelen · 2 en 3 van de wet van 1 augustus
1924 en in de artikelen 3 en 10 van de besluitwet van 14 november 1939, naar de
zin van deze wetsbepalingen, gelijkbetekenend en algemeen zijn en alle vervoermiddelen te laude omvatten, zonder de
motorloze rijwielen er uit te sluiten;
bat het middel naar recht faalt;
overwegende dat de substanWHe Of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
·Om die redenen, verwerpt de voorzienil:\.g; veroordeelt eiser tot de kosten.

l

slaggever, H. Bareel. - Gelijlvluidende
ooncZ1tsie, H. Mahaux, advocaat-generaal.

2•

KAMER. -

23 november 1953

1° EERHERSTEL. -

ZWAARWICHTIGHEID
DER FElTEN. - MAAT WAARIN ZIJ IN AANMERKING KAN KOMEN.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
.ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -ARRE-ST
DAT EEN VERZOEK 1'01' EERHERSTEL AFWIJST.
- AFWIJZING GESTEUND OP DE VERKLARING
DAT << NIET AAN AL DE VOORSCHRIFTEN EN
VOORWAARDEN VAN DE WET VAN 25 APRIL 1896
VOLDAAN IS GEWEES1' ». - ARREST NIET
WET'l'ELIJK GEUOTIVEERD.
'1o De zwaarwiohtigheid der feiten die

aanleiding gaven tot de veroordeling,
ten (tanzien van dewelke eerherstel
woTdt aangevTaagd, kan weliswaar in
aamnerlcing lcomen om het gedt·ag en de
verbetering van verzoelcer tijdens de bij
at·tilcel 1, 3°, van (le wet van 25 april
1896 voorgesohreven termijn te beoordelen, maar de enlcele besoho1twing van
de zwaarwiohtigheid dezer feiten is onvoldoende om het afwijzen van het verzoelc te reohtvaardigen (1).
2° Is niet wettelijlc uemotiveerd het art·est dat een verzoe7c tot eerherstel atwijst door zioh ertoe te beperken vast
te stellen, zonder nadere vet·duidelijlcit~u. d(tt niet aan de voorsoht·itten en
voot·waarden van de wet van 25 april
1896 voldaan is ueweest (2).
(DUPONT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 mei 1953 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel, lmmer van inbeschuldigingstelling;
Over het middel : schending van de
artikelen 1 der wet van 25 april 1896 over
het eerherstel en 97 van de Gronclwet. :
Overwegende dat het bestreden arrest
eisers verzoek strekkende tot eerherstel
afwijst, ener.zijds, om reden van de
zwaarwichtigheid der door de vei·oordeling wegens inbreuk op artikel 118llis van
het Strafwetboek beteugelde feiten, en,

En

23 november 1953. - 2• kamer. - TToorzitter, H. Wouters, voorzitter. - TTer-

(1) Raadpl. BEKAERT, La •·ehabilitation en
matie•·e penale, n" 67, 133 tot 135 en 139;
Rep. p..at,. d•·· belge, v" Rehabilitation, n" 8,
9, 56 en 71. Zie ook verbr., 8 juli 1935 (Bttll.
en PASIC., 1935, I, 305).
(2) Verbr., 2 september 1942 (Ar1·. VeTbr.,
1942, blz. 96; Bull. en PASIC., 1942, I, 185).

-
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"anderzijds, omdat niet aan al cle voorschriften en voorwaarden van de wet van
25 april 1896 voldaan is geweest; '
Overwegende dat de overweging aangaande de zwaarwichtigheid der feiten
die tot de veroordeling aanleiding hebben
gegeven, weliswaar in aanmerking kan
komen om het gedrag van verzoeker tfjdens de bij artikel 1, 3°, van hoger bedoclde wet voorgeschreven termijn te beoordelen, en om te onderzoeken of belanghebbende gedurende deze termijn, en in
verband met de aard der feiten, voldoende blijken van verbetering heeft gegeven, maar dat de enkele beschouwing
aangaande de zwaarwichtigheid dezer feiten onvoldoende is om het afwijzen van
het verzoek tot eerherstel wettelijk te
rechtvaardigen;
Overwegende dat de overweging dat
niet aan al de voorschriften en voorwaar.dim der wet van 25 april 1896 voldaan is
geweest onduidelijk is, .daar zij aan het
Hof niet toelaat te onderscheiden welke,
naar de mening van de rechter, de voorwaarden of voorschriften zijn, die niet
werden nageleefd, waaruit volgt dat het
hof de wettelijkheid van de motivering
van de bestreden beslissing niet kan nagaan;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
·.kant van de vernietigde beslissing; laat
de Staat de kosten ten laste; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te Gent,
k;amer van inbeschuldigingstelling.
23 november 1953. -

26 kamer. -

VoorVe1·slaggeve1', H. Bareel. - Gelijlcluidende
conclusie, H. M:ahaux, advocaat-generaal.
- Pleiter, H. W. David (van de Balie van

zittiW, H. Wouters, voorzitter. -

naar het auditoraat-generaal gestu1~ra
werd (1). (Besluitwet van 19 october

1944, art. 2.)
(BAEIJENS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 mei 1953 gewezen door bet
militair gerechtshof;
Over de ontvankelijkheid van de voorziening·:
Overwegende dat luidens artikel 2 van
de besluitwet van 19 october 1944, waarbij de voorziening in verbreking tegen de
arresten van het militair gerechtshof
.geregeld wordt, de verklaring tot voorziening door c:le veroorcleelde, die, zoals· aanlegger, niet gecletineerd is, aan de griffier
van het militair gerechtshof of van de
krijgsraad moet geclaan worden;
Overwegencle dat deze rechtsvorm substantieel is;
·
Dat hij ter zake niet werd nageleefd;
Dat de verzending « aan het auditoraatgeneraal Brussel >> van een aangetekend
schrijven het verzuim aan nakoming van
hogerbedoelde rechtsvorm niet kan verhelpen;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser tot de kosten.
23 november 1953. - 26 kamer. - Voorzi.tter, H. Wouters, voorzitter. Verslaggever, H. Bareel. Gelijlcluidende
conclusie, H. Mahaux, advocaat-generaaL

Brugge).

2e
2"

KAMER. -

23 november 1953

VOORZIENING IN VERBREKING. VORM.- STRAFZAKEN.- ARREST VAN RET
MILITAIR GERECHTSHOF. - V OORZIENING
BIJ AANGE'l'EKEND SCHRIJVEN GESTUURD NAAR
RET AUDITORAAT-GENERAAL. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.

KAMER. -

23 november 1953

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - Vo~s
VAN VEROORDELING DAT DE BIJjfOMENDE COj'ICLUSIES VAN DE BEKLAAGDE BESPBEEKT, MAAR
DEZES IN HOOFDOBDE GENOMEN, CONCLUSIES
NIET BEANTWOORDT. - NIET iJEiWTI'VEERD ·
VONNIS.

Is niet ontvankelij]c, de voo1·ziening tegen
een arrest van het militair gerechtshof
gericht d·ie bi.i aangetelcend sch1·-ijven

Is niet gemot-iveet·d het vonn·is van veroordeling waat·in op de s1~bsidiaire conch~sies van de verdachte doch niet op
zijn hoofdconclus·ies antwoord vet·strekt
werd (2). (Grondwet, art. 97.)

(1)
1946,
· (2)
1.950,

nota 1). Zie ook verbr., 21 october 1942 (Ar1·.
T' erb?-., 1942, blz. 121; Bull. en PAsrc., 1942, I,
244) en 27 december 1949 (A1'1'. Verb1·., 1951i.
.blz. 249; Bull. en PASIC., 1950, I, 270).

Verbr., 16 decembe;, 1946 (A1T. Ve1·b7·.,
blz. 444; Bttll. en PAsiC., 1946, I, 479).
Verbr., 5 december 1949 (A7"1". T1 erb1·.,
l:llz. 196; Bnll. en PASIC., 1950, I, 214, en

-
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(P A'fERNOT'fE.)
ARREST.
HE1.' ROlf' ; - Gelet op llet bestreden
yonnis, op 13 mei 1953, in lloger beroep
gewezeil door de Correctionele Reclltbank
te Gent;
Over het enig middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden vonnis de door eiser genomen
conclusies onbeantwoord laat :
Overwegende dat eiser, bij zijn v66r de
correctionele rechtbank genomen conclusies, a.) in hoofdorde, deed gelden, enerzijds, dat hij op 11 october 1S52 met zijn
motorrijtuig niet gereden had, maar te
voet naar het vredegerecht was gegaan
en, anderzijds, dat het te zijnen laste opgemaakt proces-verbaal geen bewijskracht
bezit om reden dat de verbalisant de eenzelvigheid van de door hem betrapte motorrijder niet heeft kunnen vaststellen, er
alzo op wijzend dat de schorsing niet op
het voertuig doch wei op de persoon slaat;
b) in zeer bijkomende orde, aanvoerde
dat hij in dwaling gebracht werd en in
de mening verkeerde dat de tegen hem
uitgesproken schorsing enkel vanaf de
vermelding ervan op zijn eenzelvigheidskaart begon te lopen ;
Overwegende dat de motivering van het
·bestreden vonnis zich tot de bespreking
van het in subsidiaire orde opgeworpen
verweermiddel beperkt en 'de hierboven
aangehaaide hoofdverweermiddelen geenszins beantwoordt ;
Dat er nit volgt dat het vonnis artikel97 van de Grondwet schendt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de vernietlgde beslissing; laat
de Staat de kosten ten laste; verwijst
de zaak naar de Oorrectionele Rechtbank
te Dendermonde, zetelende in hoger bero'ep.
28 november 1953. - 26 kamer. - Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. Verslaggever, . H. Bareel. Gelijlcluidende
oonclusie, H. Mahaux, advocaat-generaal.
- Pleiter, H. De Beukelaer (van de Balie

bij het Hof van beroep te Gent).

2,"

KAMER. -

23 november 1953

STRAF.
MEERDERE FErrEN vooR'rSPRUITENDE UI1' EEN ENREL MISDADIG VOORNEMEN. - NIEUWE VEROORDELING WEGENS
ANDERE, v66R DE EERSTE VEROORDELING GEPLEEGDE FElTEN. - 0NWET1'ELIJKHEID.
W anneer de t·eahter over de g1·ond vaststelt dat de feiten, wegens wellce be-

lclaagde door een in lcmcht vnn gewijsde gegane beslissing vm·oo1·deeld
werd, en andere, v661" die ve1·oordeling
gepleegde feiten wcutr-van hij lcennis
moet nemen, sleahts de opeenvolgende
en voort_qezette ttitvoet'ing van een enlcel
en aanhou.dencl misdadig opzet geweest
zijn en, cleThalve, sleahts een enlcel
misclrijf uUmalcen, mag hij geen nieuwe
straf •nitsprelcen voor de v661· deze veroot·deling gepleegde feiten (1).

(KIMPE.)
ARR.ES1'.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissingen, zijnde de op 11 juli 1952
door de Raadkamer der Rechtbank van
eerste aanleg te Brugge gewezen beschik,
king en het op 29 juni 1953 door het Hof
van beroep te Gent gewezen arrest;
Overwegende dat de voorzieningen saJI).enhangend zijn;
I. Wat aangaat de voorziening ingesteld
op 19 januari 1953 tegen de beschikking
van de raadkamer :
Aangezien een eerste tegen deze beschikking, op 18 juli 1952 ingestelde voorziening bij arrest van 24 november 1952
verworpen werd;
Dat de huidige voorziening derhalve
niet ontvankelijk is (artikel 438 van het
Wetboek van strafvordering);
II. Wat aangaat de voorziening ingesteld op 7 juli 1953 tegen het arrest van
het hof van beroep :
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van het gezag van het
gewijsde :
1
Overwegende dat bet bestreden arrest
he~ beroepen vonnis van de Correctionele
Rechtbank te Brugge, del. 6 maart 1953,
bevestigt in zover het heeft vastgesteld
dat de door aanlegger te Oostende op
29 juli 1948 gepleegde schaking van Georgette Allonsius, min dan 16 jaar oud, waarvoor het Hof van beroep te Gent op
26 juni 1951 eiser tot een gevangenisstraf
van twee jaar en een geldboete van
300 frank veroordeelde, - en de aanranding tegen de eerbaarheid, zonder geweld
en bedreiging, op de persoon van zelfde
Georgette Allonsius gepleegd tussen
28 juli 1948 en begin september 1948 te
'J'orhout, voorwerp van de nieuwe vervolging, het gevolg zijn van een zelfde misdadig opzet, en beslist heeft dat, krachtens artikel 65 vim het Strafwetboek, en(1} Verbr., 5 januari en 10 mei 1948 (Ar>·.
Verb., 1948, biz. 2 en 269; Bull. en PAsrc.,
1948, I, 2 en 312, alsook nota's 4, biz. 2, en 1,
biz. 313).
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kel de zwaarste straf diende toegepast,
zijnde deze betreffende dit laatste misdrijf welke drie jaar gevangenisstraf en
300 frank boete beloopt, de -vorige door
het arrest van 26 juni 1951 uitgesptoken
straf, door deze laatste zijnde opgeslorpt;
Overwegende dat uit de souvereine beoordeling van het bestreden arrest blijkt
dat de verschillende door aanlegger v66r
de uitspraak van het eerste arrest dd.
26 juni 1951 g·epleegde feiten, een enkel
misdrijf uitmaken, dat slechts door een
straf vermag te worden beteugeld;
Dat met het beroepen vonnis te bevestigen, dat aanlegger tot een nieuwe straf
veroordeeld had, het bestreden arrest het
gezag van het g·ewijsde, welke aan het
arrest dd. 26 juni 1951 dient gehecht,
geschonden heeft;
Om die redenen, voegt de voorzieningen
samen; verwerpt de voorziening g·ericht
tegen de beschikking van de Raadkamer
der Rechtbank van eerste aanleg te
Brugge; veroordeelt aanlegger tot de kosten van deze voorziening; verbreekt het
bestreden arrest in zover het de door het
beroepen vonnis ten laste van aanlegger
uitgesproken veroordelingen bevestigd
heeft; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; legt de kosten van de voorziening
tegen het arrest ten laste van de Staat;
zegt dat er geen aanleiding bestaat tot
verwijzing.
- 23 november 1953.- 2° kamer.- Vo01"zitter, H. Wouters, voorzitter. Verslaggever, H. De Bersaques. - Gelijlclui!Zende conclusie, H. Mahaux, advocaatgeneraal.

2e

KAMER.

23 november 1953

REGELING VAN RECHTSGEBIED. STRA~'ZAKEN.
BESCHIKKING VAN
DE
RAADKAMER, DIE BIJ INACH'l'NEMING VAN VERZACH'l'ENDE OMSTANDIGHEDEN EEN BEKLAAGDE
UIT HOOI!'DE VAN EEN NIET VOOR CORRECTIONALISATIE VATBARE MISDAAD NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK VERWIJS'l'.
ARREST VAN ONBEVOEGDVERKLARING VAN HE'f
HOF VAN BEROEP. REGELING VAN RECHTSGEBIED. VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING EN VERWIJZING NAAR EEN KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING.

W annee·r een beschilcking van !Ze raadlcamer, bi:i inachtnem·ing van ve1·zachtende omstandighe!Zen, een belclaagcle
naar cle con-ectionele rechtbank verwezen heett ~tit hootde van een misclaafl,
!Zie niet vom· con·ectionalisatie do01· ae

onderzoelcsgen3chten ·vatbaar is, en wan-.
neer het hot van beroep zich onbevoegrl
verklaard heett en beide besliss·ingen in
kracht van gewijsde getreden zijn, vernietigt het hot, bij wijze van regelinu
van rechtsgebied, de beschikkin(J 'V(in;
de 1·aadkamer en vm·wijst het de zaalr,
naa1· een kame1· van inbesch7ildi,gingstelling (1).
(PROCUR.EUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN
BEROEP TE LUIK, IN ZAKE LOOS.)
AR-REST.

RET HOF ; - Gelet op de aanvraag om
regeling van rechtsgebied, ingediend door
de procureur-generaal bij het Hof van
beroep te Luik ;
Overwegende dat bij beschikking van
9 mei 1953, de raadkamer van de Rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, mits
inachtneming van verzachtende omstandigheden, Maria, Helena, Elisabeth Loos,
geboren te Bocholt op 11 september 1926,
wonende te Bree, Bocholterkiezel, 17,
naar de correctionele kamer van voornoemde rechtbank verwezen heeft om
te Bree op 4 januari 1953, vrijwillig met
h~t oogmerk om te doden en met voorbedachte rade, een doding gepleegd te hebben op haar onwettig kind, bij zijn geboorte of dadelijk daarna ;
Overwegende dat het Hof van beroep
te Luik, .wijzende op het teg·en het vonnis
van de Oorrectionele Rechtbank te Tongeren ingesteld hoger beroep, zich bij arrest van 7 augustus 1953 onbevoegd
heeft verklaarcl om kennis te nemen van
de groncl cler zaak, om reden clat het ten
laste gelegde feit, door artikel 396, alinea 4, van het Strafwetboek met clwangarbeicl van vijftien tot twintig jaar beteugelcl wordt en clerhalve niet voor con'ectiomtlisatie vatbaar was;
Overwegencle clat de beschikking van de
raaclkamer del. 9 mei 1953 en het arrest
van 7 augustus 1953 in kracht van gewijsde zijn getreden en. dat uit hun tegenstrijdigheicl een geschil van rechtsgebied
ontstaat waardoor de loop van de rechtsbedeling belemmerd worclt;
Overwegencle clat naar luid van artikel 3 van de wet van 14 mei 1937, de
raaclkamer, wanneer verzachtende omstandig·heden voorhanden zijn, slechts tot
de correctionalisatie van een misdaad kan
overgaan in zover de normale straf vijftien jaar dwangarbeid niet overschrijdt,
tenzij voor bepaalde misdaden welke ter
zake aan de vervolging vreemd zijn;
(1) Verbr., 1 october 1951 (Ar1·. Ve1·br., 1952,
blz. 36; Bull. en PAsrc., 1952, I, 39).
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Overwegende dat de raadkamer derhalve niet vermocht Maria Loos naar de
correctionele rechtbank te verzenclen onder de betichting van een feit welk door
artikel 396, alinea 4, van het Strafwetboek met vijftien tot twintig jaar dwangarbeid strafbaar wordt gesteld;
Om die redenen, het rechtsgebied regeIend, vernietigt de beschikking van de
raadkamer van de Rechtbank van eerste
aanleg te Tongeren dd. 9 mei 1953 waarbij
Maria Loos uit hoofde van de misdaad
voorzien bij artikel 396, alinea 4, van het
Strafwetboek naar de correctionele rechtbank wordt verwezen; beveelt dat melding van het onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de vernietigde beschikking; verwijst de zaak naar
de kamer van inbeschuldigingstelling van
het· Hof van beroep te Luik.
28 november 1953. - 28 kamer. - Voo·rzitter, H. Wouters, voorzitter. Verslaggeve1', H. C. Louveaux. - Gelijkluiaende conalusie, H. Mahaux, advocaat-

generaal.
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MISD.ADEN EN WANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGREID VAN DE STAAT. TOEEIGENING
AAN DE SCHATKIST VAN DE UI'l' DE MISDADIGE
DEDRIJVIGHElD VAN DE SCHULDIGE ON'J'STANE
SOMMEN,
GOEDEREN
OF
VOORDELEN.
MAATREGEL DIE EEN S'J'RAF UITMAART.

