
ARJ{ESTEN VAN HET HOF VAN VERBREKING 

NEDERLANDSE TEKSTEN 

-----

JAARGANG 1947 

2° KAMER. 6 Januari 1947. 

HERZIENING. VEROORDELING VAN EEN 
VERDACHTE DOOR DE KRIJGSRAAD. - VER
KLARING VAN PLICHTIGHEID, UITGAANDE VAN 
DE CORRECTIONELE RECH'l'BANK, VAN EEN AN
DERE VERDACHTE, WEGENS HETZELFDE FElT, 
DOOR MET AANNEMING VAN EEN VERSCHONING 
DIE VAN RECHTSVERVOLGINO ONTSLAAT. - 0N
VERENIGBAARHEID VAN DIE BESLISSINGEN. -
HERZIENING AANGEVRAAGD DOOR DE MINISTER 

. VAN JUSTlTIE. - ·VERNIETIGING VAN DE BEIDE 
BESLISSINGEN. - VERZENDING NAAR EEN HOF 
VAN BEROEP. 

Wanneer· een veroonleling, gewezen clam· 
een lwijgsraad e'ne'rzijds, en een ver
lclar-ing van plichtigheid met aanne-m-ing 
van een van rechtsvervolging ontslaande 
verschoning, nitqaande van een cmTec
t·ionele r·echtbartlc, ander·zijds, wenleri 
witgesprolcen wegens een zeltde teit te
r~en verschillende verdachten, dat de 
beide in lcracht van gewijsde ger~ane 
ronnissen niet ve·renigbaar zijn en dat 
het bewijs van de onsctw.ld van een van 
rle belanghebbenden blijkt nit de tegen
stl"ijdi{!heid van die beslissinr~en, vernie
tigt het Hot van verbr·elc·inrJ, op de vor
del'inrJ van z·ijn proctwettr-gener·aal, 
hanclelend in opdracht van de MinisteT 
van justitie, de beide beslissinr~en ·en 
verzenclt het de zaalc tw.ar· een hot van 
be'I'Oep (1). (Wetb. strafvord., artt. 443, 
444 en 445; wet van 18 ;Turri 1894.) 

(PROCURiEUR-GENERAAL BIJ HET HOF 
VAN VERBREKING, T. VANHOl:NACKER EN BUYSSE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gezien het requisitorium 
van de Heer procureur-generaal luiclende 
als volgt : 

« Aan cle Heren voorzitter en leden cler 
tweede kamer van het Hof van verbre
king; 

(1) Zie verbr., 10 Augustus 1944 (Bull. en 
PASIC., 1944, I, 447). 
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ll De ondergetekende Procureur-Gene
raal heeft de eer Ued. uiteen te zetten dat 
bij brief nr 111946 A. D., algemene direc
tie del. 20. November 1946, de Heer Minis
ter van justitie hem gelast heeft een aan
vraag tot llerziening bij !let Hof van ver
breking in. te dienen bij toepassino· van 
artikelen 443, 1°, en 444 van het w:tboek 
van strafvordering, gewijzigd door de wet 
van 18 Juni 1894; 

ll Deze aanvraag is op de volgencle fei
ten gegrond : 

ll Bij vonnis geveld op tegenspraak de 
17 April 1945 door cle Krijgsraad te Kort
rijk en in kracllt van gewijsde getreden, 
werd de genaamde August Vanlloenacker 
Iandbouwer, geboren te Moen de 1 Maart 
1878, er wonende, Bossnitstraat, 58, ver
wezen tot vijf jaar geyangenisstraf en 
ontzetting, voor een termijn van tien jaar, 
van de recllten voorzien bij artikel 31 van 
het Strafwetboek nit lloofde van te Moen 
in de nacllt van 10 op 11 Februari 1945' 
gelclen die hem niet toebehoorclen pedrieg: 
lijk te llebben weggenomen ten nadele 
van-Celina Lecluyse, dit met behulp van 
braak, inklimming of valse sleutels met 
de omstandigheicl dat het feit get;leegd ~ · 
werd in oorlogstijd, tijdens de vercluiste
rin~ in een plaats waar de verduistering 
door de bevoegde overheid bevolen werd · 

ll Op 2 April 1946 versclleen v66r de Cor: 
rectionele Reclltbank te Kortrijk de ge
naamde Cyriel-Odiel Buysse, spinner, ge
boren te Hulste, de 13 Februari 1906, 
wonende te Moen, Vaartstraat, 31. Vier 
wanbedrijven waren te zijnen Iaste ge
legd waaronder het volgende : te Moen 
in de nacht van 10 op 1l Februari 1945: 
met behulp van braak, inklimming of 
valse sleutels, een som van 5.000 Franse 
frank en 200 Belgisclle frank, welke hem 
niet toebehoorden, bedrieglijk te hebben 
weggenomen ten nadele van Celina Le
cluyse; 

ll Bij vonnis del. 2 April 1946, op tegen
S]1raak en in kracht van gewijsde getre
den, werd Buysse plichtig verklaard nan 
de 'vier wanbeclrijven, cloch ontslagen nit 
Iwofde van de diefte ten nadele van Ce-
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lina Lecluyse hierboven aangeduid, bij 
toepassing vai1 ·artikel 4fl2 van het Straf
wetboek, om reden · dat deze diefte ge
pleegd we-rd ten nadele van zijn .schoon-
moeder; · 

)) Het schijnt te blijken nit cle onderzoe
ken dat de cliefte weskwestie gepleegcl ten 
nadele van Celina Lecluyse slechts door 
een persoon werd gepleegd ; 

ll Daaruit volgt dat de veroordeling 
van August Vanhoenacker, uitgesproken 
door de Krijgsraad te Kortrijk cle 
17 April 1945, niet overeen te brengen is 
met de verklaring van plichtigheid van 
Cyriel-Odiel Buysse, geveld door de Cor
rectionele Rechtbank te Kortrijk de 
2 April 1946; 

. ll Het bewijs van de onsclmld van Van
hoenacker of van Buysse blijkt nit. de te
genstrijdigheid van deze beslissingen; 

ll Oin die redenen, en gelet op artike
len 443, 444 en 445 van het Wetboek van 
strafvordering, gewijzigd door de wet van 
-18 Juni · 1894, vordert de onclergetekende 
Procureur-Generaal dat het aan het Hof 
zou behagen beide voormelde vonnissen 
van de Krijgsraad te Kortrijk en van 
de Correctionele Rechtbank te Kortrijk 
te vernietigen, de zaken in de stand van 
de rechtspleging naar een hof van beroep 
te verwijzen; 

ll Brussel, de 29 November 1946, 

ll Namens de Procureur-Generaal, 
Jl De Advocaat-Generaal, 

COLARD: ll 

Gelet op artikelen 443, 1 o, 444, 445 en 
446 van het Wetboek van strafvordering, 
gewijzigd door de wet van 18 J uni 1894; 
vernietigt de vonnissen ten laste van Au
gust Vailhoenacker en Cyriel'Buysse we
gens gekwalificeerde diefstal van geld
sommen gepleegd ten nadele van Celina 
Lecluyse in de nacht van 10 op 11 ·Fe
brmiri 1945, uitgesproken door de Krijgs
raad te Kortrijk op 17 April 1946 en door 
de Correctionele Rechtbank te Kortrijk 
op 2 April1946; beveelt dat onclerhavig ar" 
rest zal overgeschreven worden op de re
gisters van de Krijgsraad en van de Cot
rectionele Rechtbank te Kortrijk en dat 
melding er van zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissingen; 
verwijst cle zaken in de stand der rechts
pleging naar het Hof van beroep te Ge:p_t; 
kosten ten laste- van de Staat. 

6 Januari 1947. - 2• knmer. - Vo01'Zit
tm·, H. Wouters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Simon. -
Gelijlcl1ticlencle corwlltsie, H. Colard, ad
vocaat-generaal. 

1• KAMER'. - 9 Januari 1947. 

OPENINGSTAXEJ VAN EJEJN DRANK
SLIJTEJRIJ. - EllS TOT TERUGGAVE VAN 
RET ONVERSCRULniGDE. - GESTEUND OP RET 
GEBREK AAN EEN WETTELJ.JKE TITEL VAN AAN
SLAG. ----' GEWONE BEVOEGDHEID VAN DE RECH
TERLIJKE MACHT. - GES1'EUND OP DE VER
KEERDE TOEPASSING VAN F.EN WETTELIJKE TI
TEL VAN AANSLAG. - BEZWAAR BIJ DE DIREC
TEUR DER BELASTINGEN EN VERRAAL VOOR HET 
ROF VAN BEROEP. 

De e·is tot tentggave van het beclrag van 
cle openingstaxe vwn een cl1·anlcslijte·rij, 
zogezegfl onverschnZcligcl betaalcl, be
hom·t slechts tot fle ge-wone bevoertclheicl 
van cle 1·echterlijlce macht inclien hij tJC
ste·nncl is op het geb1·elc aan een wette
lijlce Utel van aanslag; wanneer hij ge
stmmfl is op een verlceerfle toepassing 
van een wettelijlce tUel van aanslag, 
moet het bezwaa1· wo1·flen ingefliencl bij 
fle cli1·ectem· fler belctsUr1gen, onfler voo1·
beho1tfl van ve1·hactl v661· het hof van 
bemep (1). 

(VAN DEN ,STOCK, T. BEREER VAN FINANCIEN.) 

ARRES'r. 

I-IEJT HOF ; - Gelet op de voorziening 
gericht tegen het arrest, op 22 September 
1944, cloor het Hof van beroep te Brussel, 
tussen partijen op tegenspraak gewezen; 

Over het enig middel van verbreking, 
schending van artikelen 92 en 97 der 
Grondwet, 142 en 470 van het Wetboek van 
burgerlijke recht~pleging, 21 van de wet 
van 25 :M:aart 1876 ; 1319 en 1320, 1376 en 
1382 van het Burgerlijk Wetboek; 6, 7, 
8, 9, 10, 11 van de wet van 29 Augustus 
1919 betreffende de slijterijen van gegiste 
clranken; 57, 58, 59, 60 en 61 van de wet 
van 31 December 1925 tot wijziging van 
cle wetgeving in zake rechtstreekse belas
tingen en daarmede gelijkgestelde taxes : 
I. .doorclat liet bestreden arrest het vonnis 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel del. 17 November 1942 bevestigcl 
heeft, clie zich onbevoegcl verklaardc had 
om kennis te nemen van de eis, ten titer 
van terugvordering van bet onverschul
digcle, -van de som van 12.796 frank ont
vangen als regeling van een vijfjaarlijkse 
openingstitxe van een herberg gevestigd te 
Sint-Joost-ten-Node in nr 29 van de steen
weg op l~euven, dan wanneer geen belas
ting;wet de inning van deze som toeliet, 
clat het hier niet gaat over een' betwisting 
betreffende, hetzij de interpretatie, hetzij 
de toepassing van de belastingwet, maar 
eenvouclig over een ten onrechte gedane 

(1} Zie verbr., 7 Juni 1934 (Bull. en PAsrc., 
1934,; I, 310); 25 Mei.en·12 October 1939 (ibid., 
1939, I, 266 en 415). -
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inning die aanleiding geeft tot de eis tot 
terugvordering van het onverschuldigde, 
welke tot de bevoegdheid der gewone 
rechtbanken behoort; II. doordat het be
streden arrest het exploot van dagvaar
ding en de conclusies van aanlegger mis: 
kend heeft, luidens welke deze de terug
vordering eiste van een bij vergissing be
taalde som en niet de toepassing vroeg 
van de fiskale wetgeving; III. doordat, om 
over de bevoegdheid cler rechtbanken te 
beslissen, het bestreden arrest slechts re
kening mocht houden met de eis zoals deze 
uit het exploot van dag\'aarding bleek : 

Overwegende dat, volgens zijn exploot 
van dagvaarding, Van den Stock be
weerde dat de aanslag te zijnen laste ge
vestigd .wegens de opening van een nieuwe 
drankslijterij, en die hij gekweten had, 
niet gerechtvaardigd was, daar de drank
'slijterij die er het voorwerp van uit
maakte slechts de voortzetting was van 
een vorige slijterij, waarvoor de taxe 
vroeger door hem werd betaald; dat hij 
om deze redenen de Belgische Staat dag
vaardde tot teruggave van de tweede be
taling, deze zijnde onverschuldigd gedaan 
geweest; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de zin van deze dagvaarding hoegenaamd 
niet miskent, maar met reden beslist dat, 
het bezwaar alzo zijnde, dit alleen bij de 
directeur der belastingen had mogen inge
diend geweest zijn, onder voorbehoud van 
verhaal v66r het hof van beroep, en clit 
in de door de wetten betreffende het on
derwerp opgelegde termijnen ; 

Overwegende dat de eis tot teruggave 
van het onverschuldigde tot de gewone 
bevoegdheid van de rechterlijke macht 
slechts zou kunnen behoren, indien hij 
- quocl non - steunde, niet op een ver
keerde toepassing van een wettelijke titel 
van aamllag, maar op het gebrek zelf van 
dergelijke titel ; 

Waaruit volgt dat het middel in geen 
enkel van zijn onderdelen gegrond is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt de aanlegger tot de kos
ten en tot de schadevergoeding van 150 fr. 
jegens de verweerder. 

9 Januari 1947. - 1e kamer. - Vom·-· 
zitte·r, H. Soenens, eerste voorzitter.- Ver
slaggever, H. Fettweis. - Gelijlcltticlende 
conclttsie, H. Colard, aclvocaat-generaal. 
- PleUers, HH. Resteau en Van Leyn-
_seele. 

2e KAMER. - 13 Januari 1947. 

1o INKOMSTEJNBELASTINGEN. - GE
BREK AAN · INDIENING VAN VERANTWOORDINGS
STUKKEN, HETWELK ENKEL TOT GEVOLG , 
HEEFT DE BEREKENING ZELF VAN HET BELAST
BAAR BED RAG VAN DE AANGEGEVEN INKOMSTEN 

TEGEN TE WERKEN. - TUSSENKOMST VAN DE 
FISKALE COMMISSIE NIET VEREIST. 

2° INKOMSTENBELAS;TINGEN. - FIS
KALE COMMISSIE GERAADPLEEGD IN EEN GEVAL 
WAARIN DE WET HET NIET VEREIST. - ZON
DER BELANG NA TE GAAN OF DIE TUSSENKOMST 
IN DE WET'l'ELIJKE VORME'I IS GESCHIED. 

go REDENEJN VAN DE VONNISSEJN EN 
ARRESTEN.- IN ZAKlcN VAN DIREC'l'E BE
LAS'l'INGEN. - VENNOOTSCHAP DIE CONCLU
DEERT DAT HAAR INKOMS'l'EN ZOUDEN WORDEN 
VERMINDERD MET DE SOMMEN DIE ZIJ H,EEF'l' 
BESTEED TOT BETALING VAN SCHULDEN VAN HAAR 
LEDEN. - EIS GESTEUND OP HET BEWEERD BE
LANG VAN DE VENNOOTSCHAP DIE SCHULD TE 
BE'l'ALEN TO'l' BEHOUD VAN HAAR KREDlET. -
ARREST DAT BESLIS'T DAT DIE BETALING, GE
DAAN BUI'l'EN ELKE WETTELIJKE OF CONVEN
TIONELE VERBIN'l'ENIS, EEN, GIF'l' UITMAAKT, 
WELKE NIET VAN DE INKOMS'l'EN MAG WORDEN 
AFGETROKR'EN. - GEEN PASSEND AN'l'WOORD 
OP DE CONCLUSIES. - GEBREK AAN REDENEN. 

1 o TVanneer het geb?'elc aan inclien;ing va1~ 
vemntwom·clingsstttlclcen tot enig gevolg 
heett cle be1·elcening zelf van het belast
baa1· becl1·ag van cle aangegeven inlcom
sten tegen te werlcen, is cle tttssenkomst 
van cle f{slcale commissie niet vereist (1). 
(W etten betreffende de inkomstenbelas
tingen, samengeschakeld op 6 Augustus 
19g1, artt. 15 en 56.) 

2° W annee1·, alhoewel in een geval waarin 
cle ·wet zu.llos niet vereist, cle fislcale com
missie wercl geraaclpleegd, is het zoncler 
belanu na te gaan of cl·ie tussenlcomst is 
geschiecl ·in cle wettelij lee vonnen (2). 

go Is niet wettelijlc gemotivee1·cl het ar-
1"est clat we·igert vcm cle inlcomsten vcm 
een vennootschap zelcere sommen af te 
trelclcen, cl·ie clom· haar werclen besteecl 
tot betal-ing van een schttlcl van haw· 
leclen, om cle enige 1·eclen clat clie beta
ling, geclaan buiten ellce wettelij lee of 
conventionele verbintenis, een gift· zott 
ttitmalcen, clan wannee1·, orn clie aft'f(;lc 
te belcomen, cle vennootsclwp in haa1· 
conclusies hacl cloen .Qelclen clat, ten 
eincle haa1· eigen lcmcliet te behattclen, 
zij e1· belanu bij had clie schulcl te .be
talen. 

(1° BEHEER VAN FINANCIEN, T. 1'. V. B. A. 
WOLFF EN (Jie; 2° P. V. B. A. WOLFF EN cie 
'l'. BEHEER VA~ FINANCI1;N.) 

ARREST. 

HEJT HOF ; - Gelet op het bestreclen 

(1) Verbr., 4 April 1938 (Bull., en PAsrc., 
1938, I, 135); 7 Maart 1939 (A1·r. J1e,·b,·., 1939, 
blz. 76; Bull. en PAsrc., 1939, I, 119); zie ook 
de voetnota 1 onder verbr., 5 Maart 1940 
(Bull. Bn PAsrc., 1940, I, 74). 

(2) Verbr.,. 7 Maart 1939 (ATr. J1erb,·., 1939, 
blz. 76; Bull. en PAsrc., 1939, I, 119). 
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arrest, gewezen door het Hof van beroep 
te Brussel op 11 Juni 1941; 

Overwegende dat de voorzieningen op cle 
l'Ol ingeschreven ·sub nis 6538 en 6539 ver
lmocht zijn, dat ze gericht zijn tegen het
zelfde arrest, dat de er door opgeworpen 
vraagpunten dezelfde partijen aanbelan
gen en het versclmldigcl zijn van dezelfde 
belastingen betreft; clat ze clus dierien sa
mengevoegcl en er over door een en zelfcle 

_arrest client gestatueerd; 
I. Betreffencle de voorziening van cle 

Belgische Staat (beheer der rechtstreekse 
belastingen) : 

Over het enig miclclel, schencling van 
artikel 97 en 112 der Gronclwet, 55 en 56 
der wetten betreffencle de inkomstenbelas
tingen, samengeschakelcl bij koninklijk 
besluit van 6 Augustus 1931, van artikel 1 
van het koninklijk besluit van 12 October 
1930, en dienvolgens van artikel 9 van het 
koninklijk besluit van 13 Jariuari 1933 
aangaancle cle na tionale crisis bij drage_ en 
1 der wet van 23 December 1933, houclencle 
de Rijksniiddelenbegroting vooi· fiet 
clienstjaar 1934, doordat llet bestreden ar
rest cle vernietiging beveelt der aanslagen 
voor het clienstjaar 1934 om de niet af
doende reden clat llet advies van de door 
de taxerende controleur der belastingen 
gehoorde fiskale commissie _nietig is, dat 
deze commissie, in cctsu-~ noodzakelijk 
moest g~hoord worden en dat de nietig
heicl van gezegd advies de nietigheid der 
aanslagen medesleept : 

Overwegencle dat het bestreden arrest 
beslist « clat het. geschil noodzakelijk 
moest aanllangig worden gemaakt bij de 
fiskale commissie, vermits het beheer de 
aangifte had verworpen, namelijk wegens 
gebrek aan het overleg11:en van bewijs
stukken; clat het clienvolgens van belang 
was het cijfer der belastbare inkomsten 
vast te stellen, wat in de bevoegclheicl van 
de commissie viel )) ; 

Overwegencle dat nit de samenvoeging 
van artikelen 55 en 56 der samengescha
kelcle wetten en nit de strikt beperkte zen
cling de fiskale commissies blijkt, da t het 
gebrek aan overleggen van de bewijs
stukken het raaclplegen van gezegde com
missies slechts oplegt wanneer dat gebrek 
de bepaling van het cijfer der inkomsten, 
groncl van de be lasting, onmogelijk maakt; 
clan wanneer, zo het gebrek aan overleggen 
van bewijsstukken voor enig gevolg heeft 
de berekening zelf der belastingen en de 
toepassing der wettelijke beschikkingerl 
die ze beheersen tegen te werken, 't is te 
zeggen, de bepaling van het bedrag tot 
beloop waarvan de aangegeven inkom
sten belastbaar zijn, de tussenkomst der 
fiskale commissies niet vereist -is ; 

Overwegende clat het bestreden arrest, 
clienvolgens, met te verklaren, dat cle tis
kale commissie, door het enig feit van 
gebrek a an overleggen van bewijsstuk-

ken, noodzakelijk ·van bet geschil moest 
kennis nemen, en met aan deze collllllissie 
bevoeg·dheid toe te kennen om het cijfer 
der << belastbare ll inkom:;ten te bepalen, 
de in het middel aangeduide beschikkin
gen heeft geschonden ; 

Overwegende dat, de fiskale commissie 
geraaclpleegd geweest zijnde in een geval 
waarin de wet haar tussenkomst niet op
legde, het zoncler belang i,; na te gaan of 
die tussenkomst in de wettelijke vormen 
heeft plaats gehacl; 

Dat het "middel .clus gegrond is; 

II. Betreffende de voorziening van de 
personeiivennootschap met beperkte aan
sprakelijkheicl F. M. Wolff en voor zoveel 
als nodig der consoorten Frederic, Isidore 
en Marie-Louise Wolff : 

Over het tweecle mid del, schending van 
artikelen 97, 110 en 111 der Grondwet, 
25, § 1, 26, §§ 1 en 2, 27, § 1; der wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, samen
geschakeld door Koninklijk besluit van 
6 Augustus 1931 en, vopr zoveel als nodig, 
van 12 September 1936, 11.34, 894 en 1.892 
van het Burgerlijk Wetboek, artikel 2 van 
de wet vim-15 Decf~mber 1872 op de hande
laars, doordat het bestreden arrest be
slist heeft, in strijcl met de conclusies v66r 
het hof genomen, wat de clienstjaren 1933 
(navorclering 1935) el\). 1935 betreft, dat de 
door de aanleggers in cassatie ten bate 
van de vennootschap Hendrickx en Cic 
geclane uitbetalingen het karakter van een 
gift vertonen, en, te dien titel, voor de 
berekening cler belastingen nit het passief 
moesten geschrapt worden : 

Overwegende dat het middel, met het 
oog op de conclusies door aanlegster v66r 
het !1of van beroep genomen, aan het ar
rest verwijt de beslissing, waardoor het 
aan de uitbetalingen, waarvan sprake, het 
kar'akter van een gift toekent, niet op 
voldoende wijze te hebben gemotiveerd; 

Overwegende dat nit de vaststellingen 
van het bestreden arrest blijkt dat aan
legster aan de schuldeisers cler vennoot
scllap bij wijze vari eenvouclige geldschie
ting, A. Hendrickx en Cio,· waarmecle ze 
geen enkele wettelijke of conventionele 
band had, 1.500.000 frank in 1933 en 

· 645.179 fr .. 74 in 1935 heeft uitbetaald; dat 
de vennoten der vennootschap F. M. Wolff 
en Qie ook de vennoten zijn van de vennoot
schap Hendrickx en dat ze persoonlijk de 
kreclieten, welke cleze la.atste vennoot
schap van een bank bekomen had, voor 
a val getekend had den; 

Overwegende dat de aanlegster, om te 
bekomen dat de sommen waarvan spraak, 
voor de vaststelling van de belasting, van 
haar inkomsten zouden afgetrokken wor
den, in haar conclusies, genomen v66r het 
llof van beroep, deed gelden, enerzijds, 
clat de partijen het inzicht hadclen de liti
gieuze sommen te beschouwen als uitge· 
keerde winsten, maar voor het beclrag 
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waarvan de vennoten ann de vennootschap 
Wolff en Ci• last zouden gegeven hebben 
de betaling er van te hunner Wltlastirig te 
doen; anderzijds, dat ze moreel verplicht 
was de schulden van de vennootschap 
Hendrickx en Cle te betalen omdat cle te
kortkoming van deze VPimootschap deze 
zou medegesleept hebben van haar ven
noten, en alzo haar eigen krediet zou be
nadeeld hebben; 

Overwegende dat het ondernomen arrest 
verklaart « dat deze bewering, die slechts 
door veronderstellingen gestaafd is, geens
zins haar rechtvaardiging in de werke
lijkheid der· feiten vindt; dat het volstaat 
vast te stellen dat beide vennootschappen 
elk een onderscheiden juridisch wezen uit
maken en . tegenover elkander geen enkel 
wettelijke of conventionele verbintenis 
hebben »; 

Overwegende dat het arrest nit deze 
vaststellingen afieidt, zonder daaromtrent 
andere uitleg te verstrekken, dat de liti
gieuze uitbetalingen het karakter van een 
gift vertonen en, te dien titel, voor de 
berekening van de belasting, nit het pas
sief moeten geschrnpt worden; 

Overwegende dat de giften niet vermoed 
worden; 

Overwegende dat de vennootschap Wolff 
en Ci~, met een schuld if' betalen waar
voor ze niet persoonlijk aansprakelijk 
was, in haar eigeit belang kan gehandeld 
hebbEm, zoals zij het beweert; dat, inclien 
zij zelf geen belang erbij had de schuld, 
waarvan sprake, te liquideren, zij dan 
nog het inzicht kon gehad hebben, alle 
begrip van gift uitgesloten, de nitbetaalde 
sommen, door de rechtsmiddelen die voor 
haar openstonden, terug te vordereri; 

Overwegende dat het bestreclen arrest, 
- met zich te onthouden de feitelijke ele
menten aan te halen, die van aard zouden 
geweest zijn te bewijzen, in strijd met de 
conclusies van aanleg:;;ter, dat de uitgaven 
het karakter van een gift vertoonden, -
zijn beslissing niet wettelijk gemotiveerd 
heeft, en alzo het Hof in de onmogelijk
heid heeft gesteld zijn toezicht nit te oefe
nen; 

Overwegende dat nit deze beweegrede
nen voortvloeit dat het bestreden arrest, 
met te statueren zoals het deed, de in het 
midclel bedoelde bepalingen heeft geschon
den; dat het middel dus gegrond is ; 

Overwegende dat, wijl het tweede mid
del cle ·verbreking moet medeslepen van 
het [\rrest in de mate waarin het door 
aanlegster bestreden is, het eerste en het 
derde middel niet dienen onderzocht; 

Om die redenen, voegt cle voorzieningen 
ingeschreven sub nis 6538 en 6539 samen, 
en door een en hetzelfcle arrest statue
rencle, verbreekt de bestreclen beslissing; 
beveelt dat onderhavig arrest zal overge
schreven worden op de registers van het 
Hof van beroep te Brussel en dat melding 

ervan zal gemaakt worden op de kant van 
de vernietigde beslissing; vero<irdeelt de 
Belgische Staat, beheer der directe belas
tingen, tot de twee derden en de vennoot
schap F. JVI. Wolff en Cie en, voor zoveel 
als nodig, de consoorten Frederic, Isidore 
en Marie-Louise Wolff, tot een derde der 
kosten; verwijst de zaak naar het Hof 
van beroep te Luik. 

13 Januari 1947. - 2° kamer. - Voor
zitte1·, H. Fauquel, voorzitter. - Ve·rslag
uever, H. Leperre. - Geli.ilcl·uiclende non
ohtsie, H. Colarcl, advocaat-generaal. 

2e KAMEIL - 13 Januari 1947. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
STRAFZAKEN. - BESCHIKKING VAN DE RAAD
KAMER WAARBIJ EEN WANnEDRIJF WORDT GE
CONTRAVENTIONALISEERD. - VONNIS VAN ON
BEVOF;GDHEID GESTEUND OP. HET BESTAAN Y AN 
EEN OMSTANDIGHEID DIE ZICH VEROPEN3AARD 
HEEFT NA DE BESCHIKKING TOT YERWIJZING, 
EN OM REDEN WAARYAN HE'l' FElT WORDT GE
STR-AFT MET EEN ZWAARDERE CORRECTIONELE 
STRAF. - REGELTNG VAN RECHTSGE3IED. -
VER-NIEriGING vAN DE m;scHIKKING. - VEn
wrJZING VAN DE ZAA:K NAAR DEZELFDE RAAD
KAMER ANDERS SAMENGESTELD. 

W anneer, bi.i aanneming van verzaohtende 
omstancligheclen, cle raarllectmer een wan
beclri}f heeft ve·rwezen naa1· de politie
~·eahtbank, clat cleze zioh heett onbe
voegcl verlclaard omdat, wegens een om
stancligheicl cl-ie z·ioh ve1·openbaard 
heett na cle besah-llclcing tot venvijziny, 
en om 1·eclen waa-rvan het te-it wordt ue
stratt inet een zwaanle1·e oo?Teotionele 
stntf clan clie voo1·z·ien wegens het mis
_clri-.it o1nsohreven in uezegde beschilc
lcin,q, onderzoelct het Hot van verb1·e
lci.ng, op het ve1·zoek tot reveling van 
mohtsgeb-iecl, of cle vaststelliny van cle 
1·eohter over de m·oncl .i-ltist sohijnt; zo 

- ja, ve·miet-igt het cle besohilcking en ver
wi.ist het cle zactk naa·r rlezelfcle 1·aad
karner anrlm·s samenuestelrl (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK, 
I~ ZAKE DANIELS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het verzoek tot 
regeling van rechtsgebied door de Heer 

(1) Verbr., 2 September 1942 (A.n·. Ye,-b,·., 
1942, biz. 96; Bull. en PAsrc., 1942, I, 186 en de 
nota); 3 Januari 1944 (Bull. en PAsrc., 1944, 
I, 127); 17 Juni 1946 (A1~·. Ye1·b,·., 1946, 
biz. 226; Bull. en PAsrc., 1946, I, 246, en de 
nota); 10 Februari 1947 (Bull. en PAsrc., 19,~7. 
I, 47). 
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Procureur des Konings te Luik inge
cliencl; 

Overwegencle rlat cle Raadkamer van de 
Rechtbank te Luik, bij beschikking del. 
8 Juni 1946, Charles Daniels, wegens ver
zachtencle omstnncligheden naar cle be
voegde politierechtbank heeft verwezen, 
hoofdens te Montegnee, op 30 .April 1946, 
onvrijwillig, bij gebrek aan vooruitzicht 
of voorzorg, doch zonder het inzicht om 
cle persoon van een under aan te randen, 
slagen of verwondingen aan Jean Labro 
te hebben toegebracht, feiten voorzien bij 
artikelen 418 en 420 van het Strafwet
boek; 

Dat het openbaar ministerie bovenclien 
Charles Daniels en Leonard Labro v66r 
cle politierechtbank gedagvaarcl heeft we
gens overtreclingen op de verkeerspolitie, 
en Guillaume Daniels als burgerlijk ver-
antwoorclelijk ; . 

Overwegende claf. cle Politierechtbank 
te Hollogne-aux-Pie.rres, bij vonnis van 
21 September 1946, zich onbevoegcl ver
klaarcl heeft om reden cc dat nit de bij de 
clebatten neergelegcle stukken blijkt, dat 
het slachtoffer van het litigieus ongeval 
sedert de datum van de beschikking tot 
verwijzing overleclen is )) ; 

Overwegencle dat deze beslissingen 
kracht van gewijsde bekomen hebben; dat 
nit hun tegenstrijdigheid een negatief ge
schil van jurisdictie ontstaat dat de loop 
van het g·erecht belemmert: 

Overwegencle clat uit de bestanddelen 
van de zaak schijnt te blijken clat de sla
gen of verwondingen, toegebracht aan 
Jean Labro, de dood van deze · hebben 
veroorzaakt, en dat er verknochtheid be
staat tussen de feiten ten laste van be
tichten gelegcl; 

Oni die redenen, het rechtsgebied rege
lencl, ei1 zouder acht te slaan op de be
schikking cler Raaclkamer van de Recht
bank te Luik de clato van 8 Juni 1946, 
welke vernietigd worclt, beveelt clat on
clerhavig arrest zal overgeschreven wor
den in de registers van de Rech tbank van 
eerste aanleg te Luik en dat melcling er 
van zal gemaakt worden op de kant van 
de vernietigde beslissing; verwijst de ~aak 
naar de Raaclkamer van de Rechtoank 
van eerste aanleg te Luik, anders samen
gesteld; kosten ten l_aste v~n de Staat. 

13 .Tanuari 1947. - 26 kamer. - Voo1·· 
z·ittr·r, H. Fauquel, voorzitter. - Verslag
ueve·r, H. Demoulin. - Gelijkluirlende 
conolus·ie, H. Colarcl, aclvocaat-generaal. 

26 KAMER. - 13 Januari 1947. 

1° VERBREKING. - BEVOEGDHEID. 
MATERIELE VERGISSINGEN \iAN RET BESTRE" 
DEN ARREST.- BEVOEGDHEID OM DIE TE HER
STELLEN. 

2° HOGER BEROEP. - STRA~'ZAKEN. -
HOGER BEROEP DOOR DE VERDACHTE ALLEEN. 
- VERZWARING VAN DE STRAF. - 0NWET
TELIJKHEIIJ. 

1o Het Hot van ve·rbreking Tw1·stelt de 
lclfta·rbUjkende mate1iele vergissingen 
van het bestreden a·rrest (1). 

2° Is onwettelijlc, de ·in hoger bm·oe1J ge
wezen besl-issing die, op het verhaa! -van 
de venlachte alleen_. de tegen hem !tit
gesp-rolcen st1·at vet·zwaa·rt (2). 

(MINET.) 

ARREST. 

HE'l' HOl!'; ·- Gelet op het bestreclen 
arrest, op 13 November 1946 gewezen door 
het Militair Gerechtshof, zetelencle te 
Brussel; 

Over het enig midclel, schencling van 
artikelen 7 en 8 der wet van 1 Mei 1849 
- artikel 202 van het Wetboek van straf
vordering - en van het aclvies van de 
Raad van State del. 25 October 1806, op 
12 November daaropvolgende goedgekeurd, 
doordat het militair gerechtshof, op het 
lloger beroep all~'en van betichte, de door 
de eerste rechtt,r uitgesproken straffen 
verzwaart : 

Overwegencle clat, in strijd met de mel
cling welke in de uitgifte van het arrest 
voorkomt, en welke het gevolg is van een 
klaarblijkelijke materiele vergissing, geen 
akte van hoger beroep van het openbaar 
ministerie in het dossier bestaat ; dat de 
enige verklaring van hoger beroep, waar
van afschrift is toegevoegcl, cleze is welke 
op 18 April 1946 door betichte wercl ge
claan; 

Overwegende dnt het bestreden arrest 
.de straf van vijf jaar gevangenis, door 
de eerste rechter uitgesproken, op tien 
jaar hechtenis brengt: 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, met de veroordeling van de aanleg-. 
ger op zijn verhaal alleen te verzwaren, 
de wettelijke uitwerking van zijn hoger 
beroep ri:J.iskent, en cle in het middel be
doelde bepalingen schenclt; 

Om die redenen, verbreekt het bestreclen 
arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal 
overgeschreven worden in de registers 
van het militair gerechtshof en dat mel
ding ervan zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; laat de 
kosten ten laste van de Staat; verwijst 
de zaak naar het militair gerechtshof 
anders samengesteld. 

13 Januari 1947. - 2° kamer. - Voo1·-

(1) Verbr., 21 October 1946 (A.1'1'. Ym·b•·., 
1946, blz. 340; Bull. en PASIC., 1946, I, 368). 

(2) Verbr., 11 October 1938 (A.1'1'. Yerb1·., 
1938, blz. 202; B~tll. en PASIC., 1938, I, 310). 
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zitte1;, H. Fauquel, voorzitter. - Ve1·slag
,qever, H. Giroul. - Gelijkl~tidende concl~t
sie, H. Colard, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 13 Januari 1947. 

1° VONNISSEN EN "ARRESTEN. 
STR.AFZAKEN. ~ FlED DER GETlHGEN. - GE
ZAllfENLIJKE VERMELDING IN HE1' ZITTINGBLAD. 
- VOLDOENDE BEWIJS. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STR.AFZAKEN.- ARTIKEL 316 VAN HE'£ WET
BOEK VAN STRA~'VORDERING. - NIET VOOR
GESOHREVEN OP STRAF VAN NIETIGHEID, 

1° Het bewijs dat, alvo1·ens hun verlcla
ving te doen, de getuigen de eed in de 
clo01· de wet voo1·geschreven bewoonlin
gen hebben afgelegd, lean bUjlcen uit een 
gezamenlijlce vermelding van het zit
tingblad,· de vaststelling van die torm-a
Ute·i.t moet niet gesch-i.eden voo1· ellce ue
t·nige atzoncle1·lijlc (1). 

2° Is 1tiet voo1·gesclweven op st1·at van 
. ·Jt-ietigheid, de · beschikleing van arti

lcel 316 van het Wetboelc van strafvo1·
dering, naar luid waarvan, alv01·ens te 
wonlen onderhoo·rd, de getttigen niet 
·in de zaal mogen blijven en er de ver
lcla1'ingen van andere get~t._igen ho1·en (2). 

(LEQUEVX.) 

ARREST. 

HE'r HOF ; - Gelet op het bestred~n 
arrest, op 22 November 1946 gewezen door 
het Militair Gerechtshof, zetelende te 
Brussel; 

Over het eerste micldel, schending van 
nrtikelen 155, 189 en 211 van het Wetboek 
van strafvordering, welke op de militaire 
strafrechtspleging toe1msselijk- zijn, door
dat het zittingblad van de Krijgsraad te 

. Doornik niet vastgesteld heeft clat de ge
tuigen ten laste en ter outlasting de eed 
zouden afgelegd hebben : 

Overwegende dat het proces-verbaal der 
zitting integendeel vaststelt dat de getui
gen, alvorens verklaringen te doen, de eed 
in de door de wet voorgeschreven bewoor
dingen hebben· afgelegd; dat geen enkele 
wetspepaling verbiedt. deze vaststelling 
te doen aangaande al de getuigen samen, 
noch voorschrijft het voor elkeen onder 
hen afzonderlijk te doen; 

Dat het middel in rechte niet opgaat; 
Over het tweede middel, schencling van 

artikel 31, 4°, van het Strafwetboek, door-

(1) Zie de voetnota 1 onderaan verbr., 
25 November 1946 (Bull. en PAsiC., 1946, I, 440). 

(2) Verbr., 22 Juli 1933 (Bull. en PAsiC., 1933, 
I, 294 en de nota 2) .. 

dat de krijgsraad een persoon, veroor
deeld tot dertig jaar dwangarbeid, toege
laten heeft om in rechte getuigenis af te 
leggen: 

Overwegende dat uit de stukken, waarop 
het Hof acht kan slaan, niet blijkt dat 
de getuige, waarvan spraak, van het recht 
?JJu ontzet geweest zijn om onder eed in 
rechte getuigenis af te leggen; dat de 
door hem gedane bekentenis dat hij, in 
1923, door een Franse krijgsraad « veroor
deeld werd tot dertig jaar gevang >> zon-
der uitwerksel is ; · · ' 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Over het derde middel, schending der 

rechten van de verdediging, doordat een 
getuige, alvorens onderhoord te worden 
v66r cle krijgsraad, in de zaal gebleven 
is..tijdens de verklaringen van andere ge
tmgen en hun verklaringen heeft ge
hoord : 
· Overwegende dat de beschikking van 

artikel 316 van het Wetboek van straf
vordering, indien ze v66r het militair 
gerechtshof toepasselijk is, niet op straf 
van nietigheid voorgeschreven is; 

Dat het midclel in rechte niet opgaat; 
En overwegende dat de substantHHe of 

op straf- van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en clat de 
uitgesproken veroordelingen overeenkom
stig de wet zij:a ; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt de aanlegger · tot ·de 
kosten. 

13 .Januari 1947. - 2• kamer. - Voo1·
zUter, H. Fauquel, voorzitter. - Versla.g
uever, H. Vitry. - Gel-ijkl-wiclencle eoncl~t
s-ie, H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 13 Januari 1947. 

io REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRES'l'EN. - STRA~'ZAKEN. - CONOLU
SlES GENOMEN VOOH> DE EERS'fE REOHTER. -
NIET HERNOMEN VOOR DE REOH'fER IN HOllER 
BEROEP. - REOHTER IN .HOGER BEROEP NIET 
VERPLIOH'f ZE 'fE BEAN'fWOOHDEN. 

2° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. -
STRAFZAKEN. - BUROERLIJKE VORDERING. 
- MATERIELE SCHADE YEROORZAAKT AAN DE 
STAAT DOOR. EEN POLITJEIC MISDRIJF. 

1° De 1·echter in hoger beroep is e·r n·iet 
toe uehottden de concl~tsies te wee!'leg
gen die slechts v66r de ee·rste 1·echter 

·Werden genomen en niet ·werden he·r
nomen ·in hO{/C'I' bemep (3). 

2° De 1'echter over (le g roncl 'stelt op so'lt-

(3) Verbr., 18 October 1943 (Bull. en PAsrc., 
1944, I, 11, en de nota 2) . 
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·ve·reine wijze vnst tlat can poliUelc 1rvis
rlr·ijf can mate·rUile schttde heej't ve·I'001'
zartlct aan de Stnat (1). 

(BECK, 'f. BELGISCHl~ STAAT.) 

ARRJ~ST. 

HEJT IIOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 22 November 1946 gewezen door 
het Militair Gerechtshof, zetelende te 
Luik; 

. I. Voor zoveel de voorziening cle beslis
sing gewezen op cle publieke vordering 
beoogt: 

Over het -miclclel, schending van arti
kel 97 der Gronclwet, doordat het militair 
gerechtshof, -bij ammeming cler motieven 
va11 de eerste rechter; aanlegger sclmlclig 
verklaa:rd heeft aan de eerste cler te zijnen 
laste geleglle betichtingen, zonder de con
clusies te beantwoqrclen waarbij aanlegger 
staande hield dat hij, v60r 10 Mei 1940 
zoals na deze datum en tot het invoege 
treden cler Duitse wetten te, EJupen en te 
Malmedy, zich er toe beperkt heeft daden 
te stellen welke pasten bij de functies die 
hij in zijn hoeclanigheicl van eerste Bel
giselle schepen der gemeente EJupen uit
oefende, en dienvolgens de in de betich
ting aangehaalcle misdaad niet heeft kun
nen. plegen : 

Overwegencle dat aanlegger, v66r het mi
litair gerechtshof, zich ertoe beperkt heeft 
conclusies te nemen op de burgerlijke vor
dering; 

Overwegende dat de conclusies op de 
publieke vordering, welke volgens het 
middel door het arrest niet werden be
antwoord, slechts v66r de eerste rechter 
genomen werden; dat, claar aanlegger ze 
niet heeft hernomen v66r {le rechter in 
hoger beroep, deze niet g·ehouden was ze 
te weerleggen; 
· Dat het miclclel niet kan aangenomen 

worden; 
Overwegende voor het overige, wat dit 

verhaal betreft, dat de substantHHe of op 
straf van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen nageleefd Werden en dat de uit
gesproken straffen wettelijk zijn; 

n: Voor zoveel de voorziening de op de 
burgerlijke vordering gewezen beslissing 
bedoelt : 

Over de middelen samengenomen, schell
ding van artikelen 92, 93, 97 der Grand
wet, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, doorclat het ondernomen arrest de 
aanlegger veroordeeld heeft tot schade
vergoeclingen ten titel van herstel : 1 o van 

(1) Verbr., 5 Mei 1945 (Arr. Verb1·., 1945, 
l.llz. 144; Bttll. en PAsrc., 1945, I, 156, en de 
nota. 1); 28 Januari 1946 (1l1·r. Verb1·., 1946, 
blz. 40; Bull. en PASIC.; 1946, I, 46). 

een misdrijf dat, bij gebrek aan antwoorcl 
op de door verdachte neerg·elegde conclu
sies, niet wettelijk is bewezen; 2° van de 
krenking van een politiek recht, dan wan
neer het herstel van dergelijke krenking 
verzekerd is door de strafrechtelijke ver
oordeling ·: 

Overwegende dat uit het antwoord op 
het middel tot staving van cle voorziening 
tegen de beslissing op de publieke vorde
ring blijkt, dat het eerste micldel, ingeroe
pen tegen de beslissing op de vordering 
van de burgerlijke partij, niet gegrond is; 

Overwegende · dat het arrest vaststelt 
dat de politieke misdad~m, doOI: de aa'n
legger begaan, materiele gevolgen hebben 
meclegebracht die een financieel nadeel 
aan de Staat hebben veroorzaakt, el]. dat 
clit nadeel, waarvan het bedrag op rede
lijke wijze door de eerste rechter werd ge
schat, door een burgerlijke veroorcleling 
moet hersteld worden ; -

Overwegende dat deze beoordeling op 
feiten rust en dienvolgens souverein is ; 

Dat het onclernomen arrest, door om 
deze redenen de beschikkingen van het 
vonnis, waartegen beroep, betreffende de 
burgerlijke vordPring te bevestigen, be
hoorlijk gemotiveerd is, en zijn beslissing 
wettelijk heeft gerechtvaarcligd; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

13 Januari 1947. - 2° kamer. - Voor
z-itter, H. Fauquel, voorzitter. - Verslag
fJeve·r, H. Simon. - Gelijkl~tidenrle eon
chts·ie, H. Colard, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 13 Januari 1947. 

VEJRBREJKING. RECRTSPLEGING. 
STHAFZAKEN. - ARREST VAN VERWERPING. 
- LATER 'fERUGVINDEN VA;"! EEN REGELMATIG 
NEERGELEGDE MEMORIE DIE NIET AAN RET ROF 
WERD ONDERWORPEN WEGENS AAN DE ElSER 
NIET 'l'E WIJTEN O~STANDIGREDEN.- 0P VOR
DERING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL TREK'!' 
HEr Hm• DIT AR-REST IN EN STATUEERT RET 
BIJ MIDDEL VAN NIEUWE BESCRIKKING. 

W nnneer een in straj'znken ingerliende 
voonieniny wenl verwo1·pen en het na
rlerhnncl blijlct clnt, wegens omstandig
heclen cUe niet te wijten zijn aan de 
eiser, een do01· hem nee1'f!eleyde memo-
1'ie niet wenl onderwo1·pen aan het Hoj', 
rlnn kekt hetzelfrle, 011 de vonlering van 
de P·roal!1'C'l!1'-Genemal, zijn m·oeger a1·-
1·est vn en stnt1tee1·t het op ae voo1·zie
n·iny b'ij mldclel van nieuwe beseh'ilcking. 

(MULLER.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op de vorclering 
door {]e Heer procureur-generaal bij dit 
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Hof gericht tot het Hof van verbreking 
en alzo opgesteld : 

« Aan de Heren voorzitter en leden der 
tweede kamer van het Hof van· verbre
king; 

>> De Procureur-Generaal heeft de eer 
uiteen te zetten clat het Hof, op 2 Decem
her 1946, een arrest heeft gewezen, de 
voorziening verwerpend welke op 3 Octo
ber 1946 door Marcel Muller, geboren te 
La Louviere de 6 ,J.uni 1914, er·wonende, 
werd ingediend tegen een arrest van het 
Assisenhof van Henegouwen, van 1 Octo
ber 1946, dat hem tot vijftien jaar dwang
arbeid wegens moord veroordeelde : 

» Dat het arrest van 2 December 1946 ge
grond is op de enige reden dat de substan
Wlle of op straf van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen v66r de rechter 
over de grond nageleefd werden, en dat 
de uitgesproken straf overeenlwmstig de 
wet is;_ 

>> Dat, na de uitspraak van clit arrest, 
gebleken is dat aanlegger op datum van 
7 -November 1946 ter griffie van het Hof 
een memorie had neergelegd waarin hij 
een middel tot staving van zijn voorzie
ning inroept; dat deze memorie, bij toe
vallige en aan eiser niet te wijten om
standigheden, te gepasten tijde niet in het 
dossier werd neergelegd ; dat het Hof er 
alzo geen kennis van had wanneer het sta
tueerde; 

J> Waaruit volgt dat het arrest van 2 De
cember 1946 geveld werd zonder dat de 
rechtspleging in haar geheel aan het Hof 
werd ondeqvorpen ; 

>> Dat de aanlegger, die regelmatig ge
bruik had gemaakt van het vermogen, dat 
de wet hem toekent, een memorie neer te 
leggen, recht had een arrest te bekomen 
dat het door hem aangehaald middel be
antwoordde, en dat hij van clit recht niet 
mocht beroofd worden wegens omstandig
heclen waarvoor hij niet verantwoorde-
lijk· is; . 

>> Om die redenen, vordert de ond~rge
tekende Procureur-Generaal dat het aan 
het Hof behage zijn arrest van 2 Decem
ber 1946 in te trekken, de aanlegger van 
de veroordeling tot de lrosten van clit ar
rest te ontlasten, en bij middel van niet1we 
beschilrlring op de voorziening te sta
tueren; 

>> Gedaan op het Parket van het Hof, de 
14 December 1946. 

Voor de Procureur-Generaal, 
(g.) R. JANSSENS DE BISTHOVEN. >> 

Gelet op het arrest ten laste van Mar
cel Muller, op 1 October 1946 gewezen 
door het Assisenhof van Henegonwen; 

Gelet .up het arrest van clit Hof van 
2 December 1946, de voorziening door de 
aanlegger ingediend tegen het vermeld ar
rest van het Assisenhof van Henegouwen 

verwerpende om de enige reden dat de 
substantiele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsv(Jrmen v66r de 
rechter over de grond nageleefd werden, 
en dat de uitgesproken straf wettelijk is; 

De redenen van de vordering van de 
Procureur-Generaal aannemende; 

Trekt het arrest van 2 December 1946 
in, outlast de aanlegger van de veroorde
ling tot de kosten van clit arrest, en op 
die voorziening bij middel ·van nieuwe be
sell ikking sta tuerende : 

Over het enig middel, schencling der 
rechten van de verdediging, doo~·dat de 
·door aanlegger aangevraagde wedersamen
stelling van het drama geweigerd werd : 

Overwegende dat, noch uit het bestre
den arrest, noch uit het proces-verbaal 
van· het zittingblad, noch uit enig stuk 
waarop het Iiof acht kan slaan, blijkt 
dat dergelijke vraag aan de rechter over 
de grond gedaan werd; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Overwegende dat de substantiele of op 

straf vannietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd en dat de uitge
sproken straf wettelijk is ; 

. Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt de aanlegger tot de kos" 
ten, deze van het ingetrokken arrest uit
gezonderd; beveelt dat melding van lmi
dig arrest zal gedaan worden op de kant 
van gezegd arrest van 2 December 1946. 

13 Januari 1947. - 2° kamer. - Voo1'
zUter, H. Fauquel, voorzitter. - Verslag
gever, lL Vitry. _.:. Gelijklu'idende concl~t
s·ic, H. Colard, advocaat-generaal. 

1" KAMER. - 16 Januari 1947. 

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
VORM. - BURGERLIJKE ZAKEN. - AANDUI
DING VAN EEN WETSBEPALING DIE ZOU GESCHON
DEN ZIJN INDIEN HE'r MIDDEL GEGROND WAR~1. 
- SCHENDING DIE DE VERBREKING VAN HE'l' 
BESTREDEN DISPOSITIED' MEDEBRENGT. - VoL
DOENDE AANDUIDING. 

2° VERBINTENIS. - ARTIKEL 1152 VAN 
HET BURGimLIJK WETBOEK. - GEVAL VAN 
TOEPASSING VAN HET BH ARTIKEL 1134 GE
HULDIGD PRINCIPE. 

3° VERBINTENIS. - NlET-UITVOERING VAN 
. HAAR VERBINTENIS DOOR ~;EN PARTIJ BIJ EEN 
VERZEKERINGSCONTRACT. --· CONTRACT DAT 
HET BEDRAG VASTSTELT VAN DE VERSCHUL
DIGDE SCHAOELOOSSTELLING. - HET BEHOORT 
DE R'ECHTER NIET NA TE GAAN OF ER 'VER
KELIJK SCHADE IS GEWEES'I EN HET BEDRAG 
ER VAN TE RAMEN. 

1 o Volcloet aan a1·t:ilcel fl vctn cle wet van 
25 Febr·unri 1925, voor zove,- deze wets
beJl(tl'ing de aarul~tidin{f voorsclwijft, in 
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cle voo,·zieniny, ·vnn de wetsbetJ(tlinyen 
wnn1·vnn cle schen£Ung wo1·flt inge1·oe
tJen, het n~iclclel flClt een wetsbepaliny 
ClClncluiclt rl·ie zou geschonclen zijn inclien 
clit miclclel gegrond WClre bevonden en 
elM, we gens clie schencling, cle ve1·brelciny 
VCln het. best1'eclen clispositief zou mecle
brengen (1). 

2° Artikel 1.152 VCln het B1wgerUjlc Wet
boelc is slechts een gevCll van toepassing 
van het bij Clrtilcel 1134 vCln hetzelfcle 
wetboelc gelHtlrligfl principe, te weten 
elM cle wettelijlc gesloten ove•·eenlcom
sten gelden als wet voor clegenen die ze 
hebben Clanrtegaan (2). 

3° TV anneer (le pClrtijen b'ij overeenlcomst 
het 1Je(lJ'ag hebben VClstgestelcl' vCln cle 
sam, verschltlclig(l ten tUel vCln schCl(le
loosstelUng cloo1· £liegene van hen (lie 
aan haCl1' ve1·b'intenissen te lco1·t. komt, 
behoo·rt het (le rechte·r n·iet, in geV(tl 
van n:iet-ltitvoe'l"iny van die verbintenis, 
na, te {!ClCln of er werlceHjlc schacle ·is ge
·weest, noah zi:in ntming in (le tJlaats te 
stellen van (lie welke door cle pa1·tijen 
We1'£l ove·reengelcomen (3). 

(N. V. << LES PATRONS REUNIS >>, T. DUPONT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het arrest, op 
5 December 1942, door het Hof van beroep 
te Gent op· tegenspraak gewezen; 

Over het enig mWdel tot verbreking, 
schencling yan artikelen 1134, 1319, 1320 en 
1322 van het Bnrgerlijk Wetboek, cloordat 
het bestreclen arrest, zich steunencle op cle 
kwestieuze verzekeringspolis van 21 Au
gustus 1919, de stelling van de eerste 
rechter afwijst, volgens welke er rekening 
diende gehouden met de ontdoken premien 
om de schacle van eiseres in verbreking 
vast te stellen, en zulks doet om reden dat, 
vanaf December 1928, tijdstip waarop een 
cler verweerclers in verbreking zich bij 
cle maatscl~appij l'Urbaine yoor hetzelfcle 
risico verzekercl hacl, eiseres ontslagen 
was van cle verplichting nan verweerclers 
de voordelen der verzekering te verschaf
fen, wat nooclzakelijk voor gevolg had cle 
verzekerclen van de betaling der premien 
te ontlasten en, alhoewel artikel 5 der po
lis duidelijk bepaalt dat, zelfs in geval van 
opschorsing der voordelen der verzeke
ring, de vervallen premien of degene die 
eisbaar zoi1den worden, evenals die toe-

(1) Yerbr., 15 October 1942 (Bull. en PAste., 
1942, I, 236 en de nota). 

(2) DE PAGE, '1'1·aite elementai1·e de d1·oit civil 
beige, t. III, n 1'8 117 en 124. 

(3) Omtrent de draagwijdte van het straf
beding in zake vorderingen ex delicto, raad
pleeg verbr., 14 Maart 1939 (A1·r. Fe·rb1·., 1939, 
biz. 90 en de voetnota; Bull. eri PAsrc., 1939, 
I, 140, en de voetb.ota 2, biz. 141). 

passelijk op de verdoken lonen, verwor
ven blijven aan de maatschappij, zodat 
het arrest het geloof, gehecht aan de po
lis, miskent : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heicl van het middel, hieruit afgeleid dat 
clit laatste de schencling niet aanduidt van 
artikelen 1146, en volgencle, en 1152 van 
llet Burgerlijk Wetboek : ' 

Overwegencle clat het arrest slechts be
streclen is in zover het, in de vaststelling 
van het bedrag der schaclevergoecling, in 
schending van het aan de akten gehecht 
geloof, weigert rekening te houden met de 
bij artikel . 5 cler polis voorziene premien ; 

Dat, anderzijds, artikel 1152 van het 
Burgerlijk Wetboek slechts een geval van 
toepassing is van het bij artikel 1134 ge
hulcligd pr~ncipe, artikel in het micldel 
aangeduid; 

1 
• . 

Dat de groncl van niet-ontvankelijk
heid niet kan aangenomen worden ; 

Over het middel zelf : 
Overwegende ·dat het bestreden arrest 

vaststelt dat de verweerders aan de hun 
uit overeenkomst ontstane verplicl1tingen 
zijn te kort gekomen, tekortkoming die, 
bij toepassing van artikel 4 cler polis, de 
schorsiug van de voordelen van de verze
kering meclebrengt; 

Overwegencle, anderzijds, dat artikel 5 
vnn dezelfde polis uitdrukkelijk voorziet, 
dat, in dat geval, de vervallen of de eis
bare premien, evenals die toepasselijk op 
de verdoken lonen, de verzekeraar ver
worven blijven; 

Dat de partijen alclus op voorhand het 
bedrag der aan de aanlegster gebeurlijk 
versclmldigde schadevergoecling vastge
steld hebbende, het aan het hof van be
roep niet behoorde na te gaan of er wer
kelijk schade bestond en welk het bedrag 
er van kon zijn ; · 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing dus, in schencliug van het aan de po
lis verschuldigd geloof, en, bijgevolg, in 
schencling van de in het middel aange
duide wetsbepalingen, bij de vaststelling 
van het bedrag der · schadevergoelling 
geweigercl heeft rekening te houden met 
de in het hiervoren aangeduid artikel 5 
voorziene premien. 

Om die redenen, verbreekt het bestre~ 
den arrest voor zover het de beschikking 
van het vonnis del. 26 April 1941 vernietigd 
heeft, waarbij clit laatste aan. aanlegster 
bevolen heeft · haar schade te ramen op 
de in dat vonnis aangeduide g'rondslagen, 
voor zover het arrest het vonnis del. 
24 Januari 1942 vernietigd heeft betref
fende de aan aanlegster toegekende ver
goecling en betreffende de kosten, en voor 
zover het aan de vartijen bevolen heeft al 
hun miclclelen te cloen gelclen; beveelt clat 
onclerhavig arrest zal overgeschreven wor
den in de registers van het Hof van be
roep te Gent en dat meWing er van. zal· 
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gemaakt worden op cle kant van de ge-
. cleeltelijk vernietigcle beslissing; verwijst 

de zaak alclus omschreven naar het Hof 
van beroep te Brussel; veroorcleelt ver
weerclers tot de kosten. 

16 .Tanuari 1947. - 1° kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, eerste voorzitter. -· 
Verslag,qeve1·, H. Bail. - Geliflcluidende 
concl·ttsie, H. Hayoit cle Termicourt, eerste 
aclvocaat-generaal. - Pleite1·s. HH. Van 
Leynseele en Resteau. · 

1e KAMER. - 16 Januari 1947. 

1° JVIIDDELEN TOT VERBREKING. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - JVIIDDEL DAT EEN 
TEGENSTRIJDIGHEID AANVOERT IN DE MOTIEVEN 
VAN DE BESTREDEN BESLISSING. - J\ifOTIEVEN 
NIE'f TEGENSTRIJDIG. - JVIIDDEL MIST IN 
FEITE. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - JVIIDDEL DAT EEN 
DWALING OMTBENT HET RECHT, BEGAAN DOOR 
DE REOHTER OVER DE GBOND, AANVOERT. -
DWALiliG ZONDER INVLOEO OP HET BESOHIK
KEND GEDEELTE VAN DE BESTREDEN BESLISSING. 
- MIDDEL ZONDER BELANG. 

1 o Mist teUelijlce grondslng het rniddel 
dat aanvoert dnt .cle moUeven van cle be
streclen beslissin{) tegenstrijclig. zijn, clan 
wanneer i.n clie rnotieven geen tegenstrij
ll'igheicl voo1·kornt (1). 

2o Is, bij gebt'elc aan bela.ng, niet ontvan
lwUjlc, het middel ant een llwnloi·ng om
trent het t·echt, begnnn cloo1· de reohter 
over ae g·l'oncl, i'I11'0C1Jt, dwn ~~Jltnnee1· clie 
clwaz.inu zonller invloell ·is op de wette
lijlche·icl van het ll'isposUief Vltn lle be
streclen besUssing (2). 

(DE OLEROQ, T. BOONE.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest door het Hof van beroep te Gent, 
op 3 .Tuli 1944 gewezen; 

Over het eerste miclclel gesteuncl op de 
schencling van artikel 97 cler Gronclwet, 
cloorclat het arrest verklaart « clat het niet 
bewezen is clat het lijk van de koe enig 
gebrek vertooncle clat, door zijn bestaan, 
voor gevolg zou gehacl hebben clat de claacl 
van clit lijk de cloocl van De Scheercler 
zou veroo.rzaakt hebben J', clan wanneer 
het hof van beroep, anderzijcls, als vast
gestelcl houclt clat kwestieuze koe van 

(1) Verbr., 27 Mei 1946 (B·ull. en PAsrc., 1946, 
I, 217). 

(2) Verbr., 19 Juni 1939 (Bull. en PAsrc., 
1939, I, 312). 

miltvuur was nangetaf;lt, en dat bet ar
rest dus een klaarblijkencle tegenstrijclig
heicl vertoont in de motieven : 

Overwegencle clat het bestreclen arrest 
wel is waar vaststelt clat de koe van de 
verweercler aangetast was van miltvuur, 
cloch clat het tevens in bet licht stelt dat 
het slachtoffer, clat slachter van stiel was, 
en wist clat het over een nooclslachting 
ging, en, clerhalve, op de mogelijkheicl 
van het bestaan van een besmettelijke 
ziekte moest beclacht zijn, een grove fout 
heeft begaan met tot het villen over te 
gaan, i'anneer het wist dat de koe niet 
door een veearts gekeurrl was, en zonder, 
in clit geval, buitengewone voorzorgen te 
nemen om niet besmet te worden ; 

Dat het arrest verder vaststelt dat het 
slachtoffer, op de clag zelf van het villen, 
geweten heeft clat de koe van miltvuur 
aangetast was, en dat, ware het dan tij
clig en doelmatig verzorgcl geweest, het 
aan de clood zou ontsnapt hebben; dat, in
clien zulks niet geschiedcle, het enkel aan 
zijn nal a tigheid of aan de onkuncle van 
de geneesheer, die het verzorgu heeft, te 
wijten is; 

Waaruit volgt clat, inclien het lijk van 
de koe een gebrek vertooncle, dit gebrek 
de oorzaak van de dood van De Scheerder· 
niet llitmaakt, en clat, derhalve, in cle mo
tieven van het arrest, geen tegenstrijclig
heid voorkomt; 

Dat het micldel clus in feite gronclslag 
mist; 

Over het tweecle midclel gesteund op de 
schencling van artikels 1384, 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, cloorclat het 
arrest beslist clat artikel 1384 niet toe
passelijk is, omclat het lijk van een koe, 
die van ziekte aangetast geweest is, ·niet 

·kan nangezien w~n·clen als een cling clat een 
gebrek vertoont en clit om reden « dat men 
zich vruchteloos afvraagt welke de aan 
de natuur van zulk lijk eigen hoeclanig
heid zou mogen zijn, waarvan het gemis 
een gebrek van dit lijk zou uitmaken n, 
en dat de rechter de hoedanigheid niet 
heeft te bepalen waarvan het gemis een 
gebrek uitmaakt dan wanneer gemakke
lijk antwoord kan gegeven worden op 
de gestelcle vraag, want een dier heeft als 
hoedanigheicl gezoncl te zijn, en cle ziekte 
komt onbetwistbaar als een gebrek voor, 
en dan wanneer cleze vraag zich zelfs in 
rechte niet stelde, claar eenparig is aan
genomen d~t het « gebrek ll nit elk ele
ment bestaat welk het ding ongeschikt 
maakt voor zijn normaal en dus niet 
schadelijk gebruik (Le vice est toute con
formation, toute composition ou tout ele
ment quelconque qui rend Ia chose impro
pre a son usage normal et, de soi, non 
dommageable. V. DE PAGE, t. II, no 1007) 
en, volgens clit criterium, en zonder 
dat het noclig is de << hoeclanigheid ll te 
bepalen waarvan het « gemis een gebrek 
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zuu uitmaken )), llet lijk van een koe clat 
van miltvuur is aangetast, ongeschikt is 
voor llet normaal en onscllaclelijk gebruik, 
een cling clat een gebrek yertoont en waar
van de eigenaar wettelijk verantwoorde
lijk is volgens artikel 1384 van het Bur
gerlijk Wetboek; 

Overwegencle clat het miclclel, alhoewel 
het de schencling · van artikels 1382, 1383 
en 1384 van het Burgerlijk Wetboek in
roept, enkel de motieven van het arrest 
bestrijdt, waar gezegcl worclt clat de ziekte 
van de koe van verweercler geen gebrek 
uitmaakf voorzie11 bij artikel 1384 van het 
Burgerlijk Wetboek; 

Maar, overwegencle rlat· het arrest ook 
vaststelt clat die ziekte de oorzaak van 
de flood van het slachtDffer niet uit
maakt; clat clie cloocl uitsluitencl te wijten 
is aan de fouten van het slachtoffer, en, 
gebeurlijk, aan cle nalatiglleicl van {le ge
neesheer die het verzorgcl lleeft ; 

Waaruit volgt clat, alllad het bestreden 
arrest ten onrechte aangenomeu dat llet 
lijk van een clier, clat van een ziekte aan
getast is geweest, niet kan bescllouwcl 
worden als een voorwerp clat een gebreli: 
vertoont in de zin van artikel 1384 van 
het Burgerlijk Wetboek, clan nog de rech- . 
ter, in onclerllavig geval, kon beslissen 
clat genoemcle wetsbepaling niet van toe
passing was, claar hij vaststelt clat cle be
weercle gebrekkige zaak cle oorzaak niet 
is geweest van cle aangevoercle schade ; 

Overwegencle clat die vaststellingen door 
het midclel niet bestreclen worden en het 
besl~ssencl gecleelte van het arrest wette
lijk rechtvaarcligen; 

Dat cUenvolgens het micldel, bij gemis 
aan belang, niet ontvanke1ijk is; 

Om cUe redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten en tot een vergoecUrlg van 150 frank 
jegens de verweerder. 

16 .Januari 1947. - 1" kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, eerste voorzitter. -
Ve!·sluggeve·r,_ H. Leperre. - Gelijlclui
dcnde concl·t!8'ie, H. Hayoit de Termicourt, 
eerste mlvocaat-generaal. Ple1tcrs, 
HH. Collette en De Wincle. 

1" KAMER. - 16 Januari 1947. 

HUUROVEREENKOMS'l'. - PACHT. 
PARTIJEN DIE EEN EINDE MAKEN AAN EEN 
LOPENDE PACH'l'.- AKKOOTID WAARVAN IEDER 
VAN DE BESTANDDELEN WORDT VASTGESTELD BIJ 
EEN AUTHENTIEKE AKTE. - GELDIGHEID. 

De bepuUng vun urU7cel1774 _vun het B·ur
ge·rHjlc Wetboelc., nuctr lt!icl wcw·rvun cle 
purUjen een e·inde lw.nnen mctlcen uun 
een lopcnde pacht op voor·waanle crat 
htm ctlc lwonl wonle vctst.qestelcl bij een 
authentielce Mete, 'l'ereist n·iet clut cUt 

nlclcoonl zo·u wo·rdcn vastgcstelcl bij een 
enlcele ctt!thcntielce ulctc. Jiet volstaat. 
dat icdcr vun cle bestanddelcn, wellcc 
het alclcoonl vun cle partijen ·uitmalcen, 
zo·u wonlen .vastgesteltl bij UttthenUelce 
alctc. (Wet van 7 Maart 1929, art. 6.) 

(DE JONCKHEERE, T. PROOT.) 

ARREST. 

Gelet op de bestreclen vonnissen, · op 
11 Maart 1943 in graad van· hoger be
roep door de Reclltbank van eerste aan
leg te V eurne gewezen ; 

Overwegencle cla t die vonnissen in cle
zelfde bewoorclingen zijn opgestelcl; dat 
de er tegen gericllte voorzieningen cle
zelfde twistvragen opwcrpeu; dat die 
voorzieningen clus cUenen samengevoegcl; 

Over het eerste miclclel, schencling van 
artikel 1774 van het Burgerlijk Wetboek, 
meer bepaalclelijk van § 3, 6°, alinea 2, 
zoals het gewijzigd wenl door artikel 6 
cler wet van 7 Maart 1929, cloorclat het 
bestreclen vonnis aangenomen heeft clat 
het volcloende was, om aan eisers pacht 
een eincle te stellen, clat de partijen hun 
wilsverklaringen zouclen vastgestelcl heb
ben in twee verschillencle authentieke ak
ten waarvan de twcecle, houclencle aan
vaarcling van de pachtafstand geclaan in 
de eerste akte, daarna betekencl wercl 
aan de afstanclcloener zoclat bij cleze be
tekening een volkomen akkoorcl tot stand 
zou gekomen zijn, dan wanneer de wet 
vereist dat llet akkoorcl .zelf Dmtrent c1e 
pachtafstancl vastgesteld zou zijn bij een 
authentieke akte, wat ter zake niet ge
schieclcle : 

Overwegencle dat cle bestreclen vonnis
sen, zoncler cUena angaaucle bestreclen te 
zijn, vaststellen clat de a:1nlegger bij au
tllentieke akte del. 16 October 1940 de 
voortzetting van zijn pacht verzaakt heeft 
in. algemene bewoorclirtgen, onvoorwaar
clelijk en zoncler cUe verzaking te beperken 
tot cle vijf erfgenamen cUe ze, bij clezelfcle 
akte, aanvaarcl hebben; 

Overwegencle clat eveneens uit de vast
stellingen van de recllter over cle grond 
blijkt clat de clrie andere erfgenamen van 
cle vervachter, de verweerclers, bij au
thentieke akte del. 16 Januari 1941, op 
hun beurt, de verzaking vanwege de 
aanlegger llebben aanvaarcl, en clat die 
aanvaarcling aan deze laatste, bij gere
gistreercl exploot van deurwaarcler, op 
26 Januari 1941 betekencl werd; 

Dat niet wercl aangevoerd clat .de aan
legger, v66r cleze betekening, zijn verza
king zou hebben ingetrokken; 

Overwegencle clat artikel 1774 van llet 
Burgerlijk Wetboek, in het micldel be
cloeld, niet bepaalt clat het akkoorcl van 
de partijen over de verzaking cler voort
zetting van een pacllt nooclzakelijk in een 
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enkele authentieke akte moet worden 
vastgesteld; dat dergelijke bepaling even
min vereist wordt door het doel dat de 
wetgever heeft willen bereiken, te weten, 
het verzekeren van de onbetwistbare vast
stelling van het akkoord en van de voile 
vrijheid om te contracteren van de pacll
ter; 

Overwegende dat, aannemende, zooals 
het middel het beweert, dat het akkoord 
van de partijen, in onderhavig geval, 
slechts blijkt uit de betekening van 
26 Januari 1941 met daaraan toegevoegd 
de verzaking en de in de akten del. 16 Oc
tober 1940 en 16 Januari 1941 vastgestelde 
aanvaardingen, dan nog aan de voor
schriften van a·rtikel1774 van het Burger
lijk Wetboek voldaan werd; 

Dat, inderdaad, zowel de verzaking 
vanwege de pachter als de itanvaarcling 
door elke erfgenaam van c1e verpachter 
en de betekening aan de aanlegger bij 
authentieke akte werden vastgesteld; 

Dat het middel in rechtP mist; 
Over het tweede middel, schending van 

artikelen 97 der Grondwet 1317, 1319, 1320 
en 1322 van het · Burgerlijk W etboek, 
doordat het bestreden vonnis niet· geant
woord heeft op het .middel, in regelmatig 
genomen besluiten voorgelegd en volgens 
hetwelk er aan de drie medeeigenaars, 
waaronder verweerder, welke in de au
thentieke akte van 16 Jnnuari 1941 ver
klaarden te aanvaarden een pachtafstand 
gedaan door eiser in verbreking in een 
authentieke akte van 16 October 1940, 
nooit een aanbod van pachtafstand werd 
gedaan, zodat geen contract tussen par
tijen tot stand kon komen ; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond in feite vastgesteld heeft dat de 
verzaking van de pacht vanwege de aan
legger algemeen was, en geen enkel voor
behoud behelsde jegens sommige medeei
genaars; 

Dat hij alclus de conclusies van de aan
legger heeft beantwoord, waarin beweerd 
werd dat aan sommige medeeigenaars 
geen aanbod van opzegging gedaan werd; 

Dat het middel dus in feite niet opgaat; 
·Om die redenen, voegt de voorzieningen 

samen en verwerpt ze ; veroordeelt de 
aanlegger tot de kosten en tot een enkele 
vergoecling van 150 frank jegens de ver
weerders. 

16 Januari 1947. - 1• kamer. - Voor
zitte1·, · H. Soenens, eerste voorzitter. -
Versl(tggever, H. Wotiters. - GeUjlcltti
dende conclttsie, H. Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat - generaal. Pleite1·s, 
HH. Van Leynseele en Struye. 

2" KAMER. - 20 J anuari 194 7. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - l\IIIDDEL 
VOORGESTELD IN DE AKTE VAN BEROEP VAN DE 
VERDAOIITE. - :i'l'fiDDEL WAARVAN GEEN AF.
STAND WERD GEDAAN OP Dl' TEREOIITZITTING 
VAN DE REOIITER IN HOGER BEROEP. - BE
SLISSING VAN VEROORDELING WELKE DIT MID
DEL. ONBEANTWOORD LAAT. - SOHENDING VAN 
ARTIKEL 97 VAN DE GRONIJWET. 

Schendt a1·Ulcel 97 van de Grondwet, de 
beslissing van vcmordeliny, gewezen 
door een strajrechtbanlc in yraad van 
hager beroep, welke een door de ve1·
dachte in de alcte van beroep voo1·gesteld 
middel onbeantwom·d laat, dan wanneer 
de ve1·dachte yeen afstand er van heett 
yedaan op de terechtzitting van de 1'ech
ter in hager bcroep (1). (Wet b. straf
vordering, art. 204.) 

(nOURGUIGNON.) 

ARRES1'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 11 Mei 1946 door de Correctio
nele Rechtbank te Hoei op tegenspraak 
gewezen; 

Over het middel, hieruit afgeleid dat 
de rechtliank de motieven niet beant
woorct heeft van de akte van beroep lui
dend: « Beroep gegrond hierop dat aanleg
ster de palen van de wettige verdediging 
niet heeft overschreden wanneer ze C ... 
een oorveeg gegeven heeft om hem te ver
plichten L ... , haar verloofde, op het ogen
blik, waarop hij deze _wild annviel, los te 
laten » : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
door zich te onthouden het door de ann
legster in haar akte van beroep voorge
steld middel te beantwoorden, - middel 
afgeleid uit de wettige verdediging en 
waarvan de afstand uit geen enkel stuk 
blijkt waarop het Hof acht lmn slaan, -
niet wettelijk zijn beslissing heeft gemo
tiveerd; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis ; beveelt dat onderhavig arrest zal 
overgeschreven worden in de registers 
van de Correctionele Rechtbank te Hoei 
en dat melding et van zal gemaakt wor
den op de kant van de vernietigde beslis
sing ; kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Luik, zetelende in graad 
van hoger beroep. 

. (1) Verbr., 5 Mei en 6 October 1924 (Bull. 
en PAsrc., 1924, I, 321 ·en 535); zie oak de con
clusie van bet openbaar ministerie v66r verbr., 
10 FebrURri 1927 (ibid., 1927, I, 151, kol. 2). 
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20 Januari 1947. - 26 'kamer. - Voor
iiritter, H. Fauquel, voorzitter. - Vet·slag
gever, H. Ba.il. - Gelij /cl~ticlencle concltt
sie, H. Hayoit de 'l'ermicourt, eerste ad
vocaat-generaal. 

2" KAMER. - 20 Januari 1947. 

1° REOHTERLIJKE INRIOHTING. 
TUOHTVORDERING. - REOHTER. ~ FElT GE
PLEEGD VOOR ZIJN BENOEMING. - VORDERING 
ONTVANKELI.JK. 

2° STRAF. - 'l'UOHTZAKEN. - VooRLOPIGE 
SOHORSING. - ARTIKEL 50 VAN DE WET VAN 
20 APRIL 1810. - SOHORSING WAARVAN DE 
DUUR MOET WORDEN BEPAALIJ DOOR DE TUOHT
OVERHEID. 

1 o De tegen een t·echte·r, 1vegens een feit 
gepleegcl v66r' z-ijn benoenving, ingestelcle 
tuchtvonler·ing is ontva.nkelij k .wnnneer 
cle gevolgen van clit feit, hetzij zich 
voonloen, hetzij bUjven voot·tcl~wen nn 
cle benoeming (1). (Wet van 20 April 
1810, artt. 49, 50· en: 50bis; kon. besl. 
11'" 184 del. 5 J uli 1935, artt. 1 en 2.) 

2° De stTnf vnn cle voot·lolJige schot·sing, 
voorzien bij nt·tilcel 50 vnn cle wet van 
20 Apt·a 1810, is bepnnlcl in cle tij cl; 
cle tttchtoverhe·irl, weu,,e cUe stt·nt ttit
S1Weekt, moet eT cle cltt1W vnn bepn-
len (2). .\ 

(x ... ) 

ARR.EST. 

HET HOF;- Gelet op cle bestreden be
slissing, gewezen de 30. Octobel' 1946 door 
het Hof van beroep te Brussel, in alge
mene vergadering, · overeenkomstig arti
kel 50bis der wet van 20 April 1810, ge
wijzigd door het koninklijk besluit nr 184 
del. 5 Jnli 1935, artikel 2; 

Over het eerste middel tot verbreking, 
schencling van de artikelen 48, 49, 51 tot 
55 der wet van 20· April 1810 op de rech
terlijke inrichting en llet beleid der jus
titie, do01·c1at het bestreden arrest een 
tuchtstraf tegen eiser uitgesproken heeft 
op g-roncl van een feit daterende nit het 
jaar 1941, welk zich dus voorgeclaan heeft 
v66r zijn eerste benoeming in de magis
tratunr, als wanneer voormelde artikelen . 
slechts toepasselijk; zijn op leclen van cle 

(1) Sic MORIN, De la rliscipline lies· couTs et 
tribunaux, nrs 647 en volg.; FuziER-HERMAN, 
Rep. clu rl•·oit fmnfais, v' Discipline j.ucli
ciaire, nr 57. Vergel. Pnncl. belges, v' Disc·i
pline jucliciaire, nrs 48 en 49; Rep. pmt. rl•·. 
belge, v' Discipline judiciai•·e, nrs 65 en 67. ' 

(2) MORIN, De la discipline des COUTS• et t?·i
bunaux, d. I, blz. 36; FuzrER-HERMAN, Rep. du 
d•·oit fmnfais, v' Discipline jucliciai•·e, nr 512. 

magistratuur welke. op het ogenblik van 
het voorvallen van door deze artikelen be
doelcle feiten, werkelijk hun ambt uitoefe
nen en clit niet het geval was met eiser 
in cassatie : 

Overwegencle dat de tuchtvordei'ing, 
voorzien bij de artikelen 49, 50 ·en 50bis 
der wet van 20 April 1810, ontvankelijk 
is zelfs wegens een fout begaan. door een 
rechter v66r zijn benoeming ingeval de 
gevolgen van die font, hetzij zich voor
cloen, hetzij blijven voortclureil na de be
noeming, in welk geval de waarcligheicl 
van de rechter in opspraak . kan worclen 
gebracht alhoewel het feit, dat de schulcl 
uitmaakt, gepleegcl werd vooraleer de be
langhebbende met cle hoedanigheicl van 
rechter was bekleed; 

Overwegende dat het bestreclen arrest 
vaststelt clat de door aanlegger in. 1941 
gepleegde feiten, clit is v66r clezes benoe
ming tot het rechtersambt, zijn eer van 
magistraat thans krenken; 

Dat clienvolgens de tuchtvorclering c.nt
vankelijk was; 

Dat het miclclel in rechte faalt: 
Over het tweeclc miclclel, schencling van 

artikel 50 der wet van 20 April 1810 cloor
clat het bestreden arrest de voorlopige 
schorsing uitspreekt zoncler termijn te 
stellen voor het ophouden cler schorsing, 
als wanneer de tekst sprekencle van « sus
pension provisoire 11 door .cleze woorclen 
impliciet heeft becloelcl clat, bij uitspraak 
van zulkclanige beslissing eveneens client 
vastgestelcl . te worden na welke · tijcl-

. spanne de beslissing zal ophouclen van 
kracht te zijn en de eiser in cassatie 
nielo meer zal onclerhevig zijn aan de te
gen hem uitgesproken tuchtmaatregelen : 

Overwegende clat cle straf van de schor
sing, voorzien door artikel 50 van boven
becloelcle wet, niets anclers kan zijn clan 
voorlopig, clit wil zeggen beperkt in cle 
tijcl; 

Overwegencle clat de tuchtoverheicl, clie 
cle bewuste straf uitflpreekt, noodzakelijk 
cle cluur er van moet bepalen; 

Dat, aanlegger een voorlopige schor
sing voor een onbepaalcle tijclsruimte · op
leggende, het hof van beroep een onwet
tige straf heeft uitgesproken en de in het 
middel vermelcle wetsbepaling·en heeft ge-
schonden; . 

Dat de verbreking, die hierna zal uit
gesproken worden, het onderzoek naar de 
gegronclheicl van het derde middel over
boclig en belangloos maakt ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
clen arrest; beveelt clat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de registers 
van het Hof van beroep te Brussel en dat 
melding er van zal worden gemaakt op 
den kant der vernietigcle beslissing; laat 
de lwsten ten laste van de Staat; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Gent. 
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20 .Jannari 1947. - 2" kamer. - Voor
zitte,·; l:I. Fauquel, voorzitter. - Verslag
gever, H. Wouters. - Gelijlcltticlende con
chtsie, H. Hayoit de Termicourt, eerste 
ndvocaat-generaal. - Plelter, H. Struye. 

2" KAMER.- 20 Januari 1947. 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
IN ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN.- VooR
ZIENING, INGEDIEND DOOR EEN NAAMLOZE VEN
NOO'J'SCHAP, - VOORZI!CNING ONDERTEKEND, 
NIET DOOR DE LEDEN VA:</ DE BEHEERRAAD, 
MAAR DOOR EEN DIENSTOVEBSTE EN DOOR EEN 
COMMERCIELE DIRECTEUR, - 0NTSTENTENIS 
VAN BESCHEID WAAHUIT BLIJKT DA1' DIE PER
SONEN DE MACHT HEBBEN OM DE VENNOOTSCHAP 
IN .RECHTE TE VERTEGENWOORDIGEN. - VOOR
ZIENING NIET ONTVANKELIJIL 

Is niet ontvanlcel-ijlc, de voorz·ienin,q in za
lcen va1n di1·eote belasti~li.{fen, die in naam 
van een naamloze vennootsohap we1·d · 
ondertelcend, · niet door de leden van 
haa1· beheerraad, maa1· cloor een dienst
ov·erste en door een oomme1·cii!le di-rec
teu1·, dan wanneer 1tit {!een enlcel tot 
staving van de voo1·ziening neer{!ele,qd 
besoheid blijlct dat die personen de 
macht hebbeit om de vennootsohap in 
1·echte te ve1·tegenwoordi{!en (1). 

{N. V. Pll'C!)CO, T. BEHEER VAN FINANCIEN.) 

ARREST, 

HET HOF; - Gele?t op het bestreden 
arrest, op 11 J'uni 1946 door het- Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; · 

Over cle grond van niet-ontvankelijk
heid, afgeleid hieruit dat de natuurlijke 
personen, die in naam van de aanleggende 
vennootschap handelen, geen hoeclanig
lwid hebben om zich te voorzien; 

Overwegende dat het verzoekschrift tot 
verbreking voor de aanlegster ondertekend 
is door de dienstoverste -der werkhuizen 
en door de commerciele directeur; 

Overwegende dat, terwijl het, krachtens 
de wet, de beheerders zijn die wettelijk, 
in naam van een naamlDze vennootschap, 
hetzij als aanlegster hetzij als verweer
ster, alle rechtsvorderingen vervolgen, het 

(1) Uit geen enkel door de eiseres overge
legd bescheid bleek da t de ondertekenaars 
van de voorzieuing de macht hadden om de 
vennootschap in rechte t·e vertegenwoordigen. 
Het bleek zelfs niet dat die personen de· ven
nootschap hadden vertegenwoordigd v66r de 
rechter over'de grand. Raadpleeg verbr., 8 Ja
nuari 1940 (Bull. en PAsrc., 1940, I, 2, en de 
nota); 14 Juli 1941 Ubid., 1941, I, 301, en de 
nota 1) en 20 Januari 1944 (ibid., 1944, I, 162). 

in castt nit geen enkel bescheid blijkt dat 
de macht om aanlegster te vertegenwoor
digen aan de twee hierboven vermelde on
dertekenaars zou verleencl geweest zijn, 
hetzij in de regelmatig gepubliceerde op
richtingsakte van de vennootschap, hetzij 
in een proces-verbaal van de belleerraad 
llandelende krachtens eeu artikel der sta
tuteu; 

· Waaruit volgt clat cle voorziening niet 
ontvankelijk is ; 

Om die recleueu, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt de aunlegster tot de 
kosten. 

20 .Januari 1947. - 2° kamer. - Voo1·
zitte·r, H. Fauqnel, voorzitter. - Versla{!
{!ever, H. Vitry. - Gelijkl1tidende conclu
sie, H. Hayoit de Termicourt, eerste ud
vocnat-generaal. - Pleiter, H. Feye (van 
de Balie bij het Hof van beroep te 
Brussel). 

2" reAMER. --;- 20 Januari 1947. 

INKOMSTENBELASTINGEN. - NAAM
LOZE VENNOOTSCHAP. DE NIET-UITGE
KEERDE INKOMSTEN BEDRAGEN MINDER DAN DE 
REEDS IN DE LOOP VAN HE'l'ZELFDE BOEKJAAR 
AANGESLAGEN NETTO-INKOMS1'EN. - AFTREK
KING VAN HET OVERSCHOT. - GEDAAN OF HET 
BED RAG VAN DE UITGEKEERDE INK OMS TEN. -
AFTREKKING HEEFT UITWERKSEL VOOR DE 
BEHEKENING ZO VAN DE JIIOBILIENBELASTING 
ALS VAN DE BEDRIJFSBELASTING. 

Wanneer cle niet 1titgekee1·de inkomsten 
van een naamloze vennootschap mi'iuler 
ber'lmgen clan cle reeds in cle 1oop van 
hetzelfcle boekjaar aangesla{!en netto
inlcomsten, laat artikel 52, § 6, van de 
samen{!eschalcelde wetten bet1·effende de 
inlcomstenbelastingen toe het oversohot 
van cle 1·eecls aa.n{!esla.oen netto-inlcom
sten at te t1·elclcen van het bedra{! van 
de ·uitgekeenle inlcomsten van het jaa1·; 
cUe attrelclcing hcett uitwe1·lcsel voo1· de 
berelcening zo van cle mobili.ifnbelas
tin{! als van de bedTijfsbelasting. (Wet. 
ten betreffeude fie inkomstenbelastingen, 
samengeschakeld de 31 J'uli 1943, arti
kel 52, § 6.) 

(BElj:EER VAN FINANCIEN, T. N.Y. CC LA -Gli;ORGIE ))~) 

ARREST, 

HET HOF; - Gelet op llet bestreden 
arrest, op 21 Maart 1944 gewezeil door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het micldel, schending van arti
kelen 97 en 112 van de Grondwet en van 
artikelen 14, § 1, 1°, 20, § 1, 1°, 35, § 3, 
en 52, §§ 1 en 6, cler wetten betreffende de 
belastingen op de inkomsten,. ·sameng·e
schakeld bij besluit van 3 J'uni 1941, ge-
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wijzigd door artikelen 1 en 5 van het be
sluit van 22 September 1941, waar het 
bedoeld arrest de teruggave beveelt van 
de mobilienbelasting gestort op het deel 
der dividenden voortkomende van de 
winst van het jaar, dan wanneer de mo
bilienbelasting verschuldigd is op llet to
taal be drag der eli videnden : 

Overwegende ·dat de door de. voorziening 
gestelde vraag cleze is of, wanneer, zoals 
in de zaak, cle niet uitgekeerde inkomsten 
van een naamloze vennootscllap minder 
bedragen dan de netto-inkomsten welke in 
lletzelfde boekj aar reeds aangeslagen wer
den, artikel 52, § 6, der samengescllakelde 
wetten op cle inkomstenbelastingen toe
laat van het bedrag van de uitgekeerde in
komsten van llet clie:tistjaar het overschot 
van de reeds aangeslagen netto-inkomsten 
af te trekken, zelfs voor de berekening 
van de mobilienbelasting gevestigd bij 
artikelen 14, 15 en 20 van gezegde wetten ; 

Overwegende dat llet vaststaat, en dat 
het overigens door de voorziening niet 
betwist worclt, dat dergelijke aftrekking 
door artikel 52, § 6, toegelaten was v66r 
het in werking treden van het besluit del. 
22 September 1941 ; 
· Doell overwegende clat het eisencl be
heer staande houdt dat, daar artikel 1 
van voormeld besluit artikel' 35, § 3, der 
samengeschakelcle wetten gewijzigd heeft, 
het de vennootschappen op aandelen aan
geslagen heeft in de bedrijfsbelasting zelfs 
op de winsten van llet dienstjaar aan cle 
aandelen uitgekeerd, en aldus, voor <le 
toepassing van die belasting, een eincle ge
steld heeft aan de vroeger aangenomen 
vermenging van de persoon van de ven
nootschap met deze van cle aandeelhou
der en daaruit logisch voortvloeit dat 'deze 
vermenging van personen evenmin mag 
aangenomen worden voor de toepassing 
van artikel 52 van gezegde wetten; dat bo
,venclien § 6 van artikel 52 de vennoot
schap niet toelaat de reeds aangeslagen 
inkomsten tweemaal af te trekken; 

Overwegencle dat, wel is waar, het be
sluit clcl. 22 September 1941 cle naamloze 
vennootschappen aan cle betaling oncler
worpen heeft van de bedrijfsbelasting 
zowel op de voorbehouden als op· de uitg·e
keerde winsten van het dienstjaar doch 
§ 6 van artikel 52 der samengesch;tkelcle 
wetten onaangeroercl heeft gelaten; clat 
inderdaad; gezegd besluit in artikel 5Z 
cler samengeschakelcle wetten ·slechts de 
tweede alinea van § 1 en de § 7 wijzigt 
(art. 5 van het besluit van 22 Septem- · 
ber 1941); 

Overwegende dat daaruit blijkt dat § 6 
van artikel 52 der samengeschakelcle wet
ten door de hoven en rechtbanken voort 
moet worden toegepast zelfs na de inwer
kingtrecling van het besluit del. 22 Septem
ber 1941; 

Overwegende dat de nieuwe, door het 

eisencl beheer aan artikel 52, § 6, gegeven 
interpretatie, onverenigbaar is met de 
tekst · er van; 

Dat men niet zou kunnen begrijpen clat 
de aftrekking van de reeds aangeslagen 
netto-inkomsten slechts zou lmnnen ge
schieclen zo de niet uitgekeerde inkom
sten niet volstaan, inclien cle aftrekking op 
de ene of op de andere een identiek uit
werksel had, 't is te zeggen, in beicle ge
vallen, de afgetrokken inkomsten alleen 
van clezelfde belasting te ontlasten; 

Dat de tekst van artikel 52, § 6, noodza
kelijk onderstelt clat de aftrekking, wan
neer ze geclaan wordt op de uitgekeercle 
winsten, uitwerksels kan hebben welke 
verschillen van deze teweeggebracht wan
neer ze op de voorbehouden inkomsten 
~edaan wordt, 't is te zeggen een vrijstel
lmg medebrengen van de mobilienbelas
ting; 

Overwegende clat er geenszins tegen
strijclig·lleid bestaat, enerzijds, te beschik
ken dat de· uitgekeerde inkomsten van een 

. naamloze vennootscllap onderworpen zijn 
aan de bedrijfsbelasting en aan de mobi
lienbelasting, bepaling die het onclerscheid 
eerbiecligt tussen de persoon van de ven
nootscllap en deze van de aandeelhouder, 
en, anderzijds, te voorzien dat de aftrek
king van de in de loop van een boek
jaar reeds aangeslagen inkomsten,. in ze
kere gevallen en onder zekere voorwaar
den, uitwerksel zal kunnen hebben zowel 
wat cle door de vennootschap verscllul
cligde tlirecte belastingen betreft als wat 
een directe belasting aangnat door de ven
noot8chnp ter outlasting van de aandeel
lloucler betaakl ; . 

Overwegende, eindelijk, dnt het bestre
den arrest cle in cle loop van hetzelfcle · 
boekjaar reeds anngeslngen netto-inkom
sten niet tweemanl van het bedrag van cle 
uitgekeerde inkomsten heeft afgetrokken; 
dat llet ze slechts eenmnal heeft afgetrok
ken, maar beslist heeft dat clie inkomsten, 
dnar ze reeds aangeslagen geweest wnren, 
het niet opnieuw konclen zijn in de be
clrijfsbelnsting·, noch in de mobilienbelas
ting, noch in de nationale crisisbelasting ; 

Dat het middel in rechte niet opgaat; 
Om cUe reclenen, verwerpt de voorzie

ning; kosten ten laste van de Stant. 

20 Januari 1947. - 2e kamer. - Vom·
zitte1·, H. Fauquel, voorzitter. - Ve·l·slag
gever, H. Bail. - Gel'ijlclu.idende eonclu
s·ie, H. Hayoit cle Termicourt, eerste acl
vocaat-generaal. - Pleite1·s, HR. Van 

. r,eynseele en lVIarcq. 

16 KAMER. - 23 Januari 1947. 

1° ERFDIENSTBAARHEID. ERF-
DIENR'rBAARHEID VAN OYERGANG. - GEYESTIGD 
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BIJ OVEREENKOMST. - ZONDER BEPALING VAN 
AFl\IE'riNGEN. - UITGESTREKTHEID VAN DE 
ERFDIENSTBAARHEID. 

2o BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN. - BE
RiiCHT VAN DESKUNDIGE. - BEOORDELING 
DOOR DE REOHTER OVER DE GROND. 

1° w anneer ten behoeve van een erf een 
e1·jdienstbaaA·heid van overgang weTd 
gevestigd bij een oveTeenlcomst die de 
ctjmetingen e1· van niet bepaalt, moet de 
erjdienstbaarheid worden omschre·ven 
met het oog op het vom·we1·p waa1·voor 
z·ij wenZ. gevestigd en moet zij strilct 
wm·den bepe1·1ct tot de vm·eisten van het 
heersenll erj, clerwijze dat de op het 
dienstbaar m·f wegende lasten niet zan
de?: nttt worden verzwaard. (Burg. Wet
boek; artt; 701, 702 en 1134.) 

2° De rechter over de g1·ond beoordeelt 
op so~tvereine w·ijze de waarde van het 
adv·ies van een cleslcuncUge, zonder noah
tans hem een mening te mogen toe
sclwijven die hij niet heejt ~titgedntlvt 
of vaststellingen · die hij niet heejt ge
daan (1). 

(POLLET, T. DE llRAEVE.) 

ARREST. 

HJJlT HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 September 1943 gewezen door 
de Rechtbank van eerste aanleg te Veur
ne, uitspraak doende in graad van hoger 
beroep; 

Over het eerste middel, schending van 
artikel 97 der Grondwet, 1134, 1319, 1320, 
701 van het BurgerlijkWetboek en van de 
bewijskracht van de authentieke verkoop
akte, verleden de 5 Juni 1934 v66r notaris 
Lahousse te leper; 

Eerste tak : doorclat het bestreden von
nis na in feite vastgesteld te hebben « clat 
in l934, datum van de stichting der erf
dienstbaarheid van cloorgang, de kwes
tieuze uitweg breeder was dan nu ll 

· (d. w. z. na het bouwen van een woonhuis 
door verweerders) en dat << de versmalling 
toe te schrijven is aan het zetten van ge
zegd gebouw door verweerders, op den 
zuid-westelijken kant van den uitweg ll, 
beslist heeft dat eiser recht had op een 
uitweg die « de normale uitbating van zijn 
larid toeliet ll eh dat verweerders zich van 
de verplichting hunne gebouwen weg te 
ruimen konden ontlasten indien ze de wer
ken zouden uitvoeren door den deskundige 
Gerard voorzien op de bladzijden 17, laat
ste alinea, en 18, eerste alinea, van zijn 
verslag ll, wanneer uit gezegd verslag, 
waarvan het bestreden vonnis alle vast
stellingen overneemt en zich eigen maakt, 

(1) Yerbr., 17 Januari en 24 April 1939 
(A1'1', Ve1·b1'., 1939, biz. 18 en 140; Bull. en 
PAsrc., 1939, I, 28 en 200 en de nota 1, biz. 28). 