2°

MISD.ADEN EN W ANBEDRIJVEN
TEGEN TE UITWENDIGE VEILIGREID V .AN DE ST.A.AT. TOEEIGENING
AAN DE SCHA'l'KIS'J' VAN DE UIT DE MISDADIGE
DEDRIJVIGHEID VAN DE SCHULDIGE ON'l'STANE
SOMMEN,
GOEDEREN
0~'
VOORDELEN.
MAATREGEL STRERKENDE 'l'O'l' HET HERS'l'EL
VAN DE DOOR HE'l' MISDRIJF AAN DE POLI'l'lEKE RECHTEN VAN DE S'l'AAT VEROORZAAK'l'E
KRENKING.

.3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
SPECIALE DELAS'l'ING OP DE WINSTEN VOOR'l'VLOEIEND UIT LEVERINGEN EN PRESTA'l'IES AAN
DE VIJAND. TOEEIGENING AAN DE SCIIATKIST VAN DE UIT HET PLEGEN VAN EEN MISDAAD OF EEN WANDEDRIJF TEGEN DE UI'l'WENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAA'l' ONTSTANE
SOMMEN, GOEDEREN OF VOORDELEN.- BELASTlJIIG DIE SAMEN ME'J' DE 'l'OEEIGENING AAN DE
SCHA'lliiST KAN nES'l'AAN.

1 o De toeeigening aan de Schatkist van
de sommen, goederen of voordelen van
om het even welke c£ard, die de winst
uitmaken die ontstaan is uit de bedrijvigheid van de persoon die aan een misdaad tegen de uitwenclige veiligheicl van

de Staat sahuldig wm·d bevonden,
maalct een strat uU (1). (Strafwetb.,
art. 123ter.)

2° De toeeigening .aan de Sahatlcist van
de sommen, goederen of voordelen van
om het even welke aard, die de winst
uitmaken die ontstaan is uit de bedr·ijvigheid van een persoon di.e aan een
misdaad tegen de uitwend1..qe veiligheicl van de Staat sahuldig bevonden
werd, strekt tot het herstel van de doo1·
het misdrijf aan de poUtieke 1·eahten
van cle Staat veroon~:aalcte lcrenking.
(Strafwetboek, art. 123ter.)
3° De speeiale belasting op de winsten
vom·tvloe·iend uit leveringen en prestaties aan de vijand, die e1·toe strelct aan
de Sahatk-ist het volle bedrag toe te
kennen van de baten welke hun oarsprang in zodanige leveringen en prestaties vinden, kan samen bestaan met
de toeeigening aan de Sahatkist van de
sommen, goede1·en of voo1·delen van om
het even wellce aanl, die cle winst uitmaken die ontstaan is 1tit cle bedrijvigheicl ·van een persoon die awn een misdaacl of wanbedrijf tegen de 1r.itwendige
veiligheid van de Staat sclmldig bevonden werd (2). (Wet van 15 october 1945,
art. 1; Strafwetb., art. 123ter.)
(VERSELDER EN DE DIENST VAN HET SEQUESTER,
'l'. DE DELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST.
RET ROF; Gelet op het bestreden
arrest, op 25 october 1952 gewezen door
het Rof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van artikel 1 van de wet van
15 october 1945 tot invoering van een speciale belasting op de winsten voortvloeiend uit leveringen en prestaties aan
de vijand, doordat het bestreden arrest
beslist dat de winst van 11 millioen frank,
die bij arrest van het militair gerechtshof
dd. 29 november 1948 verbeurd' verklaard
werd, steeds nog als belastbaar inkomen
in aanmerking komt om de reden dat de
speciale belasting- aan de strafrechtelijke
veroordeling vreemcl is, dat de aanslagbasis reeds bestond vooraleer het arrest
van het militair gerechtshof gewezen
werd en dat, alleszins, de verbeurd verklaarde sommen niet aftrekbaar zijn, dan

(1) Zie verbr., 29 october en 10 december
1945 (A1·r. Verb1·., 1945, biz. 236 en 258; Bull.
en PAsrc., 1945, I, 258, - en twee arresten 287 en 288; 7 februari 1949 (A1'-,·. Ve1·b1·., 1949,
biz. 101; Bull. en PAsrc., 1949, I, 112).
(2) Zie Parlem. Handel., Senaat, zittijd
1946-1947, zitting van 30 juli 1947, biz. 1553.
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-202wanneer, waar aanleggers geen winst
verkregen hebben, er ook geen basis bestaat waarop de belasting kan geheven
worden:
Overwegende dat het middel aan het
hof niet de vraag onderwerpt, of de
winst die, btj toepassing van artikel123tel·
van het Strafwetboek, eigendom van de
Schatkist verklaard werd, in mindering
client gebracht van de in de speciale belasting belastbare inkomsten, noch deze
of, ten gevolge van die maatregel, de
speciale belasting als gekweten client beschonwd te worden, derwijze dat er geen
aanleiding tot inning van die belasting
zon meer bestaan, cloch enkel de vraag of,
ingevolge gezegde maatregel, geen grond
tot vestiging van die belasting voorhanclen is;
Overweg·ende, gewis, clat, enerzijcls, de
verklaring van toeeigening aan de Scllatkist, nit kracht van artikel 123ter van
llet Strafwetboek, van de sommen, goederen of voordelen van om het even welke
aard, zo reclltstreekse als onrechtstreekse, die de winst nitmaken welke nit de
bedrijviglleicl van de scllnldige is ontstaan of, zo deze niet in beslag werden
genomen, van het bedrag van hun waarde, en, anderzijds, de aanslag in de speciale beiasting van 100 t. 11. op de winsten
voortvloeiencl nit leveringen en prestaties
aan de vijancl, ingevoerd bij de wet van
15 october 1945, al~ebeide er toe strekken
het volle bedrag van de baten cUe in zodanige leveringen: en prestaties hun oorsprong vinden, aan de Scllatkist toe te
kennen;
Maar overwegende echter dat de eerste
van die maatregelen, allloewel llij een
straf nitmaakt, terzelfdertijd strekt tot
het herstel van de door het misdrijf aan
de politieke rechten van de Staat veroorzaakte krenking; dat de toepassing ervan
uitslnitend tot _de recllterlijke macht behoort;
Dat de tweede aan de Staat de titel
van de speciale belasting verschaft, titel
die door de nitvoerende macht gevestigd
wordt;
Overwegende dat die maatregelen niet
van dezelfde aard zijn, onderscheiden
voorwerpen hebben en verscllillende nitwerksels medebrengen;
Dat de sanctie voorzien bij artikel 123tel· van llet Strafwethoek samen
kan bestaan met llet vestigen van de speciale belasting;
Overwegende dat het middel naar recht
faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
24 november 1953. - 2e kamer. - Voorzittet· en verslaggever, H. de Olippele,

raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijlclttidende conclusie, H. Ganshof van
der Meersch, advocaat-generaal.
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PROVINOIALEEN
GEMEENTEBELASTINGEN. Voon.ziENING TEGEN EEN
BESLUI'J' VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN
DE PROVINCIALE RAAD. VOORZIENING DIE,
OP STRAFIJ'E VAN VERVAL, MOE'J' INGEDIEND·
WORDEN BINNEN DE TERMIJN VAN EEN MAAND·
VANAF DE BETEKENING VAN DE llESTRl~DEN m~
SLISSING.

De voorziening tegen de beslissingen gewezen floor tle bestentlige tleputatie van
rle pmvinciale marl in zake provincialeen gemeentetaksen moet, op st1·affe van
1Jerval, ingetl!ienrl 1vorrlen binnen de termijn van een maantl vanaf de betelcening van de bestreden beslissing (1).

(Wet van 22 jannari 1849, art. 4, gewijzigd bij artikel 2 van cle wet van
18 maart 1874.)
(BELGISCHE STAA'J', liHNIS'l'ER VAN LANDSVEB.DEDIGING, 'f. DE GEMEEN'rE BRABSCHAAT .. )
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op llet bestreden
besluit, op 19 september 1952 gewezen
door de bestendige deputatie der provincie Antwerp en;
Over de ontvankelijklleicl van de voorziening :
Overwegende clat kraclltens artikel 4
van de wet van 22 januari 1849, gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 18 maart
1874, cle voorziening tegen de beslissingen
gewezen door de besten<lige clepntatie in
zake provinciale- en gemeentetaksen, op
straffe van verval moeten ingediend worden binrien de termijn van een maand
vanaf de betekening van de bestreden beslissing;
Overwegende ter zake dat nit de stukken blijkt dat de bestreden beslissing
aan aanlegger betekend werd op 24 september 19-52, en clat de verklaring tot ·verbreking op 27 october 1952 en dus bniten
de termijn van een maand g·edaan werd;
Waaruit volgt clat de voorziening Diet
ontvankelijk is ;
Om die rei:lenen, verwerpt de voorziening ; laat cle kosten de Staat ten laste.
24 november 1953. - 26 kamer. - Vom·zitte1' en vm·slaggever, H. de Olippele,
(1) Verbr., 23 november 1948 (A1·r. Verbr.,
blz. 584; Bull. en PASIC., 1948, l; 66{);
27 februari 1951 (A1'1'. Ve1·b1·., 1951, bl7.. 360;
B·ull. en PASIC., 1951, I, 427).
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-203raadsheer waarnemend voorzitter. - Ge-~ bedoelde aanslag over het dienstjaar
lijkZu-ldende conclusie, H: Ganshof van
1946 (navordering van rechten over
het dienstjaar 1941) gezegde termijnen
der Meersch, advoca:at-generaal.
verstreken waren, daar aileen de gewone
termijnen kunnen in aanmerking genomen worden, en niet de termijnen zoals
zij geschorst en verlengd werden door de
2,e KAMER. - 24 november 1953
besluitwet van 17 december 1942 en de
wet van 30 juli 1947, dan wanneer bedoeld
1o INK0111STENBELASTINGEN. artikel 7 van de wet van 16 october 1945
VERBETERING VAN EEN ONJUIST BEI'ONDEN
door de administratie niet werd toegeAANGIFTE; AANSLAG BIJ NAVORDERING VAN
past en overigens niet toepasselijk was,
RECHTEN GEYESTIOD NA RET YERSTRIJ:KEN VAN
verweercler in de gewone inkomstenDE BUITENGEWONE TEU:aiTJN VOORZIEN BIJ ARbelastingen werd aangeslagen op het
"J'IKEr> 74 VAN DE SAMENGESCHAKELDE WET'fEN,
totaal bedrag van de tijdens de oorlogsDOCH BINNEN DE DOOR DE WET YAN 30 JULI
jaren behaalcle inkomsten, en de aan1947 I'ERLENGDE TERIIHJN. - BELASTINGEN slagen geldig nagevorderd werclen binnen
DIE MOGEN VERDRJEDUBBELD WOHDEN.
de termijnen voorzien bij artikel 74 der
samengeschakelde belastingwetten zoals
W11nnee·r een uelastingplichtige, in zalce
zij krachtens de besluitwet van17 decem_qe·wo1ie inlcornstenbelastin.qen, bij naber 1942 en de wet van 30 juli 1947 ge·vorde·ring van rechten aangeslagen wonlt
schorst en verlengd werden; dat terzake
na het verstrijken van de buitengewone
de voorwaarclen gesteld door artikel 57
termijn voorzien bij at·tilcel 74 van de
cler samengeschakelde wetten vervuld
samengeschalcelde ~vetten, doch binnen
werclen - wat door het bestreden arrest
de ·door de ·wet -unn 30 j~tli 1947 tot
niet ontkencl wordt - en dienvolgens be31 decernbeT 1954 verlen.qlle termijn, is lastingsverhogingen terecht werden toede administTatie get·echtigcl d·ie lJelnstingepast; dat verweerder overigens niet in
gen te verdriedubbelen in de voon.onn·rcle extrabelasting is aangeslagen, zodat
den voot·zien bij nrt-ilceZ 57 van de saartikel 7 van de wet van 16 october 1945
mengeschalcelde wetten (1).
vreemd is aan de betwiste aanslagen in
cle gewone inkomstenbelastingen :
(BELGJSCHE STAAl', MINISTER VAN FINANCIEN,
Overwegende dat het bestreden arrest
T. HUGELIER.)
vaststelt dat verweerder aangeslagen werd
over het dienstjaar 1946 bij navordering
fiR.REST.
van rechten onder meer over het dienstjaar 1!}41;
RET HOF; - Gelet op het bestreden
Overwegende dat het arrest de belas~rrest, op 25 juni 1952 gewezen door het
tingverhoging op de niet aangegeven inHof van beroep te Gent;
komsten van het dienstjaar 1941 nietig
Over het enig middel, afgeleid uit de verklaart;
schending van de artikelen 97 en 112 van
Dat het cleze beslissing steunt op de
de Grondwet, 1320 en 1322 van het Burgerlijk ·wetboek, 32, paragraa1 1, 35, pa- beweegreclen clat meer clan vijf jaar ver·
ragraaf 1, 57 en 74 van de wetten betref- lopen zijn tussen de 1" januari 1941 en de
fende de inkomstenbelastingen, samenge- kwestieuze navorclering en clat deze zou
schakeld. bij besluit van de Regent van gedaan zijn bij toepassing van artikel 7
15 januari 1948, en 7 van de wet van van de wet van 16 october 1!J45, welk arti16 october 1945, doordat het bestreden ar- kel uitsluitencl op gewone belastingen toerest verklaart dat de acbninistratie niet passelijk is en enkel de termijnen zou begerechtigd was terzake op de in 1946 ge- cloelen van artikel 74 der samengeschavestigde aanvullende aanslagen in de in- kelcle wetten op cle inkomstenbelastingen
komstenbelastingen over het dienstjaar en niet die termijnE:m zoals zij door de
1941 belastingverhogingen toe te passen, wet van 30 juli 1947 verlengd werden;
Overwegencle echter clat nit de bewoorom reden dat, indien artikel 7 van de wet
van 16 october 1945 wel toelaat aanvul- clingen van het bestreden arrest blijkt
lende aanslagen te vestigen ondanks het dat verweerder geen in aanmerking koverstrijken van de termijnen bepaald bij mende belastingplichtige in de extrabelasartikel 74 der samengeschakelde wetten, ting is;
Overwegende derhalve dat de navordehet nochtans bepaalt dat na het verstrijken van die termijnen geen verhogingen ring van rechten over het dienstjaar 1941
mogen toegepast worden; dat terzake, niet bij toepassing van artikel 7 van de
-op het ogenblik van de vestiging van van 16 october 1945 gedaan werd, maar
bij toepassing van artikel 74 der samengeschakelde wetten waarvan de termijn,
(1) Zie onderaan het arrest, nota 2 gete·
bij cle wet van 30 juli 1947, tot S1 decemkend W. G., Bull. en PAsiC., 1954, I, 237.
ber 1954 verlengcl werd;
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Overwegende, enerzijcls, clat kracbtens
urtikel 57 van ]Joververmelde samengescbakelde wetten, in geval van onvolledige
aangifte, cle ]Jelasting op llet niet aangegeven gedeelte van de inkomsten verboogd
worclt, zoclut de aclministratie nog gerecbtigd was de belastingen na te vor'deren
zoals zij door artikel 57 verlloogd worden;
Overwegende, anderzijds, dat bet arrest
niet wijst op een der omstandigheden die
krachtens voormeld artikel 57 de verboging uitsluiten;
Waaruit volgt dat, door de verboging
nietig te verklaren, het arrest de in het
middel aangeduide wetsbepalingen gescbonden heeft;
Dat het middel gegrond is;
0~ die redenen, verbreekt het bestreden arrest in zover bet beslist dat geen
belastingverhoging mag toegepast worden
bij navorclering van recllten over het
dienstjaar 1941; beveelt dat melding van
onclerbavig arrest zal ·gemaakt worden op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroonleelt verweerder tot de
kosten; verwijst de alzo beperkte zaak
naar bet Hof van beroep te Brussel.
24 november 1953. -

2• kamer. -

Vom·-

zitter en verslaggeve1·, H. de Clippele,

raadsbeer waarnemencl voorzitter. - Gelijlcl7tidende conclusie, H. Gansbof van
der ]\l[eersch, aclvocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.

l•
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VOORZIENING IN VERBREKING.PERSONEN DIE BEVOEGD ZIJN OM VOOil,ZIENING IN TE STELLEN. BURGERLIJKE ZAKEN.
VENNOOTSCHAP NAAR BUITENLANDS RECHT,
AANLEGSTER. VENNOOTSCHAP ,;ERTEGENWOORDIGD V66R HET HOF VAN VERBREKING
ZOALS ZIJ HET V66R DE REOHTER OVER DE
GROND IS GEWEEST. TOESTAND NIE1.' GEWIJZIGD SEDERT DE BESTREDEN BESLISSING. VOORZIENING ONTVANKELIJK.
BEWIJS. AAN DE AKTEN VERSOHULDIGD GELOOF. CONOLUSIES IN HOOFDORDE
EN SUBSIDIAIRE CONOLUSIES. GEiN'riMEERDE IN HOOFDORDE OONOLUDERENDE TOT DE BEVESTIGING VAN EEN VONNIS DA1.' BEROEPER
ZIJN VORDERING ONTZEGDE EN, IN SUBS!-

(1) Zie verbr., 14 juli 1941 (Bull. en PAsrc.,
1941, I, 301, en nota 1) ; 21 januari 1942 (ibid.,
1942, I, 19); 27 juni 1949 (A,.,·. Verb1·., 1949,
blz. 414; Bull. en P ASIC., 1949, I, 473) ;
19 april 1951. (.!1.1'1'. Verbr., 1951, blz. 481;
Bull. en PAsrc., 1951, I, 570); 20 maart 1953

DIAIRE ORDE, TOT HET AANNEMEN VAN DEVERJARING DIE DE EERSTE REOHTER HAD VER.~
WORPEN. BEROEPER OONOLUDERENDE 'J'O.T
DE BEVES'J'IGING VAN DE BESCiUKKING VAN HET
VONNIS DIE DE EXCEP1'IE VAN VERJARING VERWORPEN HEEFT EN TOT DE HERVORMING TEN
GRONDE. ARRES1' DA'J' DE VORDERING VERJAARD VERKLAART. GEEN SOHENDiNG VAN
HET AA:'l DE OONOLUSIES VAN DE PAR1.'IJEN
. .
.
VERSOHULDIGD GELOOF.

1° Is ontvanlcelijlc de vom·ziening innesteld door een vennootschap naa1·
vreemd 1·echt, vertegenwoordigd zoals
zij het, zonde·r betwistin,q, v66r de rechte1· ove1· de grona is geweest, wannee·r
uit geen v661· het hof regelmatig vom·gelegrl st7tlc blijlct dat rle toestand beM·ef!ende de ve1·tegenwoorrliging van de
vennootschap seclert de best-reclen beslissing in 1·echte gewijz·igd we1·a (1).
2° Schendt het aan do conolttsies van fid?·tijen Vel"SGhttlcligd geloof niet, de rechtel' in hogm· be1·oep clie, erom 11erzocht
zijnde, bij conolttsies van rle ge'int-imeercle, in hoojclo1·cle, het vonnis te bevestigen clat beroeper z·ijn vordering
ontzegde en, in .s7tbsid·iai1·e Ol"de, de emceptie van ver.iaring, in hoofdm·ae opgeworpen v66r ae ee1·ste reohte1· clooh doo1·
deze verworpen, aan te nemen en tevens
verzooht zijnde b1:j conolusies van de
beroeper de beschilclcing waarbij die
emceptie verwo1·pen wercl te bevestigen
en het vonnis ten _q1·oncle te hervormen,
de vorcle1·ing ve1·jaa1·a ve1·Tclaart en geen
ttitspmalc doet ove1· rle grond van het
gesohil (2) .
(REDERAK'l'IEBOLAGET A. '.rH.
T. PIERARD.)