\•ERBR., 1947. - 2 

cluiclelijk blijkt da t, « door het uitvoeren 
van bedoelde werken, een totaal berijd
en bruikbare uitweg bekomen kan wor
den met een breedte van 3 meter zocla
nig dat eiser Vl'lJe en ongehinderde 
doorgang zal hebben voor koets, kar, enz., 
mits de lading in te krimpen, ook voor 
oogstkarren ll, doch dat « dan nog geen 
doorgang ·verzekerd is voor een pikma
chien ll wanneer « voorheen (d. w. z. v66r 
het bouwen van het woonhuis) en in alle 
omstandigheden, de uitweg gemakkelijk 
met elk soort voertuig kon gebrnikt wor
den ll, ·en d<Jordat het bestreden vonnis 
aldus beslist heeft dat eiser in verbre
king geen recht had op de uitweg, zoals 
hij bestond in 1934, en dat in de toe
komst zijn recht beperkt zou zijn tot een 
versmalde uitweg, waarop het gebruik 
van de erfdienstbaarheid verminderd en 
ongemakkelijker -zou worden, wanneer ar
tikel 701 van het Burgerlijk Wetboek urt
drukkelijk bepaalt dat de eigenaar van 
het erf, clat de erfdienstbaarheid verschul
digd is, niets mag doen dat strekken zou 
om het gebruik er van te verminderen of 
ongemakkelijker te maken, wanneer het 
verkoopcontract del. 5 Juni 1934 even uit
drukkelijk bepaalt dat het erf van eiser 
zal genieten ten eeuwigen dage, niet van 
een uitweg die de normale uitbating zou 
toelaten, doch van de tegenwoordige 
uitweg bestaande op het erf van verweer
ders, wanneer, bijgevolg, het bestreden 
vonnis artikel 701 van het Burgerlijk Wet
boek, alsook de bewijskracht van de akte 
del. 5 Juni 1934 en de bindende kracht van 
de in bedoelde akte bedongen overeen
komst, blijkbaar geschonden heeft; ' 

Tweede tak : minstens, doordat uit de 
bewoordingen van het bestreden vonnis 
onmogelijk kan uitgemaakt worden, of het 
in feite heeft willen beslissen dat de 
nieuwe uitweg (d. w. z. na het uitvoeren 
der vooi:geschreven werken) zou kunnen 
gebruikt worden zoals de uitweg, die in 
1934 bestond, zonder vermindering of ongec 
mak in het gebruik der erfclienstbaarheid 
van doorgang, dan wel of het in rechte 
heeft willen beslissen dat eiser recht 
had, niet op de uitweg zoals hij vroeger 
bestond, doch aileen op een uitweg clie 
een « normale uitbating ll toelaat, zelfs in
cHen het gebruik van de erfclienstbaarheid, 
vergeleken met het vroeger gebruik, ver
minderd en ongemakkelijker werd, wan
neer deze dubbelzinnigheid in de motive
ring van het bestreden vonnis aan !let 
Hof niet toelaat zijn contri'llerecht nit te 
oefenen op de wettelijkheid van de bestre
den beslissing, en met het gebrek nan de 
door artikel 97 van de Grondwet ver
eiste motivering gelijkstaat : 

Overwegende dat uit de hiervoren aan
geduide verkoopsakte blijkt dat het aan 
de verweerders toebehorend erf jegens 
het erf van de aanlegger bezwaarcl is 
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met een erfclienstbaarheid van overgang, 
omschreven door de akte waar deze zegt 
dat de eigenaars van het heersend erf, 
ten eeuwigen dage en zonder vergelding, 
zullen genieten van de << tegenwoordig 
bestaanden uitweg en dat deze uitweg 
zich zal uitoefenen te voet en met paar
clen, bestialen, landsalaam, rijtuigen, wa
gens en ander vervoer, mits uitsluitelijk 
af te dragen alle kosten van onderhoud 
van dezen uitweg, eenieder voor een derde 
cleel )) ; 

Overweg·ende clat, tussen partijen een 
geschil ontstaan zijnde tengevolge van een 
door de verweerders opgericht gebouw, 
clat, naar de bewering van de aanlegger, 
tot op de breeclte van gezegde weg voor
uitkwam, de rechter, na deskuncligenver
slag, souverein het volgende heeft vast
gesteld : « 1° in 1934, datum van de stich
ting cler erfdienstbaarheid, was de kwes
tieuze uitweg breder dan nu, cle clesklln
clige deze bevincling steunende zowel op 
het onderzoek der plaatselijkheden als op 

. cle verklaringen van getuigen; 2° de ver
smalling is toe te schrijven aan het zetten 
van een gebouw door beroepens op den 
zuid-westelijken kant van den uitweg; 
3° de plaatselijkheden, en namelijk bet 
profiel van clen uitweg langs de verschei
dene belendende percelen, laten niet toe 
met nauwkeurigheid de oorspronkelijke 
breedte van den uitweg te bepalen; 4° om 
cle normale uitbating van het land van ge
intimeercle, en namelijk om het cloorrijclen 
van oogstwagen en pikmachien (niet van 
clorsmachien) toe te laten, is een uitweg 
nodig van drie meter veertig centimeter, 
breedte die minder mag zijn, indien lang'S 
een der kanten van den uitweg geen af
sluiting bestaat, wat hier .het gevaL is )) ; 

Overwegende dat, claar bet vooruitko
men op gezegde weg vaststaat, en claar 
het onmogelijk is de breedte van de weg, 
zoals hij bestond op de datum van de 
verkoopakte, juist te bepalen, de rechter 
beslist dat de verweerclers aan die weg 
terug een « normale )) breeclte moeten ge
ven welke hij op 3 m. 40 schat; dat zij, 
bijgevolg, het gedeelte van hun gebouw, 
clat op gezegcle breeclte vooruitkomt, moe
ten afbreken; dat zij zich nochtans aan 
clit afbreken kunnen onttrekken "door, op 
kun kosten en binnen een bepaalcl ter
mijn, zekere werken nit te voeren welke 
door de deskundige zijn aanbevolen, en 
bestaan in het aanv.ullen of bet overclek
ken van een gracht langsheen de weg en 
tegenover hun gebouw; 

Overwegende dat deze beslissing, vrij 
van clubbelzinnigheid, en de overwegencle 
gedachte van de rechter duidelijk weer
gevencle, overeenkomstig artikel 97 der 
Grondwet gemotiveerd is; clat het middel 
clienaangaande in feite niet opgaat; 

Overwegende dat clit laatste niet beter 
gegrond is, voor zoveel het de schending 

inroept van artikelen 1134, 1319 en 1320 
van het Burgerlijk Wetboek en van de 
bewijskracht van de authentieke verkoop
akte del. 5 J uni 1934 ; dat geen enkel be
cling van deze overeenkomst en geen der 
bewoordingen van de akte, die ze vaststelt, 
door het bestreden vonnis verdraaicl of te
gengesproken worden; dat de rechter, -
na te hebben vastgesteld, zonder clat hier
tegen bezwaar worclt aangevoerd, clat 
noch die overeenkomst, noch die akte, 
noch enig ancler element toelaat met 
nauwkeurigheid de oorspronkelijke breeclte 
van de betwiste weg te kennen -, zich 
er bij beperkt de breedte te bepalen welke, 
volgens hem, aan die weg dient gegeven 
opdat de rechten zo van de ene als van 
de andere der gedingvoerende partijen, 
zouden geeerbiecligd worden; dat hij, al
clus, geen van de drie hiervoren aange
tluide artikelen heeft kunnen overtre
den; 

Overwegende dat de enige vraag welke 
nog client opgelost dus deze is of de rech
ter, door uitspraak te d'oen zoals hier
boven gezegd, artikel 701 van het Burger
lijk Wetboek heeft geschonclen; 

Overwegende dat, wanneer bij overeen
komst ten voordele van een erf een toe
gangsweg worclt toegekencl waarvan de 
ov,ereenkomst de afmetingen niet bepaalt, 
de uitgestrektheid van die verbintenis 
moet verklaard worden, overeenkomstig 
artikel 1162 van het Burg·erlijk. Wetboek, 
ten gunste van cle schtrldenaar ; d>tt, 
dienvolgens, de erfdienstbaarheid moet 
omschreven worden met het oog op bet 
voorwerp waarvoor ze werd gevestigd, en 
strikt beperkt tot .de vereisten van bet 
heersend erf, derwijze dat de op het 
dienstbaar erf wegende lasten niet zonder 
nut verzwaard worden; dat die regel im
pliciet voortvloeit nit artikelen 702 en 701, 
alinea. 3, van het Burgerlijk Wetboek, 
en, wanneer het over een nit overeen
komst ontstane erfdienstbaarheid gaat, 
uit het bij artikel 1134 voorzien algemeen 
principe, dat wil clat de overeenkomsten 
te goeder trouw worden uitgiwoerd; 

Overwegende dat, in de· zaak, de erf
dienstbaarheid slechts gevestigd werd om 
een landbouwexploitatie te vergemakkelij
ken; dat het bestreden vonnis, steunende 
op de vaststellingen en· opmerkingen van 
de deskundige, hierop wijst, dat die 
exploitatie, welke van weinig belang is, 
zal verzekerd zijn door een :weg van 
3 m. 40 breedte; dat clie beoordeling van 
feitelijke aard en souverein is; 

Dat de bewering van de aanlegger op 
dat punt van alle bewijs ontbloot is; 

Dat cle rechter, door in die omstandig
heden, de verweercler te veroordelen om 
aan de aanlegger een volcloende over
gang te verzekeren, het in het micldel aan
geduid artikel 701 niet geschonden, doch 
oorcleellnmdig heeft geinterpreteerd en 
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toeg'epast; dat het middel dus in geen zij
. ner onderdelen kan aangenomen worden ; 

Over het tweede middel, schending van 
artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk 
Wetboek, van de bewijski·acht van het 
deskundigenverslag en van artikel 97 der 
Grondwet, doordat de bestreden beslissing 
verklaart dat de « breedte v1m den toe te 
stane uitweg >>, vo1gens het deskundigen
verslag, niet 3 m. 98 is, doch 3 m. 40 » en 
beslist dat deze breedte zal bekomen wor
den (en dat aldus verweerders aan hun 
verplichtingen zullen voldoen) door, ofwel 
het huis gecleeltelijk weg te ruimen, ofwel 
cle gracht rationeel te ·slopen of te Dver
clekken, wanneer het cleskundigenverslag 
geen clergelijke breedte voorschrijft, cloch. 
duidelijk cloet uitkomen dat nooit een 
breedte van 3 m. 40 kan worden bekomen 
door het enkel slopen of overclekken van_ 
cle gracht, zonder afbraak van het huis, 
wanneer het bestreclen vonnis aldus de be
wijskracht van het cleskundigenverslag 
blijkbaar geschonden heeft, en cloorclat 
het bestreclen vonnis terzelfclertijd be
slist heeft clat eiser recht heeft op -een 
uitweg :van 3 m. 40 breedte en dat zijn 
recht beperkt zal zijn tot een uitweg 
welke mincler clan 3 m. 40 breed is, het
geen een tegenstrijcligheicl uitmaakt die 
met het gebrek aan de door artikel 97 van 
de Grondwet vereiste motivering gelijk
staat : 

Overwegende dat een cleskuncligenver
slag enkel de waarcle heeft van een aclvies 
overgelaten aan de beoorcleling van de 
rechter, en dat cleze niet gehouden is het 
te volgen; dat de rechter het geloof, dat 
aim het verslag client gehecht, eerbiedigt, 
wanneer hij aan de deskundige geen 
mening toekent die cleze niet uitgedrukt 
heeft, of .hem geen vaststellingen toe
schrijft welke hij niet gedaan heeft; 

Dat, dienvolgens; het bestreden vonnis, 
door te beslissen dat de betwiste weg een 
breedte moet hebben van 3 m. 40, zelfs in
cHen de cleskundige oordeelcle dat de te ge
ven breedte meer zou -moeten bedragen, 
.de hiervoren aangeduide wetsbepalingen 
niet geschonclen heeft ; 

O:verwegende dat het middel aan de 
rechter nog verwijt dat hij bij tegen
strijdige redenen, wat gelijkstaat met 
een gebrek aan redenen, beslist heeft, 
enerzijds, dat de betwiste breeclte 3 m. 40 
moest zijn; en, anderzijds, dat cleze laat
ste minder zou kunnen zijn ; 

Overwegende echter dat de rechter deze 
verminclering slechts aanneemt in geval 
de verweerders, gebruik makencle van het 
iecht dat hij hun in bijkomencle orde toe
staat, de door de deskunclige aangeduicle 
werken uit te voe1'en, daar die vermin
clei'de breedte, enkel tegenover het door 
verweerders · opgericht gebouw, dank zij 
die werken, 'volgens de rechter, volstaat, 
om op die plmits van de weg de gewone 

uitoefenilig te verzekeren van de erf
dienstbaarheicl waarop de aanlegger ~ich 
beroept; clat dergelijke beslissing geen te
genstrijcligheicl behelst en dat het middel 
in feite niet opgaat; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt ·de aanlegger tot de 
kosten en tot een 'vergoecling van 150 fr. 
jegens de verweerclers. 

23 Januari 1947. - 1~ kamer. - Voo1'
zitte·r, H. Soenens, eerste voorzitter. -
Ve1·slaygever, H. Fauquel, voorzitter. -
Gelijlclttidende concl·ttsie, H. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Struye en Velclekens. 

1" KAMER. - 23 Januari 1947. 

1° BEVOEGDHEID. - BURGERLIJKE ZA-
. KEN. - RECHTER BEVOEGD OM KENNIS TE NE

MEN VAN EEN EIS TOT TERUGGAVE VAN BURGER
LIJKE RECHTEN OF TOT SCHADELOOSSTELLING 
WEGENS KRENKING VAN DIE RECHTEN. -
EVENEENS BEVOEGD OM DE WERKELIJKHEID 
NA TE_ GAAN VAN DE TOT STAYING VAN DIE EIS 
INGEROEPEN OORZAKEN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN Ji)N 
ARRESTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. 
- GENOTRECHTEN. - TERUGGAYE AAN DE IN
WONERS VAN EEN GEMEENTE. - BESLISSING 
DIE VASTSTELT, ENERZI.TDS DAT DE GRONOEN 
GEMEENTEGOEDEREN ZIJN, EN ANDERZIJDS DAT 
DE BETWISTE GENOTRECHTEN. BURGERLIJKE 
RECHTEN ZIJN OMDAT ZIJ ALTIJDDUREND ZIJN, 
OVE

1
RDRAAGBAAR VAN VADER TOT ZOON, AF

STAANBAAR ONDER BEZW ARENDE OF KOSTELOZE 
TITEL EN ONDERHEYIG AAN YER,JARING. - BE
SLISSING Dill ZICH ER VAN ONTHOUDT DE RE
DENEN OP TE GEVEN W AAROM 'zrJ AAN DIE 
RECHTEN RET KARAKTER TOEKENT VAN YER
JAARBAAR EN ALTIJDI>UREND TE ZIJN. - DUB
BELZINNIGE REDENEN GELIJKSTAANDE MET GE
BREK AAN REDF;NEN. 

1 o De 1'Cchte·r die b_evoegd is om Tcennis te 
nenwn van een cis tot tentggave van 
bm·gerli.jlce 1·echten en tot schadeloos
ste!Ung weyens k;ren7cing van die 1'ech
ten, is eveneens bevoegd om cle we1'ke
Ujlcheicl na te gaan van cle tot -staving 
van die e·is inge-roepen oo1·zaken. 

2° Is wegens de clttbbelz·inniyheicl van zijn 
1'Cclenen niet wettelijlv gemotivee1·cl, cle 
bestissing cl·ie, - ten eincle aan een _in
wa-ller van een gemeente cle genotrech
ten tentg te yeven die hij betvee1·t te be" 
zitten op IJ1'0nclen van cle gemeente, ~ 
vaststelt, enerzijcls, clat clie gronclen 
« gemeentegoecleren » zijn ( cl. i. goede-
1'Cn cleel 7titma7cencl van het pr-ivaat clo
me·in van de gemeente en Waa·rva.n cleze 
administratief; en clus ten tn·ecai1·e titel, 
het genot t?tssen cle inwone·rs venleelt); 
en, a.ncle,rz-ljcls, dat cle lietwiste genotB-
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rechten bwrgerUjlce 1·echten zijn omdat 
zij altijdd?wencl zijn, ove1·dmagbaar van 
vnde1· tot zoon, nfstcwnbctct1' onder be
zwnrende of lcosteloze t-itel en onclel·he
vi,q nan verjnring, zoncle·r de 1·eclenen op 
te {fe.ven wctnmm zij nctn cUe 1·eohten 
het lcctrctlcte1· toelcent vctn ve1·jact1'bcta1· 
en ctltijdclm·encl te zijn. (Gronclwet, arti
kel 97.) 

(GEMEENTE LOUVEIGNE, T. REQUIER 

EN MATHONET.) 

ARREST, 

RET HOF ; - Gelet op de vonnissen, op 
8 .Jnni 1943 gewezen, het ene tnssen de 
gemeente LOnveigne en Leonard Requier, 
bet andere tussen de gemeente Louveigne 
en Louis Mathonet; 

Overwegendc dat deze vonnissen en de 
voorzieningen dezelfcle vragen opwerpen; 
clat de voorzieningen. dus clienen samen
gevoegcl; 

Over de eerste middelen, schencling van 
artikelen 542 en 543 van het Burgerlijk 

·wetboek, 77, 1°, van de gemeentewet van 
30 Maart 1836, gewijzigd bij artikel 3 van 
de wet van 30 Juni 1865, 97 der Groncl
wet, verkeercle toepassing ~n, clienvolgens, 
schending van artikelen 92 en93 der Grond
wet : I. cloorclat de bestreclen vonnissen, 
aan de genotrechten (clroits d'aisance ou 
cl'aisements) door de verweerclers op ze
kere aan de aanlegster toebehorencle per
celen groncl uitgeoefencl, ten onrechte het 
karakter van echte burgerlijke recbten 
hebben erkencl en, dienvolgens, beslist heb
ben clat de rechtbank bevoegcl was om 
kennis te nemen van de eis tot teruggave 
cler betwiste rechten en tot schadevergoe
ding, eis ingecliencl door de verweerclers 
tegen de aunlegster, 'clan wanneer, daar 
het over goederen gaat waarvan vastge
stelcl is clat de eigendom aan de gemeente 
behoort, met last het genot in natura er 
van te laten aan de inwoners beschouwcl 
als dusdanig, het recht op dit genot in 
hoofcle van gezegde inwoners ttt singttU 
noodzakelijk van elk burgerlijk karakter 
ontbloot is, ·van die zijnde waarvan de 
wijze van uitoefening en de voorwaarden 
zelf van bestaan, luidens voormelcl nrti
kel 77, 1°, van de gemeentewet, souverein 
door de nclministratieve overheicl gere
gelcl wo:rden zoncler mogelijk verhaal bij 
de rechtbanken; II. doorclat, althans, de 
alzo · aan de betwiste rechten gegeven be
naming van burgerlijke rechten aileen ge
rechtvaardigcl is, luidens de bestreclen be
slissingen, cloor de beschouwing dat de 
rechten, waarvan sprake, in plaats van 
uitgeoefend te worden, zoals clit meest het 
geval is, door de gezamenlijke inwoners 
van de gemeente, claarentegen uitgeoefend 
worden te privatieven en persoonlijken ti
tel, en bovenclien, volgens de regels van 

het burgerlijk recht, het voorwerp kun
nen zijn van overdrachten onder koste
loze of bezwarende titel, dan wanneer 
cleze kenmerken in hoofcle van de begun
stigden geenszins het bestaan van een 
burgerlijk recht in zich sluiten, daar zij 
even goecl kunnen voortspruiten uit een 
in het begin door cle aclministratieve over
heicl getroffen verordening, ten eincle, in 
gezegde voorwaarden, de verdeling te ver
zekeren, tussen de inwoners van de ge
meente of sommigen onder hen, van het 
genot in natura der gemeentegronden, ge
not tot clan te gezamenlijken titel door de 
inwoners uitgeoefend, zoncler dat derge
lijk regleinent. op enerlei wijze, welke 
veranclering ook medebrengt van de aarcl 
van het recht der inwoners op de gemeen
tegoecleren, recht clat zowel v66r als na de 
vercleling, wat betreft zijn modaliteiten, 
essentieel van de souvereine beoorcleling 
van het beheer afhangt ; 

Waaruit volgt dat, daar de verwerping 
van de cloor annlegster opgeworpen excep
tie van onbevoegdheid in rechte niet ge
noegzaam gemotiveercl is, of het slechts is 
door motieven met een dubbelzinnig ka
rakter, het Hof van verbreking in de on
mogelijkheid verkeert zijn toezicht over 
de wettelijkheid cler bestreclen beslissin
gen uit te oefenen : 

Betreffende de bevoegdheid : 
Overwegencle dat de verweerders be

weer!len uit het bezit van burgerlijke 
rechten ontzet te zijn, en, dienvolgens, 
eisten : de eerste, de teruggave van zijn 
rechten en, subsicliair, schaclevergoeding; 
de tweecle, schaclevergoeding; 

Overwegende dat de rechter, bij wie 
dergelijke eisen worden aanhangig ge
maakt,' bevoegcl is om de werkelijkheid 
na te gaan der tot hun staving ingeroe
pen oorzaken, en dat clit onderzoek slechts 
de gegrondheicl van deze eisen aanbelangt; 

'l.'en gronde : 
Overwegende, enerzijds, clat de bestre~ 

den beslissingen aan de goederen waarop 
de verweerders in verbreking hun zoge
zegde « genotrechten ll (« droits d'aisance 
ou cl'aisements ll) haclden ultgeoefend, de 
nard van « gemeentegoederen ll· toeken
nen, benaming welke voorbehouden is aan 
cleze der goederen van het privaat domein 
van de gemeenten, waarvan deze laatste, 
niet zoals een eenvoudige particulier, in
komsten trekken, maar waarvan ze aclmi
nistratief, en, clienvolgens, te precairen 
titel, het genot tussen hun inwoners ver
delen ; dat de bestreden beslissingen bo
venclien, bij verwijzing· naar de motieven 
van de eerste rechter, aannemen, in strijd 
met de bewering van de gemeente, dat de 
verweerclers in verbreking hun zogezegde 
rechten niet trekken uit met de gemeente 
gesloten huurovereenkomsten; 

Maar overwegende dat de beslissingen, 
in strijdmet de benaming van « gemeente-
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goederen n, welke ze geven aan de goede
ren die het voorwerp waren van de be
twiste genotrechten (aisances ou aise
ments), verklaren dut deze genotrechten 
(aisances ou aisements) burgerlijke rech
ten zijn, en clit om deze redenen : dat ze 
altijddurend; overdraagbaar van vader 
tot zoon, afstaanbaar onder bezwarende 
of kosteloze titel, en onderhevig aan ver
jaring zijn; dat ze te privatieven en incli
viduelen titel uitgeoefend worden door 
deze der inwoners die ze bij aankoop, 
erfenis of anders verkregen hebben; · 

Overwegende dat deze kenmerken, de
gene van de verjaarbaarheid en van al
tijddnrend te zijn uitgezonderd, op zich 
zelve het bestaan van een lmrgerlijk recht 
niet bewijzen, daar ze ook zouden kunnen 
voortvloeien nit een administratieve be
schikking in den beginne getroffen, ten 
einde, onder voorbehond der preeminente 
rechten van de gemeente, de verdeling te 
verzekeren, tnssen de inwoners of som
rnigen onder hen, van het genot in natura 
!ler aan de gemeenschap toebehorende 
gronden; 

Overwegende dat, wel is waar, de ken
merken van verjaarbaarheid en van eeu
wigdnrend te zijn van de zogezegde rech
ten, noodzakelijk zouden in strijcl zijn met 
het begrip van het administratief en, bij
gevolg, wederroepelijk karakter er van; 

Maar overwegencle, enerzijds, clat de 
beslissingen zich, ·in castt, onthouden, zo
wel de oorzaak als het tijdperk aan te 
dniden van -het verkrijgen van die rech
ten; dat ze, anderzijcls, het punt onzeker 
laten te weten of, in rechte, de rechter 
deze 'karakters van verjaarbaarheid en 
van eenwigdnrend te zijn heeft willen af
leiden nit de wijze zelf volgens welke de 
zogezegde rechten in de loop der jaren; 
in feite, nitgeoefend geweest zijn, ofwel, 
of hij, daarentegen, de andere hoedanig
heden van cleze beweerde rechten als bur
gerlijk heeft willen kenmerken, op grond 
van het begrip, dat hij zich onthouclt te 
rechtvaarcligen en volgens het"~elk de be
weercle rechten verjaarbaar en eeuwig
clurencl zijn, of waren ten tijde van hun 
verkrijging, - en, zoals de beslissingen 
zeggen, « persoonlijke erfdienstbaarheden, 
echte zakelijke rechten )) nitmaken; 

Overwegende dat de bestreden beslis
singen, in deze voorwaarden, voorkomen 
als steunend op clnbbelzinnige motieven, 
die het toezicht van het Hof van verbre
king verhincleren; dat ze, dienvolgens, 
nrtikel 97 der Gronclwet schenden; 

Om die redenen, voegt de voorzieningen 
samen, verbreekt de bestreclen vonnissen, 
cloch in zoveel ze ten gronde beslist heb
ben; beveelt clat onderhavig arrest zal 
overgeschreven worden in de registers 
van cle Rechtbank van eerste aanleg te 
Lnik en dat melding er van zal gemaakt 
worden op de kant der gedeeltelijk ver- 1 

nietigcle vonnissen; verourdeelt elke ver
weerder tot de helft der kosten; verwijst 
de alzo beperkte zaken naar de Recht
bank van eerste aanleg te Verviers, zete
lende in graad van hoger beroep. 

23 Januari 1947. - 1• kamer. - Voor
zUter, H. Soenens, eerste voorzitter. -
--:-- Ferslaggever, H. Wouters. - Gelijlcltd
rlende conclusie, H. Colard, advocaat-ge
neraal. -Pleiters, HH. Marcq en Restean. 

2" KAMER. - 27 Januari 1947. 

INKOMS'l'ENBELASTINGEN. - Monr
LIENnELASTING. - NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. 
- IN RESERVE GEBRACH'r BEDRAG DAT WERD 
AANGESLAGEN IN DE REDRTJFSBELASTING. -
BEDRAG LATER ALS DIVIDEND UITGEKEERD, DE 
VENNOOTSCHAP DE MOniLIENBELASTING TE 
HAREN LASTE NEMEND. - V ASTSTELLING EN 
BEDRAG VAN DE MOniLIENBELASTING. 

lV nnneer, de mo bilien bclnstin g te harcn 
laste 11emenrl, een naamloze vennoot
schap een vroerJer vn reserve gebracht 
bedmg, aangeslagen in cle bed·rijfsbelas
ting, uitlcem·t ten tUel van rl·ividenden, 
moet men, ten eincle cle som te bepalen 
clie belastbaa1· is in de mobilienbelas
Ung, aa-n het ttitgelcee1·d bedmg bijvoe~ 
gen de mooilUJnbelasting clie zou ge'incl 
geworden zijn inrlien nog geen enlcele 
belasting betaalcl ware geweest; cle al
cl'!ts belcomen mobiliiinbelasting moet 
claarna wonlen verminclenl met rle meds 
getncle beclrijfsbelasting (1). (Samenge
schakelde wetten betreffencle cle inkom
stenbelastingen, art. 14, § 2, en art. 52.) 

(BEHEER VAN FINANCIEN, 
T. N. V. « BANQUE LAMBERT )J.) 

ARREST. 

HE'J' HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 8 Februari 1944 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig midclel, schending van 
artikelen 14, § 2, en 52 cler wetten betref
ftmde de inkomstenbelastingen, samenge
schakeld bij koninklijk besluit van 12 Sep
tember 1936 : 

Overwegencle dat, de verwerende ven
nootschap hebbende op 27 Maart 1940 aan 
haar aandeelhouders een netto-clividend 
van een millioen nitgekeerd, geheel voort
komend nit een gelclneming op de vorige 
reserves, hetzij ten belope van 405.8-48 fr. 
op de definitief aailgeslagen reserves, en 
ten belope van 594.152 frank op de inkom-

(1) Zie verbr., 4 Februari 1931 (Bull. en 
PASIC., 1931, I, 55) 0 



-22 

sten tijllelijk aangeslagen op het ogenblili: 
van hun inreservestelling, de vraag; aan 
de rechter over de groncl gesteld, deze 
was te weten hoe de, door de vennootschap 
voor het fiskaal clienstjaar 1940; op deze 
laatste som van 594.152 frank verschul
lligde mobilienbelasting, moef bepaalcl 
worden; · 

Overwegencle clat de hanclelwijze voor
geschreven is · bij artikel 52 van becloelcl 
koninklijk besluit, en hierin bestaat de 
som te berekenen die zou verschulcligd 
zijn inclien nog niets betaalcl ware ge
weest, en clan van cleze som het reeds be
taalcle af te trekken ; 

Overwegencle clat, om het beclrag vast te 
Rtellen cla t versclmlcligcl zou zijn, reke
ning client gehouden met § 2 van artikel 14 
van het besluit, naar luid waarvan de be
lasting die e{•entueel ten laste valt van de 
schulclenaar, ter outlasting van de ver
krijger cler inkomsten, voor de berekening 
van cle taxe aan clezer bedrag wordt toe
gevoegcl; 

Overwegencle dat, aan het beclrag cler 
netto-uitgekeerde som van 594.152 frank, 
dus de belasting client bijgevoegd en clat 
de mobilienbelasting op clit bruto-inkomen 
moet berekend worden ; 

Overwegemle dat cle alzo bekomen taxe 
clan zal verminclercl worden met de op de 
uitgekeercle som van 594.152 frank reeds 
betaalcle belastingen; 

Overwegencle clat het bestreclen arrest 
alzo niet heeft gehanclekl; clat het aan 
het beclrag van het uitgekeercl inkomen 
van 594.152 frank heeft toegevoegcl, niet 
de belasting welke ter outlasting van de 
aancleelhouclers ten laste van de vennoot
schap gevallen is, maar de belastingen die 
vroeger op gezegd beclrag te haren laste 
werclen geeincl; 

Overwegende dat alclus het bestreden 
arrest, met alzo te handelen, de in het 
middel bedoelde wetsbepaling heeft ge-
schonden ; -

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
ai·rest; beveelt dat onderhavig arrest zal 
overgeschreven worden in de reg·isters van 
het Hof van beroep te Brussel en dat mel
cling ervan zal worden gedaan op de kant 
van de vernietigcle beslissing ; veroordeelt 
de verwerencle vennootschap tot de ko:o;
ten; verwijst de zaak en cle partijen naar 
het Hof van beroep te Liiik. 

27 Jmmari 1947. - 2• kailler. - Voo1·
zitter, H. Fauquel, voorzitter. - Ve1·slag
r1eve·r, H. Vitry. - Gelijlclttiflende concltt
sie, H. Colarcl, aclvocaat-generaal. 

1" KAMER. - 30 Januari 1947. 

1° VOORZIENINGIN VERBREKING.
BESLISSING WAARTEGEN "VOORZlENING IS TOE
GELATEN. - BURGERLIJKE ZAKEN, -·VoNNIS 

GEWEZEN IN LAA'fS'fE AANLEG WAAHBIJ ·DE BE
WEHING VAN EEN VAN DE PAR'fiJEN WORD1' 
VERWOHPEN. - BEWEHING DIE EEN ELEMEN'f 

·VAN DE GROND VAN RET GESOHIL Ul'fMAAK'f. 
- 0NMIDDELLIJKE VOORZIENING ONTV ANKE
LIJIL 

2° MIDDELEN 'l'OT VERBREKING. -
BUHGERLIJKE ZAKEN. - JVIIDDEL DAT AAN DE 
HECRTER ' OVER DE GROND EEN ANDERE BE
SLISSING TOESCHHIJFT DAN DJE WELKE RIJ 
HEEFT GENOMEN. - .MIDDEL MIST IN FEI'fE. 

3° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
BUHGERLIJKE 'ZAKEN. - JVIIDDEL AFGELEID 
UIT DE SCHENDING VAN ARTIKEL 1341 VAN RET 
BURGEHLIJK WETBOEK, WETSBEPALING BE
TREFFENDE RET BEWIJS VAN DE VERBINTENIS
SEN.- JVIAG NIET VOORI DE EEHSTE MAAL VOOH 
RET HOF VAN VERBREKING WORDEN AANGE
VOEHD. 

4° ~HDDJTIJ_,JTIN TOT VERBREKING. -
BURGERLIJKE 'ZAKEN. - MIDDEL DAT EEN 
TEGENSTHIJDIGREID IN DE BESTHEDEN BESLIS
SING AANVOERT. _:_ GEEN TEGENSTR!JDIGHEID. 
- l'\1IDDEL MIST IN ~'EITE. 

1 o In bnrge·t·l·ij lee zalcen lean (le beslissing, 
(/ewezen in · laatste aanleg, waarb'ij 
wo1·dt ve1'W01'pen een bewe?'ing van een 
van cle parUjen, wellce een aan (le 1·ech
te1· onclerworpen element van cle grond 
van het geschil ttitmaalct, het voorwe1·1J 
z·ijn van een onmiddellijlce voo1·Z'ie
ning (1). (Decreet van 2 Brumaire 
jaar IV, art. 14.) 

2° Mist feiteli.ilce g?·ondslarJ het rwiddel dnt 
ann (le .1·echter ove1· de. f11'0nd een andm·e 
beslissing toesclwijft (l(tn die . wellce hij 
heeft genomen (2). 

3° ~/J1(tfl ni.et voo1· de eerste maal v6M het 
Hot V(tn ve1·b'l'elc·ing wonlen aangevoenl, 
het midclel afrJelei/Z ttit de schending 
V(tn art·ilcel 1341 tian het Btwge1'l·ijlc 
Wetboelc, wetsbepaling betretten(le het 
bewijs vnn fle . ve.1·binten•issen in bur
(/erUjlce zalcen (3). 

(1) Raadpleeg verbr., 10 Juni en 23 Decem
ber .1943 (Bull. en PASIC., 1943, I, !M2; 1944, 
I, 121), alsmede de conclusie van de Heer pro
cureur-generaal Paul Leclercq v66r verbr ., 
23 April 1931 (ibid., 1931, I, 143, kol. 2). Zie 
ook Fr. verbr., 18 Januari 1933 (SIREY, 1933, 
1, 111). 

Wat betreft de beslissingen die enkel een 
bewijsvo·ering toelaten, is de voorziening al 
dan niet ont.vankelijk, naar gelang de toelaat
baarheid van het bewij·s werd, of niet werd 
betwist v66r de rechter over de grond (verbr., 
13 Mei 1943, Bull. en PAsrc., 1943, I, 177 en de 
nota; 22 Maart 1945, A,.,.. T!:e•·b1·., 1945, 
blz. 124; Bu,ll. en PAsrc., 1945, I, 137). 

(2) Verbr., 16 Mei 1946 (A1'1'. T'eJ·b1·., 1946, 
blz. 186; Bull. en P ASIC., 1946, I, 196) . 

(3) Verbr., 26 April 1945 (Ar1·. T'm·br., 1945, 
blz. 137; Bull. en PASIC., 1945, I, 149. en de 
nota). 
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4° M·ist teiteUjke f!rundslag, het middel dat 
een tegenstr-ijdif!heid in de bestreden be
slissing aanvoert, da.n wanneer die be
slissin,q geen tegenst?'ijdi,qheid in
hottdt (1). 

(DE SOHAETZEN, T. GERADIN.) 

ARREST, 

HE'J' HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 Mei 1945 gewezen door de 

. Hechtbank van eerste aanleg te Hoei ze
telende in aanleg van hoger beroep; ' 

<?tet het middel van niet-ontvankelijk
held door de verweerder afgeleid hieruit 
dat het bestreden vonnis louter interlocu
toir is, en, luidens artikel 14 van het de
creet van 2 Brumaire jaar IV, v66r het 
eindvonnis niet het voorwerp kan zijn van 
een voorziening in verbreking : 

Overwegende dat, volgens de verweer
der, het bestreden vonnis zich ertoe be
paalt hem toe te laten een bewijs te leve
ren waarvan de ontvankelijkheid niet be
twist is geweest, en << niets beslist aan
gaande de aan het geschil te geven eind
oplossing >> ; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat «.de knoop van het geschil bestaat in 
de betekenis welke die:nt gegeven aan de 
woorden << vijf achtereenvolgende jaren te 
» rekenen van 1 Januari 1939 », bevat in 
een beding van de tussen partijen gesloten 
jachtpacht »; 

Overwegende dat, in hun conclusies 
v66r de rechter in hoger beroep; de aan
legger en de verweerder staande hielden 
de eerste, dat de woorden << vijf achte/ 
eenvolgende jaren » maar een enkele 
betekenis konden hebben, te weten 
dat de bedingen van de pacht slechts ge
durende vijf jaar tegen de verpachter 
konden ingeroepen worden, de tweede, dat 
gezegde woorden de door hem gegeven in
terpretatie niet beletten, te weten << vijf 
effectieve jaren, doch die door het feit van 
de partijen konden gedeeld worden » en 
dat deze interpretatie bevestigd was door 
verschillende feitelijke elementen, die hij 
beweerde te bestaan, en die hij subsi
diair, vroeg door alle rechtsmiddelen te 
mogen bewijzen; 

Overwegende dat het vonnis de l:iewe
ring van aanlegger verwerpt door te be
slissen dat de woorden << vijf achtereen
volgende jaren », indien het bewezen is 
dat · zulks de bedoeling van de partijen is 
geweest, in een andere dan hun letterlijke 
betekenis ·kunnen uitgelegd worden 't is 
te zeggen, in de door verweerder v~orge
stelde zin; 

Dat het vonnis alzo definitief uitspraak 
doet over een bewering van de aanlegger, 

(1) Verbr., 27 Mei 1946 (Bull. en PAsrc. 1946 
I, 217). ' ·' 

waarin het over een element van de grond 
van het geschil gaat, en dat deze eindbe
slissing over een incidenteel geschil het 
voorwerp kan uitmaken van een onmid
dellijke voorziening; . 

Overwegende dat het middel van niet
ontvankelijkheid niet kan aangenomen 
worden; 

Over het eerste middel, schending van 
artikelen 1101, 1134, 1319, 1320, 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, artikel 97 der 
Grondwet, doordat het bestreden vonnis 
uitgenodigd om de overeenkomst toe t~ 
passen die in duidelijke en nauwkeurige 
termen bedingt dat het jachtrecht in huur 
was gegeven << voor een termijn van vijf 
achtereenvolgende jaren te rekenen van 
1 J.anuari 1939, zonder stilzwijgende we
derinhuring en zonder dat het nodig was 
opzegging te geven », en om, dienvolgens, 
vast te stellen clat de pacht op 1 Januari 
1944 eincligde, in die zin weigert te beslis
sen onder voorwendsel clat de woorden 
<< vijf achtereenvolgende jaren ... » even 
goed in de zin van << vijf effectieve ja
ren.». kunnen uitgelegcl worden. het ge
brmk van het woord « achtereenvolgencle » 
alsdan aantonende het inzicht van de par
tijen de paehtjaren niet te delen dan 
wanneer de termen, << vijf achtereenvol
gende jaren te rekenen van 1 Januari 
1939 -» een duidelijke en normale betekenis 
hebben; dat de rechter over de grond 
geen enkel feitelijk element inroept 
waaruit zoi1 blijken dat de partijen de 
woorden van hun gebruikelijke en nor
male betekenis hebben willen doen afwij
ken; dat de akte, bijgevolg, moest toege
past worden, zoals ze geschreven was en 
geen interpretatie vergde, daar de wom;den 
<< vijf achtereenvolgende jaren » niet kun
nen genomen worden als betekenende of 
kunnende betekenen « vijf effectieve ja
ren » zonder ze van hun betekenis te doen 
afwijken en, dienvolgens zonder het 
aan de akte verschulcligcl geloof te schen
den; 
. Ove~wegende dat, in strijd met hetgeen 
het m1ddel beweert, het vonnis niet beslist 
dat d~ termen. <<vijf achtereenvolgende ja
r~n » m een zm mogen uitgelegd worden 
che de letterlijke zin niet is, zelfs wan
neer er geen enkel feitelijk element zou 
b.~staan waaruit zou blijken dat de par
tlJen aan deze woorden een andere bete
~~nis hebben willen _geven dan hun letter
llJke; 

Dat het, integendeel, beslist dat, om na 
te gaan of de partijen aan gezegde termen 
hun stipt letterlijke betekenis of een 
verschillende. betekenis, hebben Willen ge
ven, men de verweerder de toelating client 
te verlenen het bewijs te leveren van ze
kere door hem aangehaalde feiten en die 
van aard zijn, zo ze bewezen zijn, 'te doen 
aannemen dat de partijen de woorden 
<< vijf achtereenvolgende jaren », niet in 
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hun streng letterlijke betekenis gebruikt 
hebben; · 

Dat het micldel, met aan het vonnis een 
andere beslissing toe te kennen clan cleze 
clie het bevat, in feite niet opgaat; 

Over het tweecle miclclel, schencling van 
artikelen 1101, 1134, 1156, 1162, 1319, 1320, 
1322, 1341, 1353 van het Burg·erlijk Wet
boek, van artikel 97 cler Grondwet, door
clat het bestreden vonnis, - zoncler llet 
bestaan vast te stellen van een uitwenclig 
element dat zou doen blijken dat de bij de 
overeenkomst betrokken partijen aan de 
door hen gebruikte woorden : << voor een 
termijn van vijf aclltereenvolgende jaren 
te rekenen van 1 Januari 1939 ll, een an
dere clan hun gebruikelijke en normale be
tekenis hebben willen geven, - de ver
weercler in verbreking toelaat OJ;n, door 
getuigen, feiten te bewijzen waaruit, naar 
luW van llet vonnis, zou blijken da£ de 
partijen llet inzicllt. hebben gellad « een 
werkelijk genot van vijf jaar pacht te 
verlenen en de aan cle oorlog te wijten 
jachtonderbreking· te aanzien als een tijcl
perk van scllorsing, het contract zijn loop 
moetencle llernemen voor een termijn van 
vier jaar, gelijk aan deze die op llet ogen
blik van de scllorsing nog lopen moest ll, 
clan wanneer llet bestreden vonnis alzo de 
verweerder in verbreking toelaat, door ge
tuigen, tegen en boven de inhoud van de 
akte te bewijzen, ondanks llet verbod 
door artikel1341 van het Burgerlijk Wet
hoek opgelegd : 

Overwegencle clat, noch nit de vaststel
lingen van llet bestreclen vonnis, noch nit 
de aan de voorziening gehecllte stnkken 
van de procedure blijkt clat de aanlegger 
zo11._ betwist hebben clat het getnigenbe
wijs, door de verweercler aangeboclen en 
toegelaten door het vonnis, wettelijk toe
laatbaar was ; 

Overwegencle clat de wetsbepalingen be
treffende het bewijs van cle verbintenis
sen, zoals artikel 1341 van het Bnrgerlijk 
\Vetboek, niet van openbare orcle zijn, en 
cla t llet miclclel g·esteuncl op ll un schl:mcling 
voor cle eerste maal v66r llet Hof van ver
breking niet mag aangevoerd worden ; 

Over het clercle micldel; scllencling van 
artikel 97 der Grondwet, gebrek aan mo
tieven en, in aile geval, tegenstrijcligheicl 
tussen de motieven, wat gelijkstaat met 
een gebrek aan redenen; verkeerde toe
passing en, clienvolgens, schending van ar
tikelen 1156 tot 1164 van llet Burgerlijk 
Wetboek, cloordat het bestreclen vonnis 
verklaart dat, inclien het bewijs cler fei
ten, ·welke het door getuigen toelaat te 
bewijzen, geleverd was .daaruit zon voort
vloeien « clat de partijen llet inzicht zou
clen gehad hebben aan Geraclin een wer
kelijk genot van vijf jaar pacht toe te 
staan, en de aan cle oorlog te wijten on
clerbreking van de jacht te aanzien als 
een tijdperk van schorsing, het contract 

zijn gang moetende hernemen voor een 
tijclperk van vier jaar gelijk aan clit 
welk op llet ogenblik van cleze .schorsing 
nog te lopen was ll ; clan wanneer het
zelfde bestreden vonnis vaststelt, ancler
zijds, dat de litigieuze overeel).komst de 
oorlog voorafging en, om zijn weigering 
te rechtvaardigen het beding van het con
tract, zoals het geschreven is, toe te pas
sen, uitclrukkelijk verklaart, clat «de par
tijen de gebenrtenissen, clie zich na het 
sluiten van de overeenkonist hebben voor
geclaan, niet llebben voorzien ll, waarnit 
noodzakelijk blijkt dat zij het inzicht 
niet kunnen gehacl hebben ze te beschou
wen als het contract schorsencl : · 

Overwegencle clat het bestreclen vonnis 
vaststelt clat cle partijen de gebeurtenis
sen niet hebben voorzien die zich na het 
sluiten vari cle overeenkomst hebben voor
gedaan, maar dat, indien cle door de ver
weerder aangehaalcle feiten bewezen zijn, 
claaruit zon vloeien dat cle partijen het in
zicht hebben gehacl aan verweerder een 
werkelijk jachtgenot van vijf jaar te 
verlenen, en, clienvolgens, de onderbre
king van jagen, te wijten aan een feit zo
als de oorlog, te aanzien als een oorzaak 
van- scllorsing van het contract; 

Dat er geen tegenstrijcligheid wercl be
gaan met te zeggen, enerzijcls, dat de par
tijen llet voorvallen van dergelijk bijzon
clere gebeurtenis niet hebben voorzien, 
en, anclerzijds, dat die gebenrtenis zich 
voorgedaan hebbencle, haar uitwerksels op. 
de uivoering van cle overeenkomst bepaald 
moeten worden volgens de draagwijdte 
die de partijen aan de bepalingen van het 
contract hebben willen geven; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt de aanlegger tot de kos
ten en tot een vergoecling van 150 frank 
jegens de verweercler. 

30 Januari 1947. - 16 kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, eerste voorzitter. -
Verslctggever, H. Connart. - GeUjldtti
dencle con-dusie, H. Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat- generaal. - Pleite1·s, 
HH. della Faille cl'Huysse en Struye. 

16 KAMER. - 30 Januari 1947. 

VERJ.ARING. - IN ZAKEN VAN DIREd'rE BE
LASTINGEN. - 0NTVANGER DIE EEN VERVOL
GING HEEFT INGESTELD BINNEN DE TERMIJN 
VOORZIEN BIJ AR'riKEL 78, § 1, VAN RET 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 SEPTEMBER 1937. 
- VERVOLGING AFGESLOTEN MET EEN EXE
CUTORIAAL BESLAG. -. DAAROPVOLGENDE VER
VOLGING TOT INBESLAGNEMING VAN EEN ONROE
REND GOED TEN EINDE INVORDERING VAN DE 
NOG DOOR DE BELASTINGPLICH'l'IGE SCHULDIG 
GEBLEVEN SOMMEN.-VERVOLGING UITGEOEFEND 
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MIN DAN VIJ~' JAAR NA HET EXECUTORIAAL 
BESLAG. ~ ARREST DA'l' BESLIST DAT, VER
MITS DIE VERVOLGING NIET VOLTROKKEN WAS 
BINNEN DE VIJF JAAR NA RET EXECUTORIAAL 
BESLAG, DE ONTVANGER VERVALLEN IS VAN ALLE 
YORDERING. - BESLISSING ONWETTELIJK. 

Bohendt artilcel 78, § 2, van het lconinlclijlc 
be8l7tit van 22 8eptember 1937, het a1'-
1'0St dat, - dan wanneer biwnen de te1·
mijn voo1·zien bij a1·tilcel 78, § 1, vctn het 
f!OZegd besluit, de ontvangf!1' te{/en een 
belastinrJpliohtirte een vm·volrJinrJ heeft 
1titrJeoefend die afrJesloten we1·d met een 
exeo1tto1·iaal beslarJ en, min dan ·vijf 
jaa·l' na dit beslafl, een vervolf!ing heeft 
ingesteld tot inbeslagneminf! van 01woe
rend goed ten einde invo•·de•·infl van de 
nag- doo1· de belastingpliohtirJe soh7tldifl 
{/ebleven sommen, - beslist dat, die 
laatste ve1·volrJ·ing niet voltrolvlcen ge
weest z{jnde binnen de vijf jaar te 1'0-
lcenen van. het exemttoriaal beslag, cle 
ontvan,qer vervallen is van alle reoht en 
ellce vervo lrJing. 

A·l't·ilcel 78, § 2, van het lconinlclJijlv besl7tU 
van 22 Beptember 1937 is, inderdaacl, 
sleohts van toepassinrJ wanneer, na het 
voo1·werp te zijn {/eweest van een daacl 
vctn ve1·volging ove1·eenlcomstig a1'ti
kel 78, § 1, de belastingpliohtige niet 
meer, f!6d7wende v·ijf j aa1·, het voorwm·p 
is {/eweest van een anclere claaq va.n ver
volrJinrJ, clit is van en·ige ande1·e daad 
d·ie, hetzij de voo1·tzettinfl van de 1·eeds 
·ingespannen ve1·volging is, hetzij de uit
oetening 1titmaalct van een ondersohei
clen ve,·volrJinfl (1) (2). 

(BEHEER VAN FINANCIEN, T. DEVOS.) 

ARREST, 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 J anuari 1944 door het Hof 
van beroep teBrussel gewezen; 

Over het enig middel, schending van 
artikelen 26, 48 van het koninklijk besluit 

(1) Raadpleeg in deze en in omgekeerde zin :, 
LELOIR, C' 01nmenta·i•·e du •·(!glernent du 1" de
cemb•·e 1851, nr 1027; PrERLoT, Les delais et les 
zn·esm·iptions en matilwe de cont•·ibutions di-
1'ectes, biz. 20 en 43; Rep. pmt. du d1·. belge, 
v' lmpots, nrs 970, 986 en 989; VAN GrNDER
ACHTER, Presc•·iptions en matiin:e fiscale, nr 430; 
SCHMITZ, J our·n. zn·at. d•·- fisc., 1941, biz. 85 
en vlg.; VAN BASTELAER, Jowrn. p1·at. dr, fisc., 
1938, biz. 114 en vlg ., en 1941, biz. 97 en 98. 

(2) Men zal bemerken dat de tekst van arti
kel 78 van het kmiinklijk besluit van 22 Sep
tember 1937 verschilt van degene van artikel 26 
van de wet van 27 December 1817, betreffende 
de verjaring in zaken van successierechten. 
Omtrent de draagwijdte van gezegd artikel 26, 
zie verbr., 16 Januari 1941 (Bull. en PAsrc., 
1941, I, 10). 

van 30 Augustus 1920 houdende. uitvoering 
van artikel 60 der samengeschakelde wet
ten van 29 October 1919 en 3 Augustus 
1920 betreffe nde de inkomstenbelastingen 
aangaande de aangiften, kohieren, aan
slagbiljetten, kwijtschriften en vervolgin
gen, welke respectievelijk zijn geworden 
artikelen 56 en 78 van het koninklijk be
sluit van 22 September 1937 houdende. uit
voering der samengeschakelcle wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, en van 
artikel 1 van het koninklijk besluit nr 300 
van 30 JVIaart 1936, tot wijziging van arti
kel 14 van de wet van 15 Augustus 1854 
op de gedwongen onteigening, en van 
artikelen 16 en 18 van gezegde wet, van 
artikelen 2242 en 2246 van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat het bestreden arrest de 
door de aanlegger in verbreking tegen de 
verweerder ingespannen vervolgingen, 
strekkende tot de betaling van directe be
lastingen verschuldigd voor de dienst
jaren 1933 en' 1934, door verjaring te niet 
gegaan heeft verklaard; dan wanneer de 
bevoegde ontvanger na, op 3 Juli 1935, 
aan verweerder een dwangbevel te heb
ben doen betekenen, op 20 Juli 1935 zijn 
meubels in beslag had cloen ne!llen en ze 
op 7 October 1935 had doen verkopen, 
daarna de procedure van tenuitvoerleg
ging voortzettencl, hem de 25 April 1940 
een nieuw dwangbevel hacl doen beteke
nen, ditmaal een inbeslagneming van on
roerende goedere:i:t voorafgaande, om 
de reden clat deze vervolging op onroe' 
rende goederen binnen de termijn van vijf 
jaar te rekenen van de 20 .Tuli 1935 niet 
voltrokken werd, - en dan wanneer dit 
binnen de wettelijke termijn gedaan 
dwangbevel een daad van rechtsvervolging 
uitmaakte, ve.rmits het de werkelijke in
vordering van de belasting trachtte te be
komen, terwijl, anderzijds, de vordering 
van de verweerder, er toe strekkende de 
voortzetting · van de procedure tot beslag 
op onroerende goederen te zien verbieden, 
tot doel had de aa:i:tlegger te beletten zijn 
rechten te vervolgen en, dienvolgens, de 
verjaring tijdens de aanleg in verzet 
stuitte : 

Overwegende dat het blijkt, zo uit het 
bestreden arrest, als uit de stukken van 
de procedure regelmatig ter beoordeling 
aan het'Hof voorgelegd, dat de verweerder 
yoor de dienstjaren 1933 en 1934 directe · 
oelastingen schuldig was; dat de bevoegde 
ontvanger hem, op 3 Juli 1935, een bevel 
deed betekenen, waarop de 206 van de
zelfde maand een executoriaal ]Jeslag op 
zijn meubelen volgde; dat, wijl de door de 
verkoop van deze meubelen verwez(mlijkte 
prijs slechts gecleeltelijk de belasting
schulq, gedekt had, het beheer, op datum 
van 2D April 1940, aan de schuldenaar een 
clwangbevel deed betekenen, alvorens be
slag te leggen op onroerende goederen, 
dwangbevel dat de aanvangsdaad was van 
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een vervolging, un<lerschciden van cleze die 
in 1935 uitgeoefencl wercl en die afgesloten 
geweest was met het voormeld executo
riaal beslag; dat de verweercler, op 10 Mei 
1940, de Staat clagvaardde om zich te ho
ren verbieden tot de vervolgingen, voor
werp van het dwangbevel van de vooraf
gaancle 25 April, over te gaan ; 

Overwegencle clat het bestreden arrest, 
clat cUe eis. aangenomen heeft, in strijcl 
met de conclusies van de Staat, hierop 
steunt clat meer dan vijf jaar verlopen 
zijn sedert 20 Juli 1935, datum van het 
executoriaal beslag, dat een eincle stelde 
aan cle vervolging begonnen met het 

------.tdwttngbevel van 3e derzelfcle maand; dat 
de nieuwe vervolging, voortvloeiencl uit 
het dwangbevel van 25 April 1940, niet 
binnen die termijn van vijf jaar voltrok
ken werd, en dat, clienvolgens, luiclens ar
tikel 78, § 2, van het koninklijk besluit 
van 22 September 19g7, de Staat niet meer 
gei·echtigd is om ze nit te · oefenen; 

Overwegende dat na, in zijn § 1, bepaald 
te hebben dat « de ontvangers die geen 
vervolging hebben ingespannen tegen een 
belastingschulcUge geclurencle vijf achter
eenvolgende jaren, te rekenen van cle 
dag van cle ontvangst van llet kohier, elk 
verhaal en elke vordering tegen hem ver
liezen >> . artikel. 78 in zijn paragraaf 2 
beschikt dat « de ontvangers insgelijks 
elk verhaal verliezen en van elk recht en 
elke vordering vervallen zijn, voor de 
sommen verschuldigcl en niet betaalcl door 
een belastingplichtige, na vijf jaar schor
sing van cle vervolgingen >> ; 

Overwegehcle dat deze tekst dniclelijk 
is ; dat de termijn welke hij bepaalt ver
streken is wanneer, een daacl van vervol
ging gestelcl zijnde geweest binnen de bij 
§ 1 voorziene termijn, vijf jaar verlopen 
zijn zoncler dat een nienwe claad van ver
volging gesteld werd, 't is te zeggen, wan
neer het beheer gedurende vijf jaar op
gehouclen heeft vervolgingen 'nit te oefe
nen; 

Dat het besluit niet zegt clat de termijn 
van verjaring of van verval vijf jaar telt 
te rekenen van de schorsing van een ver
volging of van de eerste vervolging, dat 
het beschikt dat « de ontvangers van elk 
recht en elke vordering vervallen zijn na 
vijf jaar schorsing van de vervolgingen >>; 
dat het alzo het geval voorziet waarin de 
belastingplichtige, na eerst het voorwerp 
van een vervolging te zijn geweest (arti
kel 78, § 1), gednrende vijf jaar vanwege 
de fiscns het voorwerp niet meer is ge
weest van een andere daad van vervolging 
(art. 78, § 2) ; dat, de wet, in de tweede 
zoals in de eerste paragraaf van het be
twist artikel, met het verlies van elk ver
haal· precies een inactiviteit vanwege het 
beheer wil straffen, inactiviteit die, incUen 
ze ,Ianger dunrt clan vijf jaar, moet cloen 
geloven dat het beheer noch zijn schuld-

vonlering wil lloen gelllen noch wat ver
sch nldigd is wil eisen ; 

Dat die termijn, dienvolgens, noodzake
lijk onclerbroken is wanneer het belleer 
in de loop er van een akte van . vervolging 
stelt, vermits claardoor zelf de voor
waarde door de wet vereist tot het vol
trekken van de verjaring of van het ver
val komt te ontbreken; dat het zonder be
lang is dat deze akte de normale voortzet
ting van de reeds ingespannen vervolging 
is, of de nitoefening nitmaakt van een on
derscheiden vervolging, vermits, zelf in 
het laatste geval, er geen « vijf jaar 
schorsing van de vervolgingen ll, zal ge
weest zijn, maar ~tlleen schorsing van een 
cler nitgeoefende vervolgingen ; 

Overwegende clat het dwangbevel yan 
25 April 1940 en het betekend beslag da
den van rechtsvervolging zijn, als zodanig 
voorzien bij artikel 2244 van het Bnrger
lijk Wetboek en bij artikel 56 van het 
koninklijk besluit van 22 September 1937; 
dat dit dwangbevel min clan vijf jaar se
dert de laatste daad van de vorige vervol
ging (executoriaal beslag van 20 Jnli 1935) 
betekend werd; 

Overwegencle clat, in cleze omstanclig
heclen, om het even of het in artikel 78, 
§ 2, gaat over een verjaring of over .een 
verval, nol'h de ene; noch het andere ver
kregen was; clat llet bestreclen arrest met, 
integendeel, cleze vervolging van het be
heer te niet gegaan te verklaren, die wet
telijke bepaling verkeercl uitgelegd en, 
aldus, geschonclen heeft; 

Om cUe redenen, verbreekt de bestreclen 
beslissing; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de registers 
van het Hof van beroep te Brussel en dat 
melding ervan zal gemaakt worden op de 
kant van het vernietigcl arrest; veroor
deelt de verweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Gent. 

30 Janum;i 1947. - 1e kamer. - Voot·
zitte·r en vet·slctg{fevet·, H. Soenens, eerste 
voorzitter. - Gelljkl-nidende conchtsie, 
H. Hayoit de Termicourt, eerste aclvo
caat-generaal. - Pleitm·s, HH. Van Leyn
seele en Veldekens. 

1e KAMER. - 30 Januari 1947. 

VERJARING. -IN ZAKEN VAN DIREC'fE BE
LASTINGEN. - DADEN VAN S'fUITING. - .ARTI
KELEN 2244 EN 2246 VAN HET BURGERLTJK 

· WETBOEK. - DADEN GESTELD DOOR DE BELAS
TINGSCHULDIGE TOT VRIJWARING VAN ZIJN 
RECHTEN. - KUNNJiN GEEN DADEN VAN STUI
TING UITMAKEN VAN DE VERJARING VAN DE 
YORDERING VAN DE STAAT. 

K'ltnnen geen daden van stttiting van de 
veTjat·ing van de vonlet·ing van de Staat 
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teyen een bela8Unysclmldlge witmaken, 
de daden, zoals een bezwaa1·sclwitt bij 
cie direcimw fl.fw belastingen, een ve1·
haal v661· het hof van bemep en een 
1'oorziening in ve1·b1"elcing, gesteld, ~niet 
cloor fl.e Staat, tit1tla1"is van het met ver
ja1·ing befl.1·eigfl. 1·echt, noch op zijn ve1·
zoek, ·noch in zijn belang, maar door fl.e 
belastingsch1tldige hanclelende tot m·ij
waring va1i zijn ei,qen 1·echten (1). 
(Burg. Wetb., artt. 2244 en 2246; kon. 
besl. van 22 September 1937, art. 56.) 

(BEHEER VAN FINANCIEN, T. N. 1'. <<MACHINES 

A BOIS DANCKAERT ll.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 Februari 1944 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over het enig middel, schending van ar
tikel 48 van het koninklijk besluit van 
30 Augustus 1920 houdende uitvoering van 
artikel 60 cler op 29 October 1919 en 3 Au
gustus 1920 samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, aan
gaande de aangiften, kohieren, aanslag
biljetten, kwijtschriften en vervolgingen, 
thans artikel 78 van het koninklijk be
sluit van 22 September 1937, houdende uit
voering der samengeschakelde wetten op 
de irikmlistenbelastingen, en van artike
len 2242 en 2246 van het Burgerlijk Wet
boek, doorclat het bestreclen arrest, ~e ter
mijn van alinea 2 van voormeld arbkel 78 
ten onrechte als een termijn van verval 
aanziende, de aanlegger in verbreking ver
vallen heeft verklaard van zijn recht om 
tegen de verweerster de op 19 November 
1932 bij navorclering van rechten voor het 
clienstjaar 1931 te haren laste gevestlgcle 
beclrijfsbelasting te vervolgen; clan wan
neer de verweerster, op het aanslagbiljet 
van 22 November 1932 en zelfs alvorens 
haar het bevel op 10 Februari 1933 wercl 
betekencl, op 9 Januari 1933, een bezwaar
schrift tegen cleze aanslag bij de be
voegcle directeur had ingecliencl, clat cleze 
laatste op clit bezwaar qp 26 Mei 1935 uit
spraak had geclaan, clat de verweerster, 
binnen de termijn van veertig dagen, haar 
verhaal had genomen v66r het hof van 
beroep dat zijn arrest velcle op 20 l\1ei 
1940, en clat, op voorziening van de ver
weerster, het Hof van verbreking zijn ar
rest wees op 28 April1941, clerwijze dat de 
ve_rjaring cler rechten van aanlegger ge
durende de ganse loop van cleze aanleg 
gestuit werd, althans sincls het verhaal 
van de verweerster v66r het hof van be
roep, zoclat de aanlegger nog gerechtigcl 
was om tegen de verweerster op te treclen 

(1) J OSSERAND, d. l, nrs 1581 en vlg. ; DE 

PAGE, d. VII, nr 1166. 

wanneer hij op 30 Januari 1942 aan cleze 
een bevel liet betekenen clat het beslag 
op onroerencle goecleren voorafgaat, claar 
op die datum min clan vijf jaar verloj;)en 
waren, seclert het ogenblik waarop defi
nitief ~ gestatueerd wercl op het door de 
verweerster tegen fie betwiste aanslag in- · 
gecliend verhaal : 

Overwegende clat, moest men met de 
voorziening aannemen dat het bestreclen 
arrest ten onrechte beslist · heeft clat de 
bij artikel 78, § 2, van het koninklijk be
sluit van 22 September 1937 vastgestelde 
termijri, niet een verjaringstermijn is, die 
overeenkomstig artikelen 2244 en 2246 van 
het Burgerlijk Wetboek kan gestuit wor
den, maar een termijn van verval, .d.an 
nog zou zijn beschikkencl gedeelte ge
rechtvaardigd blijven; 

Overwegende, inclerclaacl, clat de .da
clen door het miclclel ingeroepen, als heb
bencle de termijn van verjaring van het 
recht en van de vorderingen van de Staat 
gestuit, te weten het bezwaarschrift bij 
de clirecteur der belastingen, het verhaal 
v66r het hof van beroep en de voorziening 
in verbreking tegen het arrest van 20 Mei 
1940, alle werclen gestelcl, niet door de 
Staat, maar door de verweerster zelf, 
hanclelencle tot vrijwaring van haar 
rechten; 

Dat de bij artikele11 2244 en 2246 van 
het Burgerlijk Wetboek opgesomcle daden 
de verjaring slechts stuiten, indien ze ge
steld worden, hetzij door de titularis van 
het recht dat met verjaring. bedreigd is, 
hetzij op zijn verzoek of in zijn belang ; 

Overwegende, eincl.elijk, dat uit het be
strecl.en arrest niet blijld, en in het middel 
overigens niet beweercl wordt, clat de aan
legger, v66r het verstrijken van de bij 
artikel 78, § 2,. van het koninklijk besluit 
van 22 September 1937 vastgestelde ter
mijn, conclusies heeft genomen of een vor
clering bij het gerecht tegen verweerster 
heeft ingesteld ; 

Waaruit volgt dat het midclel, bij ge
brek aan belang, niet ontvankelijk is; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroorcleelt de Staat tot de kosten 
en tot een vergoeding van 150 frank je
gens de verweerster. 

30 Januari 1947. - 1" kamer. - Voo1·
z-itter en ve1·slaggeve1·, H. Soenens, eerste 
voorzitter. - Gelijlcl1tidenfl.e concl1tsie, 
H. Hayoit de Termicourt, eerste :idvo
caat-generaal. - Pleite1's, HH. Van Leyn
seele en Velclekens. 

1e KAMER. - 30 Januari 1947 .. 

VERJARING. - IN ZaKEN VAN DIRECIE BE
LASTINGEN. - TERMIJN VOORZIEN BIJ ARTI
KEL 78, § 2, VAN HET KONINKLIJK BESLUIT 
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\'AN 22 SEPTEMBER 1937. - ElltKENNlNG DOOR 
DE BELASTINGSOHULDIGE. - ,ZONDER UIT
WERKSEL OJ,' GEZEGDE TERMIJN. 

De. erlcenning, doo1· cle belastingschulclige 
van cli·recte belast-ingen, vctn z·ijn schttlcl 
jegens cle fiscus, maalct geen claacl van 
ve-rvolging wit en is clerhalve zoncle1· uit
werlcliel op cle termijn voorzien bij arti
lcel 78, § 2, van het lconinlclijlc beslwit 
van 22 Septembe1· 1937. ' 

(TROQUE1', T. N. V. <(CARR-TERES DE ORES 
DE LA FALIZE )),) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 :M:ei 1943 gewezen door het 
Hof van beroej) te J,uik; 

Over het enig middel, schending van 
artikel 78 van het koninklijk besluit tot 
uitvoering van de samengeschakelde wet
ten op de inkumstenbelastingen van 
22 September 1937 en van artikelen 2242, 
2248 van het Burgerlijk Wetboek; door
dat het bestreden arrest, om de rechten 
van de fiscus betreffende de rechtstreekse 
belastingen op de inkomsten, verschulcligd 
door de verweersh~r, verjaard te verkla
ren, ten onrechte geweigerd heeft als ver
jaringstuitend te aanzien de door ver
weerster ingedie'nde verzoeken tot uitstel, 
verzoeken die noodzakelijk erkenning der 
rechten van de Openbare Schatkist oncler
stelclen en clan wanneer . de regels van 
het Burgerlijlr Wetboek betreffende de 
stuiting van de verjaring, behalve afwij
kende bej:mlingen in een bijzondere tekst 
toepasselijk zijn ter zake van invorclering 
van belastingen : 

Overwegencle clat artikel 7t> van -·Jiet 
koninklijk besluit van 22 September 1937, 
genomen ter uitvoering cler wetten op de 
inkomstehbelastingen, na in zijn § 1 te 
hebben beschikt : « clat de ontvangers clie 
geen vervolging hebben ingespannen tegen 
een belastingschuldige geclurende vijf 
achtereenvolgencle jaren, te rekenen van 
den clag van de on tv angst van het kohier, 
elk verhaal en elke vorclering tegen hem 
verliezen )), in zijn § 2 vermelclt clat ge
zegcle « ontvangers iiisgelijks elk ver
haal verliezeii en van elk recht en elke 
vorclering vervallen zijn voor de sommen 
verschulcligcl en niet betaalcl door een be
lastingplichtige na vijf jaar schorsing van 
de vervolgingen )) ; 

Overwegencle dat uit cleze zo nauwkeu
rige als uitdrukkelijke bepalingen bltjkt 
dut, in de beicle door cleze voorziene ge
va Hen, alleen de binnen de toegestane ter
mijnen door de ontvanger ingespanmin 
v~rv:olgingen tegeil een belastingplichtige 
che m gebreke gebleven is de belasting te 
betalen, deze ambtenaar kunnen bescher
men tegen het verval van zijn recht op 
invorclering ; 

Overwegencle dat het woord « vervol
ging )) in zich sluit de inwerkingstelling 
van een procedure, bestemcl om de belas
tingschulclige tot betaling te clwingen; dat 
dam·uit volgt clat de in het middel aange
cluicle bepalingen van het Burgerlijk Wet
boek betreffende de schorsing van de ver
jarillg niet toepasselijk zijn, en dat na
melijk, aanvragen om uitstel, ware~ ze 
zelfs van aard om de erkenning van het 
verschulcligd zijn van de · belasting met 
zich te slepen, in casu, zonder uitwerksel 
zijn; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat, om de betaling te bekomen 
van de mobilienbelasting betreffende het 
dienstjaar 1932, navorclering van 1930, het 
beheer, tijdens het eerste tijdperk van 
vijf jaar dat aanvang nmn op 25 .Juli 1932, 
datum van de ontvangst van het kohier, 
aan de verwerencle vennootschap bevel 
heeft cloen betekenen alvorens beslag te 
leggen · op roerende goecleren, en vervol
gens, 011 28 December van hetzelfcle j>tar, 
bevel alvorens beslag te leggen op onroe
rencle goecleren, procedures die hernieuwd 
werclen op. 24 Juni en 18 December 1933, en 
op 16 Jum 1934, maar clat geen enkel van 
cleze vervolgingen voltrokken wercl; 

Overwegen<le dat uit de vaststellingen 
van het arrest ook blijkt dat geen enkele 
vervolging meer ingespannen werd v66r 
de 9 Augustus 1941; clat het arrest claaruit 
terecht afleiclt « clat de betwiste bevelen 
van 9 en 20 Augustus 1941 laattijclig en 
waarcleloos zijn omclat ze betekend wer
clen meer clan vijf j aar na de staking cler 
vorige. vervolgingen, waarvan ,de laatste 
clateert van 16 Juni 1934 )} ; 

Overwegende clat blijkt nit cUe besclwu
wingen, genomen in hun geheel, clat het 

· bestreden arrest, ver van de in het miclclel 
· becloelcle bepalingen geschonclen te heb

ben, ze integencleel juist heeft toegepast; 
Om die reclenen, verwerpt cle voorzie

ning ; veroorcleelt de aanlegger tot 'c1e kos
ten en tot een schaclevergoecling van 
150 frank jegens de verweerster. 

30 .Januari 1947. - 16 kamer. - Vao·r
zitter, H. Soenens, eerste voorzitter. -
Verslnggever, H. Lambinet. - Gelijlclui
clenclo ooncl!us·ie, H. Hayoit de Termicourt, 
eerste aclvocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Van Leynseele en Marcq. 

2" K,\MEIL - 10 Februari 1947. 

OORLOG. - BESLUI'l' VAN 2 Sl':PTEM:BER 1940 
BEl'HEFE'ENDE DE UI1' DE OORLOG VAN 1940 
VOOR'l'I'LOEIENDE MILITAIRE P~}NSIOENEN EN 
TOELAGEN. - ARTIKEL 7. - NIET VAN TOE
PASSING OP EEN SOHADELIJK FElT GEPLEEGD 
IN 1945. 
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ArtilceZ 7 van het beshtit van 2 September 
1940 betrejfende de 7tit de o01·Zog ·van 
1940 voortvloeiende miZitai1·e pensioenen 
en toelagen, - naa~· l1tid waa1·van de 
militai1·e pensioenen en toelagen, ve·r
leend te1· voldoening van dU besl1tit, cle 
toelcenning 7titsl1titen van ellce andere 
schadeloosstelZing, wegens hetzelfde 
schadelijlo feit, - is niet van toepcts
sing op een sphadelij 7o fe'it gepleegll se
dert 1 J anuari 1945 (1). 

(DEMONTY, T. ERARD.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 .Juli 1946 gewezen door het 
Militair Gerechtslwf, zetelende te Luik; 

Wat de voorziening betreft van de Bel
giselle Staat, burgerlijk verantwoordelijke 
partij : 

Overwegende dat, daar deze partij bij 
de stukken geen authentieke uitgifte van 
het bestreden arrest heeft gevoegd, haar 
voorziening niet ontvankelijk is (Wetboek 
van strafvordering, art. 419) ; 

Wat de voorziening betreft van betichte 
Demonty: 

Over het enig middel, schending van 
artikelen 97 der Grondwet 1, 2, 7 en 8 
van het besluit van 2 September 1940 be
treffende de uit de oorlog van 1940 voort
vloeiende militaire pensioenen en toelagen, 
besluit in voege gehouden bij besluit van 
de Regent van 15 Febru.ari 1946, 1382, 
1383, 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 6, 
92, 107 der Grondwet, doordat het bestre
den arrest geweigerd heeft op de feiten 
van de zaak het besluit van 2 September 
1940 toe te passen om de redenen : 1 o dat 
dit besluit de uit de oorlog van 1940 voort
vloeiende militaire pensioenen en toelagen 
betreft; 2° dat dit besluit enkel tot voor
werp heeft gehad de grondslagen vast te 
stellen, zonder de belanghebbenclen te ver
plichten het einde der vijandelijke bezet
ting af te wachten, volgens welke tijde
lijk zullen worden geregeld het recht op 
schadevergoeding en het bedrag cler pen
sioenen en toelagen aan militairen en 
daarmede gelijkgestelden en hun recht
hebbenden, wanneer' het schadelijk feit 
aan de oorlog van 1940 te wijten is; 3° dat 
het door Demonty gepleegd strafbaar feit 
het :recht op de physische integriteit van 

(1) Het besluit van 2 September 1940, voor 
tij delijk gel dig gehouden door artikel 3 van 
bet besluit-wet van 5 Mei 1944, beeft, wat 
betreft zekere van zijn bepalingen, opgehouden 
van toepassing te zijn krachtens het besluit 
van de Regent dd. 26 Mei 1945; voor bet 
overige werd het in voege gehouden tot 
15 Augustus 1946 door besluit van de Regent 
dd. 15 Fe bru ari 1946. 

het slachtoffer heeft gekrenkt, en dat dit 
recht voor het slachtoffer bestond niette
genstaande zijn hoedanigheid van militair 
in werkelijke dienst·; 4° dat de rechten 011 
pensioenen en op toelagen, voorzien bij be
sluit van 2 September 1940, van de admi
nistratieve macht afhangen, zoals arti
kel 8 van clit besluit het vaststelt, hetwelk 
aan een administratief organisme het on
derzoek voorbehoudt van de aanvragen 
krachtens gezegd besluit ingediend, dan 
wanneer de geschillen die burgerlijke 
rechten tot voorwerp hebben uitsluitend 
tot jlet gebied der rechtbanken behoren; 
5° dat eindelijk llet recllt op het pensioen, 
voorbehouden aan militairen 6f aan hun 
rechthebbenclen, aan clezen het recht niet 
ontneemt op schadevergoeding wegens een 
strafbaar feit, gepleegd door een aange
stelcle of een orgami van de Staat : 

Overwegende dat het besluit van 2 Sep
tember 1940, in het middel ingeroepen, 
een tijdelijke reglementaire beschikking 
is; dat uit zijn artikelen 1 en 5, inder
daad, blijkt dat het besluit slechts toe
passelijk is wanneer de militair of de 
daarmee gelijkgestelde persoon, die slacht
offer is geweest van een feit van de 
dienst, deze hoedanigheid op 28 Mei 1940 
bezat, of tussen 9 Mei en 28 Mei 1940 over
leden is; 

Dat uit artikel 6, gewijzigd door de be
sluiten van 24 November 1941, 9 Maart 
1942 en 19 Juli 1944, blijkt dat de aanvra
gen om pensioen, voorzien bij het besluit 
van . 2 September 1940, ten laatste op 
31 December 1944 moesten ingediend zijn ; 

Waaruit volgt- dat het bestreden arrest, 
tereeht, geweigerd heeft dit besluit toe te 
passen op een aanvraag tot vergoeding ge
grond op een schadelijk feft dat op 27 ,Tuli 
1945 werd begaan ; 

Dat het middel in rechte niet opgaat; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt de aanleggers tot de 
kosten. 

10 Februari 1947. - 26 kamer. - Voor
z-itte·r, H. Fauquel, voorzitter. - Verslag
gevm·, H. Demoulin. - GeJijlohtidende 
conclusie, H. Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH, Res
teau en Van Ryn. 

26 KAMER. - 10 Februari, 1947. 

VERJARING IN STRAFZAKEN. ____:_ TAXE 
OP DE VERTONINGEN EN VERMAKELIJKHEDEN. 
·- GEBREK AAN BETALING OP DE VERVALDAG. 
- MISDRIJF MET AFLOPEND KARAKTER. 

Het gebrelc aan betaling', op de doo1· de 
wet bepaalde vm·valdag, van de tame op 
de vertoningen' en vermalceUjlcheden, is 
een ogenblilclcelijlc misd1·ijj, geheeZ vole 
too·icl ·wanneer de door cle wet bepaalde 

~nstltuut~ 
Con:sHilillcmea~ Recht , 

Tiense MtUl 41 - Leuv-erJ, 
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-vervaldag ve1·streken is zonde1· dat de 
betaUng vnn cle tnme geclnnn wenl (1). 
(Koninklijk besluit van 22 September 
1927, art. 4, § 1; wet van 4 Juli 1930, 
art. 6.) 

(BEHEER VAN FINANCIEN, T. DE NOEL.) 

ARREST. 

HE'J' HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 J uni 1943 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het enig middel, . schending van 
artikel 1 van het 8trafwetboek, van arti
kel 4, § 1, van het besluit van 22 Septem
ber 1927 dat de wetten van 28 Februari 
1920, 31 December 1925, 7 Juni ;t926 en 
23 .Juli 1927 samenschakelt, betreffende de 
taxe op de openbare vertoningen of ver
makelijkheden, en van artikel 6 van de 
wet van 4 Juli 1930, dat gezegde wetge
ving wijzigt, cloorclat de bestreden p.eslis
sing ten onrechte aangenomen heeft clat 
cle ten laste van verweerster gelegde fei
ten een voortclurend ·wanbedrijf uitmaken, 
en niet een .reeks van onderscheiden mis
drijyen, gepleegd tt;\lkens wanneer op de 
1" en de 15" van e~ke maand, tussen de 
1 October 1939 en de 28 Februari 1940, en 
tussen de 1 Maart en de 10 Mei 1940, deze 
zich er van onthouden heeft de taxe te be
talen: 

Overwegende dat, om te bepalen of een 
wanbedrijf og·enblikkelijk of voortclurend 
is, men zich moet gedragen naar d~ be
paling die de wet er van geeft; 

Dat, in onderhaviK_geval, het feit, waar
van artikel 4, § 1, van het koninklijk be
sluit tot samenschakeling van 22 Septem
bet 1927 een inbreuk maakt, het niet-be
taien is van de taxe op de 1" en cle 15e van 
iedere maand ten kantore der belastingen 
van het gebied, op aangifte van de inrich
ter· 

Dat het wanbedri:if dus volkomen en 
ogenblikkelijk voltl'okken is wanneer de 
vervaldag van de 1." of cle 15' verstreken is 
zonder dat de betaling gedaan wercl; 

Overwegende dat . de door het arrest 
aangehaalde omstandigheid, dat de ver
weerster zich .op ononderbroken wijze ont
houden heeft de taxe op de vertoningen 
en vermakelijkherlen van 1 October 1939 
tot 10 Mei 1940 te betalen, aan elk der 
gepleegde misdrijven zijn karakter van 
aflopend misdrijf niet ontneemt ; 

Dat het bestrede1,1 arrest, ten onrechte 
en in schencling van de in het middel aan
gehaalde bepa_lingen, er anders over be
slist heeft en de aanlegster dienvolgens 

(1) Betreffende het ogenblikkelijk of het 
voortdurend k<Lrakter van de misdrijven, raad
pleeg verbr., 8 April 1946 (A''''· T'e,·b?·., 1946, 
blz. 137; B!tll. en PAsrc.,. 1946, I, 136, en de 
nota 2). 

slechts tot een enkele straf heeft veroor
cleeld; 

Om die redenen, verbreekt cle \)estreclen 
beslissing; beveelt clat onclerhavi~ arrest 
zal overgeschreven worden in de registers 
van het Hof van beroep te Luik en clat 
melding ervan zal worden gemaakt op cle 
kant cler vernietigcle beslissing ; verwijst 
cle zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel ; veroorcleelt cle aanlegster tot cle 
kosten. 

10 Februari 1947. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Fauquel, voorzitter. - Verslag
geve1', H. Demoulin. - Gelijkl1tidencle 
conclitsie, H. Hayoit de TermicouJ:t, eerste 
aclvocaat-generaal. - Pleite1·, H. Van 
Leynseele. 

2" KAMER. - 10 Februari 1947. 

DOUANEN EN ACCIJNZEN.- HUISZOE
KING. - TOELATING DOOR DE VREDEltECHTER. 
- VREDERECHTER DIE IN DE TOELATING « DE 
BEVOEGDE POLITIEOFICIER » GELAST DE AC
CIJNSBEDIENDEN TE VERGEZELLEN. - .POLITIE
COMMISSARIS DIE EEN POLITIEAGEl";T. AFVAAR
DIGT. - ALDUS GEDANE HUISZOEKING IS ON-
WET-TELIJK. 

W annee1·, in znken, van -misc11·ijven bet-ref
fende de do1tctnen en accijnzen, ·de vre
de·rechte1· een hniszoekvng neeft toege
lnten en hij « cle bevoegcle politieojfi
cier ll heeft gelast cle accijnsbe(lienden 
te ve1·gezellen, is cle hwiszoeking onwet
telijk wellce werd geclaan cloM die ac
c·ijnsbedie.fiden vergezeld, niet van een 
ojficim· van politic, maa1' van een poli
tiea{/ent claa1·toe afgevaardigd cloo1· cle 
politieoommissa.1'is (2). 

(BEHEER VAN FINANCIEN, T. BURTON.) 

ARREST, 

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 October 1946 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over cle grond van niet-ontvankelijk
heicl, ·opgeworpen tegen de voorziening en 
afgeleicl hieruit dat het verhaal aan ver
weerder niet regelmatig wercl betekend : 

Overwegencle dat uit de stukke;n blijkt 
dat, i:il strijcl met de beweringen van ver
weetder, de voorziening hem betekencl 
wercl op 6 November 1946 in de door arti
kel 68 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtspleging voorziene vormen; . 

Dat de grand van niet-ontvankelijkheicl 
niet kan aangenomen worden; 

Over het middel, schending van arti-

(2) Zie de voetnota, ondertekend R. H., 
onderaan dit arrest in Bull. en PAsrc., 1947, 
I, 37. 
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kel 97 der Grondwet, 200 en 201 der wet 
van 26 Augustus 1822 en 144 van de wet 
van- 15 April 1896, doordat het bestreden 
arrest de huiszoeking en cle door de agen
ten van het beheer gedane inbeslagneming 
nietig verklaart om reden dat deze laat-. 
ste vergezeld waren, niet van de be
voegde politieolfficier, zoals vermeld in de 
toelating door de vrederechter verleend, 
maar door een politieager1t afgevaardigd 
door de politiecommissaris : 

Overwegende dat, volgens de vaststel
lingen van het bestreden arrest, de vrede
rechter, bij wie op voet van artikelen 200 
van de wet van 26 Augustus 1822 en 144 
van de wet van 15 April 1896 een verzoek 
werd aanh\lngig gemaakt om toelating tot 
huiszoeking te bekomen, de gevraagde toe
luting heeft verleend en de cc bevoegde 
politieofficier ->> heeft aangeduid om de 
agenten van het beheer te vergezellen; 
dat de politiecommissaris, op zijn· beurt, 
een politieagent afvaardigde om deze 
ambtsplicht te vervullen; 

Overwegende dat het arrest terecht be
slist dat de derwijze gedane huiszoeking 
onwette!ijk is ; dat, inderdaad, indien de 
door de vrederechter aan elke bevoegde 
politieofficier gegeven opdracht, aan de 
functie en niet aan een bepaalde persoon 
werd gegeven, de politieagent, die de 
ambtenaar van de accijnzen vergezelde, 
niet met de hoedanigheid van politieo!ffi
cier bekleed was; en clat geen enkele wets
bepaling een politieagent met de functies 

_van_ politieofficier bekleedt, zelfs op af
vaardiging van de politiecommissaris; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; kosten ten laste van de Staat (be
heer van financien). 

10 Februari 1947. - 2" kamer. - Voo1·
zitter, H. Fauquel, voorzitter. - Verslag
_qever, H. de Oocqueau des Mattes. -
GeHjklttidende oonolttsie, H. Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. -
Pleite1·, H. Tondeur (van de Balie bij het 
Hof van beroep te Brussel). 

2• KAMER. -- 10 Februari 1947. 

1 o MISDADEN. EN WANBEDRIJVEN 
TEGFJN DE iJITWENDIGE VEILIG
HEID VAN DE STAAT. - ARTIKEL 115 
VAN RET STRAFWETBOEK. - DE GEDAORTE 
VAN VERRAAD· KENMERRT DIE MISDADEN. -
HET VERRAAD VAN DE STAAT MOET EVENWEL 
NOCR RET OOGMERK NOOR DE DRIJFVEER ZIJN 
GEWEEST VAN DE DADER VAN DE MISDAAD, 

2° MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN 
'.rEGEN DE UITWENDIGE VEILIG-

HElD VAN DE STAAT. - ARTIKEL 115 
VAN RET STRAFWETilOEK. - BESTANDDELEN 
VEREIST VOOR RET BESTAAN VAN DIE INBREUK. 

go l\HDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAREN. - MIDDEL DAT EEN GEBREK 
AAN ANTWOORD EN EEN SOHENDINO VAN DE BE
WIJSKRAORT VAN DE OONOLUSIES AANVOERT. 
- ARREST/DAT OP GEPASTE WIJZE IEDER VAN 
DE- VOORGESTELDE VERWEERMIDDELEN BEANT
WOORDT:- J\1:IDDEL MIST IN FEITE. 

1° De gedaohte van verraad, dit is de ken
nis door de dacler· van het feit dat hij tle 
Staat ve1'1'aadt, lcenme1·kt de misdaden 
voorzien bij artikel 115 van het Straf
wetboelo. Dooh, opdat die misdaden 
stnijba1w zottden zijn, wo1·dt niet vm·eist 
dat het vermad van de {:'Jtaat het oog, 
merle of de dl"ijfveer van de dader is 
geweest (1). 

2° Opdat er strajba1·e inbrettk op arti
lcel 115 van het St~·atwetboek zou zijn, 
'is het nodi.Q en volstaat het dat de da
de1', zijn pliohten jegens de Staat mis
kennend en zioh 1'elcensohap gevend van 
de httlp d·ie hij, aan cle vijarul van de 
Staat ve·rsohaft voo1· de oorlogvoe1·ing, 
flo01' middel van een bij gezegd a1·t-ilcel 
bepaalde daad, wacwvan hij zioh kon 
onthottden, niettemin in het begaan van 
die daad m·ijwillig heett toegestemd (2). 

go Mist feitelijlce grondslau het midde~ dat 
een gebrek aan, antwoord en een sohen
d·vng van de bewijslc1·aoht van de oon
olttsies aanvoe1·t, dan wawnem·' het ar-
1'est op gepaste w-ijze ied;e·r van de in 
oonolttsies voorgestelde ve1·wee1·midde
len beantwoorclt (g). 

(JANSSENS, T. BELOISOHE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 December 1946 gewezen door 
het Militair Gerechtshof, zetelende te 
Brussel; 

Over het eerste middel, schending van 
artikelen 115 van het Strafwetboek, gewij
zigd en aang:evulrl door het besluit-wet 
van 25 Mei 1945, 117, 12gte1·, 12gsewies en 
12gquinqtties van het Strafwetboek, door
dat het bestreden arrest beweert dat de 
bij gezegde artikelen voorziep.e misdrij
ven het voornemen of de gedachte van 
verraad niet vergen om gekarakteriseerd 
te zijn, het algemeen opzet, op dit gebied, 
vreemd zijnde aan de gedachte van ver
raad, dan wanneer het de gedachte van 

(1). en (2) Zie de conclusie van de Heer 
eerste advocaat-generaal Hayoit de Terrnicourt, 
met de door hem aangehaalde rechtspraak, in 
Bull. en PAsiC., 1947, I, 38. 

(3) Verbr., 3 October 1946 (A•·•·. Ve1·b1'., 1946, 
biz. 314; Bull. en PASIC., 1946, I, 342). 



verraad is die, in werkelijkheid, het alge
meen opzet uitmaakt dat deze misdaad 
karakteriseert : 

Overwegende dat de gedachte van ver
raad voor de ·schuldige bestaat in de ken
nis van het feit dat hij de Staat verraadt; 
dat het voornemen van verraad, het in
zicht of de wil is te verraclen; dat deze 
duiclelijk onderscheiden begrippen ten on
rechte in hef middel vermengcl worden; 

Overwegende clat, inclien de geclachte 
van verraad de bij artikel 115 van het 
Strafwetboek voorziene misdaden ken
merkt, claaruit niet vloeit dat de bij dit 
artikel bepaalde daden slechts strafbaar 
zijn in de gevallen waarin het verraad 
van de Staat het oogmerk of de drijfveer 
van huri dueler is geweest; 

Dat het volstaat dat deze, zijn plichten 
jegen13 de Staat miskennencl en zich re
kenschap gevend van de hulp die hij, 
voor de oorlogvoering, aan de vijand van 
de Staat verschafte, door een bij arti
kel 115 bepaalde daad waarvan hij zich 
kon onthouclen, niettemin in het begaan 
van die daacl vrijwillig heeft toegestemcl; 
dat de gedachte van verraad verbonden is 
met de schuldige toestemming wetens de 
vijancl van de Staat in zijn strijd tegen 
cleze laatste te helpen; 

Overwegende dat het bestreclen arrest, 
na verklaard te hebben dat de bij arti
kel 115, § 2, van het Strafwetboek voor
ziene misclaad geen bijzonder opzet ver
eist, beslist dat het vereiste opzettelijk 
bestanddeel uitgemaakt is, enerzijds, door 
de « vrije toestemming, wat de afwezig
heid in zich sluit van dwang onder welke 
vorm ook >> en, anclerzijds, (( door het we
ten dat de begane claad een hulp verschaft 
aan de vijand >>; 

Dat het arrest nog hierop wijst dat door 
cleze hulp de aanlegger wetens het vijan
delijk leger lieeft bijgestaan ; 

Dat daaruit volgt dat, in strijcl met wat 
het middel beweert, het arrest niet be
slist dat het algemeen opzet, in zake in
breuken op artikel 115 van het Strafwet
boek, vreemcl is aan de gedachte van ver
raad; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Over het tweede. midclel, schending van 

artikelen 1318, 1319 en 1320 van het Bur
gerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreclen arrest, na te hebben 
vastgestelcl dat de aanlegger bij conclu
sies de verschoning had ingeroepen van 
de onoverwinnelijke vergissing, afgeleid 
uit het feit dat hij zich het voorwerp had 
gemeend van een opeising vanwege de 
vijand, dit middel van de hand heeft ge
wezen, door te bevestigen dat de ver
dachte geen enkel feit aanhaalde dat van 
cUe vergissing doet blijken, dan wanneer 
de conclusies betoogden dat verdachte ge
rechtigd was te menen dat hij opgeeist 
was, en dat hij bescheiclen en gehtige-
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nissen had ingebracht om het te bewijzen, 
en doorclat het bestreden arrest de midde
len .niet beantwoordt welke ontwikkeld 
werden om het bestaan van een onover
winnelijke vergissing te bewijzen en clien
volgens niet gemotiveercl is : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat het door aanlegger ingeroepen be
scheicl niet gedagtekend is ; dat de afge
nomen getuigenissen bewijzen dat de be
tichte vrij heeft gehandelcl ; dat deze ge
tuigenissen de pogingen van aanlegger 
cloen uitkomen, tot het oprichten van een 
vennootschap ten einde vrijwillig voor de 
vijancl te werken en, alzo, de zogezegde 
opeising zelfs onwaarschijnlijk maken; 

Dat, eindelijk, cle gedraging~n van aan
legger, tijclens de bezetting, cleze niet 
zijn van iemand die onder dwang werkt; 

Dat het arrest het geloof niet heeft ge
schonden, dat aan de conchtsies client ge
hecht, en op deze een gepast antwoord 
heeft verstrekt ; · 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
En o.verwegencle dat de substantiele of 

op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefcl en dat 
cle uitgesproken veroordelingen overeen
komstig de wet zijn ; 

Overwegende, wat de beslissing op de 
vordering van de burgerlijke partij be
treft, dat Ide aanlegger geen bijzoncler 
miclclel inroept en dat het Hof er van 
ambtswege geen opwerpt·; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroorcleelt aanlegger tot de kosten. 

10 Februari 1947. - 26 kamer. - Voor
zitter, H. Fauquel, voorzitter; - Verslag
geve1', H. Giroul. - Gelijlclttidende con
cl·nsie, H. Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Batson 
(van de Balie bij het Hof van beroep te 
Brussel). 

2" KAMmR. - 10 Februari 1947. 

MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN TE
GEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID 
VAN DE STAAT. - AnrrKEL 118bis VAN 
HET STRAFWETBOEK. -· VERZACHTENDE OM

' STANDIGHEDEN. - GEEN WINSTBEJAG. -
VEROORDELING TOT ZEVEN JAAR OPSLUITING. 
- 0NWETTELIJK. 

Is onwettelijk de stntf van zeven jaa1· 
opslttiting, uitgespmlcen nd. aanneming 
van ve1·zachtende omstancligheclen, te
gen cle llacle·r van cle miscladd voMzien 
bij a1·tikel118bis van het .Strafwetboek, 
begaan zoncler winstbejag (1). . 

(1) Vergelijk verbr., 26 November 1945 
(Bull. en PAsiC., 1945, I, 278), gewezen in een 
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(LAMBERT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op llet bestreden 
arrest, OIJ 7 December 1946 gewezen door 
bet lVlilitair Gerechtshof, zeteiende te 
Luik; 

Over het middel f3!1J ojfic·io, schending 
van artikel 81 van het Strafwetboek : 

Overwegende dat aanlegster, bij toe
passing van artikel 82 van het Strafwet
boek, tot een enkele straf veroordeeld 
werd, om : 1 o na 10 J\llei 1940, tussen 1940 
en 1943, v66r de 29 .Januari 1943, de mis
daad voorzien bij artikel 118bis van het 
Strafwetboek te hebben gep}eegd; 2° na 
de 29 J anuari 1943, in 1943, 1944, de door 
artikel 118bis van het Strafwetboek, ge
wijz~gd bij artikel 3 van het besluit-wet 
van 17 December ;t942; voorziene misdaad 
te bebben gepleegd; 3° in 1943 de artike
len 231, 461 en 463 van bet Strafwetboek 
te hebben overtreden; 

Overwegende dat de zwaarste straf, die 
gezegde misdrijven beteugelt, de dood
straf is, voorzien bij artikel 118bis van 
het Strafwetboek, gewijzigd bij besluit
wet van 17 December 1942, artikel 3; 

Overwegende dat de recbter over de 
grond, verzachtende omstandigheden ten 
gunste van de aanlegster aannemende, 
deze tot zeven jaar opsluiting heeft ver
oordeeld; 

Overwegende dnt deze veroordeling on
wettelijk is,. de doodstraf voorzien voor 
misdaden tegen de uitwendige veiligheid 
van· de Staat vervangen zijnde, in geval 
van verzachtende omstancligheden, naar 
luid van artikel 81 van het Strafwetboek, 
door de levenslange of tijdelijke hechte
nis, of door een gevnngenisstraf van ten 
min_ste een jaar; -

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal 
overgescbreven worden in de registers 
van het lVlilitair Gerechtsbof, zetelende te 
Luik, en dat melding ervan zal gemaakt 
worden op de kant van de vernietigde 
beslissing; verwijst de zaak naar het mi
litair gerechtshof anders samengesteld; 
kosten ten laste van cle Staat. 

10 Februari 1947. - 2" kamer. - Voo1·
z'ittet·, H. Fm'!quel, voorzitter. - Verslag
gever, H. Vitry. - Gelijlchtidende con. 
chtsie, H. Hayoit de Termicourt, eerste 
a llvocaa t-generaal. 

geval waar de misdaad teg.en de uitwendige 
veiligheid van de Staat werd begaan met 
winstbejag. 

VERJlR., 1947. - 3 

2e KAMER. - 10 Febru~ri 1947. 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
VORM. ~ IN ZAREN VAN DIR-EOTE BELASTIN
GEN. - VOORZIENING GEDAAN DOOR EEN DEUR
WAARDERSEXPLOOT DAT BETEKEND WERD AAN 
DE VERWEERDER. - NIE1' ONTVANKELIJK. 

Is niet ontvanlcelijk de voorZ'iening tegen 
een an·est, r1ewezen door het hof van 
beroep in zalcen van dit·ecte belastingerr, 
wellce werd geclaan, niet bij t·ekwest 
a.a.n het Hof van vet·brelcing, maar u-it
slu-itend bij een dettrwannlersexploot 
dat werd betelcend nan de verweet·der. 
(Wet van 6 September 1895, art. 14.) 