JONASSON,

ARREST.

HET HOF; - Gelet op bet bestreden
arrest, op 13 april 1951 door bet Hof van
beroep te Gent gewezen;
Over de groncl van niet-ontvankelijkheicl, door verweercler afgeleid uit cle ontoereikendbeid van de vermelclingen welke in bet verzoekscbrift en in bet exploot van betekening van bewust verzoekschrift zijn vervat, met betrekking tot de
~clentiteit van aanlegster en van de personen welke haar in rechte vertegenwoordigen:
Overwegende dat het verzoekscbtift
(Arr. Ve1·br., 1953, blz. 492; Bt,ll. en PAsrc.,
1953, I, 556, en nota).
(2) Raadpl. Pand. belges, v' Conclusions,
n" 25 tot 29; Pand. j1·an~aises, v' Conclusions,
n" 328 tot 330; Rep. 11mt. d1·. bel(fe, v' Appel
en matiere civile, n" 19 en 411; BRAAS, PrfmJ;
de p1:ocedu1'e ci·vilc, 3' uitg., b. II, n' 1188..

-205vermeldt dat de voorziening ingesteld Pl'lJS welke, naar aanleg·ster beweerde,
werd door de « Rederaktiebolag·et A. Th. door verweerder verschuldigd was;
Jonasson », waarvan de zetel gevestigd is
Overwegencle dat- l1et arrest, bij toete Raa (Zweden), reder van het stoom- passing van de artikelen .269 en 270 van
schip Julia, op vervolging en ten ver- de samengeordende wetten over de zeezoeke van de voorzitter van haa1' beheer- vaart en de binnenvaart, besrtst dat deze
raad, de heer J onasson, woonachtig te vordering niet verjaard is door bet verRaa;
strijken van de in artikel 269 bepaalde
Overwegende dat uit de regehnatig driejarige termijn met betrekking tot de
overgelegde procedurestukken blijkt dat uit een chertepartij voortspruitende
vorenaangehaalde vermeldingen dezelfde rechtsvorderingen, doch door het verstl'ijzijn als die waarvan gebruik werd ge- ken van de termijn van een jaar welke
maakt v66r de rechters over de grond om artikel 270 bij afwijking van de in artiaanlegster en de natuurlijke personen die kel 269 gestelde regel bijzonder vaststelt
voor haar in rechte optreden aan te dui- met betrekking tot de rechtsvorcleringen
tot betaling van de vrachtprijs;
den;
Overwegencle clat, antwoord verstrekOverwegende dat uit generlei element
blijkt dat verweerder v66r de rechter kend op de conclusies waarin aanlegster
deetl
gelden dat het bedrag van de vrachtover de grond de bekwaamheid van aanlegster, vennootschap naar buitenlands prijs als zodanig niet betwist was, het arrecht, om in rechte op te treden of de rest erop wijst c1at, naar nit vermachtiging van de heer J onasson om de weerc1ers conclusies en brieven blijkt,
vennootschap in rechte te vertegenwoor- deze immer heeft staande gehouden dat
de van hem gevorderde vrachtprijs verdigen, betwist heeft;
effend werd door de schuldvordering van
Overwegende dat nit geen stuk waarop dispatch money die hij tegen a~tnleg
bet hof acht vermag te slaan blijkt dat ster had, zodat zijn schuld in elke onderdit verzuim aan betwisting, hetwelk er- stelling wegens deze sclmlclvergeli:iking te
kenning van de hoedanigheid van aanleg- niet is gegaan;
ster en van haar vertegenwoordiger inOverwegende dat uit cleze vaststelling
sluit, aan een dwaling is te wijten waarin van de recbter over de grond client afgeverweerder is komen te verkeren, noch leid dat verweerder, naar de rechter over
dat de toestand sedert het uitspreken van de grond, bet recht van aanlegster niet
de bestreden beslissing gewijzigd werd;
heeft erkend, noch dat gevolglijk de verOverwegende dat uit het voorgaande jaring overeenkomstig artikel 2248 van
volgt dat de grond van niet-ontvankelijk- het Burgerlijk Wetboek gestuit werd;
heW niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat aanlegster v66r de
Over het eerste middel : schending van rechter over de grond geen door verweerde artikelen 97 van de Grondwet, 2221, der gedane afstand van een reeds verkre2248 van het BurgerliJ1r Wetboek, 269 en gen verjaring heeft ingeroepen en dat de
rechter over de grond mitsdien de opwer270 der samengeordende wetten op de zeevaart en de binnenvaart welke het boek II ping niet behoefde te beantwoorclen welke
van het Wetboek van koophandel uitma- zij, naar zij tbans beweert, op zodanige
ken, zoals gezegd artikel 269 gewijzigd afstand steunde;
Dat het mic1del niet kan aangenomen
werd bij artikel 5 van de wet van
28 november 1928 en gezegd artikel 270 worden;
bij artikel 4 van de wet van 12 augustus
Over het tweede midclel : scbending van
1911 gewijzigd werd, doordat bet bestrede artikelen 1134, 1135, 1317, 1319, 1320,
den arrest de vordering verjaard ver- 1322 van bet Burgerlijk Wetboek, 443 van
klaart zonder bet middel te beantwoor- het Wetboek van burgerlijke recbtspleden dat door eiseres in conclusies bier- ging, zoals gezegcl artikel 443 bij artinit was afgeleicl dat, buiten bet feit kel 22 van bet koninklijk besluit nr 300
dat men zich bevindt voor een betwisting dd. 30 maart 1936 gewijzigd werd, en !l7
gesteund op de chartepartij en dat bet van de Grondwet, doordat het bestreclen
een verjaring van drie jaar gelclt, bet · arrest, uitspraak doende over het subsipast in aanmerking te nemen dat de diair door verweerder ingesteld tegenbevrachtprijs als dusdanig niet betwist roep en zonder de groncl aan te raken,
wordt en dat er geen verjaring mag inge- de vordering verjaard verklaart, dan
roepen worden wanneer bet geeiste be- wanneer verweerder in zijn conclnsies
drag erkend en verschuldigd is, waaruit de verjaring slecbts ingeroepen had voor
volgt dat de rechters over de gro:t'ld hun het geval waarin bet hof van beroep zou
beslissing niet wettelijk gemotiveerd heb- lJeslissen clat de door eiseres ingeroepen
ben:
vordering niet door wettelijke of gerech· Overwegende dat, de termen der dag- telijke schuldvergelijking zou uitgedoofd
vaarding en der conclusies ontledend, bet zijn, waaruit volgt dat, op .straf de gearrest vaststelt dat de vordering van aan- volgen van bet door de conclusies in boiegster strekte tot betaling van de vracht- ger beroep der partijen uitgemaakt ge-
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rechtelijk contract en de bewijskracht
van gezeg·de conclusies te schenden, de
rechters over de grond niet vermochten
ha te laten over de waarde van de litig~euze
schuldvergelijking uitspraak te
doen noch onmiddellijk de exceptie van
verjaring aan te nemen welke subsicliair
door verweerder was opgeworpen geweest:
Overwegende dat, zo de rechter over de
grond bij de door verweerder v66r het
hof van beroep genomen conclqsies erom
in hoofdorde verzocht werd het beroepen
vonnis te bevestigen hetwelk op de schuldvergelijking was gegrond, de conclusies
van aanlegster in dezelfcle orcle strekten
tot bevestiging van bedoelcl vonnis, in
zover het de verjaring had verworpen;
Overwegencle overigens dat het hof, om
te oordelen of er schuldvergelijking voorhanden was, terwijl verweerder, geintimeerde, het nit de verjaring afgeleid middel handhaafde, vooraf diencle te bepalen
of voormelde exceptie gerechtvaardigcl
was, vermits het aannemen ervan een
weerslag kon hebben op de oplossing
welke in verband met het op de schuldvergelijking gesteund micldel zou behoren
te worden gegeven;
Dat derhalve het bestreclen arrest niet
kan worden verweten in zijn reclenen de
redelijke rangorde te hebben gevolgcl
wam~aan het de voorkeur heeft gegeven;
En overwegencle dat, vermits de voorziening v66r 15 september 1953 betekend
werd, er aanleiding :i,s tot toekennen van
vergoeding;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten en tot de vergoecling van 150 fi·ank
jegens verweerder.
26 november 1953. - 1" kamer. - l'o01·H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggevet·,
H. Piret. Gelijlcluidende conclnsie,
H. Mahaux, advocaat-generaal. - Pleite·rs. HH. Simont en Van Ryn.
zitte-~·,
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MILITAIRE OPEISINGEN. - 0PEISING
IN OORLOGS'l'lJD. - BESLAGLEGGING DOOR
IIET LEGER, IN 's LANDS HOGER DELANG, OP
VOOR"\VEUPEN 'VAAU.VAN RET NUT'l'IG IS ZE
AAN DE VIJAND 'l'E ON'f'l.'REKKEN IN GEVAL VAN

ON'l'RUUIING VAN EEN DEEL VAN IIET GRONDGEEIED. - BESLAGLEGGING DIE HE1' VERNIE(1) Zie verbr., 19 september 1946 (AT>".
Verb1·., 1946, biz. 292; B1tll. en PAsrc., 1946, I,
320, en de nota, alsook de conclusie van het
openbaar ministerie,
Journ. t1·ib., 1946,

LEN VAN DIE YOOR\VERPEN TEK DOEI, IIEEF1,'.
---: TOEPASSING VAN DE "\1,'1!;'1' VAN 12 MEl 1927.
De beslaglegging, do01· het leger, onat"
hanlcelijk van iedere toesternming van
ae prestatieplichtige doch in 's la.ndg
ho,qe1· belan_q, op voo1·we·rpen 1oaarvan
het nuttig is ze ctan 1le vijand te onttreklcen in ,qeval van ontntirnin_q van
een dee~ van het gronclgebied, lean een
milita·ire opeising in oo>·logstijd. in de
z·in van de ~vet 'l'an 12 rnei 1927 uitma7cen, zelfs wanneer de bes~aglegginrt
we1·d ve1Ticht met cle bedoeling clie
voonverpen te ventie~en (1).

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP (( 'l'RANSPOIW EN
HANDELSMAATSCHAPPIJ )), T. DE DELGISCHE
S'J'AAT.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreaen
arrest, op 26 april 1952 gewezen door het
Hof van beroep te Brnssel;
Over het enig micldel : flchending van dP
artikelcn 4, meer bepaald van artikel 4
littera c, van de wet van 12 mei 1927 op
de militaire opeisingen, 69 van het reglement op de militaire opeisingen, goeclgekeurcl bij koninklijk besluit van 3 mei
1939, en 97 cler Gronclwet, doorclrrt bet bestreden arrest cle vordering .van eiseres
afwijst welke strekt tot cle betaling· van
een opeisingsvergoeding· van 9. 937.609 fr. 80,
om de reclen dat << het begrip van handoplegging, clat gepaarcl met de andere vereisten van voormelde wetsbepaling (artikel 4, c, van de wet van 12 mei 1927) de
opeising uitmaakt, onafscheidbaar is van
de overclracht in eigendom of in gebruik
van cle inbeslaggenomen voorwerpen waaraan alzo een bestemming van openbaar belang wordt toeg·ekend; dat deze overdracht het reclelijk en onmisbaar uitwerksel is der opeising; clat het door de militaire overheid verwek\te uitlopen der proclucten in de ,polders een loutere stoffelijke
handoplegging uitmaakt die aan voormeld
begrip niet beantwoordt; dat het geen
ander doel beoogde clan de producten aan
de bemachtiging van cle aankomencle
vijancl te {loen ontsnappen en dan ook
alle toeeigening in eigendom of in gebruik vanwege de Staat uitsloot Jl zonder
te betwisten clat de door het lege~ gedane
llandoplegging op de voorraad der betwiste koopwaar uitgevoerd wercl in het
lloger belang van het land, zoals eiseres
het in haar in graad van beroep genomen
conclusies staancle hielcl; dan wanneer;
blz. 597); 20 februari 1947 (A>·r. Ve1·br. :1947
blz. 53; Hl!ll. en PASIC., '1947, I, 71); 22 april
1948 (A>T. T'e1·br., 1948, blz. 233; Bull. en
PASIC., 1948, blz. 273). Raadpl. ook verbr.,
1 juli 1926 (Bull. eu PASIC., 1927, I, 36).
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vanaf het ogenblik dat de Staat, optredend in liet hoger belang van het land en
binnen de grenzen van zijn bevoegdheid,
.de hand legt op zaken waarvan het noodzakelijk :Ls ze aan de vijand te onttrekken
om reden van de gebeurlijklleid van het
verlaten van een gecleelte van het grondgebied er militaire opeising bestaat, derwijze 'dat de uitdrukkingen van het }Jestreden arrest, verre van de verwerprng
van de vordering van eiseres te reclltvaardigen, er integendeel de gegrondlleid
van aantonen :
Overwegende dat, ofschoon het niet
ontkent dat de Belgische Staat, door bemiddeling van het leger, op 13 mei 1940_ te
Antwerpen een stoffelijke beslagleggrng
op zekere aan de aanleggende vennootschap toebehorende producten heeft verricht, en dat deze beslaglegging i.n 's lands
hoger belang verwezenlijkt wenl op voorwerpen waarvan het nuttig was ze aan cle
vijand te onttrekken met het oog op een
gebeurlijke ontruiming van het grondgebied, het bestreden arrest desondanks, om
de in het middel aangehaalde redenen,
beslist dat de vereiste voorwaarden, opdat er opeising zij, niet verenigd zijn;
Overwegende dat de termen zelf van de
wet voor zoveel zij voorwerpen bedoelen
wa~rvan het nuttig is ze aan de vijand
te onttrekken met het oog op een gebeurlijke ontruiming der streek waar de opeising geschiedt, insluiten dat de beslaglegging door de Staat geschieden mag op
voorwerpen welke voor de behoeften van
het leger niet noodzakelijk zijn en waarvan de inbeslagnerning derhalve het vernielen tot doel kan hebben;
Overwegende bijgevolg dat, door te verklaren dat er geen opeising, naar de zin
van de wet van 12 mei 1927, heeft plaats
gehad, ofschoon het vaststelt dat beslagIegging verricht werd in 's lands boger
belang, op voorwerpen waarvan het nuttig was ze aan de vijand te onttrekken
met het oog op een gebeurlijke ontruimino· van het grondgebied, het bestreden
arre~t zijn dispositief niet wettelijk rechtvaardigt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest ; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de bestreden beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Gent.
26 november 1953. - 1" kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslayge·ve·r,
H. Bayot. - Gelijlcl·uidende conclusie,
H. Mahaux, advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Van Ryn en Resteau.
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1o

VERKElER. ~ VOETGANGER DIE OP EEN
RIJWIELPAD STAPT. !NBREUK. VEREISTE VOORWAARDEN.

2°

RElDENEN VAN DE VONNISSEJN EN
ARRElSTEN. BEKLAAGDE BIJ CONOLUSIES EEN Ol\fSTANDIGHEID VAN HE'l' MISDRIJF
BETWISTEND. ARREST DIE OMSTANDIGHE,ID
NIE'l' WEERHOUDEND. VF,RWEER~ITDDEL
WAAROP NIET UI'l'VOEUIGER DIENT TE WORDEN INGEGAAN.

3o VOORZIEJNING IN VElRBRElKING.
TERJ\ITJN. S'l'RAFZAKEN. BURGERLIJKE VORDERING. GEEN BE'l'WIS'l'ING NOPENS
DE BEVOEGDHEID.
ARREST DAT
SLECHTS OVEH EEN DER BESTANDDELEN VAN
HE'l' GESCHIL ~·USSEN DE BUHGERLI,JKE PAR'l'IJ
EN DE BEKLAAGDE UI'l'SPRAAK DOET.- VOORZIENING v66R HE'l' ARRES'l' DA'l' DE REOHTSMACHT VAN DE RECH'l'ER OVER DE GROND UITPU'l'. NIE1'-0N'L'VANKELIJKHEID.

1o Wanneer er noch voetpctd, noah ve1·hooyde berm bestaat, begaan de voetc
ycmgers rUe op een 1"ijwielpad stappen
slechts een inbre~oc op artikel 21 van
cle Wegcode wanneer zij de doorgang
·voor de wielTijders niet v1·ij laten (1).
2o De rcchter die, om het dooT de . belclaayde yepleeyde misdTi}f te lcennW1'7cen, een cloO'I· cleze bij conclnsies betwiste omstanrUuhe·id niet wee1'hou.dt,
behoeft niet ·u.Uvoer-i_qer op rlit ·verwee·rmi.dclel in te qctan (2) .
:3° Is niet ontvanlcelijlc, 'liOOI' het rwrest
rlat cle rechtsnuwht vnn rle 1'echte1· ove1·
de y·rond ~titput, cle vooTzienin!f teyen
een a·rrest dnt, zonder o·ve·r een yeschil
nopens cle lwvoeuclheitl nitspraak te
lloen slechts over
de·r bestanddelen
vwn 'het gesch'il t~tssen de bw·yerlijke
part-ij
en ile
belclaayrle nitspraalc
doet (3).

een

(JOURER'l', 'l'. llOSSIROY.)
ARREST.