(VAN B'LETEREN, T. BEHEER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 21 lVlei 1946 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Overwegende dat het verbaal van aan
legger tegen het besfreclen arrest, dat in
zake recbtstreekse · belastingen statueert, 
niet gedaan werd per rekwest iwn 1:\et Hof 
van verbreking, een beknopt. versing der 
micldelen en de aanduiding der overtre
den wetten bevattende, zoals voorge
scbreven bij artikel 14 van de wet van 
.6 September 1895 betreffende de verhalen 
in zrrke recbtstreekse belastingen; 

. Dat de aanlegger zich erbij beperkt 
beeft ann de verweerster, in dato van 
1 Juli 1946, bij cleurwaardersexploot te be
tekenen dat hij zich in· verbreking voor
ziet tegen het arrest dat door het Hof 
van, beroei) te Gent op 21 Mei 1946 ge
wezen werd; 

Om die redenen, verwerpt het verhaal ; 
veroordeelt de aanlegger tot de kosten. 

10 Februari 1947. - 2e kamer. - Voor
z-ittet·, H. Fauquel, voorzitter. - Ve1·slag
gever, H. Giroul. - Gelijklttidende con
clttsie, H. Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-genernal. 

2e KAMER. - 10 Februari 1947. 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - VOORZIENING TEGEN EEN 
ARREST DAT EEN VERZET ONGEDAAN VERKLAART 
WEGENS NIET-VERSCHIJNING. - DRAAGWIJDTE 
VAN DE VOORZIENING. 

De voorziening ge1'icht tegen een an·est, 
dat een verzet ongedaan ve1·lclaart we
gens niet-verschijni:tig, doet slechts de 
vrnng oprijzen of de rechtet·, b·ij wie 
het verzet annhangig wenl gemanlct, 
zich naar de ~vet heeft gedmgen door 
het ve·rzet ongeda.an te vm·lclaren. 
(Wetb. strnfvorcl., art. 208.) 
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(LENZ.) 

·ARREST, 

HE'J' HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 October 1946 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik, dat het verzet 
van aanlegger tegen het arrest bij ver-. 
stek van 28 October 1942, op 5 December 
1946 betekencl, ongedaan verklaart; 

Overwegende clat cle voorziening, alleen 
tegen het arrest van 8 October 1946 inge
stelcl, bij het Hof slechts de vraag aanc 
hangig maakt of de rechter over cle grond 
zich naar de wet heeft geclragen door het 
herhaalcl verstek van aanlegger vast te 
stellen, en cloor, clienvolgens, het verzet 
ongeclaan te verklaren; 

Dat het enig door de aanlegger inge
roepen miclclel niet tegen cle ondemomen 
beslissing is gericht; 

Dat de procedure, gevolgcl vanaf het ar
rest bij verstek van 28 October 1942, re
gelmatig is ; dat al cle substantii:He of op 
straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen vervulcl werden en clat de 
beschikkingen van artikel 208 van het 
W etboek van strafvorclering nageleefd 
werclen; 

Om clie reclenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroorcleelt cle aanlegger tot de -
kosten. 

10 Februari 1947. - 26 kamer. - Vom·-· 
zitte·r, H. Fauquel, voorzitter. - Ve1·slag
gever, H. Demoulin. - Gelijkl~tidende 
concl·ttsie, H. Hayoit de Termicourt, eerste 
aclvocaat-generaal. 

1• KAMER. - 13 Februari 1947. 

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE. - WEDERAFSTAND VAN EEN DEEL 
VAN RET ONTEIGEND GOED. - TERUGGAVE DOOR 
DE VROEGERE EIGENAAR1 VAN RET (( BEDRAG 
VAN DE VERGOEDING ll. - BETElKENIS VAN DIE 
WOORDEN. 

Het bedrag van qe vergoeding die, in ge
val van -wede1Ytfstand van een deel va1), 
het onteigend goea, door de vroegere . 
eigenaar·, -wellce a an de 1·echtbank niet · 
v1·acwt cle pdjs te bepalen van het tentg 
afgestaan deel, rnoet -wonlen tentgbe
taalcl awn de onteigenaar·, ornvat de 
sornrnen cUe door deze laatste betaald 
-wenlen orn de doo1· de onteigening ve1·
oot·zactkte schade te heTstellen, · schade 
wellce door de -wedemtstand tentg goed 
gernaakt wordt, en niet enkel cle sorn 
clie bij de onteigening de veTlcoop-waar·de 
van het tentg afgestaan deel vet·tegen
-wo01'digde (1). (Wet van 17 April 1835, 
art. 23.) 

(BELGISCHE STAAT, T. DE GREEF.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 15 Februari 1940 gewezen door 

,_de Rechtbank van eerste aanleg te Brus-
sel; · 

Over het enig middel, schending van 
artikel 23 cler wet van 17 April 1835, op 
de onteigening wegens openbaar nut, in 
zover het bestreclen vonnis beslist heeft 
clat cleze wetsbepaling alleen de te
rugbetalirig beoogt van een gecleelte van 
de ontvangen onteigeningsvergoeding, ter 
uitzonclering, namelijk, van die vergoe-, 
cling die toegekend wercl wegens waarde
vermindering van het overschot, als 'wan
neer die zelfcle wetsbepaling de teruggave 
beoogt van gans cle ontvangen onteige
ningsvergoecling, zonder enig onclerscheid, 
zodat, ter zake, niet alleen het bedrag der 
eigenlijke onteigeningsvergoeding diende 
terugbetaald, maar ook een deel cler ver
goeding voor waardevermindering : 

Overwegencle clat uit het bestreden von
nis blijkt dat de verweerders, als vergoe
ding wegens de waarcleverminclering van 
het deel dat niet onteigend wercl, een som 
van 20.500 frank ontvangen hebben; dat, 
daar de Belgische Staat het ten alge
menen nutte onteigencl goed niet in zijn 
geheel gebruikt had, de verweerclers, op 
grond van artikel 23 van de wet del. 
17 April 1835, het niet gebruikt deel van 
het onteigend goed in hun handen terug
gevorderd hebben; dat de Belgische Staat 
dat verzoek inwilligde, maar de terug
betaling eiste van de vergoeding welke 
de verkoopwaarcle vertegenwoordigcle als
ook het evenredig bedrag van de vergoe
cling, die aan de verweerders was toege
kend geweest wegens de waarcleverminde
ring van het niet onteigend perceel, en clat 
betrekking had op het cleel van het terug
gegeven goecl ; 

Overwegencle dat, steunencle hierop, dat 
de Staat wettelijk slechts cle terugbetaling 
van de verkoopwaarde mocht eisen, het 
bestreden vonnis beslist heeft clat de 
eerste rechter bevoegd was en aan de 
Staat enkel de terugbetaling van gezegde 
waarcle heeft toegestaan ; 

Overwegende dat, luidens artikel 23 van 
de wet del. 17 April1835 op de onteigening 
ten algemenen nutte, de vorige eigenaars 
of hun rechthebbenden, tegen een .prijs 
die het bedrag van de ontvangen vergoe
ding niet mag overtreffen, opnieuw de 
eigendom kunnen verkrijgen van goede
ren .welke onteigend werden voor werken 
van algemeen nut en welke die bestem-

(1) Zie de voetnota, ondertekend R. H., 
onderaan dit a~root in Bull. en PASIC., 1947, 
I, 48. 
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ming niet kregen; dat de prijs van de te
rug afgestane gronden zal bepaald worden 
door de rechtbank van de ligging, tenzij 
de eigenaar verkiest het bedrag van de 
ontvangen vergoeding terug te betalen; 

Overwegende dat, noch de tekst, noch de 
geest van die wetsbepaling toelaat aan de 
woorclen « bedrag van de vergoecling JJ een 
beperkende betekenis te geven, zodat ze 
slechts zouden kunnen toegepast worden 
op het deel van de vergoeding dat de ver
koopwaarde vertegenwoordigt; dat de 
tekst van arti:kel 23, in geval van weder
afstand, aan de onteigende de keus laat 
tussen twee wijzen, waarop de som vast
gesteld wordt welke door de onteigende 
moet worden terugbetaald om de eigen
dom van zijn goed terug te bekomen : of
wel zal hij de rechtbank verzoeken die 
som te bepalen, ofwel zal hij de vergoe
ding terugbetalen, zoals hij cUe ontvan
gen heeft; 

Dat daaruit volgt dat, in de tekst 
waarvan spraak, onder de woorden << be
drag van de vergoeding )} moeten verstaan 
worden de sommen welke door de ont
eigenaar betaald werden om de door de 
onteigening veroorzaakte schade te her
stellen, die door de wederafstand terug 
goedgemaakt worclt ; 

Dat uit de_ voorbereiclencle werken cler 
wet del. 17 April 1835, inderclaacl, blijkt 
dat de wetgever gewilcl heeft dat, in ge
val van wederafstancl, alle zack{m in hun 
toestand van v66r de onteigening zouclen 
herstelcl worden ; 

Overwegencle clat claaruit volgt clat het 
bestreclen vonnis, door het << bedrag van 
de vergoecling )), welke door de eigenaar 
die de weclerafstand vraagt client terug
betaald, te beperken tot de sommen welke 
hij bij de onteigening als verkoopwaar
de ontvangen heeft, de in het middel 
aangehaalde bepalingen geschonclen heeft; 

Om die reclenen, v_erbreekt het bestreclen 
vonnis; beveelt dat onclerhavig arrest zal 
overgeschreven worden in de registers 
der Rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel en dat melding er van zal· ge
maakt worden op de kant van de ver
nietigcle beslissing; veroorcleelt de ver
weerder tot de kosten ; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van eerste aanleg te 
Leuven. 

13 Februari 1947. - 1• kamer. - Voor
zitte1•; H. Soenens, eerste voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. Louveaux. - Gelijkltti
dende conclttsie, H. Hayoit de Termicourt, 
eerste aclvocaat - generaal. Pleiter, 
H. Van Leynseele. 

1• KAMER. - 13 Februari 1947. 

RET BESTR-EDEN VONNIS VER-WIJT EEN EXCEP · 
TIE NIET-ONTVANKELIJK TE HEBBEN VER-
KLAAR-D. - VONNIS DAT BOVENDIEN BESLIST 
DAT DE EXCEPTIE NIET GEGROND IS. - MIDDEL 
ZONDER BELANG. 

2° HUUROVEREENKOMST. - PACHT. -
0PZEGGING. AAN DE PACHTER GEGEVEN DOOR 
DE MEDEEIGENAARS TEN EINDE AAN EEN RUN
NER TOE 'l'E LATEN HET GOED ZELF IN GEBR-UIK 
TE NEMEN. - MEDEEIGENAAR BEKW AAM OM IN 
RECHTE DE GELDIGHEID VAN DE OPZEGGING 'fE 
DOEN ERKENNEN. 

3° HUUROVEREENKOMST. - PACHT. -
0PZEGGING DOORI DE VERPACHTER TEN EINDE 
HET GOED ZELF IN GEBRUIK TE NEMEN OF TE 
DOEN IN GEBRUIK NEMEN DOOR ZIJN AFSTAM
MELINGEN. - VOORWAARDEN TO'l' GELDIGHEID. 

4° HUUROVEREENKOMST. - PACHT. -
0PZEGGING DOORI DE VERPACHTER TEN EINDE 
HET GOED ZELF IN GEBRUIK TE NEMEN. _.:. 
PACHTER DIE VRAAGT HET BEWIJS TE MOGEJY 
LEVEREN DAT DE OPZEGGING FICTIEF IS OMDAT 
DE VERPACHTER NIET HET INZICHT HEEFT DAT 
ER IN UITGEDRUKT IS. - VRAAG ONTVANKE
LIJK. 

1° Is, bij gebrelc aan belang, niet ontvan-: 
kelijlc het middel dat aan het vonnis 
11erwijt een emceptie te hebben niet-ont
vankelijk ve1'1claa1·d, dan wanneer het 
vo_nnis bovendien beslist dat zij niet ge
gmnd is (1) . 

2o W anneer de medeeigenaa1·s van een 
landeigendom aan hun pachte1· opzeg
ging- geven ten einde aan een hwvner toe 
te laten het goed zelf in gebntik te ne
men, is deze laatste bekwaam om in 
1·echte de geld·igheicl van de opzegging te 
doen e1·kennen. (Besluit van 26 Novem
ber 1940, art. 2; Burg. Wetb., art. 1774_ 
en 1775.) ' 

3° De opzegging, gegeven d_oo1· de ve1·
pachte1· van een landeigendom ten ei1tde 
dit goed zelf in gebmik te nemen of te 
doen in geb1"uilc nemen doo1· zijn bloed
verwanten in de nederdale·iide linie, is 
slech.ts geldig, b'ij toepassing van arti
kel 2, 6°, van het besl·uit van 26 N ovem· 
be1· 1940, wanneer de vm·pachtm· we1'1w
lijlc het ·inzicht heett zelf het goed in 
gebruik te nemen of te doen in gebr·u.il;; 
nemen door zijn afstammelingen en dit 
inzioht uitged1'ukt heett in de opzeg
ging. 

4° De pachter van een landei.gendom die 
van zijn ve1·pachte1·, welke zich daa·rtoe 
stennt op artikel 2, 6°, van het besluit 
van 26 November 1940, opzegging heett 
gekregen, vennag het be~vijs te leve1·en 
dat de opzegging fictiet is omdat de ver
paohter het e1·in tt-itged1·u1ct inz·icht niet 

(1) Verbr., 8 Januari 194{) (Bull. en PAsrc., 
1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 1940, I, 41); 31 October· 1946 (ibid., 1946, I, 

BUROERLI.JKE ZAKEN. - MIDDEL DAT AAN j 389). 
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lweft, hetzij zelf het · goetl in gebmik 
te nemen, hetzij het in geb1·uik te. doen 
nemen cloo1· zijn atstttmmeUngen (1). 

(FONTEYNE, T. GARDEYN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - · Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 .Juli 1943 gewezen door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Brugge, 
zetelende in graacl van hoger beroep ; 

Over het eerste midclel, schending ·van 
artikel 97. van de Grondwet, van artike
len 215, 216, 217, 218, 219 van het Burger
lijk Wetboek 544, 577bis, namelijk in zijn 
§§ 5 en 6, 1101, nos, 1123, 1.134, 1.165, 1709, 
171.1, 1736, 1774, 1775, 1776 van het Burger
lijk Wetboek, 1 en 2 van het besluit der 
secretarissen-generaal van 26 November 
1940, doordat het bestreden vonnis de 
door eiser opgeworpen exceptie verwerpt 
die beweerde dat verweerder, ingevolge 
het rechtsbeginsel « Nul ne plaide 
par procureur >>, niet gemachtigd was te 
dagvaarden en in rechte op te treden om
trent een eigendom waarin een clercle ge
rechtigcl is, om reclen clat gezegd miclclel 
in Umine lUis client ingeroepen en dat ge
zegcl rechtsbeginsel niet van toepassing is 
op de geclingen van onverdeelbare aard. 
waarin de eiser, zoals in cttsu, gerech
tigcl is het gecling in eigen naam in te 
spannen om eigen belangen te vrijwaren, 
doordat het bestreden vonnis dus eiser 
toelaat voor en in de plaats van een ge
huwde vrouw in rechte op te treden, zon
der machtiging van haar man, clan wan
neer de onontvankelijkheid van een vor
dering, om reden van gebrek aan hoeda

·nigheid van de eise\' om te handelen, 
voor de eerste maaJ in aanleg van hoger 
beroep mag ingeroepen worden, dan wan
neer de gemeenschappelijke eigenaar van 
een goed niet alleen beschikt over . het 
recht de verbreking te vorderen van de 
over het goed toegestane pacht, dan wan
neer verweerder, bijgevolg, - en zelfs 
zonder rekening te houden met het rechts
beginsel «Nul ne plaide par procu
reur >> -, cliericle onontvankelijk tot han
delen te worden verklaard, bij toepassing 
van de beginselen over de gemeenschap, 
dan wanneer, voor de toepassing van het 
besluit van 26 November 1940, artlkel 2, 
6°, een gemeenschappelijke eigenaar het 
onverdeeld goed in bezit niet nemen kan 
zonder de toestemming van zijn mecle-
eigenaars : ' 

Overwegende dat het middel, in zijn 
eerste onclerdeel, aan het vonnis verwijt 
de cloor aanlegger aangevoerde exceptie te 

(1) Raadpl. verbr., 19 December 1916 (A•·r. 
Ye1·b1'.

1 
1946, blz. 4-'J4; Bull. en PASIC., 1946, 

I, 4·79). 

hebben verworpen; dat het middel, in dit 
onderdeel, niet kan aangenomen worden 
bij gebrek aan belang, daar het vonnis 
niet enkel beslist dat de exceptie niet ont
vankelijk is, doch, daarenboven, dat ze 
niet gegrond is ; 

Wat het tweede en het derde o)lderdeel 
betreft : ·-

Overwegende, enerzijds, dat uit geen 
enkele vaststelling van het bestreden von
nis blijkt dat Camille en Emma Gardeyn, 
clie de aanlegger hebben opgezegd en 
daardoor hun recht hebben uitgeoefend om 
een einde te stellen aan de pacht, niet de 
enige eigenaars waren van de hofstede 
welke aan de aanlegger verhuurd was; 
dat deze laatste, in zijn conclusies betref
fende de door hem v66r de rechter in 
boger beroep aangevoercle exceptie, zelf 
bevestigt dat << de hofstecle toebehoorde 
aan Camille Gardeyn en aan zijn dochter 
Emma Gardeyn >> ; 

Overwegende, anderzijds, dat het von
nis a quo, waarvan de redenen door het 
bestreden vonnis overgenomen werden, 
hierop wijst dat de hiervoren vermelde 
opzegging, zoals de exploten van 27 .Juni 
en 16 December 1940 het uitdrukkelijk 
vaststellen, aan de aanlegger werd ge
daan om Camille Gardeyn toe te laten 
zelf de. hofstede in bedrijf te nemen; dat 
daaruit is af te leiden dat; in strijd met 
wat het middel in zijn derde onderdeel 
onderstelt, Emma Gardeyn, die samen 
met Camille Gardeyn had opgezegd, er in 
had toegestemd dat deze laatste de hoi-
steele in bedrijf zou nemen ; ' 

Overwegende dat, daar de opzegging al
dus door de eigenaars gedaan werd ten 
voordele van -verweerder, deze wettelijk 
bekwaam was om, zoals het bestreden 
vonnis besiist, de gelcligheid er van te 
doen erkennen cloor het gerecht; waaruit 
volgt dat het tweede onderdeel van het 
middel in rechte en het derde onderdeel in 
feite niet opgaat; 

Over het tweede middel, schending van 
artikelen 1, 2, 5 van het besluit der secre
tarissen-generaal van 26 November 1940 
over pachtcontracten, van de wet van 
10 Mei 1940, van artikel 97 van de. Grand
wet, doordat het bestreden vonnis, de re
denen van de eerste rechter dienomtrent 
overnemend, beslist dat het besluit van 
26 November 1940, om de uitdrijving 
van de pachter toe te laten, << en~el ver
eist dat de eigenaar binnen de wette
lijk voorziene tijd de noclige opzeg 
heeft gegeven en uitdruk]):elijk bepaald 
heeft dat het zijn inzicht is zelf over het 
opgezegde goecl te beschikken », en beslist 
dat het besluit « aan de rechtbanken de 
prejudicH~le I beoordeling ontneemt van 
het feit of de, eigenaar bekwaam is, of 
het inzicht heeft, zelf het goed in bezit te 
nemen >>; dan wanneer artikel 2, 6°, van 
het besluit twee voorwaarden vereist : 
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1 o · dat de pacllter wenst het verpachte 
goed zelf in gebruik te nemen ; 2° da t llij 
cUt inzicht in de opzegging uitdrukt, waar
uit volgt dat de rechtbanken die moeten 
nazien of de vereiste voorwaarden ver
vuld zijn, het recht bezitten te oordelen 
of de uitgedrukte wens ernstig is, en, 
bijgevolg, de verbreking van de pacht 
mochten weigeren, inclien de verpachter, 
in werkelijkheid, onbekwaam ·was of in 
de onmogelijkheid verkeerde de uitge
drukte wens uit te voeren : 

Overwegende dat, volgens het bestreden 
vonnis, de recllter, luidens artikel 2, 6°, 
van het besluit van 26 November 1940, de 
geldigverklaring niet mag weigeren van 
een opzegging door de verpachter gege
ven en waatin deze het inzicht uitdrukt 
het verpachte goed zelf in gebruik te ne
men, zelfs dan wanneer het vaststaat dat 
de verhuurder dit inzicllt niet lleeft; 

Dat het bestreden vonnis die beslissing 
steunt hierop dat het besluit de rechten 
van de huurder vrijwaart door hem 
schadevergoeding toe te kennen indien de 
verhuurder !let verpachte goed niet in be
zit neemt binnen de zes maanclen, en 
hierop, dat de beoordeling van het wer
kelijk inzicht van de . ve.rlltll!rder, v66r 
de uitzetting van de huurder, nooit zou 
kunnen gebeuren tenzij . bij ·middel van 
elE>menten die voor willekeurige uitleg-
ging vatbaar zijn; · 

Overwegende dat de toepassing van arti
kel 2, 6°, volgens zijn tekst, afhangt van 
twee voorwaarrlen : het bestaan, in de 
persoon van de verlluurder, van het in" 
zicht het verpachtE' goed zelf in gebruik 
te nemen of clit door zijn bloedverwanten 
in nederdalende linie te doen · in gebruik 
nemen, - voorwaarde betreffende de 
grond, - en de uitdrukking van clit in
zicht in de opzegging, - voorwaarde be
treffende de vorm ; 

Overwegende dat het bestaan van de 
enkele voorwam'de' betreffende de vorm 
de huurder niet zou kunnen beletten het 
bewijs te leveren dat de opzeggingsakte 
fictief is omdat de verlnmrder het er ,in 
uitgedrukt inzicht niet heeft; 

Dat, wel is waar, artikel 2, 6°, alinea 1, 
in fine, vermoedt dat de opzegging fictief 
is wanneer de verhuurder of zijn af-, 
Rtammelingen het verpachte goect niet in 
bezit genomen hebben binnen de zes maan
den, doch dat het geenszins bepaalt rtat 
liet fictief karakter van de opzegging 
nooit kan erkend worden tenzij door· clit 
vermoeden ; 

Dat, eii:tdelijk, de omstandigheid dat de 
rechter, indien hij de huurder toelaat, 
v66r zijn uitzetting, het bewijs te leveren 
van het fictief karakter van de opzegging, 
zich er aan blootstelt zijn beslissing te 
steunen op elemeilten waarvan de beoor
deling aanleiding geeft tot willekeur, 
hem kan verplichten zich bijzoi1der om-

zichtig te tonen in de beoordeling van 
de v66r hem aangevoerde bewijsgronuen, 
cloch l1em niet toelaat in principe te beslis
sen dat de huurcler nooit kan toegelaten 
worden dat bewijs te leveren; 

Overwegende, bijgevolg, dat het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis, )Jehalve voor zover het de excep
tie niet ontvankelijk ·en niet gegrond ver
klaard heeft, door de aanlegger aange
voerd tegen de hoofdvordering van de 
verweerder, en de eiil van deze laat
ste tot schadevergoeding nit hoofde van 
tergend en kwaadwillig hoger beroep 
heeft afgewezen; beveelt dat onderhavig 
arrest zal overgeschreven worden· . in de 
registers van cle Rechtbank van eerste 
aanleg te Brugge en dat melding er· van 
zal gemaakt worden op de kant van cle 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt de aanlegger en de verweerder 
respectievelijk tot een derde en twee der
den der kosten; verwijst de . zaak aldus 
omschreven naar de Rechtbai:tk van eer
ste aanleg te Veur:ne, zetelende in graad 
van hoger beroep. 

13 Februari 1947. - 16 kamer. - Voo'l'
zitte1', H. Soenens, eerste voorzitter. -
Ve1'slctggever, H. Wouters.' :...... Gelijlcltti
dende concl·ttsie, H. Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat - genel:aal. Pleitet·, 

. H. della Faille d'Huysse. 

16 KAMIDR. - 13 Februari 1947. 

1° ONDERHOUD. - NIET-ONTVOOGDE MIN
DERJARlGE. -'- VERPLICHTING VAN VADER EN 
MOEDER. - ARTil{EL 203 VAN HET BURGER· 
LIJK WETBOEK. 

2° ONDERHOUD. - NIE'J'-ONTVOOGDE MIN
DERJARIGE. - VADER EN MOEDER DIE NIET 
OVER VOLDOENDE MIDilELEN BESCHIKKEN OM 
VOLLEDIG IN DE BEHOEFTEN VAN HET KIND TE 
YOORZIEN. - VERPLICHTING YOOR DE GROOT
OUDERS EEN AANVULLEND ONDERHOUD TE VER
STREKKEN. 

1 o Doo1' fle enlcele claarl. van hun httwelijk, 
zijn de vader en moeder van een minde·r
ja1'ig niet-ontvoogcl Teind e1·toe gehonden, 
ove1'eenlcomstig a1'tilcel 203 van het Bttr
gerlijlc Wetbvelc, te voo1·zien in de least, 
01J.de1·hottd en 01Jvoeding van het lcind (1). 

2° Wanneer de vade1· en moefle1' van een 
minderjaT·ig niet'ontvoogfl lcind niet be· 
schilcken ovm· voldoende mifldelen om 
'volled·ig de httn floo1' a1'tilcel 203 van het 
Bn1'gerlijlo Wetboelc opgelegde ve1·plich
ting te ve·rvu llen, vel'len.en de artilce-

(1) Zie de voetnota, getekend R. H., onder
aan dit arrest in Bull. en PAsrc., 1947, I, 52. 
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len 205, 20"1 en 208 van. hetzelfdc wet
bock aan hct lcin.d hct rcaht van zijn 
rtrootoudct·s, met inaahtncming van h'!m 
vct·mogcn, eM( 'ltitkct·ing tot ondct·horud 
tc vonlcren nnat· cvcm·cdighcia van zijn 
bchocfteit wacwaan zijn vaclct· en mocdcr 
nict lcunncn voldoen (1). 

(MARQUETTE, T. KNOOPS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 18 Februari 1944 door bet Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over bet enig middel tot verbreking, 
scbending van artikelen 205, 207 en 208 
van bet Burgerlijk Wetboek, doordat bet 
bestreden arrest, door ten onrecbte aan 
de onclerhoudsverplichting een uitslui
tend successief karakter toe te kennen, 
beslist heeft dat een kleinzoon slechts dan 
een vordering tegen zijn grooto1Jders 
lweft, wanneer zijn vader tegenover hem 
aan zijn eigen onderhoudsverplichting te 
kort komt, zonder dat er client nagegaan 
of bet bedrag van het·pensioen, zoals bet 
ten laste van de vader vastgesteld werd, 
ja dan neen voor de beboeften van het 
kind volstaat, dan wanneer, luiclens voor
melde bepalingen, de onderhouclsverplich
ting terzelfdertijd op al en ieder van de 
als onclerhoudverschulcligden aangeduide 
personen weegt, en dat zij. in elk geval 
moet bepaald worclen rekening gehouden · 
met de behoeften van cle schulcleiser en 
met het vermogen van de schuldenaar : 

Overwegende dat inclien, ten opzichte 
van zijn g:rootouclers, een minderjarig 
niet-ontvoogd kind niet geacbt wordt in 
nood te verkeren zolang zijn vader en 
moeder in staat zijn volleclig in zijn kost, 
zijn onclerhoud en zijn opvoeding te voor
zien, volgens de verplichting die zij, lui
dens artikel 203 van bet Burgerlijk Wet
boek, door de enkele daad van bet huwe
lijk samen }lebben aangegaan, de artike
len 205, 207 en 208 dit kind llet recbt 
verlenen om aan zijn grootouders, met 
inachtneming van het fortuin van deze 
laatsten, een onderhoudspensioen te vra
gen in de maat van zijn belloeften waar
aan zijn vader en moeder niet kunnen 
voldoen; 

Overwegende dat Dame Marquette cUe, 
na echtsclleiding, een ten laste van haar 
man maandelijkse uitkering van 400 ft., 
voor het onderlloi.td van hunmil{derj:;trig 
kind verkl'eeg, clocll geen l;Jetaling van 
gezegcl pensioen van llaar man b'ad be
komen, de eclltgenoten Knoops-Berger, va
der en moeder van baar man, gedagvaard 
had tot regelingvan een pensioen dat, ge
let op de huiclige behoeften van bet kind, 

(1) Zie de VO(\tnota, getekend R. H., onder
aan dit arrest in Bull. en PAsrc., 1947, I, 52. 

zij beweerde 835 frank te moeten be
dragen; 

Overwegende dat1 daar de vader van 
llet kind, sedert de dagvaarding, de acll
terstallen van llet pensioen van 400 frank, 
waartoe hij veroordeelcl werd, had be
taald, bet bestreden arrest de eis van 
Dame Marquette, om deze enige· reden, 
zonder oorzaak verklaart, zonder in acht 
te nemen dat cleze eis, boven llet bedrag 
van de -ten laste van de vader van het 
kind uitgesproken veroordeling, een aan
vulling behelsde genoodzaakt door de hui
clige belloeften van llet kind, behoeften 
die de aan zijn vader en moeder erkende 
middelen te boven gingen ; 

Overwegende dat llet bestreden arrest, 
met de onderhoutlsverplichting van de 
grootoiiders te beperken tot de maat van 
het onderlloud dat door de vader en moe
der van de niet-ontvoogde minderjarige 
ka:i:t verschaft wprden, de in bet midclel 
bedoelde wetsbepalingen heeft geschon
den; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal 
overgeschrevel.l worden in de registers 
van het Hof van beroep te Brussel en dat 
melding er van zal gedaan worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
oorcleelt de verweerders tot de kosten ; 
verwijst de zaak naar bet Hof van be
roep te Luik. 

13 Februuri 1947. - 1• kamer. - Voot·
zitter, H. Soenens, eerste voorzitter. -
Vet·slauucvct·, H. Fettweis. - Gclijkltti
clcncle concl'!tsie, H. Hayoit de Termi
court, eerste udvocaut-generaal. - Plei
ters, HH. Marcq en della Faille d'Huysse. 

2• KAMIDR.- 17 Februari 1947. 

1° DOUANEN EN ACCIJNZEN. - Ac
CIJNSRECH'r OP DE TABAK. - GEBREK AAN 
VERTONEN VAN DE TABAK. -TABAK GESTOLEN 
TEN NADELE. VAN DE PLANTER. - GEBREK AAN 
VERTONEN KAN HEM NIET WOR-DEN TEN LASTE 
GELEGD. - ACCIJNSRECHT NIET VER8C.HUL
DIGD DOOR DE PLANTER. 

2° MIDDELEN 'l'OT VERBREKING. -
STRAFZAREN. -· MIDDEL AFGELEID UI.T RET 
NIET BEANTWOORDEN VAN DE CONCLUSIES EN 
UIT RET NIE'l' VERWERPEN ER VAN. 
CONCLUSIES IMPLICIET BEANTWOORD EN VER
WORPEN. - MIDDEL MIST IN FEITE. 

1 o W nnneet· hct gebrclc aan vcTtoncn van 
tabak niet tetn laste kan worden gelegd 
van clc tabaksplnntcr die het slacht
o'ffcT is uewcest van ecn dietstal, is het 
accijnst·ccht niet vet·schuldigcl door 
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deze laatste (1). (Besluit van 10 Juni 
1942, art. 16.) 

2° Mist feitelijke rtmndslag het middel 
dat aan het an·est verwijt cle conclusies 
niet te hebben beantwoord noch ze 
te hebben verwot·pen, dan wanneet· d·le 
conclusies door het arrest impliciet wer
den beantwoot·d en vet·wot·pen (2). 

(BEHEER VAN FINANCIEN, T. VAN LANDUYT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 Januari 1946 op tegenspraak 
gewe.zen door het Hof van beroep te 
Gent; 

Over het eerste middel, schending van 
artikel 282, •§ 2, van de algemene wet 
dd. 18 April 1822 en van artikel 112 van 
de Grondwet, doordat de bestreden beslis
sing de verweerder outlast heeft van de 
betaling van de accijnsrechten, dan wan
neer deze verschuldigd zijn zelfs door hem 
van wie de taba:k werd weggenomen door 
beirkracbt (diefstal) ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
bierop wijst dat werkelijk mag worden 
aangenomen dat er diefstal werd gepleegd 
ten nadele van de verweerder ; 

Overwegende dat, daa_r het gebrek aan 
vertonen aan de verweerder niet kan 
worden ten laste gelegd, het accijrisrecht 
op de tabak, door een derde bij de ver
weerder ontvreemd, door deze laatste 
niet kan verschuldigd zijn (besluit. van 
10 Juni 1942, art. 16) ; 

Over bet tweede middel, schending van 
artikel 97 van tle Grondwet doordat het 
arrest de door de aanlegger genomen con
clusies niet vermeldt en ze niet verwerpt : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing uitdrukkelijk hierop wijst dat << ge-· 
zien het gebrek aan vertonen van de ta
buk niet kan aangewreven worden aan 
de verweerder, maar wel a an de daad 
van een derde moet worden toegeschre
ven, de verweerder niet kan aangesproken 
worden voor de betaling van accijnsrecb
ten die door een andere verscbuldigd 
zijn ll; 

Dat bet arrest· aldus impliciet de con
clusies van de aanlegger beantwoordt en 
verwerpt; 

En overwegende dat de imbstantH~le of 
op straf van nietigbeid voorgescbreven 
recbtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing wettelijk is ; 

Om clie redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt de aanlegger tot de 
kosten. 

(1) Verbr., 10 Juli en 24 Augustus 1944 
(Bull. en PASIC., 1944, I, 434 en 452). 

(2) Vaste rechtspraak; zi·e o. m. verbr., 
4.November 1946 (B?J.fl. en PAsrc., 1946, I, 403). 

17 Februari 1947. - 2° kamer. - VoOf
zitter, H. Wouters, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Verslaggevet·, H. Bail. 

; - GeUjkl!tidende concl1ts·ie, H. Oolard, 
advocaat-generaal. 

/ 
2e KAMER. - 17 Februari 1947. 

1° VONNISSEN EN· ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - GETUIGEN GEHOORD ZONDER 
EED OP DE 'l'ERECH'l'ZITTING VAN DE KRIJGS
RAAD; - MILITAIR GERECHTSHm', BESLIS
SENDE OP STUKKEN, BEVESTIGT DIT VONNIS. -
NIETIGHEID. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - DESKUNDIGE GEHOORD OP DE 
TERECHTZITTING VAN DE KRIJGSR.AAD. -
ZITTINGBLAD DAT DE BEWOORDINGEN VAN DE 
AFGELEGDE EED NIET VERMELDT. - MILITAIR 
GERECH'l'SHOF, DAT, BESLISSENDE OP STUK
KEN, DIT VONNIS BEVESTIGT. - NrEnGHEID. 

1° Is nietig het an·est, gewezen door het 
militair gerechtshof, dat, 'beslissende op 
st1tkken, het vrmnis van de krijgs
mad bevestigt, dan wannem· de zitUng
bladen van .de lcrijgsraad vermelden 
flat .uet1tigen werden gehoord zonder de 
eed te doen en het niet blijlct flat die ge
t7tigen ontzet. wat·en van het recht om 
in t·echte getuigenis at te leggen (3). 
(Wetb. strafvord., artt. 155, 189 en 317; 
Wetb. strafvord. voor bet leger te lalide 
dd., 20 Juli 1314, artt. 106 en 173.) 

· 2° Is nietig het· ar·rest, geweze1t door het 
militair gereohtshof, besHssende op 
stulclcen, dat het vonnis van cle lcrijgs
t·aad bevestigt, dan wanneer het zitUng
blad van de kt'ijgsmad vaststelt dat 
de deslcu.ndige, geho01·d op de tm·echt-

. zitt'lng, de (( deslcundigeneed ll heett af
_qelegd zonde1· de bewoordingen er van 
te vermelclen (4). 

(DE GROEVE, '!'. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op -het bestreden 
arrest door het lVIilitair Gereclltl'\bof., ze
telende te Gent, gewezen op 28 Octo
ber 1946; 

I. Wat de voorziening aangaat tegen de 
beslissing op de publieke vordering : 

Over bet middel ambtshalve opgewor
pen, schending van artikelen 44, 87, 106, 

(3) Zie verbr., ~Augustus 1946 (A''''· Yerb1·., 
1946, biz. 281; Bull. en PASIC., 1946, I, 309); 
17 September 1945 (A1'1'. Ym·M., 1945, blz. 204; 
Bull. en PAsrc., 1945, I, 220). 

(4) Zie verbr., 10 Juli 1946 (A1·r. Jle,·b,·., 
1946, biz. 269; Bull. en PASIC., 1946, I, 223). 
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173 van het Wetboek van rechtspleging 
in strafzaken voor het leger te laude, 
artikelen 155, 156, 189 en 317 van het Wet
boek · van strafvordering : 

Overweg·ende clat de zittingbladen van 
de terechtzittingen van de krijgsraad 
van 28 Februari en van 1 Maart 1946 ver
melden dat de getuigen Godelieve De 
Noose, Frans De' Noose en Irma Van der 
Vurst, de eed niet gedaan hebben; 

Overwegende dat, luidei1s artikelen 155, 
189, 317 van het Wetboek van strafvorde
ring, het afleggen van de eed door. de ge
tuigen een substantiele pleegvorm is, 
voorgeschreven op straf van nietigheid; 

Overwegende vercler, dat volgens het 
proces-verbaal der terechtzitting van de 
krijgsraad van 28 Februari 1946, de Heer 
Pauwels, die tijdens bet vooronderzoek 
als deskumlige aangesteld was geweest 
door de Heer krijgsauditeur, op deze te
rechtzitting, na de eed afgelegd te heb
ben als getuige, onderhoorcl wercl << ••• na 
bovendien de deskuncUgeneecl te bebben 
afgelegc1... >> ; • 

Overwegende dat deze algemene mel
cling aan het Hof niet, toelaat na te gaan 
of cleze eecl wel afgelegcl wercl volgens de 
stipte en wel bepaalcle bewoorcUngen voor
geschreven door artikel 44 van het Wet
boek van strafvordering, bewoordingen 
die een substantiele pleegvorm uitmaken, 
opgelegcl ten eincle de rechtzinnigheicl . en 
de onpartijcligbeid te waarborgen van een 
deskundigenverslag; · 

Overwegende dat de taak van de Heer 
Pauwels ter terechtzitting zich niet bee 
perkt beeft tot deze vau een getuige die 
rekenschap geeft van zijn vorig werk en 
van zijn bevinclingen tijdens het vooron
derzoek; 

Overwegende, immers, c1at het proces
verbaal der terechtzitting verder vermeldt 
dat ooze (( getuige-clesknnclige )) op inter
pellatie van de verclediging zijn mening 
te kennen geeft nopens bet zakencijfer· 
en nopens het. niet bestaan van een terng
betaling van twee millioen welke be
klaagcle beweerde gedaan te bebben aan 
de Duitsers, zodat de Heer Pauwels ter 
terechtzitting tijdens cUt mondeling on
derzoek wel optrad als deskundige; 

Overwegencle clat het proces-verbaal 
derhalve het bewijs moest leveren dat hij 
wel de eed afgelegd had, zoals voorge
schreven bij artikel 44 van het W etboek 
van strafvorclering ; 

Dat, bij gebrek van cUt bewijs, de ver
klaring nietig is ; 

Waaruit volgt clat nietig zijri de rechts
pleging v66r · cle krijgsraad en het · be
roepen vonnis door deze laatste gevelcl 
op voormelcle verklaringen; 

Overwegende clat het militair gerechts
hof, beslissencle op stukken, na ·de straf 
van beklaagde herleid te hebben, voor het 
overige het beroepen' votmis bevestigd 

lweft en aldus de nietigheid 'van clit von
nis overgenomen heeft ; 

Dat het bestreden arrest, aldus, de in 
het middel aangecluicle wetsbepalingen ge
schonden heeft; 

II. W at de voorziening aangaat tegen 
de beslissing op de burgerlijkc vorclering : 

Overwegencle dat de verbreking van de 
beslissing op de publieke vorclering de 
verbreking meclesleept van de beslissing 
op de burgerlijke vordering; 

Om deze redenen, verbreekt het bestre
clen arrest; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de registers 
van het lVIilitair Gerechtshof, zetelende te 
Gent, en dat melding er van zal gedaan 
worden op de kant van het vernietigcl 
arrest; laat cle kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar het militair 
gerechtshof anders samengesteld. 

17 Februari 1947. - 2• kamer. - Voo1'
zitte·r, H. Wouters, raadsheer waarne
mencl_ voorzitter. - Versln.Q{Fever, H. de 
Clippele. G-elijlcltticli}·Jule concl~ts·ie, 
H. Colard, aclvocaat-generaal. 

2" KAMER. - 17 Februari 1947. 

1o RECHTERLIJKE INRICHTING. 
i\IIILITAIR GERECHTSHOF. - EED VAN DE Ml" 
LITAIRE LEDEN. - BEWIJS. 

2° RECHTERLIJKE INRICHTING. -
EED VAN DE MILITAIRE LEDEN VAN HET MILI
TAIR GERECHTSHOF. - 0NNAUWKEURIGHEID 
VAN EEN WOORD. - ZIN VAN DE EED NIET 
VERDRAAID. - GELDIGHEID. 

3° RECHTERLIJKE INRICH'l'ING. -:
MrLITAIR GERECHTSHOF. - EENZELVIGHEID 
VAN DE MILI'l'AIRE LEDEN. - NAAM EN GRAAD. 
- VOLDOENDE AANWIJZINGEN; 

4° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - VEROORDELii-m. - AAN
DUIDING VAN DE TOEGEPASTE WETSBEPALING. 
- AANGIFTE AAN DE VIJAND. - AR'l'IKEL 1 
VAN HET BESLUIT-WET VAN 8 APRIL 1917. -
AANDUIDING OVEREENKOMSTIG DE WET. 

5° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER. - STRAFZAKEN. - GE
'l'UIGENIS DAT EEN TEGENSTRIJDIGHEID INc 
HOUDT. - GEEN CONCLUSIES. - BINDENDE 
BEOORDELING. 

6° RECHTEN VAN DE -VERDEDIGING. 
- SCHOONBROEDER VAN EEN VERDACHTE GE
HOORD ALS GETUIGE. - VERDACHTEN NIET 
RELET HUN WRAKINGSRECHT UI'T TE OEFENEN. 
- GEEN SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE 
VERDEDIGING. 

1o Het bewijs van fle 1·egelmctUgheicl van 
cle eecl, afgelegcl floor cle mUitaiTe le
clen van het m-ilita·ir· gerechtshof, bl-ijlct 
uit het proces-ve1·baal van cle terecht-
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:zitt·ing waaroJJ die fo·rmalUeit werd ver
·vnld (1). (Wetb. strafrechtspleging voor 
het leger, art. 114.) 

2o De onna7twke7trigheid van een woorcl in 
het foTm7tl'ie1" van de eecl, afgelegcl dooT 
de militaiTe leden van het mUitair ge-
1"echtshof, tast de geldigheicl van die 
eecl niet aan wanneeT cle z·in eT van niet 

. woTdt venlmaid. (Wet b. strafrechtsple
ging voor het leger, art. 114.) 

go De eenzelvigheid van de militaiTe le
den van de militaiTe Techtsmachten 
bli,ilc.t voldoencle uit cle aanwijzing van 
h·ttn naam en g1·aad; geen enkele wets
bepaling scM·ijft vooT eveneens h7tn 
voornactm aan te cluiclen. (Wetb. straf
rechtspieging voor 'het leger, artt. 105 
en volgende.) 

4o Is overeenlcomstig cle wet het arrest 
flat, bij een veroo1·deling 'wegens aan
rti1te aan cle vijancl, enkel aancluiclt a1·
tilcel 1 van het. beslttit-wet van 8 April 
1917, dat a1·tilcel 121bis aan het Wet
boelc van .~tTafrecht heeft toege
voegcl (2). (Wetb. strafvord., artt. 195 
en 211.) 

5° B'i,i gebrelc aan concl·us·ies, oonleelt cle 
rechter over cle groncl op binclende 
wijze ove1· de waarde van een getltige
nis dat een tegenstrijdigheid inhoudt. 

6° De rechten van de verdediging we1·den 
n·iet geschonclen cloo1· het onderhoren, 
als get1tige, van cle schoonbroede1· vtrn 
een van de verclachten, indien niet 
bl'ijkt ttit enig stttk clat cleze belet weT
den- h7ti~ w·ralcingsrecht 7tit te oejenen. 
(Wetb. strafvord., artt. 156 en 189.) 

(VERMEULEN EN VERMONDEN.) 

ARREST. " 

HEJ'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 December 1946 gewezen' door 
het Militair Gerechtshof, zetelende te 
Antwerpen; 

I. Wat de vom-ziening van Theodoor 
Vermeulen b~treft : 

Overwegende clat de substantiele of op 
straf van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werclen nageleefcl en dat de uit-

(1) Zie verbr.,, 22 Januari en 5 Februari 
1945 (A1-r. YeTb1"., 1945, biz. 84 en 100; Bull. 
en PAsrc., 1945, I, 92 en 111). 

(2) De enkele vermelding van artikel 121bis 
van lret Strafwetboek ware, in elk geval, vol
doende geweest. Verwijzehd naar een besluit
wet die · de termen van artikel 121bis heeft 
bepaald, moet, indien de aangifte aan de 
vijand later was geschied dan het in werking 
treden van het besluit-wet van 17 December 
1942, het arrest het artikel 4 van dit besluit
wet vermelden, in piaats van artikel 1 van het 
besluit-wet van 8 April 1917. 

gesproken veroordelingen overeenkomstig 
de wet zijn; 

II. Wat de voorziening van Cornelia 
Vermonden betreft : 

Over het eerste middel, schencling van 
artikel 114 van de wet van 15 Juni 1899 
inhoudende titel II van het Wetboek van 
strafrechtspleging voor het leger, door het 
feit dat het bestreden arrest werd geveld 
door een kamer samengestelcl uit militaire 
leclen : 1 o die de eed niet haclden afge
legd hun ambt op loyale wijze uit te oe
fenen; 2'L(lie een eecl hadclen afgelegd, die 
niet in overeenstemming is met de voor
schriften der wet, door zelf de formule 
op te zeggen waarvan de voorzitter hen 
op een volledige wijze moest lezing geven 
en waarna zij elk afzonderlijk moesten 
antwoorden.: « Ik zweer het >>; 3° waar
van de identiteit niet vaststaat, bij ge
mis aan aanduicling van hun voornaam, 
zowel in het proces-verbaal der zitting 
als in het arrest zelf : 1 

Overwegende dat het micldel in zijn eer
ste twee onclerdelen aan het arrest ver
wijt de bij het biervoren aangeduid ar
tikel 114 voorziene pleegvormen niet te 
hebben nageleefcl; , 

Overwegende dat uit de zittingblaclen 
del. 4 en 5 D~cember 1946 blijkt dat de 
voorzitter lezing heeft gegeven van de 
eedformule, waarna elk lid de woorden 
heeft uitgesproken cc dat zweer ik >> ; 

Overwegende dat die formule aanving 
met de woorden << Gij zweert eerlijk uwe 
plichten te vervullen >> ; 

Overwegende dat de voorzitter, door het 
woorcl << loyalement )), dat in de wet voor
komt, te vertalen door « eerlijk )), de zin 
van het woord niet heeft verdraaid; 

Dat het middel in zijn eerste twee on
derdelen in feite niet opgaat; 

Overwegende dat geen wetsbepaling 
voorschrijft de voornamen van de Olfficie
ren, die de zetel samenstellen, hetzij in 
het zittingblad, hetzij in het arrest te ver
melden; dat de eenzelvigheid van de mi
litaire rechters voldoencle blijkt uit cle 
aancluiding van hun naam en uit de ver
melcling van hun graad; 

Dat het midclel in zijn dercle onclercleel 
in rechte niet opgaat; 

Over het tweede middel, schencling van 
artikel 97 der Gronclwet door het feit clat 
het bestreden arrest, in zake verklikking, 
verklaart toepassing te doen der in het 
bestreclen vonnis aangehaalde wetsbepa
lingen en verder van zekere andere. bepa
lingen, clan wanneer het vonnis niet ver
wijst naar artike1 121bis en dat de be
palingen van het arrest zelf er evenmin 
naar verwijzen : 

Overwegende dat het arrest artikel 1 
van het besluit-wet del. 8 April 1917 aan
cluiclt, artikel dat artikel 121bis van het 
Strafwetboek uitmaakt, waaruit volgt dat 
het middel in feite niet opgaat; 
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Over het, derde mid del, schending van 
artikelen 156 en 189 van het Wetboek van 
strafvordering, door het feit dat elke ge
tuige, volgens het proces-verbaal der zit
ting van de krijgsraad van 31 Mei 1946, 
heeft verklaard « dat hij noch bloedver
want, noch aangehnwde, noch in dienst 
is van cle verdachte ll, dan wanneer el
ders hetzelfde proces-verbaal vaststelt 
dat de drie en twintigste getuige Alfredus 
Jaspers, verklaard heeft de brqeder _ te 
zijn van Jaspers, 't is te zeggen dat hij 
een aanverwante was van de betichte 
Vermonderi, wednwe Jaspers, zodat het 
hof deze verklaring nit de debatten moest 
uitsluiten, verklaring die een valse be
wering inhield voor wat aangaat de fa
milieband en de aanverwantschap van de 
getuige met de betichte en die afbreuk ge
daan heeft aan het recht, dat het open
baar ministerie en de gedaagde _partij 
hebben, zich te verzetten tegen zijn onder
vraging : 

Overwegende dat geen wetsbepaling 
voorschrijft nit de debatten het getuigenis 
te verwijderen dat een tegenstrijcligheid 
zou bevattei:t; 

Overwegende dat het de rechter over 
de grond belloort <?P souvereil1e ·wijze cle 
waarde van dergelijk getuigenis te be
oordelen; 

Overwegende, anclerzijds, clat nit het 
enkel feit van de beweerde, tegenstrijclig- " 
heicl "geen beletsel voor het verdedigings
techt van de aanlegster is knnnen voort
vloeien; 

Overwegende dat nit geen enkel stnk 
blijkt dat de aanlegster zou belet geweest 
zijn haar wrakingsrecht nit te oefeneit ; 

En overwegende clat cle substantH\le of 
op straf van· nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werdei:t nageleefd en dat 
de uitgesproken veroordelingen overeen
komstig de wet zijn ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
hingen en veroorcleelt de aanleggers tot de 
kosten. 