HEl'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 maart 1953 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
I. Voor zoveel de voorziening gericht
is tegen de over de publieke vordering
gewezen beslissing :
Over het eerste middel : schending van
(1) Verbr., 9 januari 1939 (A1T. Ve1'b1·., 1939,
biz. 1; Bull. en PAsrc., 1939, I, 1).
(2) Vel'br., 1 december 1952 (Arr. Yerbr.,
1953, biz. 183; Bull. en PAsrc., 1953, I, 202) en
volgend arrest.
(3) Verbr., 7 april 1952 (A1'1·. Ve1·br., 1952,
biz. 441; Bull. en PAsrc., 1952, I, 509, en nota).
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Wetboek, 21 van het koninklijk besluit
van 1 februari 1934, gewijzigd bij artikel 2 van het koninklijk besluit van
17 januari 1936 en 97 van de Grondwet,
1o doorclat, na verklaarcl te hebben clat
aanlegger generlei inbreuk op het reglement op de verkeerspolitie en inzonclerheicl op artikel 21 van dat reglement
heeft begaan, wegens het feit clat aanlegger, voetganger, op een rijwielpacl stapte,
het bestreclen arrest een element van
schulcl ontdekt in verbancl met zijn handelwijze op clat pad, clan wanneer de
verplichting van de voetganget de doorgang voor de wielrijders op een rijwielpad vrij te laten, clnidelijk en alleen nit
voormeld artikel 21 blijkt; 2° cloorclat,
door aan de op een rijwielpad stappencle
voetganger de strikte verplichting op te
leggen links te houden, het bestreclen arrest ten laste van clie voetgunger een verplichting invoert welker oorsprong in
geen wet of reglement hoegenaamcl te vinden is; 3° cloorclat, door te verklaren, aan
de ene zijcle, clat. aanlegger g·enerlei inbrenk op artikel 21 van het reglement op
de verkeerspolitie heeft begaan en door,
aan de andere zijcle, ten laste van aanlegger, een zogenaamde font als bewezen
te beschouwen welke blijkt nit een uitlegging van hetzelfde artikel zoals deze
welke door het hof van beroep in het in
de zaak op 30 october 1952 bij verstek gewezen arrest verstrekt werd, het bestreden arrest zijn beslissing op tegenstrijdige gronden steunt, wat met het ontbreken ervan gelijkstaat :
Over het eerste en het derde onderdeel :
Overwegende clat het arrest niet beslist clat aanlegger generlei inbreuk op
artikel 21 van de Wegcode begaan heeft;
Dat het beslist dat aanlegger, voetg·anger, door op het rijwielpad te stappen
geen inbreuk op voormeld artikel heeft
bega~m, maar clat hij daarop niet stappen
mocht zoals hij het heeft geclaan, clit wil
zeggen zonder de cloorgang· voor de wie1rij ders vrij te laten;
Over het tweecle onderdeel :
Overwegende clat, in tegenstelling met
ue in het micldel vervatte stelling, het bestreden arrest niet beslist clat de voetganger, die op een ri;jwielpad stapt, de verplichting heeft links te houden;
Dat elk der onclerdelen van het micldel
op een onjuiste interpretatie van het arrest rust en, derhalve, feitelijke grandslag mist;
Over het tweed.e midd.el : schending van
artikel 21 van de Wegcode, cloordat het
bestreclen arrest verklaart d.at aanlegger
zich in staat had behoren te stellen om
het rijwielpad te v-erlaten ten einde op
de links langs clat rijwielpad gelegen met

gras begroeide berm uit te wijkeri, dan
wanneer uit het deskundig ond.erzoek
blijkt dat e1• op de plaats van het ongeval noch voetpad. noch verhoogde berm
bestond, dan wanneer artikel 21 van de
W egcode niet in alle gevallen a an de voetganger die op een rijwielpacl stapt de verplichting oplegt het te verlaten en het helemaal voor de wielrijclers vrij te laten :
Overwegende clat het arrest niet beslist clat de voetganger die op een rijwielpacl stapt het in alle gevallen client te
verlaten wanneer wielrijders aangereden
komen; dat het zich ertoe beperkt vast te
stellen dat aanlegger de cloorgang voor de
wiellij d.ster lVIathieu cliencle vrij te laten
en dat hij deze verplichting naleven kon
aangezien aldaar een met gras begroeicle,
cloch begaanbare berm gelegen was;
Overwegencle clat het middel, hetwelk
aan het bestreclen arrest een verklaring
toeschrijft welke het niet behelst, feitelijke grondslag mist;
Over het clerde middel : schencling van
artikel 97 van de Grondwet, cloordat het
arrest de conclusies niet lleantwoorclt
waarbij aanlegger v66r het hof van beroep deed gelden << dat cle stelling welke
hij op d.e weg had ingenomen hem in elk
geval niet als fout kan worden aangerekend om reclen van de stelling welke een
andere voetganger, die cleze weg volgde,
claarop had ingenomen Jl, en welke op
het rijwielpacl clezelfcle stelling als de
hem voorafgaande voetganger had behoren in te nemen, zocloende de wielrijdets
de mogelijkheid latend. om ongehinclercl
voorbij te rijden Jl : ·
Overwegende clat llet arrest niet de
door aanlegger o:p het ogenblik van het
ongeval op het rijwielpad ingenomen stelling, om reden van de stelling van een
andere voetganger als fout aanmerkt,
doch vaststelt clat de aanwezigheid van
die tweecle voetganger het de wielrijclster
Mathieu onmogelijk maakte anders te
handelen clan zij gedaan heeft;
Dat het aldus de conclusies heeft beantwoord en dat het middel feitelijke
g-ronclslag mist;
En overwegende clat de substantii~le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
II. Voor zoveel de voorziening gericht
is tegen de over de vordering van de burgerlijke partij lVIathieu gewezen beslissing:
Overwegende dat het arrest beslist,
enerzijds, clat aanlegger aan Mathieu een
derde' cler deze ten Jaste en ten behoeve
van Jann,ee uitgesproken geldelijke veroordelingen client terug te betalen en, anderzijcls, dat aanlegger ten belope van
een derde voor de door Mathieu ondergane schacle aansprakelijk is en vooraleer

-209verder- over de groncl uitspraak te doen,
de za:ak sine die verschuift om de burgerlijke partij in staat te stellen zich door
haar man te doen bijstaan en machtigen;
Dat mitsdien het arrest geen eindarrest is naar de zin van artikel 416 van
het Wetboek van strafvordering en niet
over een betwisting nopens de bevoegdheid gewezen werd;
Waaruit volgt dat de v66r de eindbe.slissing ingestelde voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosteit.
30 november 1953. - 2" kamer. - TToorzitter, H. Wouters, voorzitter. TTerslaggever, H. Bareel. Gelijlcluidende
eonclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Julsonnet (van de Balie bij het
Hof van beroep te Luik) en Hendrickx
(van de Balie bij het Hof van beroep te
Brussel).
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. STRAFZAKEN. BEKLAAGDE EEN BEKENTENIS BETWISTEND. .ARRES'I' ALLIDEN OP ANDERE BEWIJSMIDDELEN
GEGROND. - BE'l'WISTING WAAROP NIET DIENT
TE WORDEN INGEGAAN.
De rechter behoett niet in te gaan op de
concl1tsies, wawrbi.i de belclaagde een
belcentenis betwist, wanneM zijn beslissing 1titsluitend op ande?·e bewijsmiddelen gegrond is (1).

(RAMPEN.)
ARREST.

HE'l' HOE' ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 augustus 1953 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het enig middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest, om aanlegger te veroordelen, verklaart dat in elk geval bewezen
is dat de beklaagde 4.190 kilogram lood
binnen de tolkring heeft vervoerd, aldus
de conclusies onbeantwoord latend waarbij aa:ttlegger staande hield nimmer te
hebben erkend dat het ingezamelde loocl
uit de tolkring herkomstig was, maar en1rel nit de « grensstreek ll; dat « grens(1) Verbr., 4 februari 1952 (A1·r. Ve•·b•·.,
1952, blz. 278; Hnll. en PAsrc., 1952, I, 312);

:zie ook vorig arrest en nota 2.
VERBR.,

1954. -

H

streek )) en « tolkring )) volstrekt niet hetzelfde zijn, en dat de administratie, om
een veroordeling te bekomen, dient te bewijzen dat het vervoer binnen de tolkring heeft plaats gehad :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat het in elk geval, dit wil zeggen afgezien van de bekentenis welke aan de be·
klaagde wordt toegeschreven, bewezen is
dat deze 4.190 ldlogram lood binnen de
tolkring heeft vervoerd; dat het slechts
binnen deze per ken de tegen aanlegger ingebrachte telastlegging als bewezen beschouwt;
Dat aangezien het aldus de aan aa:ttlegger toegeschreven bekentenis buiten acht
gelaten had, het Hof van beroep niet uitvoeriger op de conclusies behoefde in te
gaan;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende, Yerder, dat de snbstantH~le of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing wettelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aa:ttlegger tot de kosten.
30 november 1953. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. TTerslaggever, H. Belpaire. - Gelijlcl1tidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termiconrt, eerste advocaat-generaal. - Pleiter,
H. Dumoulin (van de Balie van Verviers).
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BURGERLIJKE VORDERING.- STRAFZAKEN. - VORDERING VAN DE BURGERLIJKE
PAR'l'IJ TEGEN DE AANSTELLER VAN DE BE'KLAAGDE. - .ARRES1' BESLISSEND DAT DE VERWEERDER GEEN AANSTELLER IS. - .ARRES'r
DAT NIE'l' INGAAT OP DE REDENEN WELKE DE
BURGERLIJKE PARTIJ BIJ CONCLUSIES DEED,
GELDEN OM IN HOOFDE VAN DE VERWEERDER
DE HOEDANIGHEID VAN AANS'rELLER TE BEWIJZEN. - NIE1' GEMOTIVEERD ARRES'.r.
Is niet gemotiveerd het MTest dat, -bn
strijd met de stelling van de burge1"lijlce
partij, lieslist dflt een parUj niet de
aanstelle1· van de belclaagae is, zonder
de concl1tsies te beantwom·den waarbij
de b~wge?"lijlce pa1·Uj aanvoenle dat de
belclaagde regelmaUg aan de als aansteller gedaagde partij verslag deed,
dat deze bevelen gaf aan de belclaagae
en dat haar hoedanigheia van aanstelZer zowel ~tit haa1· eigen ve,·Tclaringen
als nit een _qeschrift van cle l!elclari-Qde
lileelc.

-210(NAA:MLOZE VENNOO'L'SCHAP (( A'l'ELIERS WELL'S >>
T. VAN RORICK.)
ARREST.

RET ROF ; - Gelet op de bestreden
arresten, op 17 februari 1953 en 23 maart
1953 gewezen door het Rof van beroep te
Brussel;
Overwegende dat de voorzieningen samenhangencl zijn;
I. Over de voorziening· van Braive, beklaagde, tegen het arrest van 17 februari
1953:
a) Voor zoveel deze voorziening tegen
<le besli..<:;sing over de publieke vordering
gericht is :
Overwegencle dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat cle
beslissing overeenkomstig de wet is;
b) Voor zoveel cleze voorziening tegen
de beslissing over cle vordering van de
burgerli"jke partij gericht is :
Overwegende dat aanlegger tot staving
van zijn voorziening geen enkel micldel
inroept;
·
II. Over <le voorziening van Braive
tegen het arrest van 23 maart 1953 gericht :
Overwegencle dat het arrest van 23 maart
1953 zich ertoe beperkt het door aanlegger
tegen het arrest bij verstek van 27 februari 1953 ingesteld verzet als ongedaan
te verklaren, omdat eiser in verzet niet
versehenen was ;
Overwegemle dat cle beslissing gewezen
werd over een rechtspleging in de loop
waarvan de substantiele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en dat de beslissing
overeenkomstig· de wet is;
III. Over de voorziening ingesteld cloor
·de naamloze vennootschap « Ateliers
Well's», in vereffening, burgerlijke par.tij, tegen het arrest van 17 februari 1953
en tegen Braive gericht :
Over het micldel : schending van cle
artikelen 1317 tot 1322 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet, cloordat,
waar de burgerlijke partij in haar conclusies deed gelden dat <<de rechtbank
terecht beklaagde veroonleelcl heeft om
aan cle burgerlijke partij een som van
300.000 frank ten provisionele titel te betalon, en een aanvullende onderzoeksmaatregel heeft gelast, alhoewel zij de
opdracht van de expert te eng beperkte >>
en het hof verzocht, vooraleer recht te
spreken voor het overige (boven cle
300.000 fr.), een deskundige aan te stellen
met opdracht het bedrag te bepalen van
het door de handelingen van beklaag·de
Braive rechtstreeks of om·echtstreeks aan
de burgerlijke partij berokkend nadeel,

om, na neerlegging van dezes verslag, te·
concluderen en verder uitspraak te doen,
zoals zou behoren », het arrest het ·vonnis gewijzigd heeft voor zoveel het de
expertisemaatregel gelast had, zonder
voor deze wijziging enige andere reden
op te geven dan de volgende : << Overwegende dat beklaagde schuldig wordt verklaard aan lmisdiefstal, ten nadde ·van
de vennootschap <c Ateliers ·well's ll, van
verschillende sommen geld voor een totaal
bedrag van ongeveer 300.000 frank (termen van de telastlegging) ; dat er dus
geen aanleiding bestaat om tot de ten
onrechte door de eerste rechter gelaste
expertisemaatregel over te gaan, met opdracht voor de deskundige het totaaL bedrag· van de door beklaagde ten nadele
van de burgerlijke partij gepleegde diefstallen yast te stellen; dat er aanleiding bestaat om aan deze burgerlijke
partij, tot llerstel, de som van 300.000 .fr.
toe te kennen met de gerechtelijke interesten en de kosten », dan wanneer. het
arrest aldus g·een afdoende reden aangeeft waarom llet cle onderzoel;:smaatregel,
betreffencle al wat de som van 300.000 fr.
kon te b0ven gaan, van de hand wijst,
en terzelfclertijd, het geloof schendt; dat
a an de· telastlegging, aan de conclusies
van partijen en aan het beroepen vonnis
dient. gehecht, en tekort cloet aan rle verplichting welke aan de rechter is Ol)gcelegcl op passencle wijze zijn beslissing te
motiveren in verband met elke door .een
partij ingestelcle eis :
Overwegende dat het arrest llierop
wijst clat, daar Braive wegens lmisdiefstal ten nadele van de burgerlijke partij
voor een lleclrag van ongeveer 300.000 fr.
vervolgd en sclmldig verklaard werd,
een clesknndig onderzoek tot bepaling van
het nac1ee1 over boclig is;
Dat het arrest aldus op het verzoek om
een deskundig onderzoek een gepast antwoord verstrekt;
Dat het micldel feitelijke grondslag
mist;
rv. Over de voorziening ingesteld door
cle naamloze vennootschap cc Ateliers
Well's», in vereffening, burgerli.ike partij, tegen het arrest van 17 februari 1953,
voor zoveel het Autoine Van Roriek, bniten zaak stelt :
Over het micldel, eerste onclerdeel :
schending van de artikelen 1317 tot 1322,
1382 tot 1384 van het Bmgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet, doordat, waar
aanlegster in llaar conclusies, ten einde
Van Rorick burgerlijk verantwoordelijk
voor Braive te cluen verklaren, deed gelden dat de eerste met de tweecle in verband van aansteller tot aangestelde stond
en aanvoercle, 1 o in feite, clat Braive door·
Van Rorick in de werkhuizen was bimtengebracht geweest, namens wie hi.i va:n de
raad van beheer de sleutels van de werk-
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Braive regelmatig verslag deed aan zijn
aansteller, die, houder van de meerderheid
der aandelen van de vennootschap geword~n -~ijnde, over de gang ervan toezicht
hield, feitelijk de macht had bevelen te
geven . en deze ook gaf,. zelfs voor . de
kleinste kleinigheden, dat Braive, alvorens een belangrijke beslissing te nemen,
er over met Van Horick sprak, dat Braive
zeer goed het verband heeft gekenschetst
dat tussen hen bestond wanneer hij
schreef : << weet 1\!Ievrouw, dat ik slechts
de afgevaardigde van Van Horick him, ik
krijg bevelen, en moet ze uitvoeren ll, hetgeen Van Horick bij zijn ondervraging
bevestigd heeft; 2° naar recht, dat Van
Rorick de aansteller Van Braive was,
dat bet verband van aanstelling bestaat
zodra de aansteller feitelijk gezag of
toezicht over de daclen van zijn aangestelde mag uitoefenen, dat de aansteller
degene is die beveelt, en niet clegene die
voordeel haalt of last draagt; het hof
van beroep, in het bestreden arrest,
noch naar recht noch feitelijk de aanvoeringen van verweerster heeft tegengesproken, zich ertoe beperkend uit zekere onder de benaming « Aangaande de burgerlijke aansprakelijkheid van J. Van Horick ll en in alinea's genummerd van 1
tot 6 opgesomde feiten naar recht af te
leiden dat Braive « c1e aangestelde van
c1e vennootschap was ll; dat het aldus aan
cle verplichting is tekort gekomen welke
in het algemeen op de rechter rust zijn
beslissing in verband met ieder door de
partijen voorgebracht midclel te motiveren en dat het bijzoncler de verplichting·
had te zeggen of Van Horick niet feitelijk zijn gezag of zijn toezicht op Braive
uitoefende en of die omstandigheid niet
volstond om van de eerste de aansteller
van de tweede te maken :
Overwegende dat verweerder Van Rorick, op verzoek van de aanleggende vennootschap, rechtstreeks gedaagd werd
v66r de correctionele rechtlmnk die van
de zaak van lleklaagcle Braive kennis had, om zich te horen burgerlijk verant:woordelijk verklaren voor feiten welke
door Braive, aangestelde van de gedaagde, gepleegd valshe<len, misbruiken van
vertrouwen en huisdiefstallen ten nadele
van de dagende vennootschap uitmaken;
Overwegende dat de correctionele rechtbank de rechtstreekse dagvaarding niet
gegrond verklaarde;
Dat, bij v66r het hof van beroep genomen conclusies, aanlegster, alsdan appellante, gewag maakte van verschillende
feitelijke omstandigheden welke zij omstandig bepaalde, om, in hoofde van Van
Horick, de hoedanigheid van aansteller
·van beklaagde Braive naar recht te bc~
wijzen; dat zij namelijk beweerde dat
Braive namens Van Rorick de sleutels

van de werkhuizen van de raad van beheel· van de vennootschap heeft gekregen,
dat gedurende zijn beheer Braive regelmatig verslag deed aan zijn aansteller,
welke, houder van de meerderheid der
aandelen van de vennootschap geworden
zijnde, over de gang ervan toezicht hield
en feitelijk de macht hac1 om bevelen te
geven, en deze ook gaf, dat Braive geen
belangrijke beslissing nam zonder er met
Van Horick over te spreken;
Dat aanlegster eimlelijk gewag maakte
van de bewoorc1ingen :van een geschrift
van Brai:ve en van een c1oor Van Horick
tijdens zijn onc1ervraging afgelegc1e :verldaring;
O:verwegende dat, door het :vonnis te
bevestigen waar ·het c1e vorc1ering van de
burgerlijke partij tegen Van Horick heeft
afgewezen, zoncler gezegc1e aanvoeringen
:van aanlegster te beantwoorden, het bestrec1en arrest llet artikel 97 :van c1e
Grondwet geschonc1en ,heeft;
om· c1ie rec1enen, :voegt de voorzieningen
samen; verbreekt het bestreden arrest
van 17 fellruari 1953, doch enkel voor zoveel het over c1e vorc1ering, :van c1e burgerlijke partij naamloze vennootschap « Ateliers Well's l>, in vereffening, tegen Van
Horick uitspraak geda:m heeft; verwerpt
de voorzieningen voor het overige; beveelt c1at melc1ing van onclerhavig arrest
zal gemaakt worden op de kant van de
gec1eeltelijk vernietigde beslissing; veroorc1eelt Braive tot de kosten van zijn
voorziening; veroordeelt Van Rorick tot
cle helft der lwsten van de voorziening
van de naamloze vennootschap « Ateliers
Well's ll, in vereffening; veroorc1eelt c1eze
partij tot het overige der kosten alsook,
vermits haar voorziening v66r 15 september 1953 betekend is geweest, tot een ver.
goec1ing van 150 frank jegens Braive; ver~
wijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Luik.
30 november 1953.- 2" kamer. - Voorzitte1·, H. Wouters, voorzitter. Verslaggeve1·, H. Bareel. Gelijlclnidende
conclttsie, H. Raoul Hayoit c1e Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Plm:te1·, H. Demeur.

2e

KAMER.-

30 november 1953

VOORZIENING IN VERBREKING. VOR.MEN. STRAFZAKEN. VOORZIENING
DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ. MEUORIE
TER GRIFFIE VAN HE'f HOF NEERGELEGD DOOR
EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN BEROEP. NmT-ONTVANKELIJKHEID.

Is niet ontvankelij7c, de memorie van de
bu1·gerlijke pa1·tij, aanlegster in verb1·elcing, die floor een aflvocaat bij. het
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hof van oeroep ondertekend en ter g·riffie van het hof neergelegd werd (1).

(Wetb. van strafv., art. 424, art. 425
geworden nit kracht van art. 6, par. 2,
wet van 20 juni 1953.)
(BERTELS, _T. LORETTE.)

op de aansluiting van een hoofdwerr
met een secundai1·e weg geldt en, aan
de andere zijde, dat die regel niet toepasselijlc is wanneer de weggebruil!;er
van de secundaire weg, na regelmatigdie weg te zijn uitge1·eden, reeds een atstand op de hoofdweg heeft afgelegd,

(Wegcode, art. 50.)

ARREST.
(OONEN, T. REN'l'IER.)
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 17 april 1953 in hoger beroep
gewezen door cle Correctionele Rechtbank
te Nijvel;
Overwegende dat aanlegger, burgerlijke
partij, in zijn verklaring van voorziening
geen middel tot staving van zijn voorziening heeft opgegeven; dat een memorie
welke zijn middel tot verbreking behelsde
en een aanvullende memorie op 17 en
22 juni 1953 rechtstreeks naar de griffie
van het Hof van verbreking werden opgezonden zonder tussenkomst van een ad;vocaat bij voormeld hof; dat die memories derhalve uiet ontvankelijk zijn bij
toepassing van artikel 424 van het Wetbock van strafvordering hetwelk nit
kracht van artikel 6 van de wet van
20 juni 1953 artikel 425 is geworden;
Overwegende dat de voorziening v66r
15 september 1953 betekend werd;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en tot de vergoeding van 150 frank jegens
verweerder.
30 november 1953.- 2• kamer. ~ Voo·rVer.<Jitter, H. Wouters, voorzitter. slaggever, H. Bareel. Gelijkluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleiter, H. Botson (van de Balie bij het Hof
van beroep te Brussel).

2° KAMER.

30 november 1953

VERKEER. - VONNIS BESLISSEND DAT DE
BIJ ARTIKEL 54, 1°, VAN DE WEGCODE INGEVOERDE REGEL OP ABSOLUTE WIJZE OP EEN
AANSLUITING GELDT. - VONNIS OOK BESLISSEND DAT DIE REGEL NIET TOEPASSELIJK IS
WANNEER DE WEGGEBRUIKER VAN DE SEOUNDAIRE WEG REEDS EEN AFSTAND OP DE JIOOFDWEG JIEEFT. AFGELEGD.
Behelst geen tegenstrijdige motieven het
vonnis dat besUst, aan de ene zijde, dat
ILe Mj artilcel 54, Jo, van de We,qcode
ingevoerde regd op absolute wijze

(1) Zie verbr., 9 maart 1953 (Bull. en PAsrc.,
1953, I, 530).

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden.
vonnis, op 4 mei 1953 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te
Verviers;
I. Voor zoveel de voorziening gericht is
tegen de over de publieke vordering gewezen beslissing :
·
Over het eerste middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat de
overwegingen waarop het bestreden vonnis ten bewijze van de verantwoordelijkheid van aanlegger in verbreking steunt,
een tegenstrijdigheid behelzen, wat met
het ontbreken van motivering gelijkstaat:
Overwegende dat het niet teg·enstrijdig·
is te verklaren, aan de ene zijde, dat _de
bij artikel 54, 1 o, van de W egcode ingevoerde reg·el op absolute wijze geldt op de
aansluiting van een hoofdweg met een secundaire weg en, aan de andere zijde,
dat die regel niet toepasselijk is wanneer de weggebruiker, na regelmatig de
secundaire weg te zijn uitgereden, reeds
een afstand heeft afgelegd op de hoofdweg voorbij de aansluiting;
Dat, derhalve, het nit de tegenstrijdig·heid der motieven afgeleicle middel niet
kan worden aangenomen;
Over het tweede mi,ddel : schending van
de artikelen 3, 14°, 27, 1°, 42 en 54 van
het koninklijk besluit van 1 februari 1934,
houdende algemeen reglement op de verkeerspolitie, doordat, aan de ene zijde,
het bestreden vonnis bewezen en zelfs
niet betwist verklaart clat aanlegger,
die over de hoofdweg reed, een absolute voorrang genoot ten opziehte van
Rentier clie een secundaire weg kwam
uitgereden, en doordat, aan de andere
zijde, het desniettemin steunt op het
tweevoudig feit dat het motorrijwielen
gold en dat, volgens de rechtbank, Conen
zich nog ten minste op dertig meter van
het kruispunt bevond toen Rentier het
kwam uitgereden, om op laatstgenoemde
artikel 54 van de Wegcode niet toe te passen en om de verantwoordelijkheid voor
het ongeval uitsluitencl op Conen te leggen, op grondslag van de artikelen 27,
1°, en 42 van de Wegcode:
Overwegende dat nit de vaststellingen
van het bestreden vonnis blijkt dat ver-
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weerder niet de do01·gang voor aanlegger
heeft afgesneden, en dat de aanrijding die
zich voordeed enkel hieraan is te wijten
dat, toen beide weggebruikers op de
hoofdweg reden, aanlegger zonder reden een rijbeweging naar links heeft uitgevoerd;
Dat bet middel, hetwelk op een onjuiste
interpretatie van de bestreden beslissing
steunt, feitelijke grondslag mist;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
II. Voor zoveel de voorziening gericht
is tegen de beslissing welke gewezen
werd over aanleggers burgerlijke vordering en over de tegen hem door verweerder Rentier ingestelde burgerlijke vordering :
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder midclel inroept;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en, vermits de voorziening v66r 15 september 1953 betekend werd, tot een vergoeding· van 150 frank jegens verweerder.
30 november 1953.- 2° kamer. - VooTzitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslaggever, H. van Beirs. Gelijlclltidende conclltsie, H. Raoul Hayoit de Ter-

micourt,

eerste advocaat-generaal.
HH. Gilson de Rouvrenx en
della Faille u'Huysse.

Pleiters,

2°

KAMER.-

30 november 1953

REOHTBANKEN.- STRAFZAKEN.- VEROORDELING DOOR DE EERS1'E RECHTER. FElTEN OliiSCHREVEN ALS EEN INBREUK UlT¥AKEND OP ARTIKEL 55 VAN DE WEGCODE.
.:__ RECHTER IN HOGER DEROEP VEROORDE. LEND WE GENS INBREUK OP ARTIKEL 57, 2°,
VAN DEZELFDE CODE. - VONN:fS VASTSTELLEND DAT DE FElTEN DIE ZIJN WELKE DOOR
DE EERSTE RECHTER BEWEZEN VERKLAARD
WERDEN. - VASTSTELLING DAT DE FElTEN
EENZELVIG Zl,TN.
Door vast te stellen dat de door de eerste
rechter bewezen verlclaarde feiten bewezen zijn gebleven, doch een inbreltk
op artilcel 57, 2°, van de Wegaode uitrnalcen en niet, zoals de em·ste reahter
het beslist had, een inbreltk op aTtikel 55 van die Oode, stelt de 1·echter
over de grand vast dat de feiten weaens
dewellce hi:i de belclaagde veroordeelt

dezelfde Zt}n als die tvelke de eerste
·reahteT lwwezen had vet·lclaard, maar
dat zij anders dienen te worden omsah1·even (1).

(FRANQOIS, T. LESSEUX.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op bet bestreden
vonnis, op 8 mei 1953 in hoger beroep ge;
wezen door de Oorrectionele Rechtbank
te Brussel;
·
Over het middel : schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 145 van het
Wetboek van strafvordering, cloordat het
bestreden vonnis zijn beslissing steunt op
artikel 57, 2", van het koninklijk besluit
van 1 februari 1934, clan wanneer aanlegc
ger v66r de rechtbank van politie te Brussel was geclagvaard geweest wegens i.nbrenk op artikel 55 van hetzelfde beslnit en nit clien hoofcle veroordeeld werd
en clan wanneer, waar aanlegger op het
door hem en door het openbaar ministerie
ingestelde hoger beroep, verzocht was geweest zijn verclediging voor te dragen ten
aanzien van de door voormeld artikel 57,
2°, voorziene telastlegging, de rechter in
hoger beroep van die telastlegging enkel
vermocht kennis te nemen indien de feiten welke de nieuwe omschrijving be,
doelde, deel nitmaakten van de feiten der
nitdrukkelijk tegen de beklaagde ingebrachte telastlegging, tenware hij vrijwillig mocht verschenen zijn en v66r df•
rechter in eerste aanleg mocht erin toegestemcl hebben op grond van de nienwe telastlegging gevonnist te worden, clan wanneer noch nit het bestreden vonnis, noch
uit enig stuk der rechtspleging is gebleken dat aan die vereisten voldaan werd,
dan wanneer het vonnis zicll ertoe ueperkt
vast te stellen dat aanlegger, v66r de
rechter in hoger beroep, verzocht werd
verweer te voeren en verweer heeft gevberd tegen de anders omschreven telastlegging, dan wanneer het bestreden vonnis mitsdien zijn clispositief niet wettelijk
gerechtvaardigd heeft en de bovenaangeclnide wetsbepalingen geschonden heeft :
Overwegende dat aanlegger, die nit
hoofde van inbrenk op m·tikel 55 van de
Wegcode gedagvaard werd, nit dien hoofde is veroordeeld geweest;
Dat de rechter in hoger beroep, uitspraak cloende over de zo door het openbaar ministerie als door aanlegger ingestelcle hogere · beroepen, vaststelt « dat
« de feiten ll welke de beklaagde worden

(1) Vm·gel.' verbr., 15 juni 1953 (Hull. en

PAsrc., 1953, I, 803) gewezen in een zaak waar
de beslissing van de rechter in hoger beroep
niet vaststelde dat het door hem bewezen ver-

klaard feit, onder de nieuwe omschrijving, hetzelfde was als bet feit welk bij de eerste rechter aanhangig gemaakt werd.
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ten laste gelegd en cloor de eerste redlter bewezen werden verklaard, bewezen
zijn gebleven, maar dat « clie ~eiten 2l een
inbreuk uitmaken niet op artlkel 5o van
het reglement op cle verkeerspolitie, doch
<JP artikel 57, 2°, van .dat reglement ll;
Overwegende dat het bestreden vonnis
aldus, in strijcl met hetgeen in het middel
wordt staande gehouclen, in stellig·e bewoorclingen er op wijst dat de feiten wegens welke het aanlegg·er veroordeelt de
feiten zijn waarop de vervolging gegrond
was en welke bij de eerste rechter aanhaugig gemaakt werden;
Dat het mWdel dus in feite niet op_gaat.;
En overweg·encle, verder, voor zoveel de
voorziening tegen de over cle publieke vordering gewezen beslissing is gericht, dat
de substantH~le of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefcl en dat de straf overeenkomstig de
wet is;
Dat, voor zoveel zij tegen de ov~r. de
burgerlijke vorclering gewezen besllss1ng
is gericht, cle voorziening geen bijzonder
middel voorstelt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
30 november 1953. - 2° kamer. ~ llom·zitte·r, H. Wouters, voorzitter. --:- Versla,qgeve1·, H. van Beirs. Gelijlvhtidenae concl~tsie, H. Raoul Hayoit de Ter-

micourt,

eerste

advocaat-generaal.

Pleiters, HH. Mahieu en Collon (van de

Balie bij het Hof van beroep te Brussel).

ze

KAMER.-

MIDDELEN

30 november 1953

TOT

VERBREKING.

S'fRAFZAKEN. i\'IIDDEL Al<'GELEID UI'l' EEN
GEBREK AAN AN'fWOORD OP EEN VERWEERMIDDEL. VERWEERJIHDDEL DA'f OFWEL
NIET
VOORGESTELD
OFWEL
BEANTWOORD
WERD. MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.

Mist fe-itelijl;;e gmnaslag het miaael atgeleia 1tit een geb1·e1v f£an antwoo1·a op
een bij conclus·ies voorgestelcl 1Jerwem·mi(ldel, wanneer (lit verweermiclclel ot-wel niet voorgestela wera ofwel aoor
de rechte1· beant·wom·a wera.
(Lf<:oNAHD, 'l'. CHAVANNE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 3 juni 1953 in hog·er beroep gewezen door de Oorrectionele Rechtbank te
Luik;
I. Voor zoveel de voorziening gericht is

~

tegen de over de publieke vordering ge"
wezen beslissing :
Over het enig middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreclen vonnis de door aanlegger genomen conclusies niet beantwoordt, eerste
onderdeel, in zover cle rechtbank daarbij
verzocht wercl nauwkeurig de plaats der
aanrij ding te bepalen, rekening houdend
met het plan, de topografie der plaats en
de wegsignalisatie; tweede onderdeel, in
zover daarbij aangevoerd wercl dat het
plan en de gestelclheid der plaats vaststaand doen blijken dat verweerder Chavanne het artikel 57, 2°, van de Wegcode
heeft overtreden, zodat verweerders voertuig alclus voor aanlegger cUe zijn weg
vervolgde een niet te voorziene hindernis
heeft uitgemaakt; doordat althans aanlegger niet kon voorzien dat verweerder,
na stilgehouden te hebben, opnieuw zou
aanzetten en de cloorgang niet vrij zou
laten voor de aanlegger clie zijn weg vervolgde; derde onderdeel, in zover daatin
hierop werd gewezen dat verweerder Chavanne zich schuldig had gemaakt aan een
inbreuk op de artikelen 418 en 420 van
het Strafwetboek, door na te laten zover
mogelijk naar links uit te wijken, zoncler
het verkeer van de uit de tegengestelde
richting aankomenden te hinderen, alsook door te versnellen in plaats van te
remmen
niettegenstaancle
aanlegger
kwam ~angereden, en door na een stile
stand opnieuw aan te zetten, terwijl een
weggebruiker kwmn aangereden die normaal zijn weg· vervolgcle, en ten slotte,
door plots rechts af te draaien op het
ogenblik dat aanlegger voorbijreed :
Over ·het eerste onderdeel :
Overwegende dat aanlegger bij zijn conclusies de correctionele rechtbank niet
verzocht heeft cle plaats der aanrijding
nauwkeurig te bepalen; dat hij enkel
heeft gestelcl clat, dank zij de gegevens
van het plan en van de toDografie, het
mogelijk was uit te maken in hoever
ieclereen verantwoordelijk was;
Over het tweede en het dercle ondercleel :
Overwegencle dat het bestreden vonnis
zo door eigen gronden als door· die van
de eerste rechter naar welke het verwijst,
vaststelt dat verweerder Ohavanne op het
hem voorbehouden deel van de rijbaan is
gebleven, de doorgang voor de in de tegengestelcle richting rij dende weggebruiker
niet heeft afgesneden en traag reed en
dat in zijn handelwijze generhande fout
of onvoorzichtigheid valt aan te wijzen;
Dat het vonnis aldus een passend antwoord OD de conclusies heeft verstrekt en
clat bet middel feitelijke grondslag mist;
Over bet tweecle middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het

-215bestreden vonnis bet verweermicldel onbeantwoord laat hetwelk aanlegger bij
zijn conclusies hieruit beeft afgeleid dat
zijn afdraaien naar links een ontwijkingsmanamvre was die hem niet als fout kan
worden aangerekend en die, in elk geval,
een verdeling van de verantwoordelijkheid recbtvaardigde :
Overwegende dat, door erop te wijzen,
enerzijds, dat verweerder Chavanne op
bet hem voorbehouden deel van de rijbaan is gebleven en de doorgang voor aanlegger niet heeft afgesneden, en, ander·zijds, dat laatstgenoemde de font heeft
begaan zijn uiterste rechterzijde niet te
houden waar hij de weg is ingereden die
Chavanne kwam uitgereden, het bestreden vonnis vaststelt dat de positie van
aanlegger op bet ogenblik van de aanrijding niet aan een ontwijkingsmanamvre
dient te worden toegeschreven;
Dat het middel feitelijJ;:e grondslag
mist;
En overwegende dat de substantHlle of
op straf van nietigbeid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
II. Voor zoveel de voorziening gericht
is tegen de beslissing over de vordering
van de burgerlijke partij Chavanne :
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder middel inroept;
III. Voor zoveel de voorziening gericht
is tegen de beslissing over de vordering
van de burgerlijke partij Sibret :
Overwegende dat M:•r Galand, pleitbezorger bij de Rechtbank van eerste aanleg
te Luik, bij ter griffie van die rechtbank
op 11 september 1953 opgemaakte akte
verklaard heeft afstand te doen van de
voorziening welke op 12 juni 1953 tegen
die besc]iikking werd ingesteld;
Overwegende dat ]\fer Galand niet laat
blijken van een bijzondere lastgeving tot
het doen van bedoelde afstand; dat deze
derhalve niet gelclig is;
Overwegende dat bet bestreden vonnis
de beslissing van de eerste rechter bevestigt waarbij aanlegger tot betaling aan
de burgerlijke partij Sibret van een provisionele vergoeding veroordeeld wordt,
en een geneeskundige expertise gelast
wordt;
Overwegende dat deze beslissing niet
werd gewezen over een betwisting nopens
de bevoegdbeid en geen eindbeslissing _uitmaakt naar de zin van artikel 416 van het
WetJJOek van strafvordering; dat de v66r

IIET HOI1'; - Gelet op bet hestreden
arrest, op 25 juni 1953 door het Hof van
beroep te Brnssel gewezen;
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 163 van
bet Wetboek van strafvordering, 1 en 6
van de Vi'et van 24 october 1902, doordat
bet hestreden arrest : 1 o geen antwoord
heeft verstrekt op de door de consorten
Capiaux hij conclusies aangevoerde argumentatie, volgens welke hun voornemen
hij het uitwerken van bet spel en het re,glement is geweest de wet na te leven en
niet ze te overtreden, en dat derhalve
in dit geval bet algemeen opzet niet aanwezig was betwelk tot bet bestaan van
het misdrijf verelst is; 2° doordat verder
bet hestreden arrest de door de consorten

(1) Raadpl. verbr., 13 maart 1939 (AT'I".
Yerbr., 1939, biz. 86; Bull. en PASIC., 1939, I,
134).
(2) Raadpl. verbr., 9 november 1908 (Bull.
en PASIC., 1909, I, 15); 26 april 1926 (ibid.,

1926, I, 350); Rep. pmt. rb·. belrJe, v' Jeu et
pari en matit're 1'iJ1Jressive' 11 r 5 ; CONSTANT'
1lfwnuel de d1·oit penal, II' dee!, b. I, n' 548.
Zie ook nota R. H. onderaan het arrest,
Bull. en PASIC., 1954, I, 253.

het eindvonnis ingestelde voorziening
niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
30 november 1953. - 2• kamer. ~ Vom·zitter, H. Wouters, voorzitter. Verslaggeve,·, H. Ba1·eel. Gelijl;;litidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de 'l'ermicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleiter, H. Hendrickx (van de Balie bij het
Hof van heroep te Brussel).

2•

KAMER. -

30 november 1953

1° SPEL EN WEDDENSCH.AP. PLOITATIE VAN KANSSPELEN. -

2° SPEL EN WEDDENSCHAP.SPEL. -

Ex-

BEGRIP.
KANS-

BEGRIP.

1° Pleegt een inbretOc op artilcel 1 van de
wet van 24 ootobe1· 1902 op het spel degene die de emploitatie van een lcansspel uit baatzucht voo1·bereidt en uitbaat (1). (Strafwethoek, art. 66; wet

van 24 october 1902, art. 5.)
2° Maalct een lcansspel ttit, in de zin ·Dan
de wet van 24 ootobe1· 1902, het spel
waarin, hetzij door dit spel zelf, hetzij
wegens de omstandigheden waat·in het
wordt beoefend, de leans rle overhancl
heett op rle behendigheid en de verstandelijlce speloombinaties (2).
(CAPIAUX.)
ARREST.