17 Februari 1947. - 2e kamer. - V001'
zUter, H. Wouters, raaclsheer waarne
mend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. de 
Cocqnean des Mottes. - GeUjkltticlende 
concZ.usie, H. Colard, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 17 Februari 1947. 

1° FRANSE TAAL - NEDERLANDSE 
TAAL (GEBRUIK VAN DE). - STRAF
ZAKEN. - NIETIGHEID VAN EEN AKTE. -
LATER NIET ZUIVER VOORBEREIDEND OP 'l'E
GENSPRAAK GEWEZEN VONNIS. - NIETIGHEID 
GEDEKT. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
J\lliLITAIRE RECHTSCOLLEGES. - GETUIGEN 
DIE DE EED AFLEGGEN IN DE VORJ>f VAN_ ARTI-

KEL 317 VAN HET WETBOEK VAN STRAFVOR
DERING. - GELDIGHEID. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAl'ZAKEN. - ARREST,YAN VEROOR-DELING. 
- VERMELDING VAN DE PLAATS VAN HET MIS
DRIJF. -:- IN EEN BEPAALDE GEMEENTE OF EL
DERS IN BELGI1~. - VOLDOENDE VERMELDING. 

1° De nieUgheicl van een akte, wegens een 
schencling van de wet op het gebnt-ilc 
der talen in gerechtszalcen, is gedekt 
cloo·r een late1· niet Z1tiver voo1·bm·eidend 
op tegenspmak gewezen vonnis (1). 
(Wet van 15 Jnni 1935, art. 40, al. 2.) 

2° De eedctflegging van de getui.Qen, ge
hoo·rd door cle militaire 1'echtscolleyes, 
·in de bewoord·ingen vom·gesclweven 
cloor artilcel 317 van het Wetboek van 
st1·ajvorderino voor de getuigen die doo1· 
het hof van assisen W01'den gehoo1·d. 
lwengt de nietigheid van de beslis~ing 
niet met z·ich (2). (Wetb. strafvord., 
artt. 155, 189 en 211 ; beslnit van 4 No
vember 1814, art. 1; wet van 15 Juni 
1899, aljtt. 101 en 133.) 

3° Bij gebrek aan cmtcl1tsie, mag het ar-
1'est van ve1·oonleling zich e1· bij be-
1Je1·ken, zonder nadere bepaling, te ve1'
nwlclen clat het misd1·Ht we1·d bega.an 
·in een bepaalde gemeente of elders in 
Belgii3. · 

(PUTSSENS, T. VANDERGEYNT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, gewezen op 12 December 1945 door 
het Militair Gerecht,shof, zetelende te 
Gent; 

I. Aangaande de beslissing over de pu
blieke vordering : 

Over het eerste middel tot verbreking, 
schencling der wet van 15 J nni 1935 op het 
gebruik der talen in gerechtszaken door
dat bij de bnndel is gevoegd een nittrek
sel van aanleggers geboorteakte, afge
leverd door het Bestuur der stad Rouse 
en opgesteld in de Franse taal : 

Overwegencle clat nit geen enkel stuk 
cler rechtspleging blijkt dat aanlegger 
het militair gerechtshof heeft verzocht om 
een vertaling van voorbedoelcle akte; dat 
cle nietigheid gedekt is door het arrest 
van veroorcleling uitgesproken op tegen-
spraak; / 

Over het tweede micldel tot verbreking, 
schencling van artikelen 155, 1_89 en 211 

(1) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr., 
8 Augustus 1946 (An·. Verb·r., 1946, blz. 279; 
Bull. en PASIC., 1946, I, 307). 

(2) Zie de voetnota onderaan verbr., 8 April 
1946 (Bull. en PAsrc., 1946, I, 143), en verbr., 
24 Juni 1946 (ATr. T'eTbr., 1946, blz. 236; Bull. 
en PASIC., 1946, I, 256). . 
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van het Wetboek van strafvordering, 87, 
106, 173 van het Wetboek van rechtsple
ging voor het leger te lande, doordat de 
getuigen de eed hebben afgelegd voorbe
houden aan het hof van assisen : 

Overwegende dat, naar tekst en geest 
der wet va;n 10 Juni 1899, bij gebreke van 
afwijkende wetsbepalingen, de regelen 
van het W etboek van strafvordering, die 
de proceduur betreffen v66r de correctio
nele rechtbank of het hof van beroep, die
nen toegepast op de rechtspleging v66r de 
militaire rechtscolleges en dat, dienvol
gens, de door deze laatste gehoorde getui
gen de bij de artikelen 155, 189, 211 van 
voormeld wetboek voorziene eed moeten 
afleggen; 

Dat nochtans, wijl de eedformule voor
geschreven bij artikel 317 van het Wet
boek van strafvordering voor de getui
gen, die door het hof van assisen worden 
gehoord, al de bewoordingen bevat van 
de eed voorgeschreven door voormelde 
artikelen en, bovendien, meer volledig en 
plechtig' is, het feit, dat de door een mili
tair rechtscollege gehoorde getuigen de 
eed hebben afgelegd in de bewoorclingen 
voorgeschreven bij artikel 317 van het 
Wetboek van strafvordering, geen grond 
tot nietigheid is; 

Dat het middel in rechte faalt; 
Over )let derde middel tot verbreking, 

hierop gestl,mfcl, clat cc het militair ge
rechtshof een betichting heeft weerhouden 
alhoewel deze noch door de getuigenissen 
noch door de stukken van de bundel be
wezen is>> : 

Overwegencle dat · het middel is gericht 
tegen een souvereine beoorcleling van de 
rechter over de groncl; 

Dat het micldel derhalve niet ontvanke
lijk is; 

Over het vierde middel tot verbreking, 
hierop gesteund clat het vonnis door het
welk de kosteloze rechtspleging aan de 
burgerlijke partij wercl toegestaan en het 
vonnis ten groncle gewezen de 4 Septem
ber 1948, beslissingen welke door het be
streden arrest bevestigd werden, aanleg
gers identiteit onjuist weergeven daar de 
veroordeling wercl uitgesproken tegen, 
Eugeen Puis~ens, zoon van Edouard, clan 
wanneer, blijkens de geboorteakte van 
aanlegger, cleze de zoon is van Edmond
Pierre-Joseph Puissens : 

Overwegende dat, naar de vermeldingen 
van het bestreden arrest, de vervolging 
is ingestelcl tegen Eugeen-Georges-Frecle
ric-.Auguste Puissens, geboren te Ronse 

·de 27 A,pril 1902, wonende te Rouse, Sint
Cornelisstraat, 113, autogeleicler, soldaat 
militia an 1922, 136 linieregiment 120/9584; 
clat alclus het militair gerechtshof de nie
tigheid die, naar aanleggers beweren, de 
rechtspleging v66r de eerste rechter 
aantast, niet heeft overgenomen en clat, 
bij gebreke van conclusies clesaangaancle, 

het militair gerechtshof aanleggers iclen
titeit niet nader moest bepalen clan het 
heeft geclaan ; 

Over het vijfcle miclclel tot verbreking, 
onvoJcloencle aancluicling der plaats waar 
de sub litt. D der betichting becloelcle fei
ten werclen gepleegcl : · 

Overwegencle dat aanlegger beticht 
was van te Ronse of elders in Belgie tus
sen 28 Januari 1943 Em 4 September 1944 
de s1tb litt. D- der te1astlegging vermelde 
misdrijven te hebben gepleegd; 

Dat, bij gebreke van conclusies cles
aangaancle, het aangeklaagcle arrest de 
plaats, waar bedoelde misdrijven werden 
gepleegd, niet nader moest bepalen; 

Dat het middel niet kan aanvaard wor
den; 

Over het zesde micldel tot verbreking, 
niet goedkeuring van bijvoegingen en wij
zigingen, aangebracht in het vonnis van 
veroordeling gewezen door de krijgsraad : 

Overwegende dat het middel, vreemd 
aan de bevoegdheid, niet aangevoerd is 
geweest v66r het militair gerechtshof; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 
Over het zevende middel tot verbreking, 

schending van artikel 97 der Grondwet, 
cloordat er strij~ligheid bestaat tussen 
de motieven en het beschikkend gedeelte 
van het arrest, strijcligheid die hieruit 
volgt dat, na verklaai·d te hebben dat het 
niet bewezen was gebleven dat, zoals de 
eerste rechter had geoordeeld, beklaagde 
uit winstbejag had gehandeld,, het bestre
den .arrest de door cle krijgsraad opge
legcle straffen heeft bevestigcl : 

Overwegende dat de krijgsraad, alhoe
wel hij verklaarcl had dat beklaagde het 
feit a uit winstbejag had gepleegd, de be
jJalingen van artikel123ter van het Straf
wetboek (wet van 19 Juli 1934, besluit
wet van 29 September 1945) niet heeft toe
gepast; 

Dat, dientengevolge, het militair ge
rechtshof heeft kunnen, enerzijds, beslis
sen dat beklaagde niet gehandeld had uit 
winstbejag en, anclerzijds, het vonnis be
vestigen, zonder artikel 97 der Grondwet 
noch enig andere wetsbepaling te schen
den; 

Dat het middel niet opgaat; 
Overwegende bovendien dat de substan

W~le of op straf van nietigheid voorge
schreven pleegvormen werden Iiageleefd 
en dat de uitgesproken veroordelingen 
wettelijk zijn; 

II. .Aangaande de beslissing over de bur
gerlijke vorclering : 

Overwegencle da t geen bijzoncler mid del 
tot verbreking wordt voorgesteld en clat 
het Hof er geen ambtshalve opwerpt; 

Om cUe redenen, verwerpt de voorzie
ning ; verwijst aanlegger in de kosten. 

17 Februari 1947. - 26 kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, raadsheer waarne-
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mend voorzitter. - Ferslngge·uer, H. Si
mon. - Gelijkl·widende concl·us·ie, H. Co
lard, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 17 Februari 1947. 

VOORLOPIGE HECH'J'ENIS. - Mr~r
TAIRE RECHTSMACHT. ·- VERDACHTE VER
OORDEELD DOOR DE KRIJGSRAAD. - HOGER 
BEROEP YOOR RET MILITAIR GERECHTSHOF. 
- VERZOEK OM VOOR'l..OPIGE INYRIJHEID
STELLING GERICHT TOT HET MILITAIR GE-
RECHTSHOF. - 0NTVANKELIJKHEID. ' 

De cloor de lc·r'ijgsrnacl vemorcleelcle ver
dnchte, cUe in hager beroep is gelcomen 
tegen het vonnis vnn vet·oonleUng en 
voo1'lopig is na.ngehottden, vermng ee~ 
verzoelc om vom·lopige invt·ijheiclstel
ling te t·ichten tot het militnir· gerechts
hof (1). (Wetb. van milit. strafvord. 
voor het leger te laude dd. 20 Juli 1814, 
art. 165; besluit-wet van 26 lVlei 1944. 
art. 5.) · · 

(LIBENS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
ai'l'est, gewezen de 21 December 1946 door 
het lVlilitair Gerechtshof, zetelende te 
Luik; 

Over het middel ambtshalve opgewor
pen, schending van artikel 165 van het 
wetboek van 20 Juli 1814 en 5 van het 
besluit-wet van 26 Mei 1944 : · 

Overwegende dat aaplegger veroordeeld 
is geweest bij vonnis van de Krijgsraad 
te Hasselt wegens misdrijven voorzien bij 
artikel 2 van het besluit-wet del. 26 lVlei 
1944; dat het vonnis zijn onmiddellijke 
aanhouding heeft bevolen ; . 

Overwegende dat beschulcligde, na van 
dat vonnis in hoger beroep gekomen te 
zijn, tot· het militair gerechtshof een ver
zoek om voorlopige invrijheidstelling 
heeft gericht; 

Dat het militair gereC'htshof aanleggers 
aanvraag niet ontvankelijk heeft ver
klaard, als reden van ·zijn beslissing aan
gevende dat de wet van 20 April 1874 op 
de voorlopige hechtenis niet van toepas
sing is in militaire strafzaken en dat het 
besluit-wet van 26 Mei 1944, betreffende 
de bevoegdheid en de rechtspleging in
zake misdaden en wanbedrijven tegen de 
veiligheid van de Staat, aan het militair 
gerechtshof de bevoegdheid niet heeft ver
leend om de voorlopige invrijheiclstelling 
van een beschulcUgde te bevelen, behalve 
in het geval dat het onderzoek door de 
Heer auditeur-generaal wordt gedaan; 

(1) Verbr., 30 ~)eaember 1946 (A1·r. Fe·rbr., 
1946, biz, 458; Bull. en PASIC., 1946, t, 492). 

Overwegende dat de alinea's 2 en vol
gende van artikel 5 van het besluit-wet 
cltl. 26 lVIei 1944, wat de beschuldigden be
treft, clie voorlopig aangehouden zijn we
gens een misdrijf voorzien bij artikelen 1 
en 2 van becloeld besluit-wet, de bepalin
gen aanvult van artikel165 van het Wet
boek van 20 Juli 1814; 

D11t de machten, welke voormeld arti
kel 165 toekent aan de krijgsraacl, ook 
ami. het militair gerechtshof behoren, 
wanneer, ten gevolge van een hoger be
_roep, de berechting van de publieke vor
clering bij clat hof aanhangig is gemaakt; 

Dat, clerhalve, bij gebreke van uitdruk
kelijk ai'wijkencle bepaling, de machten, 
toegekend aan cle krijgsraad door de 
aanvullencle bepalingen van artikel 5 van 
het besluit-wet, ook behoren aan het mili
tair gerechtshof, ttitspraak doende als 
rechter jn beroep; 

Dat het arrest de in het middel be
cloelde wetsbepalingen heeft geschonden; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de registers 
van het lVlilitair Gerechtshof, zetelende te 
Luik, en dat melding er van zal gemaakt 
worden op de kant van de vernietigde 
beslissing; verwijst de zaak naar het mi
litair gerechtshof anders samengesteld; 
laat de kosten ten laste van de Staat. 

17 Februari 1947. - 28 kamer. - Voot·
zUte·r, H. Wouters, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve'l'slaflgC1lC1', H. Si
mon. - GeUjkltticlende oonclusie, H. Co
lard, advo<mat-generaal. 

2e KAMER. - 19 Februari 1947. 

1° BEWI.TS.- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. 
- INTERPRETATJE VAN EEN GESCHRIFT DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. - INTERPRE
TATIE VER•ENIGBAAR MET DE BEWOORDINGEN 
\'AN HET GESCHRIFT EN GESTEUND OP UITWEN
DIGE OMSTANDIGHEDEN. -'-- GEEN SCHENDlNG 
VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. 

'2° INKOMSTENBELASTINGEN. -
BEDRIJFSBELASTING. - INSCHRIJVING IN 'HET 
HANDELSREGISTER. - KAN EEN IN HI~T BE
DRIJF GEVESTHiDF: W AARDE UITMAKEN EN BE
LASTBAAR ZIJN IN DE BEDRIJFSBELASTING. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. -
BEDRIJI'SBELAS'l'ING. ·_ MEERWAARDE VAN 
EEN IN HET BEDRIJF GESTOKEN ACTIEF. ~ 
0NDERWORPEN AAN DE BELASTING INDIEN ZIJ 
WORDT VERWEZENLIJKT TIJDENS DE EXPLOI
'l'ATIE. - KAN BLIJKEN UIT .DE WAARDE 'j'OE
GEKEND AAN DE INBRENG VAN HET REDRIJF IN 
EEN NAAULOZE VENNOOTSCHAP. 

1 o B chend t cle bewij s krach t vnn cle ltlcten 
niet, cle rechter over cle groncl clie, 1Jij 
cle ttitlegg-ing van een gesohrift, nan het-



zelfde een dmagwijdte' toelcent, die ver
enigbaa1· is met de bewoordingen e1· 
v.an en die, bovenrlien, gesteunrl is op 
ttitwendige omstandigheden (1). 

2o De insclwijving in het handelsregister 
lean een in het bedrijf gevestiiJde waa·rde 
uitmalcen en, deswege, belastuaa1· zijn 
in de bedrijfsbelasting. 

3° Opdat de mee·rwaanle van de in een 
handelsbedJ'ijf gestolcen activa zou on
derwoJ·pen zijn aan de bedi'ijfsbelas
ting; volstaat het dat zij werd verwe
zenlijlct in de loop van de exploitatie; 
er wordt niet vereist dat zij boven
dien, in de loop van de exploitatie, in 
geld werd uitgedntlct. Zij lean onde1· 
mee1· blijlcen ttit rle waarde toegelcend 
aa11 het bedrijf bij de inb1·enge1· van 
1n een 11aamloze vennootscha.p (2). 
(Wetten betreft'ende de inkomstenbe
lastingen, art. 27, § 1.) 

(VAN DE MOORTELE, 'T, llEHEER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HlliT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 Juli 1944 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel, schending van 
artikelen 97 en 110 van de Grondwet, arti
kelen 1134 en 1320 van het Burgerlijk 
Wetboek, artikelen 1, 2, 3, 25, 27, 37 en 42 
van de bij koninklijk besluit van 12 Sep
tember 1936 samengeschakelde wetten op 
de inkomstenbelastingen, doordat het be
streden arrest beslist heeft dat de kennis
sen en de stndH~n door vertoner in de 
naamloze vennootscllap << Zaaizaadinricll
tingen Van de Moortele ll, ingebracht bij 
de stichting dezer vennootschap op 27 Sep
tember 1941, hoeven aangezien te worden 

· als behorende tot de activa belegd in 
zijn handelsuitbating en als dusdanlg 
onder toepassing vallen van artikelen 25 
en 27 der samengeschakelde wetten op de 
inkomstenbelastingen, terwijl het bestre
den arrest, enerzijds verklaart dat de ge
schiktheid om handel. te drijven iets per
soonlijk is dat niets gemeen heeft met 
een bepaalde handel, dat de knapheid 
van een llandelaar, zijn vernuft om klan
dizie aan te werven en waren aan de 
man te brengen, zijn algemene handels
geest, geen actief vormen belegd in zijn 
uitbating, docll imderzijds verklaart dat 
znlks niet het geval is voor technische 
kennissen toegepast op een bepaald vak 
en aanneemt dat het in het betwiste geval 

(1) Zie verbr., 8 Februari 1945 (A1'1', Ve1·b1'., 
1945, blz. 101; Bull. en PAsrc., 1945, I, 111). 

(2) Zie verbr., 29 November 1943 (Bull. en 
PAsrc., 1944., I, 74); 18 Februari 1946 (A1'1'. 
T' erbr., 1946, blz. 67 ;, Bull. en PASIG., 1946, 
I, 72). 

gaat om technische kennissen toegepast 
op een bepaald vak, .hoewel geenszins 
blijkt nit de stichtingsakte van de naam
loze vennootschap « Zaaizaadinrichtingen 
Van de Moortele ll dat, bij de inbreng in 
gezegde vennootschap van de kennissen en 
stnclien van vertoner, iets anders zon in
gebracht geweest zijn dan de . algemene 
handelsbekwaamheid van vertoner ; dat 
alclns het geloof, dat moet gehecht worden 
aan de akte van stichting, werd miskend 
doordat aan de inbreng van « kennissen 
en stnclien ll een andere betekenis werd 
gegeven dan deze die sprnit nit de be
woorclingen van artikel 5, § 1 van de 
stichtingsakte van 27 September 1941, in 
acht nemende rlat in fiscale zaken de res
trictieve interpretatie· als regel geldt : 

Overwegende dat nit de vaststellingen 
van het bestreden arrest blijkt dat de aan
legger, bij de stichting van de naamloze 
vennootschap « Zaaizaadinrichtingen Van 
de Moortele ll, op 27 September 1941, in de 
vennootschap zijn kennissen en de inschrij
ving in het handelsregister heeft inge. 
bracht, en dat hem, voor die op 150.000 fr. 
gescbatte inbrengst, 150 aandelen werden 
toegekend ; · 

Overwegende dat, indien het bestreden 
arrest anneemt dat de geschiktheid tot 
handel drijven iets persoonlijk is dat niets 
gemeen heeft met een bepaalde handel, 
het daardoor bedoelt de geschiktheid tot 
handel drijven in 't algemeen, de ge
schiktheid om het even welke handel te 
drijven; dat het geoordeeld heeft dat de 
aanlegger, in de zaak, zijn stndien en 
technische kennissen, eigen aan de· han
del in zaden, heeft ingebracht; dat dit 
onderscheid volkomen gerechtvaardigd is 
vermits, zoals het arrest het terecht zegt, 
de aanlegger, in de loop van de exploi
tatie van zijn handel, bijzondere kennis
sen en een ondervinding heeft opgedaau, 
eigen aan clie handel, namelijk wat de 
wijze betreft waarop de tot zaden be
stemde granen dienen behandeld, geoogst 
voorbereid en geselectionneerd te worden; 
dat zijn aanhondende inspanningen, om 
die behandelingen aan de eisen en wen
sen van zf.in klandizie aan te passen, 
een met zijn handelsonderneming innig 
verbonden deel nitmaken, inspanningen 
waaraan hij de verbetering_ van zijn in
richting en de uitbreiding van zijn ver
koop te danken heeft; dat het arrest dns, 
zonder zich tegeu te spreken, na te heb
ben geoorcleeld dat de geschiktheid om 
handel te drijven uitslnitend van een per
Soonlijke aanleg afhangt, heeft knnnen 
aannemen dat, in de zaak, de studien en 
kennissen, door de aanlegger in de ven
nootschap ingebracht, betrekking hadden 
met zijn handel zelf; dat, voor 't overige, 
het arrest, door de woorden « studien en 
kennissen ll te interpreteren zoals het 
l1eeft getlaan, geen betekenis eraan heeft 
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gegeven welke met die woorden zou in 
strijd zijn, en, bijgevolg, het geloof niet 
heeft geschonden dat aan de stichtings
akte van de vennootschap client gehecht; 
dat het micldel niet kan aangenomen wor
den; 

Over het tweede middel, schending van 
artikelen 97 en 110 der Grondwet en van 
artikelen 25 en 27 van de samengescha
kelde wetten op cle inkomstenbelastingen, 
doorclat het bestrederi arrest de inschrij
ving in het handelsregister, door vertoner 
ingebracht bij de stichting der naamloze 
vennootschap, als een actief aanziet 
belegd in de uitbating, terwijl cle in
schrijving in het bandelsregister niet an
ders is dan een administratieve toela
ting, die cle mogelijkheid schept om han
del te · drijven, cloch uiteraard een on
waarde is, die geen actief uitmaakt en als 
dusdanig niet kan belegd zijn in de nit
bating zelf : 

Overwegende dat, zo de inschrijving in 
het handelsregister een aclministratieve 
pleegvorm ·is, daaruit voor een derde, over
nemer van een handelszaak, niet voort
vloeit dat het recht om het nummer te ge
bruiken, waaronder die handelszaak is in
geschreven, van waarde ontbloot is; dat de 
inschrijving de hanclelszaak identificeert 
en dat het recht die inschrijving te gebrui
ken in de ogen van· het publiek het bezit 
van de handelszaak door cle overnemer 
doet uitkomen; dat clit recht, voor ver
schillende beoordelingen vatbaar, in de 
zaak, door de partijen, met de << studien 
en kennissen » van cle overdrager op 
150.000 frank geschat werd; dat cle in
schrijving .wel een in cle handelszaak ge
vestigde waarde uitmaakt, en dat het mid
del niet kan aangenomen worden; 

Over het clerde midclel, schending van 
artikelen 97 en 110 van de Grondwet en 
van artikel{m 25 en 27 der samengescha
kelde wetten op de inkomstenbelastingen, 
doordat het bestreden arrest beslist dat 
de door vertoner bij de naamloze ven
nootschap << Zaaizaaclinrichtingen Van de 
Moortele >> ingebr>whte kennissen en stu
dien, een vermogensvermeerdering uit
maken die zou verwezenlijkt geweest zijn 
in de loop van de uitbating, doch zich 
slechts zou veropenbaard hebben bij gele
genheid van de afstancl of inbreng dezer 
kennissen of studien in de naamloze ven
nootschap ; dat, blijkens de interpretatie 
door de bestreden beslissing aan de ter
men van artikel 27, § 1, der samenge
schakelde wetten op de inkomstenbelas
tingen gege'ven, door « verwezenlijkt >> zou 
moeten verstaan worden dat de vermo
gensvermeerdering << verworven >> werd in 
de loop van cle · uitbating, doch zich 
slechts zou veropenbaard hebben bij ge1e
genheid van de afstand of inbreng dezer 
kennissen of studien in de naamloze ven
ilootschap; dat, blijkens de interpretatie 

door de bestreden beslissing aan de ter
men van artikel 27, § 1, der samengescha
kelde wetten op de inkomstenbelastingen 
gegeven, door « verwezenlijkt » zou moe
ten verstaan worden, dat de vermogens
verrneerclering << verworven >> werd in cle 
loop van de uitbating en dat het volstaat 
dat zij op latente wijze in de handelszaak 
aanwezig was, terwijl de betekenis van 
de in artikel 27, § 1, voorkomende term 
<< verwezenlijkt » is dat de winsten van 
een handelsuitbating of de vermogensver
meerdering in deze uitbating belegd, wer
kelijk worclen te gelde gemaakt tijdens 
de exploitatie : 

Overwegende clat artikel 27, § 1, der 
·wet ten op de inkomstenbelastingen aan de 
beclrijfsbelasting onderwerpt namelijk cle 
vermeerderingen voortvloeiend uit meer
waarden en minderwaarden << hetzij ver
wezenlijkt, hetzij uitgedrukt in de reke
ningen of inventarissen van de belasting
plichtige » ; 

Overwegende dat de verrneerdering van 
de activa dus aan de belasting op.derwor
pen is van zoclra ze << verwezenlijkt >> is; 
dat de wet geenszins vereist dat die 
meerwaarde in de loop van de exploita
tie uitgeclrukt wercl in geld; dat de aan
legger, wanneer hij beweert dat de ver
meerdering in de loop van de exploitatie 
in geld moet uitgedrukt geweest zijn, aan 
de wet een voorwaarde toevoegt welke er 
niet in voorkornt; 

Overwegende dat het middeL, dus in 
rechte niet opgaat; 

Om clie redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

19 Februari 1947. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1", H. Wouters, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Fon
taine.- Gelijlcluidende concl1tsie, H. J ans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal. 

2" KAMillR. - 19 Februari 1947. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEVOEGDHEID VAN RE'l' 'BEREER OM EEN AAN
SLAG TE VERBETEREN. - VOORWAARDEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -
FISKALE COMMISSIE.-- PROCES-VERBAAL DAT 
DE IDENTITEIT VERMELDT VAN DE AANWEZIGE 
LEDEN. - VOLDOENDE AANWIJZING. 

3° INKOMSTENRELASTINGEN. -
VERRAAL VOOR RET ROF VAN BEROEP. -
VOORBRENGEN, ALS WEDERANTWOORD, Vt\N 
NIEUWE STUKKEN DOOR DE BELASTINGPLICIJ:
TIGE. - VOORBRENGEN ONDERWORPEN AAN DE 
TOELATING VAN RET ROF. 

4° INKOMSTENBELAS'l'INGEN. -
VERHAAL VOOR RET ROF VAN BEROEP. -
NIET AAN RET BEREER VOORGELEGDE DOCU
MENTATIE. - KAN NIET WORDEN INGEROEPEN 
VOOR RET ROF VAN BEROEP. 
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1° Zander voorafgaandelijk een vm·keer
de of om·egelr!fatige aanslag te niet te 
doen, mag het beheer hem verbete-
1'en op voorw~arde het te doen binnen 
de wettelijlce termijnen. 

2° Te1~ einde een belastingplichti[Je toe te 
laten de regelmaUghe·id na te {Jftan van 
de samenstelling van de fiskale commis
sie, volstaat het dat het proces-ve1·baal 
inho1tdende het advies van die commis: 
s·ie, de identiteit venneldt van de leden 
d·ie hebben fleelgenomen aan de bemad
slaging (1). 

3° De belastingsch1tldige, die v66r het hot 
van bei·oep een vMhaal in zaken van 
i.nlcomstenbelastingen heeft ingediend, 
mag geen st1tklcen en bewijzen neei·leg
gen in wederantwoord op de st1tlclcen 
do01' het beheer neergelegd tenzij met 
toelating van het hof. (Wet van 6 Sep
tember 1895, art. 10; wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, art. 67.) 

4° Het is de belastingplichtige niet toege
laten, tot staving van zijn veThaal v661' 
het hof van beroep, bewijsst1tkken ove1· 
te leggen die hij nagelaten heeft oveT te 
leggen tijdens de administratieve phase 
van de vestiging van de belasting (2) . 

(HUYGHE, T. BEHEER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestredim 
arrest, op 21 April 1942 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel, schending van 
artikelen 110, 111, 113 en 115 der Grond
wet ; 3 en 6 der wet van 15 Mei 1846 ; 
41 van het koninklijk besluit van 22 Sep
tember 1937 (13 van het koninklijk besluit 
van 30 Augustus 1920); 50, 51, 60 der J:lij 
koninklijk besluit van 12 September 1936 
samengeordende wetten over de inkom
stenbelastingen, doordat, wanneer het 
beheer der rechtstreekse belastingen 
aanslagen heeft gevestigd voor sommige 
fiskale dienstjaren, het geen n1euwe aan
slagen mag vestigen op dezelfde bedrijfs
inkomsten derzelfde dienstjaren zonder 
voorafgaandelijk de belastingplichtige te 
ontlasten, waaruit volgt dat de op 31 De
cember 1937 ten laste van aanlegger in 
verbreking gevestigde aanslagen nietig 
waren, welke omstandigheid noch door de 
beslissing van de directeur noch door het 
bestreden arrest w~rd aangenomen : 

Overwegende dat de aanlegger op 21 Oc
tober 1937 van · ambtswege aangeslagen 

(1) Zie verbr., 14 Octob'er 1940 (A,.,., Ve1·b1·., 
1940, biz. 96 ;. Bull. en PAsrc., 1940, I, 248 en 
de nota). 

(2) Zie Rep. prat. d1·. belge, v' Impots, 
nrs· 651 tot 660; arg. verbr., 15 Januari 1894 
(Bull. en PASIC., 1894, I, 86). 

werd op de inkomsten van de jaren 1933 
1934, 1935 en 1936; dat het beheer, vast: 
stellende dat de beslissing van de fiskale 
commissie van nietigheid was aangetast 
een nieuwe raadpleging van gezegde com:. 
missie uitlokte die haar advies gaf op 
29 December 1937; dat de nieuwe aanslag 
ingekohierd werd op 31 December 1937; 
dat de aanlegger een bezwaar indiende te
gen de eerste aanslag welke door beslis-' 
sing van de directeur op 22 April 1938 
werd vernietigd ; · 

Overwegende dat het middel niet be
twist clat de aanslag van 31 December 
1937 ingekohierd werd binnen de wette
lijke termijn ; 

Overwegende dat het beheer binnen die 
termijn gerechtigd is de vergissingen en 
de onregelmatigheden van een aanslag 
goed te maken; clat het feit dat het be
heer, v66r de vestiging van de verbeterde 
aanslag, al dan niet uitdrukkelijk de 
oorspronkelijke aanslag vernietigd heeft, 
geen invloed heeft op de geldigheid van 
de nieuwe aanslag; dat geen wettekst 
de gelcligheid van de tweede aanslag doet 
afhangen van de vernietiging van de 
eerste; 

Overwegende, voor 't overige, dat de 
aanslag van 21 October 1937 vernietigd ge
weest zijnde door de beslissing van 
22 April 1938, op bezwaar va:i:t de aan
legger, deze geen tweemaal kon belast 
worden voor dezelfde inkomsten; 

Waaruit volgt dat het niiclclel in rechte 
niet opgaat en, in de zaak, als van belang 
ontbloot voortkomt ; 

Over het tweecle middel, schencling van 
artikel 97 van de Gronclwet; 28, 60 62 
en 68 der bij koninklijk besluit 'van 
12 Septeniber 1936 samengeordende wet
ten op de belastingen; 91 van het konink
lijk · besluit van 22 September 1937; 458 
van het Strafwetboek; en gebeurlijk van 
het eerste artikel der wet van 28 Juli 1938 
op de juiste inning der belastingen, door
dat de fiskale commissie en de taxerende 
agenten, ten einde de betwiste aanslagen 
en het bedrag der belastbare winsten te 
bepalen, inlichtingen hebben gebruikt 
welke door de directeur als « beslissend ll 
werden bestempeld en voortvloeiden uit 
een 01fficieel onQerzoek gedaan nopens aan
leggers werkzaamheid door het hogere 
toezichtcomite, dan wanneer dit orga
nisme op generlei wijze bevoegd was om 
overtredingen inzake belastingen op het 
inkomen op te sp?ren en vast te stellen, 
en dan wanneer m het besproken geval 
geen enkele machtiging om mededeling 
van de bundel was aangevraagd of ge-
geven geworden : • 

Overwegencle dat uit geen enkel stuk 
van de bundel blijkt dat het controle
comite opdracht zou gekregen hebben in
breuken vast te stellen begaan door de 
aanlegger tegen de wetten op de inkom-
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stenbelastingen ; dat clit comite zich erbij 
beperkt heeft aan de taxatiecommissie 
de uitslag mede te delen van zijn op
zoekingen nopens de verschillende werk
zaamheden van de aanlegger ; dat ge
zegd comite, door tot clie onderzoeken over 
te gaan, de perken van zijn bevoegdheden 
niet schijnt te hebben overschreden; dat, 
voor 't overige, de commissie haar advies 
niet enkel gesteund heeft op de door dat 
organisme ingewonnen inlichtingen, doch, 
daarenboven, zoals blijkt zowel uit de 
processen-verbaal van haar beraaclslagin
gen als uit de beslissing van de clirec
teur, op een geheel van feitelijke elemen
ten welke haar regelmatig waren overge
legd; 

Dat het miclclel in feite niet opgaat; 
Over het clerde middel, schencling van 

artikelen 97 van de Grondwet; 36 en 73 
van het decreet van 30 Maart 1808; 138, 
214 tot 251 van het Wetboek van burger
lijke rechtspleging; 28, 30, 32 en 33 van 
het koninklijk besluit van 22 September 
1937 houdend samenordening en wijzi
ging cler · uitvoeringsbesluiten van de 
samengeordende wetten betreffencle de in
komstenbelastingen; 28, 55 en 56 van de 
in 1936 samengeorclende wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, cloorclat 
het bestreden arrest beslist heeft dat cle 
aclviezen cler fiskale commissie, welke te · 
Oostende vergaderde op 28 December 1937, 
niet nietig waren omclat cle processen
verbaal der commissie « de namen der 
aanwezige leclen · opgenomen hebben en 
clat zij de namen cler afwezige leden niet 
moesten vermelclen >>, clan wanneer de 
vermelcling, zowel in de oorspronkelijke 
processen-verbaal als in de betekende 
afschriften, van cle namen cler afwezige 
leden evenals de namen en hoedanigheicl 

· cler aanwezige leclen, moest toelaten te 
controleren of de fiskale commissie regel
matig was samengesteld geworden, of de 
vier categorieen leden voorzien bij het uit
voeringsbesluit regelmatig waren benoemcl 
geworclen en of de commissie, de dag 
waarop zij haar advies had uitgesproken, 
regelmatig had gezeteld ; en doordat de 
wijze waarop het arrest onder dat opzicht 
is gemotiveerd aan het Hof niet loelaat 
zijn censuur uit te oefenen : 

Overwegende dat, volge~s de vaststel
lingen van het bestreden arrest, de pro
cessen-verbaal van de fiskale commissie 
de namen, voornamen en beroep aandui
den van de leden waaruit ze is samenge
steld; dat uit de samenhang van de 
tekst en namelijk uit de woorden « leden 
clie hebben gezeteld » blijkt clat het ar
rest daardoor de identiteit heeft willen 
bepalen van de aanwezige leden; 

Overwegende dat voor de geldigheid 
van het advies van de taxatiecommissie 
volstaat dat in de processen-verbaal de 
identiteit vastgestelcl worclt van cle leden 

die aan de beraadslaging hebben deel ge
nomen; dat daaruit volgt dat de beslis
sing wettelijk en vrij van dubbelzinnig
heicl is; 

Dat het middel niet knn aangenomen 
worden; 

Over het vierde middel, schending der 
artikelen 97 van de Grondwet; 9 en 10 der 
wet van 6 September 1895 ; 90 der wet van 
29 October 1919; 55, 56 en 66 der bij ko
ninklijk be;;luit van 12 September 1936 
samengeordencle wetten betreffende cle 
inkomstenbelastingen, doordat het be
streden arrest, enerzijds, nan de aan
legger in verbreking de toelating heeft ge
weigerd v66r het hof van beroep sommige 
tot zijn verdediging noclige, en in een 
voorafgaand besluitschrift opgesomde, 
stukken neer te leggen, en, anclerzijds, 
beslist dat aanlegger niet kon worden toe
gelaten tot het bewijs v66r het liof van 
beroep van de te hoge aanslag waarover 
hij kloeg, omdnt hij had nagelaten zijn 
bewijsmidclelen te laten gelden v66r het 
fiskaal beheer, aldus een nieuw verval in
stellencl dat in de wet niet geschreven 
staat, en op willekeurige wijze de rechten 
van de belastingschuldige en de machten 
der hoven van beroep beperkende : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, luidem; artikel 9, ali

nea 2, van de wet del. 6 September 1895, 
door de volgende wetten op de inkomsten
belastingen niet ingetrokken, de verzoe
ker, die gebruik wil maken van nieuwe 
stukken, gehouclen is deze neder te leggen 
ter grilffie van het hof van beroep binnen 
de maand na de afioop van het tijdbestek 
van verhaal; 

Dat, volgens artikel 10, alinea 4, de be
lastingplichtige aan het hof van beroep 
de. toela ting moet vragen om stukken en 
bewijzen te mogen neerleggen in· weder
antwoord op de stukken . door het beheer 
ter grilffie afgegeven krachtens alinea 2 
van gezegd artikel 10; 

Overwegende dat die beschikkingen, 
krachtens artikel 67 der samengeorclende 
wetten, van, toepassing zijn op de inkom
stenbelastingen ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
op souvereiiie wijze vaststelt, enerzijds, 
dat cle bij artikel 9, alinea 2, van cle wet 
del. 9 September 1895 bepaalde termijn 
verstreken was wanneer de aanlegger 
nieuwe stukken heeft willen overleggen, 
anderzijcls, dat de. stukken en bewijzen 
welke hij wilde overleggen geen weder
antwoord uitmaken op de door het beheer 
overgelegde stukken en bewijzen; 

Dat het miclclel in zijn eerste onderdeel 
niet kan aangenomen worden ; 

Over het tweede ondercleel : 
Overwegende dat het bestreden arrest, 

alhoewel de gegrondheid vaststellend van 
de beslissing van de clirecteur, clie ·de 
bewering van de overbelasting verworven 
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heeft, daardoor aan de verweerder het 
recht niet ontzegt het bewijs er van te 
leveren voor zover dat bewijs kan gele
vercl worden anders _dan door de stukken 
en bewijzen welke wettelijk uit de de
batten moesten verwijderd worden; dat 
het bestreden arrest zich er bij beperkt 
hierop te wijzen dat, in de zaak, alle be
wijs van overbelasting onmogelijk gewor
den is door het feit van de belastingplich
tige, die, door zijn bewijsstukken niet te 
bekwamer "tijd neer te leggen en door van 
het juist bedrag van zijn inkomsten niet 
te doen blijken, zoals artikel 56 het hem 
oplegde, _ alle onderzoek door het beheer 
belet heeft; dat het hof_ van beroep, waar 
die bewijsstukken voor de eerste maal 
werden overgelegd, het. beheer van zijn 
contr6lerecht niet mocht beroven en zelf, 
in zijn plaats, overgaan tot een onderzoek 
dat hoofdzakelijk tot de administratieve 
phase van de vestiging van de belasting 
behoort; 

Dat het middel in zijn tweede onder
. deel noch in feite noch in rechte opgaat; 

Over het vijfde middel, schending der 
artikelen 97 van de Grondwet; 1322, 1341, 
1347 van het Burgerlijk Wetboek; 252 en 
il02 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtspleging; 25, 29, 30, 55,_ 56 en 62 
der bij koniliklijk besluit van 12 Septem
ber 1936 samengeordende wetten betref
fende cle inkomstenbelastingen 28 van het 
koninklijk · besluit van 22 September 
1937 : eerste tak : doordat "b.et bestrede~ 
arrest niet heeft geantwoord op het deel 
der conclusie van aanlegger, waarin deze 
staande hield : 1° dat hij, door een uitc 
kering te genieten op de verzekerings
premie voor zijn eigen auto en op deze 
lietreffende zijn eigen waning, het be
roep van verzekeringsagent niet had 
Imnnen verwerven; 2° dat, zoals bleek 
uit het verslag van het hogere toezicht
comite, het derden waren, en vooral zijn 
zwager, die het commissieloon van 2 t. h. 
ontvingen, door het' agentschap Cook uit
gekeerd op de wederverkoop van kaartjes 
aan de autorijders; 3° dat, gesteld dat 
hij de belaste sommim had ontvangen, 
dan nog deze bedragen, uitbetaald in 
ponden sterling, voor de berekening van 
het belastbare bedrag waren omgezet ge
worden in Belgische franks tegen een wil
Jekeurige koers; tweede tak : !l) doordat 
de beslissing, waarvan het bestreden ar
rest nopens dit punt de beweegredenen 
heeft overgenomen, en het bestreden ar
rest zelf, althans niet op voldoende en 
ontegensprekelijke wijze hebben geant
woord op het in conclusie ingeroepen mid
del zeggencle dat ten onrechte· de aanleg
ger, na in de eerste aanslagen getakseerd 
geworden te zijn als loontrekkende, in de 
tweede aanslagen was getakseerd gewor
den volgens het regime der vrije beroepen, 
dan wanneer hij, bij gebrek aan beter, 

VERBR., 1947. - 4 

hadde moeten getakseerd worden als loon
trekkende; b) en doordat het bestreden ar
rest beslist heeft clat aanlegger het bewijs 
moest leveren dat hij loontrekkende was 
en geen vrij beroep uitoefende, dan wan
neer het bewijs dat een belastingplichtige 
clit of dat beroep uitoefent en dat zijn 
werkzaamheid onder een fiskaal regime 
·valt, in steele van onder een ander, ten 
laste is van het beheer, en dat, zo er 
betwisting is, uiteindelijk het hof van 
beroep de zaak moet beslechten, en zijn 
beslissing steunen op feitelijke elementen : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest, 

verwijzende naar de feitelijke overwegin
gen van de l)eslissing van de directeur en 
haar redenen overnemepde, met haar be
slist dat de aanlegger een vrij beroep uit
oefende en geen loontrekkende was; dat 
de aalllegger niet bewezen heeft clat hij 
slechts een loontrekkende van de cc Royal 
Automobile Club l> was; dat zijn bewerin
gen in strijd zijn inet de feitelijke vast
stelUngen van de beslissing ; 

Overwegende clat het aldus de conclu
sies heeft beantwoord van de aanlegger 
die de gegrondheid van zijn bewering van 
overbelasting deed afhangen van zijn hoe
danigheid van loontrekkende; 

Overwegende dat het arrest daarenbo
ven de redenen verklaart over te riemen 
waarbij de beslissing van de directeur 
de beweringen van de aanlegger heeft 
verworpen waarin deze staande hield dat 
de door de fiskale commissie als grondslag 
van de belasting weerhouden cijfers over
dreven waren; dat het daaraan toevoegt 
dat de aanlegger niet ontvankelijk was 
dienaangaande het bewijs te leveren, be
wijs dat hij zelfs niet gepoogd ha(:l aan 
het beheer te leveren; dat de rechter, om 

· een gepast antwoord te verstrekken op de 
conclusies van de pattijen, niet · verplicht 
is elk argument en ·elk element, dat in 
feite en in rechte wordt ingeroepen tot 
staving van een punt der conclusies, te 
behandelen en de redenen van zijn rede
nen op te geven ; 

Dat het middel in zijn eerste onderdeel 
in feite niet opgaat; 

Over het tweede onderdeel 
Ten eerste, in nog meer bijkomende 

orde: 
Overwegende dat de aanslag, gegrond 

hierop dat de aanlegger een loontrekkende 
was, vernietigd wercl door beslissing van 
22 ApriL 1938; dat de belastingplichtige op 
31 December 1937 aangeslagen werd als 
iemand die een vrij beroep uitoefent; dat 
daaruit volgt dat de eerste aanslag 
slechts vernietigd werd omdat het beheer 
ontdekt had dat de aanlegger geen loon
trekkende was; dat het bestreden arrest, 
door de · elementen van feitelijke en wet
telijke aarcl te rechtvaarcligen, waarop 
de tweede aanslag was gesteund, bij 'over-
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neming van de redenen van de beslissing, 
impliciet doch noodzakelijk de conclusies 
Jieeft beantwoord; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Ten tweede, in nog meer bijkomende 

orde: 
Overwegende dat de aanslag del. 31 De

cember 1937 de belastbare inkomsten sch:it 
hierop lettende dat de belastingplichtige' 
een vrij beroep uitoefent; dat, daar deze 
aanslag krachtens artikel 56· der samen
geschakelcle wetten op de inkomstenbe
lastingen van ambtswege gevestigd werd, 
het de aanlegger ·was die zijn overbelas
ting moest bewijzen door het juiste cijfer 
van zijn inkomsten te rechtvaardigen; 
dat hij, zoals uit zijn verdedigingstelsel 
blijkt, dat bewijs niet kon leveren tenzij 
door van zijn hoedanigheid van loontrek
kencle te doen blijken; dat daaruit volgt 
dat het bestreden arrest, door vast te stel
len dat het beheer op dat punt de bewe
ringen van de aanlegger juist weerlegd 
had, de voorschriften vau artikelen 55 
en 56 der samengeschakelde wetten niet 
overtreden heeft; / 

Dat het middel in feite niet opgaat ; 
Om clie redenen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt de .aanlegger tot de 
kosten. 

19 Februari 1947. - 2° kamer. - Voo1'
zitter en ve1·slaggeve1·, H. Louveaux, 
raadsheer waarnemend voorzitter. - Ge
lijkluiden(le conclnsie, H, Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

2" ·KAMER. - 19 Februari 1947. 

HOGER BEROEP. - EPURATIE INZAK~; 
DURGERTROUW. - TERMIJN VAN VERSCHIJ
NING v66R HET HOF VAN nEROEP. - ToEPAS
SING VAN DE REGELEN VAN DE DURGERLIJKE 
PROCEDURE. 

'l'e11 aanzie11 van de ep7ti·atie inzake bnr
tJe1·tro7tW bepalefb de 1·egelen van de 
bnrgerlijke 1·echtspleg·ing de termijn 
van verschijning v66r het hot van be-
1'0ep. (Besluit-wet van 19 September 
1945, artt. 4 en 6.) 