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

-216Capiaux bij conclusies aangevoercle argumentatie onbeantwoord heeft gelaten volge:ns welke het bewuste spel slechts een
,ernuftig· miclclel was om hun waar met
verwezenlijking van een geringe winst te
verkopen, wijl zij de lroper daarbij
vermaakten, en volgens welke deze omstandigheid het hun ten laste gelegd misdrijf uitsloot; 3" doordat het bestreden
arrest de door de consorten Capiaux bij
conclusies aangevoercle argumentatie onbeantwoorcl heeft gelaten, volgens welke
het eventueel karakter van kansspelen
aan het toedoen van de herberghouders
en niet aan hun toecloen te wijten is :
Overwegende, wat het eerste onclerdeel
betreft, dat het arrest vaststelt dat aanleggers het oogmerk hadden zich door exploitatie van het spel een soms rechtstreekse, soms onrechtstreekse, en niet
onaanzienlijke, winst te verschaffen;
Overwegende dat, in strijcl met hetgeen
in het tweede onderdeel van het middel
aangevoercl worclt, aanleggers in hun v66r
het hof van beroep genomen conclusies
niet doen gelclen hebben dat de geringheid
van de door hen behaalcle winst het misdrijf uitsloot;
Overwegencle ten slotte, dat het arrest
uitdrukkelijk vaststelt dat aanleggers
« de exploitatie van het spel uit persoonlijke baatzucht voorbereicl en uitgebaat
hebben ll;
Dat al de onderdelen van het micldel
feitelijke grondslag missen;
Over het tweecle middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 163 van
het Wetboek van strafvordering, 1 en 6
van de wet van 2'1 october 1902, doordat
het bestreclen arrest in zijn gronden het
misdrijf als bewezen beschouwt, dit wil
zeggen in aanmerking neemt dat de kans
in het spel van overwegend belang was
hierom dat het practisch nit aanmerking
van de kans werd beoefencl, zonder erop
te wijzen dat de kans het essentieel element van het spel zou zijn geweest, wat
tot het bestaan van het misclrijf vereist
is :
- Overwegende dat de term « kansspelen ll in artikel 1 van de wet van 24 october 1902 zijn g·ebruikelijke zin heeft; dat
hij derhalve de spelen aancluidt waarin,
hetzij door clie spelen zelf, hetzij wegens
de omstandigheden waarin zij worden be(1) Verbr., 29 mei 1933 (Bull. en PASIC.,
1933, I, 250); 5 februari 1934, (ibid., 1934, I,
163); 17 februari 1936 (ibid., 1936, I, 155, 2");
:24 november 1947 (A1-r. Verbr., 1947, blz. 377;
Bull. en PASIC., 1947, I, 497; 25 april 1949
(Arr. Verbr., 1949, blz. 273; Bull. en PAsrc.,
1949, I, 308) ; zie oak, wat betreft de machten
van het openbaar ministerie v66r de eerste

oefend, de kans het belangrijkste element
is, dit wil zeggen de overhand heeft op de
behendigheid en de verstandelijke speicombinaties;
Dat het middel naar recht faalt;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om clie redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt elk der aanleggers
tot de helft der kosten.
30 november 1953. - 2• kamer. ~ V om·zittm·, H. Wouters, voorzitter. Versla.ggeve,·, H. C. Louveaux, - Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Ter-

micourt, eerste advocaat-generaal.

2"

KAMER. -

30 november 1953

1° ONDERZOEK IN S'J'R.AFZ.AKEN. ZAA:K AANHANGIG BIJ DE RECH'fSMACHT VAN
WIJZEN. HOGER BEROEP. VERRICHl'INGEN VAN ONDERZOEK 'l'EN VERZOEKE VAN
HET OPENBAAR MINISTERIE. WETTELIJKHEID. VOORWAARDEN.

2"

VONNISSEN

EN .ARRESTEN.

STRAFZAKEN. REGELMATIGE AANVULLENDE
INWINNING- VAN INLICHTINGEN DOOR HET
OPENBAAR MINIS'fERIE, IN HOGER BEROEP. PERKEN BINNEN DEWEI;KE DE RECHTER ER
OP ACR'f VERMAG 'l'E SLAAN.

1 o Zelfs ·in hoge1· beroep vermag het openbaa?· ministerie tot aanvnllende inwinning van inlicht-ingen te doen overgaan,
doch op voorwaarde dat de andere parUjen in de gelegenheid worden gesteZd
van dit aanv~tllencl onderzoelc lcennis te
nemen en het te1' terechtzitting te bespreken (1).
2° Beho~tdens het geval ~vaar'in bij de
wet 1Joor de bewijsvoe?"ing bijzondere
1·egelen gesteld wo1·den vermag de rechte?· acht te slaan op een aanmtllende in·
winning van inlicMin,qen waartoe het
openbafw ministerie, zelfs in hager be·roep, ·regel!mnti.Q is overgegnan, dit wit
zeggen d,at hij cle ald~t.s in,qewonnen
inlichtingen als een bestanddeel van
zijn overt1Liging ve1·mag te weerhmtden (2).
rechter, verbr., 7 november 1949 (A1-r. Verbr.,
1950, blz. 114; Bull. en PAsrc., 1950, I, 123) en
7 juli 1952 (Arr. Verbr., 1952, blz. 629; Bull.
en P ASIC., ,1952, I, 714).
(2) Ver11r., 25 november 1872 (Bull. en
PAsrc., 1873, I, 23); 17 februari 1936, 24 november 1947 en 25 april 1949, in de vorige nota
vermeld.
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(KOENER, T.

TOUCHEQUE.)

AR.REST.
RET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 1 juli 1953 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
I. Voor zoveel de voorziening tegen de
over de publieke vordering gewezen beslissing gericht is :
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van artikel 190 van het Wethoek van strafvordering en van de rechten der verdediging, doordat het bestreden arrest de veroordeling bevestigt welk!'! door de eerste rechter ten laste van
aanlegster werd uitgesproken, dan wanner, aangezien de zaak reeds sedert de
1• juni 1953 bij het hof van beroep aanhangig was en het onderzoek sedertdien
op straf van nietigheid openbaar diende
te zijn, het openbaar ministerie naderhand .geen getuige meer vermocht door de
rijkswacht in verhoor te doen nemen en
vervolgens ter terechtzitting niet mocht
verklaren d:;tt, hetgeen hem aanging, er
geen acht drende te worden geslagen op
wat die getuige verklaard had, wijl het
verklaarde van aard was om de tegen
aanlegster ingebrachte telastlegging te
niet te doen, en dan wanneer het niet
aannemelijk is dat, waar het openbaar
ministerie nagelaten heeft de getuige uit
te nodigen om v66r het hof van beroep te
verschijnen ten einde. er onder eed gehoord te worden, en waar het zich aldus
in de onmogelijkheid stelt in voorkomend
geval die getuige uit hoofde van het afieggen van een valse getuigenis te doen vervolgen, het een persoon ·in verhoor doet
nemen bij wege van een eeuvoudige inwinning van inlichtingen, waarbij het
zich voorbehoudt, ofwel diens verklaring
te doen gelden indien zij met de stelling
van de beschuldiging overeenstemt, ofwel,
in het tegengestelde geval, ze voor nietig
te houden:
Overwegende dat nit de uiteenzetting
van het middel en uit het onderzoek van
de rechtsplegingsstukken blijkt dat het
ten verzoeke van de procureur-generaal
bij het Hof van beroep te Luik verrichte
verhoor, wijl de zaak voor dit hof aanhangig was, een eenvoudige daad van
inwinning van inlichtingen en geen handeling van onderzoek uitmaakt;
Dat geen wetsbepaling aan het openbaar ministerie verbiedt, zelfs in hoger
beroep, tot aanvullende inwinning van
inlichtingen te doen overgaan waarvan de
andere partijen kennis hebben kunnen
nemen; dat, behoudens het ten deze
vreemde geval waarin bij de wet voor de
bewijsvoering bijzondere regelen gesteld
zijn, de recllter op die ingewonnen aan-

vullende inlichtingen acht vermag te
slaan;
Overwegende dat het aan het hof van
beroep onderworpen dossier, sedert de
30• mei 1953, naar blijkt nit het daarbij
gevoegde borderel, onder rangmrmmer -5
het Jn het middel bedoelde proces-verbaai
bevat;
Dat daaruit volgt dat dit stuk reeds
v66r het onderzoek der zaak door het hof
van beroep op de terechtzitting van 1 juli
1953 ter beschikking van aanlegster heeft
gestaan;
Dat het op aanlegster rustte, indien zij
zulks voor haar belangen dienstig achtte
het hof van beroep te verzoeken te wille~
gelasten dat de getuige onder eed ter terechtzitting zou worden gehoord;
Dat de rechten der verdediging niet
zijn kunnen geschonden worden ·
Overwegende dat het middel 'niet kan
aangenomen worden;
En overwegende, voor het overige dat
Ue substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;
. II. Voor zoveel de voorziening gericht
1~. tegen d~. over de vordering cler burgerliJke partiJ gewezen beslissing :
Overwegencle dat aanlegster geen bijzoncler micldel inroept ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
2• kamer. -

Fom·-

zittm·, H. Wouters, voorzitter. -

30 november 1953. -

Verc

slaggevm-, H. Belpaire. - Gelijlclll.idende
oonol!tSie, H. Raoul Hayoit de Termi-

court, eerste advocaat-generaal.

2°
1°

KAMER. -

30 november 1953

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
.ARRESTEN. STRAFZAKEN. CONCLUSIES WAARBIJ NAUWKEURIGHEID ON'rllERENDE
BEWERINGEN DOOR DE BEKLAAGDE 'l'EGEN DE
'l'ELASTLJlGGING WORDEN 'l'EGENGESTELD.
VONNIS DA'l' VAS'l'S'l'EL'l' DAT DE 'l'ELAS'.rLEGGING BEWEZEN IS. GEMO'l'IVEERD VONNIS.

2°

RECHTB.ANKEN. RECHTBANK VAN
POLI'l'lE. VER.SCHIJNING OP EENYOUDIGE
VERWEER OVER DE
WAAR.SCHUWING.
GROND. REGELlliATJGE RECHTSPLEGING ONDANKS HE'.r GEBREK AAN DAGVAARDING.

3°

VERBREKING. 0PDR.ACH'l' VAN HET
HOF. - BES1'REDEN BESLISSING W AARYAN HE'l'
DISPOSI'l'IEF OP EEN DOOR DE VOORZIENING
BETWIS'.r MO'.riEF RUS'l'. BEYOEGDHEID VAN
HET HOF OM EEN UO'l'IE~' NAAR RECH1' IN
DE PLAATS TE S'l'ELLEN.

--------

----·~

---- - - - - - - - - -
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FRANSE
TAAL-NEJDliJRLANDSE
'l'AAL (GEJBRUIK VAN D E ) . - STRAFZAKEN. BEKLAAGDE DIE ALLEEN FRANS
VERSTAAT. VORDERING 'l'OT VERTALING VAN
DE IN HEr NEDERLANDS GEiil'fELDE STUKKEN,
AAN DE EEUS'l'E RECH'l'ER VOORGELEGDE
·s'fUKKEN.- VER'l'ALING 'l'E LAA'f GEYORDERD.

W annee1· cle conclusies 1;an de belvlaagde e1· zich toe beperken ellce
nattwlcenrigheia ontbe1·ende beweringen
tegen de telnstlegging te stellen, mot-iveert ae rechter wettelijlc zijn beslis.s·ing ao01· vast te stellen clat ae teUen
ae1· telastleggin,q door het ter te?·echtz'itt-ing geanne onaerzoelc be~vezen z'i,in
en aoor de feiten in ae bewoonlingen
va·n cle wet te omsch1"i,iven (1).
2° De rechtbr~nlc vnn 1JOlitie mag een belclnagde vonnissen cl·ie niei geclc~agcl
wera, doch op een eenvou.rUge wnn·rschu~ving is verschenen en z·ich over cle
grond ve1·aecligll heejt (2). (Wetb. van
strafv., art. 147.)
:ao W nnnee1· het clispositfej van cle besM·eden beslissing op een clo01· cle voorziening betwist motief ntst, 1nag het hof
een moUef nawr rechte, clat het clis1Jositief rechtvaarcligt, in ae plnats stellen (3). (Stilzwijgende beslissing.)
4o De belclnagae, clie alleen F1·ams ·ve1·stnat, is niet meer gerechtigcl, v661· het
rechtscollege in hoger be1·oep, te voraeren dat aan het classier een Franse vertnling gevoegcl worrle vcm in het Neaerlancls gestelde stt~klcen, clie 1·eed.s nnn
ode eerste rechter vo01·gelegcl werd.en (4).
·(Wet van 15 juni 1935, art. 22.)

"1 o

(PIRE'l', 'f. DECHAMPS.)
ARREST.

HET IIOE'; - Gelet op het bestreden
vonnis on 18 juni 1953 in hoger beroep
:gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Charleroi;
I. Ten aanzien van de over de publieke
vordering gewezen beslissing :
Over het eerste roiddel : schending van
cartikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden vonnis de verweerroiclclelen niet
heeft beantwoorcl welke aanlegger in zijn
.exploot van verzet aanvoercle << naar luicl
waarvan de aan de beklaagde ten laste
.gelegde misdrijven slechts op tegenstrij(1) Verbr., 10 maart 1949 (A1·r. Ve1·br., 1949,
blz. 168; Bull. en PASIC., 1949, I, 189); 25 februari 1952 (A1·r. Verb?-., 1952, blz. 331; Bull.
.en PASIC., 1952, I, 377).
(2) Verbr., 3 november 1931 (Bttll. en PASIC.,
1931, I, 276); 13 december 1948 (A1'1'. J1erb1·.,
19<1.8, biz, 630; Bull. en PASIC., 1948, I, 714).

dige getuigenverklaringen gegrond waren >> en « de aan de eiser verweten gezegden betrekking hadden op de feiten
waarvan de wet 'toelaat het bewijs te Jeveren dat door de opposant kan worden
bijgebracht, en welke niet van aard zijn
oro de burgerlijke partij in haar eer te
krenken >> :
Overwegende dat, door tegenover de
elke nauwkeurigheid ontberende beweringen van de beklaagde de vaststelling
te stellen dat de feiten der telastlegging
door het onderzoek v66r de eerste rechter
en het v66r hero zelf gedane onderzoek
bewezen waren, de rechter in hoger beroep zijn beslissing gerootiveerd heeft;
Dat het roiddel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 145 en 146 van het Wetboek
van strafvordering, doordat aanlegger
niet regelroatig v66r de Rechtbank. van
politie te Gosselies werd gedagvaard :
Overwegende dat aanlegger op een eenvoudige waarschuwing, overeenkorostig
artikel 147 van het Wetboek van strafvordering, v66r de Rechtbank van politie
te Gosselies is verschenen; dat, naardien
hij zich aldaar verdedigd heeft tegen de
telastlegging waarvan hero vooraf door
de waarschuwing kennis gegeven werd,
hij vrijwillig is verschenen en dat derhalve de zaak regelroatig bij de rechtbank van politie aanhangig geroaakt werd
zonder clut daartoe een dagvaarding vereist was;
Dat het roiddel naar recht faalt;
Over het derde roiddel : schending van
de wet van 15 juni 1935, doordat het bestreden vonnis het verzpek om vertaling
van een op 16 juli 1952 door de politie te
Hoeilaart opgeroaakt proces-verbaal op
grond van artikel 8 van de wet verworpen heeft, dan wanneer dit artikel in
strafzaken niet toepasselijk is :
Overwegende dat, naar luid van artikel 22 van de wet van 15 juni 1935, aanlegger vervallen was van het recht v66r
het rechtscollege in_ hoger beroep vertaling te vorderen van de in het . dossier
voorkomende processen-verbaal, behalve
voor overgelegde nieuwe stukken; dat
het in het roiddel bedoeld proces-verbaal
van 16 juni 1952 deel uitmaakt van de
aan de eerste rechter voorgelegde stukken;
Dat het roiddel clienvolgens van belang
ontbloot is;
(3) Verbr., 5 november 1951 (A1'1'. Verbr.,
1952, blz. 108; Bull. en PASIC., 1952, I, 116,
en nota 2, blz. 117).
'
(4) Verbr., 11 juni 1953 (Arr. T'erbr., 1953,
blz. 701; B1tll. en PASIC., 1953, I, 806).

-
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En overwegende dat de bestreden beslissing gewezen werd op een rechtspleging waarin de substantHlle of op straf
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nagleefd en dat de beslissing
overeenkomstig de wet is;
IL Ten aanzien van de over de burgerlijke vordering · gewezen beslissing :
Overwegende dat aanlegger tot staving
van zijn voorziening geen mid del inroept;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
30 november 1953. - 2• kamer. ~ V oorzittm·, H. Wouters, voorzitter. vm-slaggever, H. C. Louveaux, - Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
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BESCHERMING VAN
DE
MAATSCHAPPIJ TEGEN DE ABNORMALEN (WET TOT). - TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING. - GEVALLEN
WAARIN DE MAATREGEL NIET DOOR DE WET IS
VOORGESCHREVEN.- VERPLICHTING VOOR DE
RECHTER DE BEWEEGREDENEN VAN DE BESLISSING TE OMSCHRIJVEN.
De beslissing die het stellen van een veroordeelde ter beschilclcing van de regering beveelt, in een geval waarin deze
maatregel niet door de wet is voorgeschreven, moet op nauwlceurige en vaste
toijze de beweegredenen omschrijven
waarom de rechter geacht heett van
het hem door de wet ve'l"leend recht .IJebruilc te moeten malcen (1). (Wet van

9 april 1930, art. 25 en 26.)
(HUCHON, T. llfAQUAIN.)
ARHEST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 juli 1953 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
I. Ten aanzien van de voorziening van
Hector Huchon, vader :
Over het ambtshalve opgeworpen middel, afgeleid uit de schending van artikel 26 van de wet van 9 april 1930, doordat het bestreden arrest aanleggers terbeschikkingstelling van de regering voor
een termijn van tien jaar bevestigt zonder nauwkeurig de gronden 011 te geven
(1) Verbr., 1 december 1952 (Bull. en PAsiC.,
1953, I, 208).