(CORTHOUTS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, gewezen de 12 October 1940 do01; 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het enig middel tot verbreking, 
schendil).g van artikelen 4 en 6 van het 
besluit-wet van 19 September 1945 betref
fende de epuratie inzake burgertrouw, 
1 en 3 van het besluit van de Regent 
van 15 Februari 1946. ter uitvoering ge-

nomen van artikel 6 van gezegd besluit
wet, 61, 72 (door ilrtikel 3 van het konink
lijk besluit n1· 300 van 30 Maart 1936 ge
wijzigd), 456 en 470 (deze twee laatste 
door artikel 22 van hetzelfde koninklijk 
besluit gewijzigd), 1038bis en 1039bis (arti
kel 47 van hetzelfde koninklijk besluit) 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
pleging, 184, 208 en 211 van het Wetboek 
van strafvorde~ing en 97 der Grondwet · 
doonlat, alhoewel eiser door exploot vaii. 
deurwaarder Willems, te Hasselt, van 
25 September 1946 slechts gedagvaard. 
werd om de 28 September 1946 te ver
schijnen v66r het hof van beroep ten 
einde te horen beslissen over het beroep 
tegen het vonnis door hetwelk ·ZiJn verzet 
tegen zijn inschrijving op de lijst, in ar
tikel 4 van vermeld besluit-wet van 
19 September 1945 becloeld, ongegrond ver
klaarcl werd, het bestreden arrest beslist 
heeft dat eiser behoorlijk werd gedag
vaard voor de zitting van 28 September 
1946, op welke hij niet verscheen noch 
iemand voor hem, en bij verstek uitspraak 
gedaan heeft zonder de vervulling vast 
te ~tellen der door artikelen 1039'/)is, ali
nea s 2 en 3, van het W etboek van burger
lijke rechtspleging en artikel 1 van het 
vermeld besluit van de Regent van 15 Fe
bruari 1946 vereiste formali.teiten ; ·dan 
wanneer de dagvaarding van 25 Septem
ber 1946 voor de zitting van 28 Septem
ber 1946 de termijn van acht dagen, 
door .artikelen 72 en 476 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtspleging en door urti
kel 1 van het besluit van de Regent van 
15 Februari 1946 voorgeschreven, niet na-

. leefde; dat geen bevelschrift tot verkor
ting van termijn in de dagvaarding over
geschreven was ; dat het hof van beroep 
alle rechtspleging op straf van nietigheid 
dus moest schorsen en de zaak verschui
ven; dat eiser, niet tegenwoordig noch 
vertegenwoor,digd, ten minste vijf dagen 
v66r cle zitting van uitstel moest verwit
tigd worden overeenkomstig artikel 1039bis 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
pleging, en dat het hof van beroep slechts 
bij verstek mocht uitspraak doen indien 
eiser op deze zitting van uitstel niet 
verscheen; dan wanneer, op bijkomende 
wijze, de dagvaarcling door deurwaarders
exploot zou nietig zijn indien artikel 1, 
alinea's 1 en 2, van het besluit van de 
Regent van 15 ]'ebruari 1946, op de rechts
pleging in beroep toepasselijk , is ; dan 
wanneer, op.meer bijkomende wijze, voor
melde dagvaarcling van 25 September 1946 
de termijn van ten minste drie clagen 
niet naleefde door artikel 184 en 211 van 
het W etboek van strafvordering voorge-

. schreven op straf van nietigheid der ver
oordeling : 

Overwegende dat het verval van de 
: rechten voorzien bij het besluit-wet van 
: 19 September 1945 betreffende de epura-
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tie in zake burgertrouw niet is vermel.d in 
artikel 7 van het Wetboek van strafrecht, 
en, naar de wil van de wetgever, eigen
lijk geen straf is, maar wel het gevolg, 
hetzij van de veroordeling wegens be
paalde 'misduden en wanbedrijven, hetzij 
van cle inschrijving op de lijst voorzien 
bij artikel 4 van bovenvermeld besluit
wgt;-·---. 

Dat derhalve de rechtspleging tot de
welke het verzet tegen voorbedoelde in
schrijving aanleiding geeft een rechts
pleging in burgerlijke zaken is, die lui
dens artikel 1 van het besluit del. 15 Fe
bruari 1946 van de Regent v66r een ka
mer van de burgerlijke rechtbank ge
bracht moet worden; 

Dat, dienvolgens, al de regelen van de 
burgerlijke rechtspleging op die-proceduur 
dienen toegepast, ten ware een .bijzondere 
wetsbepaling er van afwijkt; 

Overwegende dat de besluiten betref
fende de epuratie geen enkele bepaling 
bevatten omtrent de termijn van ver
schijning v66r het hof van beroep; 

Overwegende dat aanlegger op 25 Sep
tember 1946 bij · deurwaardersexploot ge
dagvaard werd om v66r het Hof van be
roep te Luik te verschijnen de 28° van 
voorbedoelde maand ; . 

Dat, blijkens de stilkken der rechts
pleging, de termijn van dagvaarding niet 
werd verkort door de daartoe bevoegde 
magistraat; 

Overwegende dat aanlegger v66r het 
hof van beroep niet verscheen ; 

Dat het aangeklaagd arrest bij verstek 
gewezen, zonder evenwel de grond aan 
te geven waarop het zijn beslissing steunt 
en zonder te constateren dat de voor
schriften van artikel1039bis van het Wet
boek van burgerlijke rechtspleging (ko
ninklijk besluit nr 300 van 30 Maart 1936 
artikel 47) werden nageleefd, de in het 
middel bedoelde bepalingen heeft · ge-
schonden; · 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den ·arrest; beveelt dat onderhavig ar
rest zal overgeschreven worden in de re
gisters van het Hof van beroep te Luik en 
dat melding er van zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde beslissing ; 
laat de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak naar het Hof van be
roep te Brussel. 

19 F~bruari 1947. - 2° kamer. - Vom·
zitter, H. Wouters, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve1·sla.qgever, H. Si
mon.- Gelijlcluidende conclusie, H. Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal. 

2e KAMmR. - 19 Februari 1947. 

HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
VONNIS GEWEZEN BIJ VERSTEK. - VERTREK-

PUNT VAN DE TERMIJN VAN HET HOGER BE
ROEP INGEDIEND DOOR: DE VERDACHTE. 

De te1·mijn van tien dagen, binnen wellce 
de verdachte in hoger beroep lean leo
men tegen een'bij ve'l'stelc in strafzaken 
ge~vezen vonnis, begint te lopen te re
lcenen van de betelcening van het vonnis 
aan de verdachte. (Wetb. strafvorde
ring, art. 203.) 

(WILMS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest door het Hof van beroep te Gent 
gewezen op 22 November 1946; 

Over ·het middel ambtshalve opgewor
pen, schending van artikel 203 van .het 
Wetboek van strafvordering : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
het hoger · beroep· ingediend door aanleg
ger tegen het vonnis, bij verstek gewezen 
op 8 J anuari 1945, niet ontvankelijk ver
klaart als laattijdig; 

Overwegende echter dat niet blijkt 
uit de meldingen van het .bestreden ar
rest, noch uit een enkel bescheid, dat dit 
vonnis ooit betekehd werd aan aanlegger ; 

Dat de termijn van tien dagen om hoger 
beroep in te dienen tegen een vonnis bij 
verstek, enkel loopt' van af de dag van 
de betekening ; · 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, door niet vast te stellen dat het hoger 
bei·oep ingediend werd na het verstrijken 
van de termijn van tien dagen na de be
tekening van dit vonnis bij · verstek, de 
in het middel ingeroepen wetsbepaling 
heeft geschonden ; 

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
beslissing, doch enkel in zover ze het hoger 
beroep ingediend door aimlegger niet ont• 
vankelijk heeft verklaard; beveelt dat on
derhavig arrest zal overgeschreven wor
den in de registers van het Hof van be
roep te Gent en dat melding er van z:il 

: gedaan worden op de kant van het ~ ten 
dele - te niet gedaan arrest; laat de 
kosten ten laste van de Staat; venv;ijst 
de zaak, beperkt zoals hierboven aange
duid; naar het Hof van beroep te Brussel. 

19 Februari 1947. - 2° kamer. - Voo1·
zitter, H. Wouters, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. de 
Clippele. Gelijlcluidende conclusie, 
H. Janssens de Bisthoven, advocaat-gene
raal. 

2" KAMmR. - 19 Februari 1947. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. ~ STRAFZAKEN. - ONZE
KERHEID .AANGAANDE DE DATUM VAN HET 



FElT .. - 0NMOGELIJKHEID NA TE GAAN OF DE 
OPEN!lARE VORDERING NIET ;IS VERJAARD. -
GEBREK AAN :REDI(NEN. 

_ Is niet ·wettelijlc gemotivem-d het vonnis 
van ve1·oonleling dat onzeke·rheid laat 
bestctan aang(tanfle de dat~tm V(tn het 
jeit en llat ald~ts het Hot van ve·rbre
lcing in de omnogelij lcheid stelt na te 
ga(tn of rle openba1·e vo1·dering niet was 
ve1·jaa1·rl (1). 

(JANS, T. BEHEER VAN DOUANEN EN ACCIJNZEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, gewezen door het Hof van beroep 
te Gent op 8 November 1946; . 

Over het vijfde middel, schending van 
artikelen 22 en 26 van de wet van 17 April 
1878; artikel 97 van de Grondwet, uoor.clat 
het bestreden arrest de datum van het 
wanbedrijf niet nauwkeurig aanduidt, 
noch de akte van onderzoek of van ver
volging waarcloor, binnen de termijn van 
drie jaar, de verjaring der openbare vor
deriug gestuit werd, zodat het Hof in de 
onmogelijkheid verkeert na te gaan of de 
openbare vorcJering niet verjaard was : 

Ovetwegende dat aanlegger vervolgd 
was wegens onwettig vervoer van sigaret
ten op 8 October 1942 of op een andere 
datum binnen het tijdperk van mil).der 
clan drie jaar v66r cle datum van de be
keuringsakte; 

· Overwegende dat het bestreden arrest 
bet berbepen vonnis bevestigt, vonnis lui
dencle, zmider verdere aanduiding, dat 
aanlegger cc zich heeft plichtig gemaakt 
aan het hem ten laste gelegde )) ; 

Overwegende clat het arrest claardoor 
onzekerheid laat bestaan aangaande de 
datum van het feit en aldus het Hof in de 
onmogelijkheicl stelt na · te gaan o:f' de 
open bare· vordering niet verj aard was ; 

Waaruit volgt clat het bestreclen arrest 
cle iri het midclel aangeclnide wetsbepalin
gen heeft geschonden ; 

Om die redenen; en zonder cle andere 
middelen te onderzoeken, verbreekt de 
bese'reden beslissing; beveelt dat onder
havig artest zal overgeschreven worden · 
in de registers van het Hof van beroeb 
te Gent en dat melding ervan zal gedaan 
worden op de kant van de te niet gedane 
beslissing; laat de kosten ten laste van 
de Staat; verwijst ·de zaak naar het Hof 
van beroep te Brussel. 

19 Februari 1947. - 2e l!:amer. - Vom·
z'itte1·, H. Wouters, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslagueve1·, H. de 

(1) Sic v·erbr., 17 November 1941 (Arr. 
Verqr., 1941, biz. 233; Bull. en PAsrc,, 1941, 
[, 430 en de voetnota 3). 

Qlippele. - Gelijlcluirlenrle oonclusie, 
H. Janssens de Bisthoven, advocaat-gene
raal. 

2e KAMER. - 19 Februari 1947. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTFJN.- STRAFZAKEN. -BURGER
LIJKE F;IS. - BESLISSING VAN ONBEVOEGD
HEID. - GEEN ·VERPLICHTING DE CONCLUSIES 
OVER DE GROND ~'E BEANTWOOR'DEN. 

2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. -
BURGERLIJKE EIS. - BEKLAAGDE DIE ZICH 
BURGERLIJKE PARTIJ HEEFT GESTELD TEGEN 
EEN MEDEBEKLAAGDE. - IN KRACHT VAN GE
WIJSDE GEGANE BESLISSING OVER DE PUBLIEKE 
VORDERING TEN AANZIEN VAN DE EERSTE. -
HOGER· BEROEP VAN DE TWEEDE. - BEVOEGD
HEID VAN DE RECHTER ·IN HOGER BEROEP. OM 
DE BEsLISSING AANGAANDE DE BURGERLIJKE 
EIS TE HERVOR•MEN IN RET VOORDEEL VAN DE 
APPELLANT. 

3° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - :i\'IIDDEL AFGELEID VAN EEN 
ONWETTELIJKHEID DIE ENKEL RET BEROEPEN 
VONNIS BETREFT. - VONNIS DAT WERD TE NIET 
GEDAAN DOOR DE BESLISSING W AARTEGEN VOOR
ZIENING. - J\IIIDDEL NIET ONTVAl'IKELIJK. 

1 o De straf'rechter, die zich onbevoegrl 
vet·lclaart om lcennis te nemen. van de 
bu1·ge1·lijlce eis, moet rle concl~tsies niet 
beantwoorden die betrelclcing hebben 
met de grand van die eis.· 

2° lYanneer een belclaagde zich bu1·ge1·
U,ilce partij heejt uesteld tegen een me
debelclaa(Jde, verhindert de omstandi.g
lwid, flat fle beslissin.Q over de pubz.ielce 
vorrle1'ing ten aanzien van de eerste in 
lcracht· van gewijsde is f/e,qaan, geens
zins dat, op het hager bm-oep ·van de 
twee(le, (le beslissing over de b~wger
lijlce eis zou wo1·den hervormd.in het 
voordeel van lleze l(uttste. 

3° Is niet ontvanlcelijlc het mid(lel dat een 
onwettelij lcheid inroept we lice enkel het 
bemepen vonnis betnijt, clan wanneer 
dit vonnis wenl te n.iet gedaan floor de 
beslissing waartegen de voorziening is 
[lericht · (2). · 

(PAUWELS, T. JANSSEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis van de Correctionele Rechtbank 
te Antwerpen, zetelende in graad ·van 
hoger beroep, de dato 8 November 1946; 

Over het eerste middel, schending van 

(2) Si~ verb~., 13 November 1946 (Ar•·. 
Verb?·., 1946, biz. 378; Bttll. en PASIC., 1946, 
I, 414). 
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artikel ·97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis de vtijspraak van ver
weerder Janssens, beklaagde, en dus ook 
het afwijzen van de eis van aanlegger 
als burgerlijke partij, niet gemotiveerd 
heeft, dan wanneer aanlegger als burger
lijke partij, v66r de techter in hoger be
roetJ bij besluiteri zijn' redenen in rechte 
had doen geldeli : 

Overwegencle dat aanlegger bij conclu
sie v66r de rechter in boger beroep besloot 
tot de hervormirig van het vonnis a· q!W in 
zover het maar de helft van de verant
woordelijkheid ten laste gelegd had van 
verweerder in verbreking; dat deze con
clusie betrekldng had met de grond van 
de eis der burgerlijke partij ; 

Overwegende dat de rechter in hoger 
beroep zich onbevoegd heeft verklaard 
om van die eis kennis · te nemen; dat hij, 
dienvolgens, clergelijke conclusie niet 
moest noch kori beimtwoorden; 

Dat het middel dus niet gegrond is; 
Over het tweecle en het derde middel 

sameri, schending van de kracht van llet 
· recllterlijk gewijsde van llet vo:tmis van 
de eerste rechter aangaande beklaagde 
Hoger Pauwels en aanlegger Frans Pau
wels, voor hem bnrgerlijk aansprakelijk, 
partijen die geen lloger beroep' lladden in
gediend en tegen wie .geen hoger beroep 
higediend was, en miskenning van het 
beginsel van de gevolgen van llet beperkt 
beroep, doordat beklaagde Hoger Pauwels 
- en dus ook aanleggel' <tie voor hem bnr
g-ei:lijk aansprakelijk is - door de eerste 
rechter _verantwoordelijk verklaard waren 
imkel voor de heift, als wanneer het be·
roepeil vonnis, geveld ,op het hoger beroep 
van beklaagqe Janssen aileen en van het 
openbaar ministerie tegen beklaagde Jans
sen aileen. -door beklaagcle Janssen vrij . 
i:e st)rekei1 en 'dientengevolge de eis . van 
aanlegger tegen hem af . te wijzen .
hierop neerkomt ... dat voortaan beklaagde 
Hoger Pauwels en dus ook aanlegger, die 
voor hem burgerlijk 11-ansprakelijk is, ver
antwoordelijk zullen zijn voor het totaal 
bedrag der scllade, zodat de toestand van 
beklaagde Roger Pauwels, en clus van de 
voor hel!l burgerlijk veraritwoordelijke 
partij Frans Pauwels tegen wie geen be
roep ingesteld was, verzwaartl werd : 

Overwegende dat het huger beroet) van 
Janssen, verweerder in vei·breking, voor 
duel had, en voor gevolg, de beslissing van 
de eetste rechter, aangaande de eis van 
de burgerlijke· partij, aanlegger in verbre
king, aanhangig te maken voor de rech
ter 'in beroep, zodat deze beslissing van 
de eerste rechter geen kracht van ge
wijsde had bekomen en dat de rechter in 
hoger beroep bevoegdheid had om ze te 
hervoi'nien ten voordele van appellant; 

Waaruit volgt dat de middelen in rechte 
oligegrond zijn ; 

' bver· het vierde middel, schending van 

artikel 97 van de Grondwet' .: tegensttij
digheid neerkomende op afwezigheid van 
motivering, · doordat het beroepen vonnis 
enerzijds verklaart dat beklaagde Jans
s.en het ongeval had moeten en kunnen 
vermijden en hem niettemin, ·onlogisch, 
enkel veroordeelt tot het betalen van de 
helft der· schade : 

Overwegende dat llet middel, gericht 
tegen eefi vonnis waartegen geen voor
z~ening ingesteld werd en dat overigens 
door de rechter in beroep hervormd werd, 
niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie 
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten; 
veroordeelt hem daarenbov'en tot het be
talen aan verweerder van een schadever
goecling van 150 frank. 

19 Februari 1947. - 26 kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve·rslaggever, H. de 
Clippele. Gelijlcluidende conclusie, 
H;. Janssens de Bisthoven, advocaat,gene
raal. 

1" KAMER. - 20 Februari 1947. 

1° lVIILITAIHE OPEISINGEN. - OP
EISINGEN IN TIJD VAN OORLOG. - BEGRIP. 

2° MILITAIHE OPEISINGEN. ~ BE
STAAN VAN DE WETTELIJKE BESTANDDELEN VAN 
DE OPEISING. - VERGISSING VAN DE OPEISENDE 
AGENT NOPENS HET JURIDISCH KARAKTER VAN 
DE DAAD DIE HIJ HEEFT GES'l'ELD. -- 0MSTAN
DIGHEID ZONDER INVLOED OP HET BESTAAN VAN 
DE OPEISING .. 

3° lVIIDDELEN TOT VEHBHEKING. -
:BURGERLIJJ(E ZAKEN. - ]\I[IDDEL DAT AAN 
HET ARREST EEN ANDERE BESLISSING. TOE

. SOHRIJFT DAN DIE WELKE HE'l' BEVA'l'. 
MIDDEL MIST FEIT!cLIJKE GRONDSLAG. 

4° MIDDELEN TO'l' VEHBHEKING. 
BURGERLI.JKE ZAKEN. - J\IIIDDEL DAT TEGEN 
HET ARREST EEN TEGENSTRIJDIGHEID VAN MO
'l'IEVEN AANVOER'l'. - lVIOTIEVEN NIET 'l'EGEN
STRIJDIG.. J\IIIDDEL MIST .FEITELIJKE 
GRONDSLAG. 

1 o De door de wet van 12 .il1 e-i 1927 voo,r
ziene ope·isirig in tijd van oo'l'lou is fle 
daall van inbeslagnem'ing, gesteld do01' 
lle O]Jenbare macht, zonder de toestem
ming van de eiuenaa1·, doch in het 
hoge1· belanu va.n het land, van voor de 
behoetten van het .lefle1· noodzalceUjke 
zalcen of waa1·van het 1wttig is de 
vijancl te be1·oven met het oog op de ge- . 
bewrlijlce ontntiming van een deel van 
het umndgebied (1). 

2° De omgtandirtheid, clat cle agent vnn de 
openbare macht zich heett vergist no-

(1) Verbr., 19 September 1946 (A,.,·, Yerb1·., 
1946, biz. 294; Bull. en PAsrc.~ 1946, I, 320). 
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pens het j·twidisch lcara1cte1· van de door 
hem gestelde (laad van inbeslagneming, 
ontneemt niet aan cleze daad het 7ca1·alc
ter van opeising V001'Zien bij de wet Van 
12 -¥ ei 1927 (1). 

3° Nlist feitelijlce gronclslag het micldel 
(lat aan het arrel!t een andere beslissing 
toesch1'ijjt clan die wellce het bevat (2). 

4° Mist feitelijlce rpronclslag het micldel 
dat tegen het aiT6St een tegenstrijflig
heicl van motieven aanvoert, dan wan
neer (lie moUeven niet tegenstrijclig 
z·ijn (3). 

(BELGISCHE STAAT, T. N. V. PALMAFINA.) 

ARR.EST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 16 Mei 1945 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste miclclel, schencling van 
artikelen 97 der Gronclwet; 4, in 't bijzon
der letters c en e, 5, 19 en 23 van de wet 
del. 12 Mei 1927 op de militaire opeisingen, 
69, 85, 93, 94 van het reglement op de mi
litaire opeisingen, toegevoegd aan het ko
ninklijk beslnit van 3 Mei 1939 tot nitvoe
ring van de wet van 12 Mei 1927 op de 
militaire opeisingen, doordat het bestre
clen arrest beslist heeft dat de Staat, om 
het gebrek van opeising te rechtvaarcligen, 
te vergeefs, in 7!ijnen hoofde, het gebrek 
inroept aau inzicht om op te eisen; dat 
het overboclig is zich aan di.t snbjectief 
element te hon.clen wanneer, zoals in catm, 
de nitwenclige voorwaarclen ·van een opei
sing verwezenlijkt ziju ; clan wanneer cie 
opeisi:ilg, een overheiclsclaacl van. de open
bare .macht zijnde, het van belang is te 
weten, of deze, die namens die macht 
gehanclelcl hebben, ja clan ueen de w.il heb
ben gehad een opeising te cloen; clan wan
neer ook de opeising niet..alleen de mate
riele wegneming inslnit maar daarbij de 
wil om ten titel van opeising weg te ne
men: 

Overwegencle dat het arrest niet beslist 
clat het bestaan van een opeising onafhan
kelijk is van de wil der militaire over
heicl, om de claad van inbeslagneming te · 
stellen, clie de wet als militaire opeising 
qnalificeert; 

Overwegende, voorwaar, dat.nit het be
streclen arrest moet worden afgeleid dat, 
in de'· gedachte van de rechter over de 
grond, wanneer de· Staat, handelende in 
het hoger belang van het land en binnen 

(1) Verbr., 19 September 1946 (A•·•·. Yerbr., 
1946, blz. 294; Bull. en PAsrc., 1946, I, 32(}). 

(2) Verbr., 16 Mei 1946 (An·. Ye•·b•·., 1946, 
biz. 186; Bull . . en PAsrc., 1946i I, 196). 

(3) Verbr., 27 Mei 1946 (Bull. en PAsrc., 
1946, I, 217). 

de perken van zijn bevoegclheden, zonder 
de toestemming van de eigenaar zich 
meester maakt van voor de behoeften van 
het Ieger noclige zaken of van zaken 
waarvan het nnttig .is de vijand te be
roven met het oog op de gebenr]ijke ont
ruiming van een deel van het grondge
bied, er 1ten aanzien van de wet van 
12 lVIei l927 militaire opeising bestaat, 
zelfs indien het orgaan van de Staat zich 
vergist heeft nopens het jnridisch karak
ter van de daad, welke het voltrok; 

Dat het bestreden arrest alzo geen enkel 
der in het middel bedoelde bepalingen 
heeft geschonden ; 

Dat het midclel in rechte niet opgaat ; 
Over het tweede middel, schending van 

artikelen 97 der Grondwet; 4, in 't bij
zonder letters b, c en e der wet van 12 lVIei 
1927 op de militaire opeisingen, doordat 
het bestreden arrest ten onrechte beslist 
heeft dat eiser in cassatie een onder
scheicl, zelfs een strijcligheid vaststelt 
tussen de werkelijke opeising en een bevel 
tot evacneren herleid tot een maatregel 
van verdecliging; dat deze twee begrip- · 
pen, in de economie van artikel 4, c, het 
een van het ander onscheidbaar zijn, in 
deze zin, dat de toevlncht tot de opeising 
precies aangenomen is om aan, wat aan
gednid is als een verdedigingsmaatregel, 
zijn voile doeltreffendheid te verzekeren 
en . een wettelijke grond te geven, die men 
te vergeefs zon zoeken bniten de bepaling 
waarvan gewag ; miskennende dat de ver
decligingsdaden door geen enkele geschre
ven wet knnnefl beheerst zijn, doch door 
de opperste wet van de verdediging van 
het vaderlands grondgebied opgelegd 
ZIJn; ook nit het oog verliezende dat deze 

·verdedigingsdaden min of meer dan een 
opeising knnnen zijn, bij voorbeeld een 

· vernieling, of de evacnatie die noch de 
eigendom noch het genot cler geevacneercle 
zaken ontneemt, die de vijancl belet zich 
er ten naclele van de eigenaar meester 
van te maken en die deze toelaat er groot 
voorcleel nit te trekken : 

Overwegende dat het arrest niet beslist 
dat elk bevel tot evacneren van roerende 
zaken, door de openbare overheid uitge
vaardigcl, noodzakelijk een opeising nit
maakt; 

Dat het hierop wijst clat, in het geval 
van artikel 4, letter c, der wet van 12 lVIei 
1927, de begrippen van opeising en van be
vel tot evacneren onscheidbaar zljn; 

Dat het, bovendien, vaststelt, dat de 
Staat cc op de geevacneerde goederen een 
werkelijk beslag heeft gelegd, aan de ven
nootschap Palmafina, zolang het bevel 
niet ingetrokken was, ten hoogste slechts 
een bezit latende voor rekening van de mi
litaire overheid >> ; dat de getroffen maat
regel cc aan de vennootschap Palmafina het 
ver:uwgen heeft ontnomen de betwiste la
dingen te gebruiken » ; en dat c< dit vermo-
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gen in de handen van de militaire overheicl 
is overgegaan >> : 

Dat alclus het miclclel aan het arrest een 
andere beslissing toeschrijft dan clie 
welke het bevat, en clat de rechter over 
de groncl, zonder dubbelzinnigheid, de door 
het middel beweerde veronderstelling 
heeft uitgesloten, van een evacuatie « die 
het genot niet ontneemt der opgeeiste za
ken, en die aan de eigenaar toelaat er 
graot voordeel uit te trekken >> ; dat het 
middel in feite niet opgaat; 

Over het derde middel; schending van 
artikelen 4, 5, 19 en 23 der wet van 12 Mei 
1927 op de militaire opeisingen doordat 
het bestreden arrest· beslist heeft dat uit 
de gedane beschouwingen volgt dat de 
Belgische Staat in gebreke is gebleven te 
bewijzen dat de beweerde verliezen een 
oorzaak hadden, die hem vreemd is, en 
dat hij derbalve verantwoordelijk is voor 
de, uit dien hoofde, door de Palmafina on
dergane schade, en doordat, dienvolgens, 
het bestreden arrest de Belgische Staat 
veroordeeld heeft om aan de Palmafina de 
som van 2,329.279' fr. 80 met de wettelijke 
intresten te betalen, dan wanneer, indien, 
zoals de aanlegger het beweert, er geen 
opeising bestond, de Staat geen verant
woordelijkheid had opgelopen en de vraag 
·van zijn bevrijcling door het bewijs van 
de vreemde oorzaak zich niet stelde : 

Overwegende da t het mid del op de in de 
eerste twee middelen gedane bewering 
steunt, dat er, in cas~t, geen opeising is 
geweest; 

Dat de verwerping der eerste twee mid
delen, die medesleept van het derde 
middel; 

Over het vierde middel, schending van 
artikelen 97 der Grondwet; 142 en 470 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsple
ging (koninklijk beSl{\it no 224 van 24 De
cember 1935, artikelen 1 en 22) ; 4, 5, 19 
en 23 van de wet van 12 Mei 1927, door
dat het bestreden arrest beslist heeft dat 
de Belgische Staat in gebreke is geble
ven te bewijzen dat het verlies der liti
gieuze goederen geschiedde door een oor
zaak die hem vreemd is, en dat hij der
halve aansprakelijk is voor de schade uit 
clien hoofde door cle Palmafina oncler
gaan; clan wanneer het arrest vaststelt : 
1° clat cle goecleren zich in zakken bevon
clen en gereecl waren om uit de aan cle 
laaclbrug van de fabriek liggencle lichters 
Ish a, Credo en Brazza ontladen te worden; 
2° clat, op 14 Mei 1940, in uitvoering van 
het ontvangen bevel, de ontlacling door 
cle vennootschap wercl afgezegd, en dat de 
lichters gestuurcl werden naar Noord
Frankrijk ; 3° dat ze later teruggevonden 
werden in de vaart van Veurne; dat 
er alzo in het arrest een strijdigheid 
van motieven bestaat die gelijkstaat met 
een gebrek aan motieven, alsook een strij
digheid tusseii een gedeelte van cle motie-

ven en het · beschikkend gedeelte van het 
arrest; dat, inderdaacl, het gebrek aan 
alle tussenkomst van de Staat tussen het 
ogenblik waarop het bevel tot evacueren 
gegeven werd en het verlies cl'er goederen 
bewijst dat dit verlies slechts een aan d~ 
Staat .vreemde oorzaak kan hebben : 

Overwegende dat · het arrest, in strijcl 
met wat het middel beweert, niet vaststelt 
dat er, van de zijde van de Staat, geen 
enkele tussenkomst plaats had tussen 
het ogenblik waarop aan de aanlegster 
het bevel tot evacueren der litigieuze goe
deren gegeven werd en clatgene waarop 
deze gedeeltelijk werden verloren; 

Dat het hierop wijst clat het in uit
voering is van een bevel van de Staat, dat 
gezegde goederen te Ertvelde door de ver
weerster niet ontladen werden, en ge
stuurd werden naar Noord-Frankrijk; 
dat, de oorzaak van het verlies naspo
rend, h~t arrest vaststelt dat, volgens de 
verklarmg van aanlegger, de lichters die 
de . goederen vervoerden door de ge
alheerde troepen tot zinken werden ge
bracht; 

Dat het bestreden arrest, de tot staving 
van deze verklaring aangevoerde elemen
ten in feite ontledende en beoordelende, 
tot het besluit komt dat ze niet afdoende 
zijn, en dat de Staat in gebreke blijft te 
bewijzen dat het verlies plaats greep door 
een oorzaak clie hem vreemd is; 

Dat deze vaststellingen en besluiten 
geen tegenstrijdigheid bevatten · · 

Om die red en en, verwerpt d~ voorzie
ning; veroordeelt de aanlegger tot de kos
ten en tot een. vergoecling van 150 frank 
jegelis de verweerster. 

20 Februari 1947. - 16 kamer. - Voo1'
zitte·r, H. Soenens, eerste voorzitter. c-

Verslaggeve1·, H. Fettweis. - GeUjlclui
dende conclusie, H. Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. Pleiters, 
HH. Resteau en Veldekens. 

1" KAMER. - 20 Februari 1947. 

1° AFSTAND VAN GElDING. -BURGER
LIJKE ZAKEN. - VONNIS DAT DE ECHTSCHEI
DING 'l'OESTAAT TEN NADELE VAN DE VROUW. -
HOGER BEROEP DOOR, DEZE. - GEBREK 
AAN CONCLUDEREN. - KAN WE'l'TELIJK GEEN 
GELDIGE AFSTAND VAN HET HOGER BEROEP UI'f
MAKEN. 

2° J;l,EDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. ·- BURGERLIJKE ZAKEN. -
VONNIS DAT DE ECHTSCHEIDING TOESTAA'l' TEN 
NADELE VAN DE VROUW. - HOGER ·BEROEP 
DOOR DEZE. GEBREK AAN CONCLUDE
REN. - VERPLICHTING VOOR HE'l' HOF VAN 
BEROEP NA 'l'E GAAN OF HET VONNIS 'VE'l'TELIJK 
DE ECH'l'SCHEIDING' HEEFT 'l'OEGESTAAN EN DIT 
ONDERZOEK VAST TE STELLEN. 



-56 

1° Het gebrelc nan concl·ucle1·en v66r het 
hof vctn be-roep clo01· een echtgenoot, 
weUce hager beroep heett ingestelcl te
gen een vonnis dat de echtsche-id·ing_ te 
zijnm~ nadele heett toegestaan, lcnn wet
tel-ijlc. geeri' geldige atstancl van het ha
ger be1·oep uitmnlcen (1). · 

2° Het hot vctn bemep, bij welk nanhnn
g·ig wenl genwnlct een hager be1·oe1J, 
ingesteld doo·r een echtgenoot tegen een 
vonnis clnt de echtscheicling te zijnen 
nndele heett toegestnan, maa clit vonnis 
niet bevestigen, zich dnaTb-ij steunende 
op het enkel gebrelc awn concl·zule1·en van 
cle z·ijde van cle nppellant (2). 

Dit hot heeft cle verplichting na te gaan 
of cle eerste rechter wettel-ijk de echt
sche-icling heeft toeaestaan, en het moet 
blijlcen ttit de motieven of ttit de vast
.~tellinaen van het ar·rest dat gezegd on
derzoek tvenl gedaan clo01· het hof (2). 

Overwegende, dienvolgens, dat het voor 
de rechters een plicht is, in geval van ho
ger beroep tegen dergelijk vonnis, na te 
gaan of de echtscheiding wettelijk toege
laten is geweest, alhoewel de appellant 
zijn beroep niet staande houdt; 

Overwegende dat, wijl het dit onder
zoek niet vaststelt, het bestreden arrest 
kan uitgelegd worden, hetzij als het von
nis a qtw bevestigende omdat het overeen
komstig de wet is, hetzij als die bevesti
ging alleen steunende op het gebrek aan 
conclusie van de zijde van de appellant ; 

Overwegende dat deze mogelijkheid van 
een clubbele · uitlegging, waarvan de 
tweede van een scb.ending van de :utike
len 434 en 470 van het Wetboek. van bur
gerlijke rechtspleging zou doen blijken, 
een dnbbelzinnigheid uitmaakt clie gelijk
staat met een gebrek aan redenen ; 

Waaruit volgt dat het bestreden arrest 
artikel 97 cler Gronclwet hetft geschon
den; 

Om clie redenen, verbreekt het bestreden 
arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal 
overgeschreven worden in de registers 

HE'l' HOF ; - Gelet op het bestreden van het Hof van beroep te Brussel en clat 
arrest, gewezen door het Hof van beroe}) melcling er van zal gemaakt worden op de 
te Brussel op 21 November 1945; kant van cle vernietigde beslissing; ver-

(DURY, T. ROMAIN.) 

ARREST. 

Over het enig midclel, schending van wijst cle zaak naar het Hof van beroep te 
artikel 97 der Grondwet, clootdat, - in Lnik; veroordeelt de verweerder tot de 
een zaak van echtscheiding clie de open- kosten. 
bare orde aanbelangt, ·- de rechters over . 
de grond, bij wie het hoger beroep van de 20 Febrnari 1947. - 1" kamer. - VooT
aanlegster wercl aanlumgig gemaakt, ge- · zitter, H. Soenens; eerste voorzitter. -
zegd hoger beroep te niet hebben gedaan · Verslaggeve1·, H. Sohier.- Gel-ijklttidende 
en het vonnis a quo, een echtscheicling toe- conclttsie, H. Hayoit cle Termicourt, ·eerste 
latencle, bevestigd hebben, zonder cleze be- aclvocaat-generaal. -Pleiters, HH. Struye 
slissing anclers te motiveren clan door de .. en Collette. 
vaststelling van het feit clat cle pleitbezor-
ger van de aanlegster niet geconcludeerd 
had, en zonder zelfs vast te stellen dat 
aanlegster van haar eis zou afstand ge
daan hebben, wat een gebrek aan moti- · 
vering uitmaakt, en het Hof van verbre
king niet toelaat zijn toezicht nit te oefe
nen op de wettelijkheid van de bestreden 
beslissing : 

Overwegende dat het bestreden .arrest, 
op de enige vaststelling dat appellante 
niet geconclucleerd heeft, haar hoger be
roep verwerpt en het vonnis, waarbij 
de echtscheiding wordt toegelaten, be
vestigt; 

Overwegende dat, wijl de wetten die de 
bnrgerlijke stand der burgers regelen, ge
maakt zijn, niet aileen in het belang van 
clezelfde, maar in het belang van de maat
schappij, het niet van de enkele wil van 
de appellant kan afhangen aan een 
vonnis van echtscheicling kracht van ge
wijsde te verlenen door zich te onthou
den te ·concludenin; 

(1) en (2) Zie de conclusie van de Heer 
eerste advocaat-generaal Hayoit de Termicourt 
in Bull. en PAsrc., 1947, I, 74. 

1" KAMER. - 20 Februari 1947. 

A:RBEIDSONGEYAL. - BEDRIJFSHOOFD-EN 
ARBEIDER DIE ZICH HEBBEN ONDERWORPEN AAN 
EEN BEVEL VAN OPEISING. _:__ 0MSTANDIGHEID 
DIE RET SLUITEN VAN EEN ARBEIDSOVEREEN
KOMST 'fUSSEN HEN NIET VERHINDERT NOCH 
DIENVOLGENS DE TOEPASSING VAN DE WET OP 
DE HERSTELLING VAN DE SCHADE VOORT
VLm;IENDE UI'f DE ARBEIDSONGEVALLEN. (Bij 
·koninklijk besluit. van 28 September 1931 
samengeorc1ende wetten.) 

1Vnnneer een becl1'ijfshoofd, flat het voo1'
werp ttitmaalct van een opeisin,q tot uit
voe1"ina vctn een bepaalcl we1'7c, en een 
a1·beicle1·, d·ie worclt. opaee·ist om op cle 
werkplants van cle ee1·ste te we1·T.:en, 
zich beiden hebben onclen:vonJen aan die 
bevelen van opeisina, verhindert die orn
stancligheid het sluiten niet vnn een at·
beiflsove1·eenkomst tttssen ·hen, noch 
dienvol,qens dnt de herstetung van de 
schacle, voortvloeiende uit een onae·val 
overkomeit aan de arbeicle1· in cle loop 
van het werk, zou worden het·stelcl over-



cenkomstig de bij lconinlc.Ujlc bes.ll!it van 
28 Septembe1' 19,~1 samengeonlende wet-
ten. · 

(MUTUELLE DES SYNDICATS EEUNIS, 
•r, TOUSSAINT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op bet bestreclen 
vonnis, op 1 J uli 1944 gewezen door de 
Itechtbank van eerste aanleg te Marche
en-Famenne, zett>lende in graacl van boger 
beroep; 

Over het enig miclclel,. schencling van 
artikelen 1101, 1102, 1108, 1710 en 1779, 1°, 
van het Burgerlijk Wetboek, van arti
kel 1 van de wet van 10 Maart 1900 op de 
arbeiclsovereenkomst, van artikel 1, ali
nea 1, cler wet van 24 December 1903 op 
de vergoecling der schacle spruitencle uit 
arbeiclsongevallen, gewijzigcl bij artikel 1 
van de wet van 18 Juni 1930, en van arti
kel 97 cler Gronclwet, eerste onclercleel : 
cloorclat, na, bij aanneming van de motie
ven van de eerste rechter, vastgestelcl te 
hebben dat bet litigieus ongeval voorviel 
wanneer de verw'eerder een werk uit
voerde krachtens een bevel van opeising, 
uitgaancle van de Duitse overheicl door 
tussenkonrst van het gemeentebestum• van 
Bancle, aan de verweercler de verplichting 
opleggend, in een kapping door de firma 
Petit uitgebaat, bout te vervoeren, en na 
in zijn eigen motieven vastgestelcl te heb
ben dat de bezettende overheicl aan de 
burgemeester van Bancle opclracht had ge
geven mannen, materieel en paarden op te 
eisen, en ze ter beschikking van de firma 
Petit te stellen, cla t de verweerder het 
voorwerp van deze opeising is geweest, 
en, in hoedanigheicl van vervoerder ten 
clienste van deze firma werd gesteld, en 
verplicht werd het hem door de uitbater 
van cleze kapping opgelegcl ·werk uit te 
voeren, het bestreden vonnis beslist dat 
er tussen gezegcle firma, in de verplichtin
gen van welke de eiseres in cassatie is 
getreden, en de verweerder een arbeids
overeenkomst is ontstaan, waarvan de 
eiseres het bestaan betwistte, en dat de 
verweerder, clienvolgens, recht had· op de 
schaclevergoeclingen voorzien bij de sa
mengeschakelcle wetten op de vergoeding 
der schacle voortspruitencle nit arbeidson
gevallen, wanneer deze wetten slechts toe
passelijk · zijn op· de ongevallen die voor
gevallen zijn in de loop en ten gevolge van 
een arbeiclsovereenkomst waarvan het slui
ten zelf de toestemming van de werkman 
veronderstelt om zich, tegen een tussen 
partijen overeengekomen loon, te verbin
clen, onder het gezag, het bestuur en bet 
toezicht van de patroon te arbeiclen toe* 
stemming waarvan de voorrrielde va~tstel
lingen van het bestreden vonnis het be
staan uitsluiten en welke vaststellingen 
alzo tussen de motieven die ze bev'atten, 

en het beschikkend gecleelte een tegen
strijcligheid doen ontstaan; tweede onder
deel : doorclat, om de conclusies te ver
werpen waarcloor de eiseres staande hield 
clat de verweercle'r met de firma Petit geen 
arbeidsovereenkomst had gesloten, waar
bij hij zich vrijwillig onder het gezag, het 
bestuur en het toezicht van deze firma zou 
geplaatst hebben, en. met haar de voor
waarclen van dergelijke clienstverbintenis 
zou vastgestelcl hebben, en dat hij zich op 
geen enkel ogenblik tegenover deze firma 
had· verbonden, en, om het bestaan tus
sen partijen van een arbeiclsovereenkomst 
te weerhouden, het bestreden arrest zich 
beperkt bij de verklaring dat : 1° de ver
weerder het werk volbracht dat hij moest 
verrichten en clat de uitbater van de kap
p~ng hem oplegcle onder het gezag, het toe
zicht en het bestuur van de aangestelden 
van cleze laatste, zonder het micldel, door 
de eiseres in conclusie afgeleicl hieruit dat 
hij zich onder clit gezag noch geplaatst 
had, noch verbonden had om onder het
zelve te. werken, te beantwoorden; ·2o de 
wilsuitingen van partijen zouclen overeen
gestemcl hebben aangaancle hetzelfcle 
voorwerp, daar Petit de werklieclen aan-

. genomen hacl hem door de opeising aange
boclen, oordelend dat cleze de door de be
zettende overheicl vereiste hoeclanigheclen 

· haclclen, dan wanneer Petit elke voor het 
geeiste werk niet genoeg ge·schikte werk
man mocht weigeren, en claar de verweer
cler had aangenomen in de kapping te 

: werken en, onder een zedelijk geweld clat 
zijl\ wil om een verbintenis aan te gaan 
slechts nietig maakte, tegen wil en clank, 
toegestaan had het vervoer te do en ; dan 
wanneer, enerzijcls, het feit voor de firma 

, Petit aan te nemen clat de aan haar door 
, de ope.ising voorgestelde werklieclen, het 
hoU:tvervoer zouden · doen, van haar zijde 

' geen toestemming uitmaakt om cleze werk
lieden, die de. opeising verplichtte gezegcl 
werk te verrichten, bij contract in clienst 
te nemen, en clat, anderzijds, voor de ver
weercler het feit erin toe te stemmen, om 
een groter ]l:waad te vermijclen, een werk 
nit te voeren clat hij verplicht was te 
doen, op zichzelf slechts een onderwer
ping is aan een bevel van opeising en geen 
toestemming. uitmuakt om zich bij con
tract te verbinden dit werk te verrichten, 
zoclat de bestreden beslissing het micldel 
door de eiseres afgeleid uit.het gebrek aan 
aile wederzijdse contractuele verbintenis 
niet heeft beantwoord, en clat ze in elk 
geval niet toelaat met zekerheid te bepa
len of ze, in hoofcle van. cle verweerder, 
zijn onclerwerping aan een bevel van op
eising heeft aangezien als de wil om een 
contract te sluiten, omstandigheid clie der
gelijke wil niet uitmaakt, ofwel of ze 
cleze wil afgeleid heeft uit een toestem
ming vreemcl aan cleze onderwerping. cleze 
onduiclelijkheicl van motieven gelijk" 
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staande met een gebrek aan redenen; 
3° de firma Petit ten opzichte van de ver
weerder verplichtingen erkende te heb
ben en zich. tegenover hem als verbonden 
beschouwde, vermits ze hem rechtstreeks 
zijn loon uitbetaalde, zonder dat het be
streden arrest hierop wijst dat het ging 
over verbintenil;lsen uit overeenkomst, over 
een contractnele band, en een loon bedon
gen als voorwaarde van een arbeidscon
tract en niet als ·bezolcliging van een werk 
dat de verweerder gedwongen was geweest 
te verrichten, zonder zich te verbinden 
om het te verschaffen, zodat deze 
reden het middel, afgeleid uit het gebrek 
aan alle contractuele wederzijdse toestem
ming in een arbeiclsovereenkomst, evenmin 
beantwoordt; 4° de firma Petit de ver
yveerder als werkman heeft aangezien, 
hem alzo in haar loonfiches heeft opge
schreven, b.em alzo betaalde en hem alzo 
in haar briefwisseling betitelcle, zonder 
dat deze reden, met een genoegzame nauw
keurigheid naar de zin van de wet, het 
door de e~seres uit het gebrek aan con
tractuele werkverbintenis van de zijde 
vnJ:t de verweerder afgeleid midclel beant
woordt; · derde onderdeel : doordat de 
s·t~b 1 o en 4° van cle tweede tak van het 
middel uiteengezette motieven van het 
vonnis, in de veronderstelling dat , ze ge
noegzaam de toestemming van de verweer
der zouden bewijzen in de contractuele 
verbintenis om in de kapping van de firma 
Petit .het vervoerwerk te verrichten, in 
strijd zijn met de in de eerste tak van het 
middel aangehaalde vaststellingen van het 
vonnis, die dergelijke toestemming nit
sluiten, cleze tegenstrijcligheid van motie
ven gelijkstaande met een gebrek aan re
denen :· 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het blijkt uit de sou

vereine vaststellingen van de rechters 
over de groncl, alsook uit de zin waarin 
deze oorcleelkundig dienen uitgelegd, dat 
zo, enerzijds, de firma Petit, in de rechten 
en verbintenissen waarvan de eiseres als 
verzekeraar · gesteld is,· het voorwerp heeft 
uitgemaakt van een opeising vanwege cle 
bezettende overheid, voor de uitbating van 
zekere kappingen, en zo, anderzijds, cle 
verweerder insgelijks opgeeist is geweest 
om het vervoer van het neergeveld hout 
te verrichten, niettemin de ene en de an
dere zich aan de gekregen bevelen onder
worpen hebben en dat de verweerder, tlien
volgens, aangenomen heeft zich onder het 
gezag, het .bestuur en het toezicht te 
plaatsen van de uitbater die hem be
zoldigde; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
zonder zich tegen te spreken, uit clie vast
stellingen heeft kunnen afleiden, dat de 
partijen, zich bevindende in de voorwaar
den voorzien bij artikel 1 van de wet van 
10 Maart 1900, door een arbeidscontract 

verbond;m waren ; dat h~t middel in zijn 
eerste onderdeel in feite :niet opgaat; 

Over het tweede en het derde onder
dee! : 

Overwegende dat nit het onderzoek van 
het eerste ondercleel )1lijkt dat het be
streden vonnis impliciet, doch wettelijk, 
de couclnsies van de eiseres beantwoord 
heeft, waarbij beweerd werd dat de we
derzijdse toestemming der partijen in 
cnsu niet gegeven werd; dat, inderdaad, 
de onderwerping van de zijde van de op
geeiste personen aan het bevel van op
eising geen hindernis nitmaakt voor het 
slniten, tnssen hen, van een arbeiclscon
tract; 

Overwegencle, wat betreft het loon, het
welk de eiseres in conclusies beweerde 
noch besproken noch oveteengekomen te 
zijn geweest, dat blijkt uit de inhoud van 
het vonnis n Q~to, waarvan het bestreden 
vonnis, benevens zijn eigen redenen, de re
clenen verklaart over te nemen : << dat het 
bedongen loon vastgestelcl was naar ge
lang van de dagen gepresteerd werk en ... 
naar gelang van de hoeveelheid vervoerd 
hout '' ; dat alzo in feite, en in strijd met 
de bewering van de eiseres, vastgesteld 
is, dat het loon aan· verweerder betaald 
werd overeenkomstig een tussen partijen 

· gesloten akkoord ; 
Overwegende dat, nit de hiervoorgaande 

1:Jeschouwingen in hun geheel genomen, 
, olijkt clat de beweerde tegenstrijdigheid 
tussen de motieven van het vonnis uitge
legd in 1 o tot 4° van het tweede onder

: deel en de vaststellingen waarop in het 
: eerste onderdeel is gewezen, niet bestaat; 
: Dat het middel, dienvolgens, insgelijks 
' in zijn tweede en derde onderdeel, in feite 
i niet opgaat; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
: ning; veroordeelt de eiseres tot de kosten 
· en tot een vergoecling van 150 frank je
: gens de verweerder. 