waarom de recllter geacllt lleeft van de
hem bij de wet toeg-ekende macht gebrui.k
te moeten maken :
Overwegende dat het bestreden arrest,
evenals het vonnis hetwelk het be'vestigt.
de toepassing van de in artikel 25 van de
wet van 9 april 1930 omschreven ma:atregel steunt hierop dat aanlegger in staat
van wettelijke herhaling verkeert, daar
llij reeds bij een arrest van het militair
gerechtshof tot twintig jaar dwangarbeid
werd veroordeeld, en hierop dat het dossier betreffende die veroordeling bij het
dossier der rechtspleging gevoegd is;
Overwegende dat, luidens artikel 26
van dezelfde wet, wanneer, zoals in dit
geval, de terbeschikkingstelling van de
regering niet door de wet is voorgeschreven, de beweegredenen van de beslissing
dienen te worden omschreven;
Dat de rechter, om zich naar die bepaling te schikken, .zich er niet toe beperken mag te wijzen op het aanwezig ziju
van de in artlkel 25 bepaalde wettelijke
voorwaarden, doch op nauwkeurige en
vaste wijze de redenen client op te geven waaro'm dergelijke maatregel geboden is;
Waaruit volgt dat de beschikking van
het arrest in dit opzfcht niet wettelijk
gemotiveerd is en dat het de in het middel aangeduide wetsbepaling. scllendt;
Overwegende dat de terbescllikkingstelling van de regering met de uitgesproken
straf een ondeelbaar geheel vormt;
Dat de verbreking van de beslissing
over de publieke vordering die met zich
brengt van de beslissing van veroordellng
over de vordering van de burgerlijke
partij;
II. Ten aanzien van de voorzi,ening van
Hector Huchon, zoon :
A. Voor zoveel zij gericht is tegen de
beslissing waarbij over de publieke vordering uitspraak gedaan wercl :
Overwegende dat aanlegger zijn voorziening slechts grondt op feitelijke gegevens waarvan het hof geen kennis vermag te nemen;
En overwegende dat de substantii:He of·
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
B. Voor zoveel de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij over de
burgerlijke vordering uitspraak gedaan
werd:
Overwegende dat aanlegger generlei
middel inroept;
Om die redenen, veriJreekt het bestre~
den arrest voor zoveel het uitspraak
heeft gedaan over de publieke vordering
en de burgerlijke vordering welke tegen
Hector Huchon, vader, werden ingesteld;
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verwerpt de voorziening van Hector Huchon, zoon; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van het gedeeltelijk vernietigd
arrest; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Luik; veroordeelt aanlegger Hector Huchon zoon tot
de :he1ft der kosten, terwijl de wederhelft
der kosten de Staat ten laste blijft.
30 november 1953. - 2" kamer. ~ VooTzittet·, H. Wouters, voorzitter. - Ve?·sZagge·ver, H. De Bersaques. - GeUjklwidende conch!sie, H. Raoul Hayoit de Ter-

micourt, eerste advocaat-generaal.
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1° DUITSE TAAL (GEBRUIK VAN DE).
- RECH'l'SPLEGING v66R HET HOF VAN VER. BREKING. - S'l'RAFZAKEN.- BESTREDEN BESLISSING EN VOORZIENING IN DE DUITSE 'l'AAL
GESTELD. - BEVELSCHRIIJ"l' VAN DE EERSTE
VOORZITTER WAARBIJ DE TAAL VAN DE
RECH'l'SPLEGING BEPAALD WORDT.
:2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. -· STRAFZAKEN. - "VONli'IS
VAN VEROORDELING. - "VONNIS IN HOGER
BEROEP GEWEZEN. - GEBREK AAN AANDUIDING, ZELFS BIJ VERWIJZING NAAR RET BE·
ROEPEN VONNIS, VAN DE WETSBEPALINGEN DIE
DE llESTANDDELEN VAN HET MISDRIJF VERMELDEN EN VAN DIE WELKE DE S'l'RAF llE)'ALEN.
GEBREK AAN MOTIEVEN.
1 o Sedert cle inwerlcingtrecling van de wet
van 20 j7tni 1953, wanneer een 'L'OO?'Z'iening tegen een in een strafzaalc in het
Duits gewezen oeslissing in dezeZfde
taal is {festeld, bepaalt de eerste voo?·zit.ter van het Hot van verbrelcing, bij
bevelschrift (1), de taal waarin de
rechtspleging vanaf de te?·echtzitting zal
worden voortgezet. (Wet van 20 juni

1953, art. 9; wet van 15 juni 1935, arti-

kel 2771is, par. 2.)
:2o Is niet gemotivee?"cl het, in een strafzaak, door een rechtsmacht in hoger be·roep gewezen vonnis van ve·roo?·deling
dat nooh cle wetsbepalingen die de bestandaezen van het voo?' vaststaand gehouden miscl?·ijf vermelclen, noch clie
weUce de stmf bepalen, al zij het bij
·verwijzing ncw1· het om·oepen vonnis (2)
a.an(l?tidt (3).
(1) Dit bevelschrift wordt bij de uitdeling
·van de zaak verleend.
Onder het regiem van de vroegere wetgeving
bepaalde het hof zelf, bij een arrest, de taal
waarin de rechtspleging zou geschieden (verbr.,

(SCHMITZ.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 23 maart 1953 in de Duitse taal
in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers;
Gelet op het door de eerste voorzitter
op 30 september 1953 verleend bevelschrift
waarbij bepaald wordt dat de rechtspleging ter terechtzitting v66r het Hof van
verbreking in de Franse taal zal voortgezet worden ;
Over het middel : schending van ·artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis niet als wettelijk gemotiveercl kan aangezien worden omdat het
de wetsbepalingen niet aanduidt die de
ten laste van aanleggers bewezen verklaarde feiten tot een inbreuk maken :
Overwegende dat het bestreden vonnis
geen enkele van de wetsbepalingen vermeldt waarvan toepassing wonlt gemaakt,
noch verwijst naar die welke door de
· eerste rechter, wiens beslissing het gedeel1 telijk wijzigt, aangeduicl zijn geweest;
Overwegende dat, .naardien het de wetsbepalingen niet aanduiclt die de bestanddelen van de ten laste van aanleggers
voor vaststaand gehouden misdrijven vermelden noch {lie welke {le straffen be·
palen,- het bestreden vormis niet wettelijk gemotiveerd is en dienvolgens de in
het middel aangeduide wetsbepaling
schendt;
Om die redenen, en zon{ler dat er aanleiding bestaat de ahdere middelen te
onderzoeken welke, al waren zij gegrond,
niet tot verbreking zomler verwijzing
aanleiding zouden kunnen geven, verbreekt het bestreden vonnis voor zoveel
het over {le ten laste van aanleggers ingestelcle vervolgingen beslist heeft; beveelt
dat melding van onclerhavig arrest zal gemaakt worden op de Jl;ant van de gecleeltelijk vernietigde beslissing; laat de kosten ten laste van de Staat; verwijst de
alzo beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Aarlen, zetelende in hoger
beroep.
30 november 1953. - 2" kamer. ~ Voo?·zitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslaggeve?·, H. van Beirs. Gelijkluidende conclu.sie, H. Raoul Hayoit de Ter-

micourt, eerste advocaat-generaal.
17 maart 1952, A1'1". Yerb,._, 1952, blz. 390;
Bull. en PASIC., 1952, I, 445).
(2) Vergel. verbr., 29 september 1952 (Arr.
Ye1·br., 1953, blz. 18; Bull. en PAsrc., 1953, I,
20).
(3) Verbr., 28 april 1952 (Bull. en .PASIC.,
1952, I, 538, en de nota).
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1°, ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. doRREC'l'IONALISATIE
VAN
MISDADEN
WE·
GENS
VERZACHTENDE
O~fSTANDIGHEDEN.
0NDERZOEKSGERECHTEN. DIEFSTAL
STRAFBAAR MET DWANGARBEID VAN VIJFTIEN
'I'O'I' TWIN'I'IG JAAR KRACHTENS ARTIKEL 473
'VAN RET S'l'RAFWETBOEK. PaGING T01'
DIEFSTAL ME'l' DEZELFDE STRAF BETEUGELD
KRACH'l'ENS DE ARTIKELEN 473 EN 476 VAN
BET STRAFWETBOEK.
0NDERZOEKSGERECHTEN .zONDER MACHT 01\{ DIE MISDADEN TE
CORREO'I'IONALISEREN.

2d'' REGELING

VAN RECHTSGEBIED.

~ STRAFZAKEN. -

BESOHIKKING VAN VER·
WIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHT·
BANK.
VERKNOCHTE
MISDADEN
WE·
GENS VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN GECOR·
HEOTIONALISEERD. VONNIS VAN ONBE·
VOEGDVERKLARING VAN DE CORRECTIONELE
RECHTBANK. HIEROP GESTEUND DAT ZEKERE MISDADEN NIE1' DOOR RET ONDERZOEKSGERECHT VERllfOCHTEN GECORRE01'IONALISEERD
'I'E WORDEN. ~ VERNIE'I'IGING VAN DE BE·
·.ll9HIKKING, BEHALVE IN ZOVER ZIJ, WAT DEl
ANDERE MISDADEN BETREFT, RET BESTAAN VAN
VERZACHTENDE Ol\<fS'I'ANDJGHEDEN AANNEEM'l'.
VERWIJZING NAAR DE KAMER VAN INBE·
SCHULDIGINGSTELLING.

1 o De diejstal met behulp van geweld of
'bed'reiging, met een van de bij artilcel ·.q73 van het Strajwetboelc voorziene
verzwarende omstandigheden, alsoolc de
paging tot die diejstal zijn misdaden
welke de wet aan cle onderzoe7csge1'echten niet toelaat wegens vMzachtende omstandigheden te cm·rectionaliseren (1) . (Wet van 4 september 1891,

art. 5; wet van 14 mei 1937, art. 3.)
2° Wanneer, na een beschilclcing van de
1'aadlcamer, die een belclaagde wegens
verschillende verlcnochte misdaden, ·wellce mits aanneming Vn1L verzachtende
omstandigheden
gecot-rectionaliseerd
werden, naat· de correctionele rechtbank verwezen heejt, d·ie rechtbanlc
zich, bij een in lcracht van gewijsde getreden vonnis, onbevoegd verlclaard
heejt omdat · zekere van die misdaden
niet wettel-ijlc do01' de raacllcamet· vet·mochten gecorrectionaliseerd te worden,
verniet'igt het Hof van ·veTb1·elcing,, bij
re_qeling van 1·echtsgebied, de beschilclcing van de raadlcamer, inclien de 1-eclenen van het vonnis geg1'0nd blijlcen, en
ve1·wijst het de zaalc naat· de lcame1· van
·lnbeschuldigingstell'ing; cleze vernietiging treft nochtans het disposit-ief van
de beschilclcing niet wan1·bij, wut de

(1) en (2) Verbr., 18 december 1950 (.d1-r.
Yerbr., 1951, biz. 206; Bttll. en PAsrc., 1951, I,
252, en nota's 1, 2 en 3, blz. 253).

misdaden betreft die voor correctionalisatie rtoot· het ondenwelcSgerecht vatbaat· zijn, het bestaa1L van veTzachtencle
omstancligheden werd aan.genomen (2).
(P.ROCUREUR DES KONINGS 'l'E CHARLEROI,
IN ZAKE NEFFE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied ingediend door de heer procureur des Konings te Charleroi;
Gelet op de beschikking van de Raad~ kamer van de Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi van 6 augu13tus 1953
waarbij, mits aanneming van verzachtende omstandigheden, de persoon ge·naamd Marcel Neffe naar de correctionele rechtbank werd verwezen uit hoofde
van : ct) te Courceiles, op 5 october 1952,
1 o met behulp van geweld of bedreigingen
in een bewoond huis of de aanhorigheden
ervan ten nadele van Jeanne Dawant een
pak sigaretten bedri.eglijk weggenomen
te hebben dat hem. niet toebehoorde, met
de omstandigheden dat wapenen werden
gebruikt of getoond, en dat het geweld
of de bedreigingen aan Jeanne Dawant
hetzij een ongeneesbaar schijnende ziekte, hetzij een bestendige onbekwaamheid
tot persoonlijke arbeid, hetzij het verlies
van het voile gebruik van een oi'gaan,
hetzij een zware verminking veroorzaakt
hebben; 2° met behulp van geweld of bedreigingen in een bewoond huis of de
aanhorigheden ervan, gepoogd te. hebben
ten nadele van .Jeanne Dawant bedriegIijk geld weg te nemen dat hem niet toebehoorde, het voornemen om het misdrijf te plegen zich hebbende geopenbaard
door uitwendige daden, welke een begin
van uitvoering van het misdrijf uitmaken
en welke alleen wegens omstandigheden,
onafhankelijk van de wil van de dader,
werden g·estaakt of hun uitwerking ·hebben gemist, met de omstandigheden dat
wapenen werden gebruikt of getoond, en
dat het geweld of de bedreigingen aan
Jeanne Dawant hetzij een ongeneesbaar
schijnende ziekte, hetzij een bestendige
onbekwaamheid tot persoonlijke arbeid,
hetzij het verlies van het voile gebruik
van een orgaan, hetzij een zware verminking veroorzaakt hebben; b) te Sivry, op
12 mei 1953, met behulp van geweld of bedreigingen, in een bewoond huis of de
aanhorigheden ervan, gepoogd te hebben
ten naclele van Louisa .Jeanmenne bedrieglijk geld weg te nemen dat hem niet
toebehoorde, het voornemen om het misdrijf te plegen geopenbaard zUnde geweest door uitwendige daden, welke een
begin van uitvoering van dat misdrijf
uitmaken en welke alleen wegens omstan-
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digheden, onafhankelijk van cle wil van
de dader, werden gestaakt of hun uitwerking hebben gemist, met de omstandigheid dat wapenen werden gebruikt of getoond; c) te Nalinnes, op 17 mei 1953, met
behtrlp van geweld of bedreigingen in een
bewoond huis of de aanhorigheden ervan,
ten nadele van Philom1me Dutrieux bedrieglijk 3.000 frank, die hem. niet toebehoorden weggenomen te hebben, met de
omstandigheden dat wapenen gebruikt Of
getoond werden, en dat het geweld of de
bedreigingen aan. Philomene Dutrieux
hetzij een ongeneesbaar schijnende ziekte,
hetzij een bestendige onbekwaamheid tot
persoonlijke arbeid, hetzij het verlies van
het volle gebruik van een orgaan, hetzij
een zware vermfnking· veroorzaakt hebben;
Gelet op het vonnis van de Oorrectionele Rechtbank te Charleroi van 3 sep.
tember 1953, waarbij deze rechtbank zich
onbevoegd heeft verklaarcl;
Overwegende dat die beschikking en
dat vonnis thans in kracht van gewijsde
zijn gegaan en dat de tussen hen bestaande tegenstrijdigheid aanleiding heeft ge·geven tot een geschil van rechtsgebied
waardoor het gerecht in zijn loop belemmerd worclt en grond oplevert tot een
regeling van rechtsgebied;
Overwegende dat, bij toepassing van
artikel 2 van de .wet van 4 october 1867,
gewijzigd bij artikel 3 van de wet van
23 augustus 1919 en bij artikel 3 van de
wet van 14 mei 1937, behalve in het geval
waar het misdrijven geldt welke in de
hoofdstukken V en VI, titel VII, boek II,
of in de artikelen 471 en 472 van het
· Strafwetboek omschreven zijn, de verwijzing naar de correctionele rechtbank bij
aanneming van verzachtende omstandigheden enkel is geoorloofd voor zoveel de
normale straf ten hoogste vijftien jaar
dwangarbeid beloopt;
Overwegende dat de feiten der telast- .
leggingen a, 1°, a, 2°, en c strafbaar zijn
met dwangarbeid van vij:ftien tot twintig
jaar bij toepassing van de artikelen 468,
471, 473 en 476 van het Strafwetboek, en
dat de feiten van de telastlegging 7J sa. menhangend schijnen met die der telastleg'gingen a, 1°, a, 2° en c;
Om clie redenen, het rechtsgebied regelende, vernietigt de beschikking van de
Raadkamer van de Correctionele Rechtbank te Charleroi van 6 augustus 1953, behalve voor zoveel daarbij beslist wordt
. dat het feit b, wegens verzachtende omstandigheden, slechts aanleiding geven
kan tot toepassing van correctionele
straffen; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op cle
kant van de gedeeltelijk vernietigde beschikking ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de kamer van inbeschulcliging-

stelling van het Hof van beroep te Hrus··
sel.
30 november 1953.- 26 kamer. ~ Voor·zitter·, H. Wouters, voorzitter. - · V er8laggevel·, H. Giroul. GelijlcM~iden.de concl1t8ie, H. Raoul Hayoit de 'J:ermi-

court, eerste advocaat-g·eneraal.
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1° OPLICHTING. - BEDRIEGLIJ:KE HANDELING. - KAN DOOR EEN GEHEEL VAN FElTEN UITGEMMK'l' ZIJN. - AFZONDERLIJK BE:SCHOUWD, MOET EL:K FElT GEEN JJEDRIEGLIJ:KE HANDELING ·UI'l'MAKEN.
2° VERDUISTERING. - BEWAARGEvmo.
- DOOlt BEKLAAGDE DE'l'WIS'l'. - ARREST
HE'l' BES'l'AAN VASTSTELLEND VAN EEN 'SCHRIF'l'ELIJKE ERKENNING, DOOR DE BEKLAAGDE, VAN
DE BEWAARGEVING. - PASSEND AN'l'W60RD.
1° De oedriegUjlce handel·ing, voorzien
dom· artilcel 496 van het Stratwetooelr.,
lean uitgemaalct zijn door een geheel
van feiten, waa-rvan eUc slechts een oestanddeel vcm de bedr·ie,qlijlce handeUng is en, dienvolgen8, atzonderlijlr. oeschm~wd, niet alle lcenmer·lr.en van deze
moet vertonen (1).
2° Vet·strelct een 1JU8Send antwoor·d aan
de bekl,aagcle, clie ver·volgcl tvenl uit
hoofcle van oeflr·iegliflce vercl1dstering
vcm hern in oewcwr·geving toever·tmm,Pde
·voonoer·perb er~ clie bij concl·uS'ies laat
golden clat, aangezien het contr-act va.n
bewaar·geving oetwist wo·Nlt, hij als
eigenaa·r bezit, het arr·est dat vaststelt
dat cle oewaa1·gev·ing het voo1·we1·p is
g,eweest vwn een cloo1' 'de oelr.laa.gde atgelevercle 8Ch1'iftelijlce erk;enning. (Bur-

gerlijk W etboek, art. 1341 en 2279 ;
Strafwetboek, art. 491; wet van 17 april
1878, art. 16.)
(BODET,

'1'.

UENTEN.)

ARREST.
HET :ffOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 juli 1953 door het Hof van
beroep te Luik gewezen ;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over cle publieke vorclering :
·
A. Ten aanzien van cle beslissing van
het arrest over de telastlegging van ontvoering van een minclei:jarige (telasttegging I) :
·
Overwegende clat het arrest, het beroe(1) Verbr., 5 maart 1951 (A1·r. Yerbr., 1951,
blz. 380; Bull. en PASIC., 1951, I, 451)~

-223pen vonnis wijzigend, beslist dat deze
telastlegging niet bewezen is en aanlegger
in dit opzicht van de vervolging ontslaat;
dat ·derhalve de voor.ziening, voor aanlegger van belang· ontbloot zijnde, niet
ontvallkelijk is ;
B. Ten aanzien van de ten laste van
aanlegger uit hoofde van oplichting Pll
verduistering nitgesprolwn veroordeling;en :
Over !let enig middel : schending van
artikel H7 van de Grondwet, eerste onderdee!, doordat het bestreden arrest aanlegger uit hoofde van oplichtingen veroordeelt, zonder de redenen op te geven
waarom bet hof van beroep elk der feiten
voor bewezen houdt welke, gezamenlijk
beschouwd, bedrieglijke handelingen, 'element van llet wanbedrijf van oplichting,
uitmaken, en enkel vermelclt << dat het
afzonderlijk onderzoeken van elk element
der handeling, zoals de verdecUging het in
haar conclusies cloet, ter zake niet dienend is>>, dan wanneer aanlegger bij zijn
conclusies het bestaan zelf van elk dier
feiten betwistte, tweede onderdeel, doordat het bestreden arrest aanlegger veroordeelt uit Jwofde van bedrieglijke i'erduistering ten nadele van de echtelieden
Uenten-Drosson, zonder uitspraak te doen
over het op artikel 2230 van het Burgerlijk Wetboek gegroncl prejudicU~le geschil welk aanlegger bij zijn in boger
beroep genomen conclusies had opgeworpen:
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, waar het verklaart
dat de bij de wet vereiste beclrieglijke
handelingen door de eerste rechter juist
werden aangestipt, het bestreden arrest
de vaststellingen van de eerste rechter in
dit opzicht overneemt; dat deze erop
wijst clat aanlegger << bedrieglijke handelingen heeft aangewend, hetzij door valselijk de hoedaniglleid van veehandelaar
aan te nemen, hetzij door te veinzen voetstappen te doen in verband met die handel of met enige andere handel, hetzij
door geschriften of voorwerpen te vertonen welke hem een belangrijk financieel krediet verlenen », en dat ten gevolge van deze << bedrieglijke » handelingen en het vertrouwen dat aanlegger zodoende inboezemde, de benadeelden hem
de in de dagvaarding vermelde sommen
hebben overhandigd; dat eruit volgt dat
het arrest aldus ten laste van aanlegger
het bestaan wettelijk heeft vastgesteld
van elementen van bedrog welke tot toepassing Vllil artikel 496 van het Strafwetboek vereist zijn;
Dat het arrPst vervolgens beslist dat de
omstandigheid clat elk der feiten, waarvan het geheel de cloor aanlegger aangewende bedrieglijke hancleling uitmaakt,

afzonderlijk beschouwd, niet alle ke>nmerken van een bedrieglijke handeling
vertoont, niet ter zake dienend is;
Dat die vaststellingen en overwegingen
van het arrest een passencl antwoorcl verstrekken op de conclusies, en het arrest
noch artikel 97 van de Grondwet, noch
enige andere wetsbepaling heeft geschouden;
Over het tweede onderdeel :
Overwegencle clat aanlegger in ZIJn in
hoger beroep genomen conclusies liet gelden dat, aangezien het contract van bewaargeving betwist wordt, het bewijs
ervan overeenkomstig de regelen van het
Burgerlijk Wetboek diencle te worden geleverd, en dat, vermits zodanig bewijs
niet is bijgebracht, aanlegger als eigenaar bezat (artikelen 2230 en 2279 van het
Burgerlijk W etboek) ;
Overwegencle, enerzijds, dat het arrest,
bij verwijzing naar de redenen van de
eerste rechter, vaststelt dat de bewaargeving of consignatie het voorwerp is
geweest van een door aanl.egger afgeleverde schriftelijke erkenning;
Dat llet er anclerzijds op wijst dat d~
nienwe manier waarop de beklaagde de
feiten uitlegt, namelijk clat hij voor de
burgerlijke partij gouclstaven in de sluikllandel moest kopen, door zijn vorige
verklaringen worden gelogenstraft ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
II. In zover cle voor.ziening gericht is
tegen de over de vordering der burgerlijke partij gewezen beslissing
Overwegende clat aanlegger geen bijzonder middel inroept;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de koste>n.
30 november 1953. - 2" kamer. ~ VooTzitter, H. W 011ters, voorzitter. Verslaggeve1·, H. Bareel. Gel-ij lcl'ttidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
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VERJARING IN STRAFZAKEN.- VonDERING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. -,... QEGROND OP EEN WANBEDRIJF. GECONTRAVENTIONALISEERD WANBEDRIJF. VORDERING MEER DAN EEN JAAR NA RET PLEGEN
VAN RET MISDRIJF INGESTELD. GEEN OORZAAK VAN SCHOR-SING VAN DE VERJARING. BURGERLIJKE VORDERING VERJAARD.

De vm·der'ing van de blwg.el"lijlce pat·Uj,
gegmnd op een door .de bevoegde 1·echtsmacht gecontTaventionaliseerd wanbedrijf en ingesteld mem· dan een jaar
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-224na het plegen van het misdriif, ·is ve·l·jaard ind·ien geen oorzaalv van scho?·,sing van de ve'f'j aring voat·handen is; de
omstandigheid dat de b·tt?·ge?'lijlce vat·de·ring reeds ingesteld ·was, wanneer de
bevoegde rechtsmacht het wanbedrijf
gecontraventionalisee1:d heejt, is zonder
u{twerlcing (1). (Wet van 17 april 1878,

art. 23 en 26; wet van 30 maart 1891,
art. 1.)
(COLLAEUT, T.

VANDENUEYDT.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 december 1952 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
- Overwegende dat de voorzieningen samenhangencl zijn;
Over het enig middel : schencling van
de artikelen 1 van het Strafw~tboek, 22,
23 en 26 van de wet van 17 april 1878,
de voorafgaande titel bevattende van het
'Vetboek van strafvordering, 1 van de wet
van 30 maart 1891, tot aanvulling van
voormeld artikel 26 van de wet van
17 april 1878, en schencling van artikel 91
van de Grondwet, cloordat het bestreden
arrest, na de tegen de beklaagde ingestelde publieke vordering verjaard te hebben verklaard omdat, gelet op cle omstandigheden der .zaak, de feiten slechts het
toepassen van een politiestraf rechtvaardigen, niettemin de door de burgerlijke
partijen tegen aanlegsters ingestelde vorderingen ontvankelijk en gegToncl heeft
verklaard, dan wanneer die vorderingen
slechts op 11 october 1\l50 en 011 12 maart
1951 werden · ingesteld, clit is meer dan
zes maanden na de laatste daad waardoor
de verjaring van de publieke vordering
gestuit werd, en, in elk geval, meer dan
een jaar na de dag· der feiten, hetzij
4 juni 1948, en aldus aanlegster veroordeeld lleeft tot betaling van een scllaclevergoeding waartoe zij niet gehouclen
was:
I. Voor zoveel de voorziening van Collaert tegen de over de publieke vordering
gewezen beslissing gericht is :
Overwegende clat, vermits het arrest
de publieke vorclering verjaard heeft verklaard, cle voorziening bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
II. Voor zoveel de voorzieningen gericht
(l) Verbr., 7 januari 1946 (A1~·. T'e1·br., 1946,
blz. 4; B1tll. en PAsrc., 1946, I, 4); zie ook
verbr., 7 october 1940 (AlT. T' erb1·., 1940,
blz. 93; B1tll. en PAsrc., 1940, I, 244); NovEL-
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LES,

zijn tegen de beslissing over jle burgerlijke vorcleringen :
Overwegende clat de verzachtende omstandigheden waarvan de rechter !let bestaan heeft vastgesteld, met het wanbedrijf van af llet plegen ervan verbonden
zijn en aan dit misdrijf met terugwerkencle kracht het karakter van een overtrecling toeeigenen;
Dat, volgens de artikelen 23 en 26 van
tle wet van 17 april 1878, bevattende .de
voorafgaande titel van het Wetboek van
strafvordering, de nit een overtrediug
volgende burgerlijke vonlering, behouclens enige stuitings- of schorsingsoorzaak, zes maamlen na het plegen der
inbreuk verjaart;
Dat, mitsdien, de burgerlijke vorderingen ingesteld op 11 october 1950 en op
12 maart 1951, in de huidige stand der
wetgeving, niet zijn te bescllouwen als
cc regelmatig te bekwamer tijd ll ingestelcl, overeenkomstig artikel 26 van de
wet van 17 april 1S78, aangevuld bij artikel 1 van de wet van 30 manrt 1891, wijl
cle aan nanlegster Collaert ten laste gelegcle feiten van 4 juni 1\l48 dagtekenen
en de publieke vordering, volgens cle vaststelling· van llet arrest, seclert de 4° juni
1949 verjaarcl was;
Overwegencle clat llet arrest derhalve
cle in het micldel aangecluide wetsbepalingen geschonclen heeft ;
·
Om clie redenen, voegt {le voorzieningen
samen; verbreekt llet bestreden arrest,
clocll enkel voor zoveel het over de ·burgerlijke vorderingen uitspraak gedaan
heeft ; verwerDt de voorzieningen voor
het overige; beveelt clat melding van on{lerhavig arrest zal gemaakt worden OlJ
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt aanlegster Collaert tot een viercle der kosten, laat het
overige de Staat ten laste ; verwijst de
aldus beDerkte zaak naar llet Hof van
beroep te Luik.
30 november 1953. - 2e kamer. ~ Voorzitte?·, H.- Wouters, voorzitter. --'- Verslaggever, H. De Bersaques. - Gelij}c.luidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Ter-

micourt,

eerste

advocaat-generaal.

Ple'ite1·s, HH. Delacroix en Yan ·Ryn.
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VOORZIENING IN VERBREKING.. BESLISSINGEN WAARTEGEN MEN ZHJH KAN
VOORZIEN. STRA)'ZAKEN. BESCHTKKING VAN DE RAADKAMER W AARBIJ DE OVERJ.£AKING VAN DE STUKKEN AAN DE PROC'UREUI!GENERAAL, GELAST WORDT. ARTIKEL 13.3
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225VAN RET WETBOEK VAN STRAFVORDERING. VODRZIENING NIE'£ ONTVANKELIJK.

Kan geen aanleiding geven tot een voorziening in verbreking de beschikking
van de raadlcamer waarbij de overmalc'ing van de st'l!lclcen van een rech_t_sple!Jing aan cle tJrocu.rettr-genem.al_ btJ het
hof •van bet·oep lcrachtens a·rt"l/cel 133
van het vVetboelc van strafvordet·ing
yelast wonlt (1).
(LEBRUN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op de bestreden
beschikking, op 5 mei 1953 gewezen door
de Raadkamer van de Rechtbank van
eerste aanleg te Luik;
.
Overwegende dat de bestreden beschrkking enkel, bij toepassing van arti_kel 133
van het Wetboek van strafvordermg, de
overmaking van de stukken der rechtspleging aan ·cle procureur-generaal gelast;
Overwegende dat de wet aan de kamer
van inbeschuldigingstelling aileen de uitspraak ·opdraagt over de inbeschuldigingstelling van een beklaagde aan wle een
misdaad. wordt ten laste gelegd, en over
zijn verwijzing naar het hof van assisPn;
Overwegende dat, wanneer de raadkamer de mening is toegedaan dat de feiten
waarover het vooronderzoek heeft gelopen van aard zijn om tot het uitspreken
ener criminele straf te leiclen en dat de
telastlegging genoegzaam bewezen is, zij
in dat opzicht slechts uitspraak doet
onder voorbehoud van vollediging van het
onderzoek der door het vooronderzoek
opgeleverde gegevens, tot hetwelk de kamer van inbeschuldigingstelling, uit
kracht van de artikelen 133, 218, 221 en
231 van het Wet!Joek van strafvordering,
gehouden is over te gaan;
Dat derhalve de beslissing van de raadkamer ten gevolge waarvan de rechtsplegingsstukken aan de kamer van inbeschuldigingstelliug dienen te worden voor·gelegd, uiteraard en uit aallll?-erking van
haar voorwerp geen aanleidmg tot een
voorziening in verbreking geven kan;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
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BESCHERMING
VAN
DE
MAATc
SCHAPPIJ 'l'EGEN DE ABNORMALEN (WET TOT). lNTERNERING VAN
EEN KRANKZINNIGE OF ABNORMALE BEKLAAGDE. -- NOCH VOOBAFGAANDELIJKE INOBSERVA'l'IESTELLING, NOCH GENEESKUNDIG VEBSLAl1
IN DE LOOP VAN DE RECHTSPLEGING. -WETTELIJKHEID.

De interne·r'ing vath een belc!aayde wellce
bij toepassing van artUcel 7 van de tt,et
van .9 april 1930 gelast wor·dt, hoeft
niet nooclzalcel-ijlc te worden voot·afgegaan clooT een inobservatiestellilng ot
do01· een in de loop van de rechtspleging opyesteld _qeneeslctmdig vet·sla_q (2).
(NOURY.)
ARREST.

van beroep te Brussel).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 october 1953 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel, kamer
van inbeschuldigingstelling;
Over het middel : schending van de
artikelen 1, 2, 3 .en 7 van de wet van
9 april 1g30 tot bescherming der maatscllappij, doordat de bestreden beslissing
vastgesteld heeft dat aanlegger, beschuldigde, die voorheen geinterneerd was geweest doch in vrijheid werd gesteld, op
het ogenblik der feiten en steeds nog toen
de rechter in hoger beroep uitspraak deed,
door erge geestesstoornis of geesteszwakheid was aangedaan, en zijn internering
gelast heeft, zonder dat hij vooraf in
observatie werd gesteld en zonder dat
een geneeskundig verslag werd opgemaakt :
Overwegende, aan de ene zijde, dat volgens artikel 2 van bovengemelde wet, de
inobservatiestelling in de psychiatrische
afdeling van een strafinstelling enkel kan
worden gelast op schriftelijke vordering
van het openbaar ministerie of op schriftelijk verzoek van de verdachte of van
dezes raadsman;
Overwegende dat in onderhavig geval,
noch het openbaar ministerie, noch de
verdachte of zijn raadsman om toepassing van die maatregel hebben verzocht;
Overw.egende, aan de andere zijde, dat,
opdat de internering vau een beklaagde
bij toepassing van artikel 7 van de wet
van 9 april 1930 worde gelast, door deze
wetsbepaling niet vereist wordt dat de
beklaagde vooraf in observatie worde gesteld in de psychiatrische · afdeling van
een strafinstelling; clat het volstaat dat

'(1) Raadpl. de con~lusie van de beer procureur-generaal Paul Leclercq v66r verbr., 27 februari 1922 (B·ull. en P ASIC., 1922, I, 176).

(2) Verbr., 22 juli 1935 (Bull. en PASIC.,
1935, I, 332, en nota's 2 en 3).

30 november 1953. - 2• kamer. - Vom·zitter, H. Wouters, voorzitter. Verslaqge·vet·, H. Giroul. Gelijlcluidende
cOJicltts·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleiter, H. Barbay (van de Balie bij het Hof

VERBR.,

1954. -

15

-226op wettelijke wijze bewezen worde dat de
beklaagde in de in artikel 1 van voormelde wet beschreven geestestoestand verkeert;
Dat het middel naar recht faalt;
Overwegende verder, dat slechts feitelijke beschouwingen in aanleggers memorie worden uiteengezet welke buiten
de beoordelingsbevoegclheid van het hof
vallen;
En overwegende dat de substantH\le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en dat de
beslissiug wettelijk is ;
Om die redenen, verwerpt cle voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
30 november 1953. - 2" kamer. - VoorzUte1·, H. Wouters, voorzitter. Verslaggeve1·, H. Demoulin. - Geli,ilcl1ticle-nde
oonalusie, H. Raoul Hayoit de Tenni-

court, eerste advocaat-generaal.
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1"

YOOB.ZIENING IN YEHBB.EKING.
ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. ~ BETEKEND AFSCHRIF'l' VAN HE'l' VEHZOEKSCHRIFT
TO'l' VERllREKING.- AFSCHRWT DAT DE VAS'l'STELLING DIENT 'l'E BEHELZEN JJA'L' HF;T ORIGINEEL VAN HET VERZOEKSCHRIF'J' DOOR DE
AANLEGGER OF ZIJN GEMACH'I'IGDE ONJJER'l'EKENJJ IS.

2"

YOOB.ZIENING IN YERBB.EKING
ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN.- YERZOEKSCHRI~~r
TOT VEHBREKINU INGEDIEND
DOOR DE STAAT.· 0NDERAAN HET VERZOEKSCHRIF'r AANGEBRACH'l'E HAi'ill'l'EKENING.
HANilTEKENING GEACH'l' DIE VAN llE DilmCTEUR DER, BELASTINGEN TE ZIJN.
-

3°

VOOB.ZIENING IN VERBHEKING.
ZAKEN_ VAN' DIRJ~CTE BELASTINGEN. ~ ExI'LOOT VAN BETEKENING VAN IlE'l' DOOH llE
S•rAA'I' INGEDIEND VERZOEKSCilHH"I' TOT VERBREKING. EXPLOOT DAT NIE'l' NOODZAKELI,JK DE HOEDANIGHEID EN JlE NAAM DIENT TE
VERMELDEN VAN DE A:&IB'I'ENAAI! DIE HET VERZOEKSCHRIF'l' ONDER'l'EKENDE.

-1° en 5°

INKOMS'.rENBELAS'l'INGEN.
l'tECLAMA'riE VAN DE SCH~TP!.lCH'l'IGE TEGEN HE'l' BED:fiAo VAN ZIJN AANSLAG. YERZOEK OM INLICHTINGEN DOOR DE AD:r.HNISTRATIE. GEVOLG, AANGAANDE llE TOEKOMST
VAN DE •RECLAMATIE, VAN HE'l' NIE'l' VOORLEGGEN_, DOOR DE SCHATPLICH'l'lfH~, VAN DE GEVRAAGDE GEGEVENS.

(1) Zie verbr., 9 december 1935 en 6 april
1936 (B·ull. en PASIC., 1936, I, 82 en 212);
23 maart, 1948 (Arr. Verb1·., 1948, blz. 176;
Bull. en PASIC., 1948, I, 202,' en nota 2).

6°

INKOJ\'IS'.rENBELASTINGEN. EXTRABELASTING OI' DE IN OORLOGSTIJD BEHAALDE EXCEPTIONELE DATEN. BELA81'BARE INKOMSTEN. INKOMSTEN WAARONDER
BEGREPEN ZIJN, BOVEN DE VASTGES'l'ELDE VERMOGENSACCRESSEN, OOK DE SOMMEN WELKE
TOT HET DEKKEN VAN DE UITGAVEN ((A FONDS
PERDUS Jl BESTEED WERDEN EN NAMELIJK TOT
DE GEZINSUI'fGAVEN, AL WEZEN ZI,J AL DAN
NIET NORMAAL.

7°

INKOMS'l'ENBELASTINGEN.
YERBE'l'ERING, DOOR DE ADMINIS'l'RA'l'IE, VAN
EEN ONJUIST .BEVONDEN AANGIF"fE. l'tAMING
VOLGENS DE GEZAMENLI.TKE IN AANMERKlNG
GENOMEN TEKENEi'i OF INDICIEN VAN GEOOEDHEID.

1
'

1 o Awngezien fl,e voo•rzienting in zaken van
direote belastingen b-i,i wege van een
verzoelcsahrift 1.om·at ·ingesteld, dient
dit vwrzoeksclwift noodzakelijlc te worden onde·rtelcend cloo1· cle aanle.qgm· of
zijn g,em.nahtigcle en dient bi,igevolg het
oncle·rtekend nfsahrift vctn het ve>·zoeksolw·l:ft noo,dzakelifll: cle vctststel!ing te
behelzen dat die substan.tiele foTmalitfJit verv1aa is geweest (1).
2" De handtelcening aangebraaht onde>·aan het verzoeksahrift tot ve1·breking
flat aoo1· de Staat wo1·dt ingecliend tegen
het in zal.;en va41 directe bela;;tingen
r1e1vezen a?Test van een hot vwn bm·oep
·worclt geaoht, beho1tclens tegenbewijs,
cUe vnn de directem· de1· belastingen te
zijn (2).
iJo Het ea;ploot vnn betekening van het
ve>·zoelcsohrift tot ve?·1J,·eking .in zaken
Vl1!1~ rZireote 1Je/,ast-ingen dient niot noodznkelijk de hoe,dctn·igheicl van cle am.bte-nawr cl:ie het 'IJ,fJ.?"Zoeksoh·rift ondert<;lcencle noah z·[J"n nnctm te vermelclen,
clcta1· ae vennelcling, in het betekencl afsahrift van het ve,·zoeksahrift, van zijn
dn,tum en Vl1!1t het nnn1vezig zijn van clo
ha!l'!cltekening, van de .a,anlegger i1e ver·wee?·cler in de mogelijkheia stelt de
·regelnwtigheid de1· proaed·u,,-e ?ll~ te
ga,rm (3).
4" H et n·iet ·ve1·strelcTcen ·vwn antwoord.
clom· cle sohntpliahtige, op cle 1Jen::oeken
om inl-iohtingen aoo·r de cHlministraUe
'/DeUce tot he1n ge?'iaht zijn ten gevol_q.e
vctn zijn ?'eala.n1ntie tegen het bed1·ag
vnn zi.fn aanslctg, of het niet voo>·leggen•vnn ae he1n ten [!evolg,e vnn clie ,·ec1.et-mat-be ge·v?,aag.cle gegevens, verlr:m,en aan
cle MlminisM·aUe het reoht niet tot een
aansla.g vnn mnbtswege ove·r te ga.a.n.
cloah a,lleen het recht, voo1· de di>·eote~w,

(2) Verbr., 23 september 1929 (Bull. en
PASIC., 1929, I, 309, 2").
(3) Zie verbr., 26 september 1927 (Bull. en
PAsrc., 1927, I, 293) ; 23 september 1929 (ibid.,
1929, I, 309, 4").