. 20 Februari 1947. - 16 kamer. - Voor
: z-itter, H. Soenens, eerste voorzitter. -
: Verslaggeve1·, H. Lambinl,)t. - Gelijklui
! clencle conchtsie, H. Janssens de Bistho
: ven, advocaat- generaal. · Pleiters, 
:HR. Marcq en Collette. 

16 KAMER. - 20 Februari 1947. 

1o GERECHTSKOSTEN. - STRAFZAKEN. 
- HONORARIA VAN DESKUNDIGEN. - TAXA
TIE DOOR DE COMMISSIE DER GERECHTSKOSTEN 
IN STRIAFZAKEN. - SOUVEREINE VASTSTEL-

'' LING VAN HUN BEDRAG. 
2° DESKUNDIGENONDERZOEK. 

- STRAFZAKEN. - PUBLIEKE DIENST. 
TAXATIE DOOR DE COMMISSIE DER GERECHTS
KOSTEN IN STRAFZAKEN VAN DE ·HONORARIA 
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I'AN DESKUNDIGEN. - SOUVEREINE VAS'l'S'l'EL
LING VAN HUN BEDRAG. 

1 o en 2° W annem· de Oommis.Yie de1· ge-
1'echtskosten in st1·atzalcen de memorie 
van honiwa1·ia van een deslmndige vast
stelt, wo1·dt het bed1·ag der hono1·aria, 
waamp de wet aan de deslcttnd·ige het 
recht verleent nanspmalc te malcen als 
bezoldiginu van de doo1· de overheid van 
hem uevorderde publielce d·ienst, souve
rein begmot (1) (2). (Tarief in strafza
ken, artt. 1, 9, 70 en 79.) 

(BELGISCHE S'l'AA'l', 'f. SACE.) 

ARREST. 

HET HOF; -- Gelet op het bestreden 
arrest door het Hof van beroep te Brussel. 
op 26 Mei 1944 gewezen ; 

Over het enig middel, schending van 
artikelen 2, 9, 70, 75, 76, 79 en 85 van het 
koninklijk besluit van 1 September 1920 
houdende algemeen reglement betreffende 
de gerechtskosten in strafzaken, gewij
zigd bij de koninklijke besluiten van 
22 December 1922, 3 December 1923, 19 De
cember 1924, 3 April 1928, 5 December 
1,929, 17 Augustus 1932, 13 December 1933 
en 20 Maart 1935, en voor zoveel als nodig, 
van artikel 1315 van het Burgerlijk Wet-
boek; -

Overwegende dat, de verweerder door 
verschillende onderzoeksrechters aange
zocht geweest zijnde om tot verscheidene 
deskun(ligenonderzoeken over te gaan in 
strafzaken, en zijn staten van honoraria 
door deze magistraten begroot geweest 
zijnde, de Minister van justitie, oorde
lende dat de bedragen van die staten 
overdreven waren, deze, overeenkomstig 
artikei 79, alinea 6, van het koninklijk 
besluit tot samenordening del. 30 Juni 
1935, aan de bij artikel 2 van gezegd be
sluit ingerichte Oommissie der gerechts
kosten in strafzaken overmaakte ; 

Overwegende dat, de commissie in ze
kere mate het bedrag der geeiste bezoldi
gingen verminderd hebbende, de Staat het 
overige der alzo verminderde sommen wei
gerde te betalen; dat de aanlegger de 
Staat dagvaarclde tot betaling van het 
verschil, hetzij 126.377 fr. 36; 

Overwegende dat de op te lossen vraag 
is of, zoals het middel het beweert, het 
aan de Oommissie der gerechtskosten in 
strafzaken behoort onherroepelijk de som 
vast te stellen waarop de aangezochte des
kundige, ten titel van honoraria, aan
spraak vermag te maken ; 

(1) Verbr., 19 November 1942 (Bull. en 
PASIC., 1942, I; 293). 

(2) Zie de conclusie van de Heer advocaat
generaal Janssens de Bisthoven in Bull. en 
PASIC., 1947, I, 79. 

Overwegende dat de tekst van het hier
boven aangeduide artikel 79 vermeldt dat, 
wanneer de Minister van justitie van oor
deel is dat de honoraria van de deskun
dige te hoog werden vastgesteld, hij de 
memorie overmaakt aan de commissie, 
die, na de inlichtingen en aclviezen, die ze 
nodig acht, te hebben ingewonnen, het be
drag van gezegde memorie vaststelt, welke 
onmiddellijk door de ontvanger der re
gistratie en domeinen betaald wordt; 

Overwegende dat daaruit blijkt dat de 
begroting der kosterj, gedaan zoals hier
boven gezegd, souvei·ein het bedrag der 
honoraria vaststelt waarop de wet aan de 
deskundige het recht verleent aanspraak 
te ma:ken als bezoldiging van de door de 
overheid van hem gevorderde publieke 
dienst; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
met er anders over te beslissen, de in het 
middel bedoelde bepalingen heeft geschon
den; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschrevei1 worden in de registers 
vanhet Hof van beroep te Brussel, en dat 
melding ervan zal geinaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
oordeelt de verweerder tot de kosten; 
verwijst de zaak naar het Hof van be
roep te Luik. 

20 Februari 1947. - 1• kamer. - Voo1·
zitte1· H. Soenens, eerste voorzitter. -
Versl~.ggeve1· H. Lambinet. - Gelijklui
ilende eonclt/sie, H. Janssens de Bistho
ven, advocaat- generaal. Pleiters, 
HH. Marcq en Simont. 

1• KAMER. - 20 Februari 1947. 

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN. - BuR
GERLIJKE ZAKEN. - WET. DIE AAN DE RECH
'l'ER VOORSCHRIJFT UITSPRAAK TE DOEN NAAR 
BILI,IJKHEID. - DRAAGWIJDTE VAN DIT VOOR
SCHRIF'l'. 

2o VONNISSEN EN ARRESTEN. -BuR
GERLIJKE ZAKEN. - UITEENZET'l'ING DER FEI
Ti<:N DOOR DE PARTIJEN. ~ 0PVALLENDE :MA
TERIELE VERGISSING. - VERPLJCHTI~G VOOR 
DE· RECHTER DEZE l'E HERS'l'ELLEN. 

30 BEWIJS. - BEWIJSKRACHT VAN DE AK
TEN. - BESLISSING DIE AANNEEMT DAT EEN 
HUISHUUR, WAARVAN DE AKTE WORDT OVER-· 
GELEGD, WERD VERNIEUWD DOOR STILZWIJ
GENDE WEDERINHURING DAN W ANNEER DIE 
HUUR LOOP'l'. - SCHENDING VAN DE BEWIJS-~ 
KRACHT VAN DE AKTEN, 

1 o W annee1· de wet aan de rechter voo1'
sehrijft ttitspmak te doen naar billijk
Twid, laat .zij hem daarbij niet toe zijn 
beslissing te ste·ttnen op een onjttist be-. 



-60 ~ 

grip de'/' tussen de pa·rtijen bestaancle 
jiwiclische betreklcingen. (Besluit-wet 
van 12 Maart 1945, art. 31.) 

2° TVannee1· uit de overgelegcle stulclcen 
blijlct flat cle pa1·tijen een opvallende 
materiele ve1·,qi.~sing begaan in de u.it
eenzettinu cle1· teiten, is cle rechte1· vet
pUcht cleze te herstellen. 

3° Schendt cle beuyi.jslc1·acht van de alcten, 
cle besliss·ing wellce aanmeemt d.at een 
huishmt1', waa1·van cle alcte wo1·flt ove1·
,qelegcl, wercl vemieuwcl cl001' st-ilzw·ij
gencle wedel"inh~tTing, dan wanneer cl·ie 
hmw loopt. (Burg. Wetb., art. 1320.) 

(MONCARZ, T. DELEPELEER.) 

ARREST. 

van een te zijnen laste uitgesproken von
nis van ontruiming, na zijn, uitzetting uit 
het onroerencl goecl; clat het behouclen van 
de ve:r:weerder in de plaatsen mindere 
stoornis zal veroorzaken dan aan aanleg
ger, die practisch de rechten, welke hij 
haalde uit een v66r elf jaar gesloten huur 
heeft uitgeput, het voorcleel van het her
stel in het bezit te verlenen, clan wan
neer : 1 o lui dens de bewoorclingen van de 
tussen de eiser en Weduwe .Bogaerts, 
op 8 Juni 1934 gesloten schriftelijke huur, 
v66r de rechters over de grond overgelegcl, 
<< de lmur is aangegaan voor een termijn 
van negen achtereenvolgende jaren clie op 
15 .Juli 1934 aanvang zullen nemen )) ; dat 
de huurcler, na clrie of zes jaar het recht 
had de huur op te zeggen; clat, krachtens 
het bijvoegsel aan gezegcle huur de clato 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 26 September 1936, eiser van het recht 
vonnis door de Rechtbank van eerste·aan- van de huur na clrie of zes jaar op te 
leg te Brussel op 27 November 1945 gewe- zeggen heeft afgezien; dat op het ogen
zen; blik waarop de aanlegger het gehuurd 

Over het enig midclel van cassatie, goed heeft moeten verlaten (1942), het 
schending van artikelen· 30 en 31 van het zesde huurjaar verstreken was, derwijze 
besluit-wet van 12 Maart 1945 waarbij uit- clat de dercle periocle van drie jaar begon
zoncleringsbepalingen van tijclelijke aard nen was; clat inclien de dagvaarding, 
inzake huishuur worden voorzien, en waarnaar het bestreclen vonnis verwijst, 
waarbij aan de tijclelijke gelcligheicl van aanhaalt dat de huur van eiser, voor een 
de besluiten van 20 September 1940, termijn van negen jaar gesloten, met 
28 April1941, 18 November 1942 en 15 .Juli ingang van 15 Juli 1934 vernieuwd werd, 
1943 een einde wordt gemaakt; van arti- er daar klaarblijkelijk een materii'He ver
kelen 1134, 1135, 1185, 1317, 1319, 1320, gissing wercl begaan, want de stilzwij-
1322, 1709, 1737, van het Burgerlijk Wet- gende wederinhuring kon slechts begin
hoek; van artikel 97 dei· Grondwet, en, nen van 14 Juli 1943, - datum van het 
voor zoveel. als nodig, van artikelen 2, verstrijken van de huur -, hetzij naclat 
§ 1, van gezegd besluit-wet van 12 JVIaart de uitzetting geschieclde; dat de. rechters 
1945, 1, 2, 4 en 5 van het besluit van over de grond, clienvolgens, op straffe 
18 November 1942 waarbij uitzonderings- van het geloof te schenden dat dient ge
bepalingen van tijdelijke aard inzake hecht zowel aan gezegde beclingen van de 
Imishuur worden voorzi!'n, gezegd · arti- huurovereenkomst betreffencle de duur 
kel 1 vervangen bij artikel 2 van het be- van deze, als aan gezegde vermelclingen 
sluit van 1fi Juli 1943, de besluiten van van de clagvaarcling, niet op de materH\le 
20 September en 18 November 1942 inter- vergissing, clie de dagvaarcling behelscle, 
preterencle en wijzigencle waarbij uitzon- mochten steunen om te beslissen clat de 
deringsbepalingen van tijdelijke aard in- huur van eiser slechts bij stilzwijgencle 
zake huish1mr worden voorzien; 2 van ge- weclerinhuring zou vernieuwd geweest 
zegd besluit van 15 Juli 1943; .3 van het zijn (schencling van artikelen 1317, 1319, 
besluit-wet van 5 Mei 1944 betreffende de . 1320, 1321 van het Burgerlijk Wetboek), 
besluiten genomen en de andere bestuurs- · : noch, clienvolgens, op groncl van deze ver
daden verricht, tijclens de vijanclelijke gissing en van cle schencling van het ge
bezetting, door de secretarissen-generaal loof clat client gehecht aan de huurakte 
en door hen die dezer bevoegclheclen heb- en aan cle dagvaanling, uitspraak d.oen 
ben uitgeoefencl, cloorclat, om eiser zijn naar zogezegde billijkheid (schending van 
vorclering tot herstel van bezit te ont- artikelen 30 en 31 van het besluit-wet van 
zeggen, het bestreclen vonnis, na vastge- 12 Maart 1945) ; clat de rechters over de 
steld te hebben clat aanlegger zich onder grond, met alzo te beslissen, bovenclien, de 
de materH\le en morele clwang·, uitge- uitwerksels van de huurovereenkomst van 
oefend door de vijand, verplicht zag het 8 Juni 1934 hebben miskencl, en inzonder" 
onroerend goecl, waarvan hij !murder was, heicl de uitwerksels vim het 9eding waar
na 19 Mei cloch v66r 1 November 1942, te bij de cluur van de verhuring worclt vast
verlaten, onder voorwenclsel naar billijk- g!'stelcl op negen achtereenvolgencle jaren, 
heid uitspraak te doen, hierop wijst : dat ~ te· beginnen van 15 .Juli 1934 (schending 
de. huur van aanleggei' clagtekent · va:ri , van artikelen 1134, 1135, 1165, 1709, 1737 
8 Juni 1934; clat ze slechts bi.i stilzwij- van het Burgerlijk Wetboekl; 2° het, ten 
gencle wederinhuring vernietiwcl werd; opzichte van' de billijkheicl, onverschillig 
clat de aanlegger het bestaan niet betwist · was, clat een vonnis van ontrriimilig tegen 



aanlegger geveld ·werd, en dat deze het 
bestaan er van niet betwistte, van het 
ogenblik af waarop vaststond dat eiser 
uit de plaatsen was gezet geweest on
der de morele en mate.rH~le dwang uit
geoefend cloor de vijand, en ze niet had 
moeten· verlaten in uitvoering van gezegcl 
vonnis (schencling van artikelen 30 en 
31 van het besluit-wet van 12 Maart 1945, 
97 der Grondwet) ; 3° de rechters over de 
grond, eindelijk, onder schijn van naar 
billijkheid te beslissen, niet mochten ver
klaren dat eiser al de rechten op de elf 
jaar te voren gesloten huur had uitgeput, 
vermits, zoals in het eerste onclerdeel ge
zegd werd, de huur nog· ver was van ver
streken te zijn, en zou ze zelfs bij stil
zwijgencle wederinhuring vernieuwd ge
weest zijn, dan zou de aanlegger, inclien 
hij niet uitgezet geweest was, nog bij 
voorkomend geval, de verlenging er van 
kunnen bekomen hebben; waaruit volgt 
dat de enige omstancligheicl. dat de huur 
gesloten werd in 1934 voor een termijn 
van negen jaar, niet medebracht dat de 
aanlegger practisch al zijn rechten op het 
bezetten van de plaatsen had uitgeput 
(schending van artikelen 2, · § 1, 30, 31 
van het besluit-wet van 12 Maart 1945, 1, 2, 
4, 5 van het besluit van 18 November 1942, 
2 van het besluit van 15 Juli 1943, 97 der 
Grondwet en, voor zoveel als nodig, 3 van 
het besluit-wet van 5 Mei 1944, 1134, 1135, 
1185, 1317, 1319, 1320, 1322, 1709; 1737 van 
het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegencle dat de rechtbank waarbij 
een vordering wercl aanhangig gemaakt 
tot herstel in het bezit van het gehuurd 
perceel, gestenncl _op het besluit-wet van 
12 Maart 1945, deze vordering, door het 
bestreden vonnis, verworpen heeft, name
lijk om reden dat « de litigienze hnui· 
dagtekent van 8 Juni 1934, en dat, in het 
stelseLzelf van de geintimeerde, ze slechts 
bij stilzwijgende wederinhnring (zie dag
vaarding) vernieuwd werd 11; 

Overwegende clat, in de inleidende dag
vaarcling del. ·13 Juli 1945, de aanlegger, 
inderdaad, hierop wijst : dat de eigenaar
ster Wednwe Bogaerts, bij hnnrovereen
komst op 8 Jnni 1934 gesloten, hem een 
handelshuis, gelegen te Sint-Gillis, Steen
weg op Alsemberg, 22, heeft verhnnrd; 
clat deze hnnr aangegaan is voor een tel'
mijn van negen jaar, met ingang van 
15 ,Juli 1934, « cloch bij stilzwijgencle we
derinhnring vernieuwd is geweest ll ; dat 
in September 1942, Israeliet zijncle, hij 
zich moest verduiken en gezegcl onroerencl 
goed verlaten, om aan de opsporingen van 
de Gestapo te ontsnappen; dat de- We
duwe Bogaerts te clien tijde gezegcl on
roerencl goed aan de eerste gedagvaarde 
(thans verweerder) Delepeleer in huur 
heeft gegeven; -

Overwegende dat, bij het eenvouclig le
zen van deze dagvaarding, men opmerken 

kan clat cle aanlegger, met te ve;rklaren 
clat zijn huur vernieuwd wercl bij stil
zwijgende wederiuhuring, eeu opvallende 
vergissing heeft begaan; dat deze hnnr, op 
g Juni 1934 voor een termijn van negen 
jaar met ingang van 15 Juli 1934 gesloten, 
v66r' 15 Juli 1943 bij stilzwijgencle weder
inhuring niet kon vernienwd wor(len; dat 
de hnnr, op 't ogenblik waarop de aanleg
ger gedwongen· geweest is het onroerencl 
goecl te verlaten, hetzij in September 1942, 
bij stilzwijgende wederinhuring niet werd 
vernieuwcl; 

Overwegende clat de rechter de plicht 
had een alzo opvallencle vergissing te her
stellen, . des te meer daar de aanlegger de 
hnnrakte had overgelegcl; 

Overwegencle dat het vermogen, voor de 
rechter, om naar billijkheicl uitspraak te 
doen, niet wettelijk kan gestenncl worden 
op een onjnist begrip der tnssen partijen 
best a an de jnridische betrekkingen; 

Overwegencle dat het bestreden vonnis, 
met de litigienze )mur 'a an_ te zien als 
bij stilzwijgencle weclerinhuring ver
nieuwd, het aan cl.e huurakte verschnlcligd 
geloof heeft geschonden; 

En overwegencle clat de motieven, bo
venclien, door het vonnis afgeleicj:, nit het 
bestaan van een vonnis van oritruiining 
tegen- de eiser geveld, en nit het feit clat. 
deze << practisch zijn rechten op de huur 
zon nitgepnt hebben ll, door dezelfde dwa-
ling zijn ingegeven ; . · 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt dat onclerhavig arrest 

· zal overgeschreven worden in de registers 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel- en dat melding er van zal gemaakt 
worden op de kant van de vernietigde be
slissing ; veroordeelt de verw:eerders tot 

· de kosten; ver;wijst .de zaak naar de 
Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, 
zetelende in aanleg van hoger beroep. 

20 Februari 1947. - 1e kamer. - Voo1·c 
zitter, H. Soenens, eerste voorzitter. -
Vers!aggever, H. Fontaine. - Gelijlclui
clende conclusie, H.- Oolarcl, advocaat-ge
neraal. 

2e KAMER. - 24 Februari 1947. 

HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. - BE
SLUITWET VAN 10 NOVEMBER 1945. - VON
NIS VAN DE KRI.JGSRAAD DAT WEHlERT DE 
VOORSTELLEN VAN HET OPENBAAR MINI STERlE 
AAN TE NEMEN. - VONNIS DAT NIET VATBAAR 
IS VOOR HOGER BEROEP, 

Is niet vatbaar voo1· hoge1· be·roep, het 
vonnis van de kl"ijgsraacl rlat Weigert de 
overeenlcornstig at'tikel1 van het beslttit
wet van 10 Novernber 1945 door · het 
openbaa1: rninisterie geclctne· voo1·stellen 
aan te nemen. 



(AUDITEUR-GENERAAL, T. DUBOIS.) 

ARREST. 

HET HOF; - G.elet op het bes.treden 
arrest, op 31 October 1946 geweze~l door 
het Militair Gerechtshof, · zetele:iJ.de te 
Brussel; 

Over het eerste middel van verbi•eking, 
schending van artikelen 1 en 2 v'a1l het 
besluit-wet van 10 November 1945; 222 van 
de wet van 20 Juli 1814; 7 van de wet van 
29 Januari 1849; 104 van de wet van 

·15 Juni 1899; 199 van het Wetboek van 
strafvorder"ing, subsidiairlijk van ·artikel 
97 der Grondwet, doordat de krijgsraad, 
bij vonnis van 6 Juli 1946, geweigerd heb
bend beklaagde te veroordelen tot de door 
het opeilbaar ministerie voorgestelde sane
ties, het bestreden arrest het ho"ger be
roep ontvailkelijk heeft verklaard, door 
de verweerder in cassatie tegen dit vonnis 

- ingediend, dan wanneer uit de tekst van 
het besluit-wet eri ui.t het surmnier karak· 
ter van de rechtspleging, welkP- .het in
richt, blijkt clat het hoger beroep in deze 
zaak verboden is : 

Overwegende dat het besluit-wet van 
10 November 1945 in sommige gevallen van 
misdrijf tegen dP. uitwendige veiligheid 
van de Staat een summiere procedure in
richt, essentieel bestemd om een goede en 
spoedige rechtsbecleling te verzekeren; 

Dat alinea 7 van artikel 1 van het be
sluit-wet, met het oog op het nagestreefd 
cloel, uitdrukkelijk het beroep verbiedt 
wanneer de krijgsraad, oordelende :(tat er 
gronden zijn om de sancties aan te nemen 
dooi· het openbaar ministerie voorgesteld 
en door de betichte aangenomen, de ver
oordeling van deze laatste tot 'gezegde 
sancties uitspreekt ; 

Overwegende dat de reden, die de wet
gever ertoe gebracht heeft het verhaal 
van hoger beroep uit te sluiten in de ver
onderstelling voorzien bij alinea 6 van ar
tikel 1 van het besluit-wet, van kracht 
blijft in het geval voorzien bij de laatste 
alinea van dit artikel; 

Dat het argument, afgeleid uit h~t doel 
door de wetgever beoogd wanneer'hij het 
besluit-wet van 10 November 1945 genu
men heeft, zijn bevestiging vindt in de 
tekst van de laatste paragraaf van arti
kel 1 van gezegd besluit, luidens welke 
« indien de beklaagde weigert zich aan jle 
voorstellen van het openbaar ministerie 
te onderwerpen, of indien de krijgsraad 
oordeelt dat er geen gronden zijn om ze 
aan te nemen, de publieke vordering haar 
verder verloop heeft, zoncler dat de vor
deringen van het openbaar ministerie mo
gen afwijken van. de voorstellen die het 
bij toepassing van de bovenstaande be
palingen heeft gedaan >>; 

Dat, inderdaacl,_niets in de tekstyanhet 
verslag aan de Regent, noch in deze van 
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het besluit-wet, toelaat te beweren, zoals 
het ondernomen arrest het doet, dat de 

·wetgever aan het woord « krijgsraacl » clat 
vermelcl is in de laatste paragraaf van 
artikel 1 van het besluit-wet, een andere 
clan zijn normale betekenis hee:f't willen 
geven, om er een meer algemene zin aan te 
hechten, de militaire rechtsmacht in al 
lmar graclen behelzende ; 

Dat het overigens niet kan verstaan 
worclen clat, na, met het oog op vereen
voucliging, het huger beroep tegen een be
slissing van de krijgsraad die straffen uit
spreekt verboclen te hebben, het besluit
wet · clit micldel van verhaal zou willen 
open laten hebben tegen een vo:i:mis clat 
geen enkele straf uitspreekt en''. dat bij
zoncler tot uitwerksel heeft aan cle vereen
voucligcle procedure een eincle te stellen en 
aan cle publieke vorclering haar vercler 
verloop te cloen hernemen volgei'ls cle re
gels van de gewone rechtspleging; 

Dat, uit wat voorafgaat, client afgeleicl 
clat de wetgever het beroep heett willen 
verbieden tegen het vonnis waarbij de 
krijgsraacl, v66r clewelke verclachte ge
clagvaard werd bij toepassing van arti
kel 1, alinea 6, van het besluit-wet van 
10 November 1945, de voorstellen van het 
openbaar ministerie weigert aan te ne
men; 

Overwegencle dat het micldel gegrond is, 
wat het onderzoek van het tweecle miclclel 
tot cassatie overboclig maakt; 

Om clie reclenen, verbreekt het bestre
clen arrest; beveelt clat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in cle registers 
van het Militair Gerechtshof, zetelencle te 
Brussel, en dat melding ervan zal gemaakt 
worden op de kant van de vernietigcle be-

. slissing; en om aan de publieke vorclering 
· toe te laten haar verder verloop te krij

gen, verwijst de zaak naar cle Krijgsraacl 
• te Brussel ; veroorcleelt cle · aanlegger tot 
. de kosten. 

24 Februari 1947. - 2" kamer. - Voor
zitte1', H. Fauquel, voorzitter. - Vm·slag
geve1', H. Simon. - Openbaa1· ministm·ie, 

, H. Janssens de Bisthoven, advocaat-gene
raal. 

1" KAMER. - 27 Februari l947. 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- DAARTOE BEVOEGDE PERSONEN.-'-- BURGER
LIJKE ZAKEN. - STAAT OPTREDEND ALS 
ElSER. - VOORZIENING INGEDIEND. DOOR DE 
SECRETARJIS-GENERAAL VAN HET BETROKKEN 
MINISTERIE, VERKLARENDE TE HANDELEN 
KRACHTENS ARTillEL 5 VAN DE WET VAN 
5 MEl 1940. - TOEPASSINGSVOORWAARDEN 
VAN DIE BEPALING NIET VERWEZENLLTKT OP 
DE DATUM VAN DE VOORZIENING VO<iR
ZIENING NIET ONTVANKELIJK, 
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'2o ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE. - CoMl'l1E's 'l'OT AANKOOP VAN 
ONROERENDE GOEDEREN VOOR REKENING YAN 
DE STAAT. - BEVOEGDHEID. 

3o VOORZIENING IN VERBREKING. 
- DAARTOE BEVOEilDE PERSONEN. ~BURGER
LIJKE ZAKEN. ---'- 0NTEIGENING TEN ALGEME
NEN NU'ITE. - STAAT OPTREDEND ALS ElSER,, 
- VOORZIENING INGESTELD DOOR DE VOOR
ZITTER VAN EEN OOMIM TOT AANKOOP VAN 
ONROERENDE GOEDEREN VOOR REKENING VAN 
DE STAAT. - VOORZIENING NIET ONTVANKE
LIJK. 

·1 o Is niet ontvanlcelij k de voo·rz·iening vun 
de Stuut, ingedierul d'oor de sec?·etu'l'is
genemaZ van het bet1·olcken ministerie_, 
verklarende de Staat te ve1·tegenwoo1'
digen overeenko·mstig a1·Ulcel 5 van de 
wet vun 10 Mei 1940 bet1·ejjende de ove1·
dmcht van bevoegdhe-id in oodogst-ijd, 
dan wanneer de toepassingsvoorwaar
den vun clie bepaling niet verwezenlijlct 
zijn op de datum van de voorziening. 

2° De comite's tot aanlcoop van om·oe
rende goederen voo·r rekening van de 
Staat z·ijn be·voegd om minnelijlce onder
handelingen te voeren bet1·ejjencle de 
aankopen en de onteigenin_gen van on
me·rende goederen voor relcening van 
de Staat, mau·r geen enlcele wetsbepa
ling kent hitn de macht toe de -Staat 
in 1·echten te ve1·tegenwoo1·digen. (Kon. 
besl. van 9 Juli 1929 en 27 December 
1930; min. besl. van 9 Augustus 1929.) 

1:! 0 In zaken van onteigen·ing ten algeme
nen mttte, is niet ontvanlcelijk de vom·
ziening in!)esteld door de Staat, ver
tegenwoordigd door de voo1·zitter van 
een comite tot aanlcoop van On1'0e-l·ende 
goedm·en voo1· 1·elcening vun de Staat. 

(BELGISOHE STAAT, T. 1° GEMEENTE RUDDER
VOORDE, 2° GEMEENTE ZWEVEZELE EN 3o << HET 
VRIJGEWEID ll.) 

ARREST. 

IIET HOF ; - Gelet op -het bestreden 
vonnis, op 26 November 1943 gewezen 
door de Rechtbank van eerste aanleg te 
Brugge, zetelende in graad van hoger 
beroep; 

Over de grond van niet-ontvankelijk· 
heid, afgeleid hieruit dat de vooi'ziening 
ingediend is door de Belgische Staat 
vertegenwoordigd, overeenkomstig arti
kel 5 van de wet van 10 Mei 1940, door 
de secretaris-generaal van het Ministerie 
van landbO\lW en voedselvoorziening en, 
v.oor zoveel nodig, door de Heer voorzit
ter van het Comite- tot aankoop van on
roerende goederen voor rekening van de 
Staat, bewoordingen waarin de Staat 
daadwerkelijk verklaard heeft vertegen
woordigd te zijn v66r ·de rechte1• over 
de grond, dan wanneer de Belgische 
Staat, op de datum waarop de voorzie-

ning ingediend en betekend werd, in deze 
aangelegenheid door de bevoegde minis
ter kon vertegenwoordigd worden : 

Overwegende dat het verzoekschrift tot 
verbreking, , ter griffie van dit Hof op 
17 Mei 1945 neergelegd, vermeldt dat het 
werd ingediend door de Staat, vertegen
woordigd, overeenkomstig artikel 5 van 
·ae wet dd. 10 Mei 1940 door de Heer se
cretaris-generaal van het Ministerie van 
landbouw en voedselvoorziening' en, voor 
zoveel nodig, door de voorzitter van het 
Comite tot aankoop van onroerende goede
ren voor rekening van de Staat; 

Overwegende dat artikel 5 van de wet 
dd. 10 Mei 1940, betreffende de overdracht 
vari bevoegdheid in oorlogstijd, beschikt 
dat wanneer, tengevolge van militaire 
operaties, een ambtenaar, buiten de bij 
artikelen 2 en 3 voorziene gevallen, be
roofd is van alle verbinding met de hogere 
overheid waarvan hij afhangt, hij, bin
nen zijn beroepsbezigheden en in de drin
gende gevallen,.- de bevoegdheid van be
wuste overheid uitoefent ; 

Overwegende dat de secretaris-generaal 
van het Ministerie van landbouw en voed
selvoorziening op 17 Mei 1945 niet beroofd 
was van verbinding met de minister van 
wie hij afhing; dat hij dus de bevoegd
heid van deze laatste nief uitoefende; 

Overwegende dat de Staat, v66r het ge
recht, zijn rechten doet · gelden door zijn 
organen, de hoofden van de belangheb
bende ministeriele depar_tementen, bijge
staan of vertegenwoordigd door onderge
schikten, handelende op bevel van hun 
overheid; 

Overwegende dat, krachtens artikel 1 
van het koninklijk besluit dd. 9 Juli 1929, 
gewijzigd door artikel 1 van het konink
lijk besluit dd. 27 December 1930, al de 
aankopen en onteigeningen. van onroe
rende goederen, te doen voor rekening van 
de Staat door de verschillende ministe
riele departementen, alsook voor de rijks
organismen, toevertrouwd worden aan co
mite's geplaatst onder het gezag en het 
toezicht van de Minister van financien, 
die er de werkwijZe van regelt; dat uit 
de aanhef van het koninklijk besluit 

. del. 9 Juli 1929 blijkt dat .de inrichting 
van die comiUi's van aankoop ten doel 
heeft, in het belang van de Schatkist, de 
verrichtingen betreffende de n,ankO:pen 
en onteigeningen van onroerende goede
ren voor rekening van de Staat- te be
spoedigen · en te ordenen; dat artikel 2. 
van het ministerieel besluit dd. 9 Augus
tus -1929, genomen ter uitvoering van het 
koninklijk besluit dd. 9 Juli 1929, beschikt 
dat de voorzitter en de commissarissen 
van die comite's bevoegd zijn om de tot 
hun werkkring behorende akten te verlij
den; ' 

Overwegende dat uit die beschikkingeh 
blijkt dat cle voormelde comite's be-



-64-

voegd zijn de aankopen en onteigeningen 
van onroerende goed~ren voor rekening 
van en namens de Staat in der minne af 
te handelen; dat echter geen enkele bepa
ling hun de macht toekent de Staat te 
vertegenwoordigen, wanneer, nadat de 
m:innelijke onderl1andelingen hun doel 
niet bereikt hebben, de zaak een betwiste 
zaak wordt; dat, bij gebrek aan een tekst 
waarbij hun clie macht worclt toegekend, 
moet aangenomen worden dat ze gezegcle 
macht niet hebben; 

Overwegende dat alclus blijkt clat de 
Belgische Staat, in de akte van voorzie
ning, niet regelmatig vertegenwoordigcl 
was en dat de voorziening nietig is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; laat de kosten ten laste van de 
Staat en veroordeelt deze om aan de ver
weerrlers een enkele vergoecling van 
150 frank te betalen. 

27 Februari 1947. - 1• kamer. - Voor
zitte1·, H. Soenei:ts, ,eerste voorzittei·. ~ 
Verslaggever, H. Fontaine. - Gelijlcl·ui
dende concl~tsie, H. 'Janssens de Bistho
ven, advocaat- generaal. Pleite1·s, 
HH. Van Leynseele en Veldekens. 

le KAMER. - 27 Februari 1947. 

MIDDELEN TOT VERBREKING. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - VOORZIENING TE
GEN DE EINDBESLISSIN'G.' - 1\IIIDDEL GEi:trOHT 
'rEGEN EEN VOORGAAN))E BESLISSING W AARBIJ 
EEN EED WERD OPGEDllAGEN. - MIDDEL NIET 
ONTVANKELIJK. 

Is. n·iet ontvanlceUjk het middel dat wo1·dt 
voorgesteld tot staving van een voo1·zi.e
ning ge1·icht tegen de eindbesUssing en 
dat er zich bij bepaalt als gdef aan te 
1·elcenen de door een voorgaande beslis
sing gedane opdnicht van een eed. 

(KWIK-VAN LOOOK, T. KWIK-VAN LOON.) 

ARREST, 

. HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 Februari 1943 gewezen door 
de Rechtbank van koophandel te .Ant
werpen; 

Over het enig middel, schending van 
· artikelen 1315, 1316, 1357, 1366 en 1367 van 
het Burgerlijk W etboek, doordat · het be
streden vonnis de veroordeling van· aan
leggers in verbreking gegrond heeft · op 
een door de rechtbank van ambtswege op
gelegde eed, zonder dat noch het zitting
blad der zitting van 12 Februari 1943, 
waarop deze eed opgedragen en afgelegd 
wenl, noch het bestreden vonnis laten 
blijken dat el.- een. begin van bewijs be
stond tot staving v:ih de eis, dan warmeer, 

naar luid van artikel 1367 van het Bur
gerlijk Wetboek, de rechter de eecl 
slechts ambtshalve kan opdragen onder de 
twee voorwaarden dat cle eis niet volle
dig bewezen is en dat cle eis niet geheel 
van bewijs ontbloot is : 

Overwegencle clat cle voorziening gericht 
is tegen het vonnis del. 26 Februari 1943, 
clan.wanneer het miclclel slechts als grief 
aanrekent de opclracht van de eed, op
clracht welke door het bestreclen vonnis 
niet wercl geclaan; dat; inclerdaad, uit cle 
rechtspleging blijkt clat die eed wercl op
geclragen, hetzij op 12 Februari 1943, clag 
waarop hij werd afgelegcl, hetzij door een 
voorafgaancle beslissing; ,clat, overigens, 
cle beslissing waarbij de rechter de eed 
opclraagt niet worclt overgelegcl; 

Dat daaruit· volgt clat llet enig tot sta
ving van de voorziening aangevoerd mid
del, daar het met de bestreden beslissing 
geen verband heeft, niet ontvankelijk is; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt de aanleggers tot de kos
ten en tot een vergoeding van 150 frank 
jegens de verweerders. · 

27 Februari 1947. - 1• kamer. - Voor
z-itter,. H. Soenens, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Louveaux. - Gelijlc
lui(lende conclttsie, H. Janssens de Bist
hoven, advocaat-generaal. Pleite1·, 
H. Velclekens. 

26 KAMER. - 27 .Februari 1947. 

, BEDRIJFSBEL.ASTING. - OvE~DRACHT 
VAN EEN HANDELSFONDS. - 0VI!:RDRACHT 
WELKE VAN HET BESTAAN DOET BLIJKEN VAN 
VROEGER VERWEZENLIJKTE NIET BELASTl~ WIN- ' 
STEN. - RECHT VOOR DE ADMINISTRA'l'IE; DIE 
WINSTEN TE BELASTEN VOOR HET DIENSTJAAR 
GEDURENDE HETWELK DE OYERDRACHT HEEFT 
PLAATS GEHAD. , 

W annee1· de ovenlracht van· een handels
toncls cloet bUjlcen van het bestaan van 
m·oeger cloor cle ovenl1·ager ve1·wezen
lijlc;te (loch niet belaste winsten, heett de 
aclminist1·atie het 1·echt deze te belasten 
voor het dienstjaar ged~wencle hetwellc 
cle ovenl1"acht heeft plaats geha(l (1). 
(W etten betreffende de inkomstenbelas
tingen, samengeschakeld bij kon. besl. 
van 12 September 1936, artt. 25 en 27.) 

(BEHEER VAN FINANCIEN, T. CONSOORTEN 
DEBROUX.) 

ARREST. 

HET HOF; - Herzien het arrest van 
clit Hof cle dato 17 Maart 1943 (2) ; 

(1) Zie verbr., 4 Octob'er 1943 (Bull. en 
PASIC., 1943, I, 365) en de nota. 

(2) Bull. -en PASIC., 1943, I, 97. 
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Gelet op de bestreden arresten, op 
24 Juni 1946 gewezen door het Hof van 
beroep te Luik; 

Overwegende dat de zaken, vermeld op 
de rol onder nrs F. 148 en, 149, verknocht 
zijn en dienen samengevoegd ; 

Over het enig middel tot verbreking, 
schending van artikelen 97 en 112 van de 
Grondwet, 25, § 1, 1°, en 27, § 1, der wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
samengeschakeld bij koninklijk besluit 
van 12 September 1936 en, bijgevolg, van 
artikelen 37, 39 en 42 der zelfde wetten, 
van artikelen 2, § 1, en 6 der wetten be
treffende de nationale crisisbelasting, sa
mengeschakeld bij koninklijk besluit van 
21 Januari 1937 en gewijzigd bij artikel 1 
der wet van 19 Juni 1937, alsook van arti
kel 7, •§ 1, van de wet van 23 Maart 1932 
tot vaststelling van de tijdelijke maatre
gelen met het oog op de handhaving van 
het begrotingsevenwicht, doordat de be
streden arresten verklaren aat de bepalin
gen van artikel 27, •§ 1, der samengescha
kelde wetten betreffende de inkomsten
belastingen slechts toepasselijk zijn voor 
het vestigen der aanslagen vei;bonden aan 
de vanaf 30 Maart 1935 afgesloten bulan
sen en rekeningen en dat wijlen Auguste 
Debroux, opsteller der jaarlijkse aangif
ten in de belasting, tot de invoegetreding 
van het besluit, dus een kapitaal bezat clat 
geen enkel belastbare winst behelsde, het 
is te zeggen een kapitaal kortaf en niet 
een aanvangskapitaal waar winsten zou
den bijgekomen zijn die, alhoewel belast
baar, niet aangeslagen waren omdat ze 
door de fiscus niet gekend waren, en door
dat dezelfde arresten de hiervoren aan
geduide belastingplichtige volledlg vrij
stellen van de belasting op de winsten die 
gebleken zijn ter gelegenheid van de over
dracht van zijn onderneming, onder nieer 
oordelende dat sedert ~et in voege treden 
van bedoeld artikel 27, § 1, tot op de da
tum van gezegde overdracht (29 October
S December 1936) geen enkele belastbare 
vermeerdering in zijnen hoofde kan inge
roepen worden : 

Over de twee gronden van niet-ontvan
kelijkheid afgeleid, de ene hieruit dat arti
kel 7 van het koninklijk besluit nr 277 
van 31 Maart 1936 niet aangehaald is on
der de in het middel aangeduide bepalin
gen, de andere hieruit dat het mid!'!el fei
ten en recht vermengt of in alle geval 
nieuw is : 

Overwegende. dat ze niet lmnnen aange
nomen worden, de eerste omdat, . indien 
het middel gegrond is, het hof van beroep 
artikel 3 van gezegd besluit (art. 28, § 1, 
der bij koninklijk besluit van 12 Septem
ber 1936 samengesehakelde wetten), dat in 
het middel aangehaald is, zal overtreden 
hebben; de tweede omdat de vraag te we
ten of de litigieuze meerwaarden, precies 
wegens de tijd waarop ze verwezenlijkt 

VERBR., 1947. -·· 5 

werden, belastbaar waren een rechtsvraag 
is en een karakter van openbare orde 
vertoont, dat aan de partijen toelaat 
ze voor de eerste maal v66r het Hof van 
verbreking op te werpen; 

Ten gronde : 
Overwegende dat, naar luid van arti

kel 25, § 1, der bij koninklijk besluit van 
12 September 1936 samengeschakelde wet
ten de bedrijfsbelasting namelijk de win
ste~ van om 't even welke nijverheids-, 
handels- of landbouwbedrijven treft; 

Overwegende dat artikel 27, § 1, nauw
keurig bepaalde dat de winsten van nij
verheids-, handels- of landbouwbedrijven 
deze zijn welke voortvloeien uit al de ver
riclltingen gedaan door hun inrichtingen 
of door tussenkomst er van ; 

Overwegende dat, wijl de rechtspraak 
niet als aan de bedrijfsbelasting onder

. worpen winsten heeft willen aanzien, de 
baten welke voortvloeien uit de over-

1 dracht door' een handelaar van zijn on
derneming, omdat deze meerwaarde geen 
bedrijfsinkomst uitmaakt, het is te zeg
gen geen periodische voortbrengst van 
een bedrijf, op 31 Maart 1936 een konink-

: lijk besluit. is tussengekomen, waarvan 
artikel 3 beschikt dat winsten van een 

' nijverheids- handels- of landbouwbedrijf 
zijn, die we'Ike voortvloeien uit al de ver
richtingen gedaan door deze inrichtingen 
of door tussenkomst er van, alsmede 
alle vermeerderingen van om 't even welke 
in dit bedrijf gestorte activa, met inbegrip 
van de vermeerderingen voortvloeiende 
uit meer- of minderwaarden,· hetzij ver
wezenlijkt, hetzij uitgedrukt in de reke
ningen of inventarissen van de belasting-

: schuldige, welke ook de oorsprong en de 
, aard er van wezen ; 
. Overwegende dat de bestreden arresten, 
: om reden dat zulks aan cleze nieuwe be-

schikking een terugwerkende kracht zou 
verlenen, geweigerd hebben na te gaan 

. of de vermeerderingen van vermogen, 
'voortvloeiende .nit de overdracht van het 
; handelsfonds uitgebaat door de rechts
, voorganger van verweerders, voorkomen 
' uit meerwaarden verwezenlijkt of geboekt 
: in de loop ·van een in 1898 begonnen uitba-
1 ting, ofwel of ze voortkomen uit meer
·, waarden verwezenlijkt of geboekt tijdens 
de liquidatie en met het oog er op ; 

Overwegende dat artikel 7 van het ko-
ninklijk besluit van 31 Maart 1936 beschikt 

· dat de bepalingen van artikel 2 tot 5 toe
: passelijk zijn voor het vestigen der aan
: slagen verbonden aan de van 30 Maart 
1935 af afgesloten balansen en rekenin

, gen· 
· O~erwegende dat, wallileer het, zoals in 
: onderhavig geval, ga!j.t, niet over in de 

rekeningen of inventarissen van de be
' lastingplichtige uitgedrukte meerwaarden, 
, doch over aan de fiscus ve;rborgen meer
i waartlen die slechts ter gelegenheid van 
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de overdracht van de onderneming .later 
zijn gebleken, het de datum van de over
dracllt is die in aanmerking client geno
men voor het vestigen van de aan het be
doelcl clienstjaar verbonclen aanslag; 

Overwegencle dat de autllentieke akte op 
8 December 1936 werd verleden, dus na 
29 Maart 1935 ; 

Overwegende dat men alzo aan llet ko
ninklijk besluit n" 277 geen terugwerkende 
kracllt verleent, maar llet naar zijn letter 
en zijn geest toepast ; 

Dat, gezien llet doel van de wetgever 
bij clit besluit, llij de bedrijfsbelasting 
niet )leeft willen beperken alleen tot ver
borgen vermeerderingen, welke vanaf 
30 Maart 1935 waren gevestigd; 

Overwegende dat uit deze bescllouwin
gen volgt dat llet middel gegrond is ; 

Om die redenen, de zaken nrs F. 148 en 
F. 149 samenvoegende, verbreekt de be-' 
streden arresten; beveelt dat onderhavig 
arrest zal overgeschreven worden in cle 
registers van llet Hof van beroep te Luik 
en dat melcling ervan zal gemaakt worden 
op de kant van de vernietigde beslissin
gen ; veroordeelt de verweerders tot de 
kosten; verwijst de zaken naar llet Hof 
van beroep te Gent. 

27 Februari 1947. - 26 kamer. - V001'
zitter, H. Fauquel, voorzitter. - Verslag
yever, H. Vitry. - GeUjkltticlende concltt
sie, H. Janssens cle Bistlloven, advocaat
generaal. 

2e KAMIDR. - 27 Februari 1947. 

1o l\HSDADEN EN WANBEDRIJVEN 
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIG
HEID VAN DE STAAT. - AANGIFTEN 
~N DE VIJAND, GEPLEEGD v66R EN NA DE IN
WERKINGTREDING VAN RET BESLUIT-WET VAN 
17 DECEMBER 1942. - GEEN VERZWARENDE 
OMSTANDIGHEDEN. - TOE TE PASSEN STRA~'. 

2° MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN 
TEGEN DE UFJ:WENDIGE VlnLIG
HEID VAN DE STAAT. - AANGIFTEN 
AAN DE VIJAND, GEPLEEGD V66R DE INWERKING
TRIC'DING VAN HET BESLUIT-WET VAN17 DECEM
BER 1942. - BEROVING VAN VRIJHEID VAN 
MEER DAN tEEN MAAND ONDERGAAN DOOR. EEN 
VAN DE AANGEKLAAGDE PERSONEN. -- TOE TE 
PASSEN STRAF. 

1° In geval van samenloop van verschil
lende feiten van aangifte aan de vijand, 
gepleegcl zo v66r als na de inwerkingt1·e
cling van het besluit-wet van 17 Decem
ber 1942, cloch zoncle1· een vcm cle ver
zwa·rencle omstancligheclen voo1·zien bij 
artikel121bis van het Wetboelc vctn strat
recht, is cle enlcele st1·at welke kan wo1·
den- toegepast clegene van de opsluiting, 
gebett1'lijlo ve1·hoogcl met vijf jaar bo
ven het maxim'!tm. (Strafwetb., artt. 61, 

62, 121bis; besluit-wet van 17 December 
1942, art. ·4.) 

2° In geval van samenloop van ve1·schil
_lende feiten van aang·ifte aan de vijand, 
gepleegd v66r de inwerlcingt?-ecling van 
het beslttit-wet van 17 December 1942, en 
waa1·van e1· een de bemving va,n V1'·ij
heid van meer clan een maand heett me
degeb1·acht voo1· de aangelclaagde per
soon, is de enlcele stTaf welke lean wo1·
den toegepast degene van de opslttiting. 
(Strafwetb., artt. 61 en 12lbis.) 

(WAGNER, THONUS EN BUCH.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 ·December 1946 gewezen door 
het Militair Gereclltshof, zetelende te 
Luik; 

I. Aangaande cle voorziening van Wag
ner: 

A. Voor zoveel ze gericht is tegen de 
beslissing gewezen op de publieke vorde
ring: 

Overwegende clat de substantHHe of op 
straf van nietiglleid voorgeschreven 
rechtsvormen nageleefd werden en dat de 
uitgesproken veroordelingen overeenkom
stig de wet zijn ; 

B. Voor zoveel ze de beslissing gewezen 
op de burgerlijke vordering beoogt : 

Overwegende dat de aanlegger geen en
. kel midclel aanllaalt en clat llet Hof er 

geen van ambtswege opwerpt ; 

II. Over de voorziening van Thonus : 
Over het. middel ambtshalve opgewor

pen, schencling van artikel 97 der Groncl
wet, en van artikelen 61, 62 en 12lbis van 
het Strafwetboek, doorclat het bestreden 
arrest niet voldoende gemotiveerd is en 
doordat, ondanks de onduidelijkheid van 
haar vaststellingen, de bestreden beslis
sing, door de veroordeling van aanleg
ster tot twintig jaar dwangarbeid, het 
maximum der op de weerhouden inbreu
ken toepasselijke straf overtreft : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
slechts sommige feiten van aangifte aan 
de vijand, aangehaald in de betichting II 
der dagvaarding, vaststaande verklaart; 
dat voor de feiten van v66r 29 J anuari 
1943, bedoeld sttb litt. A, vitn deze beticll
ting, het niet nauwkeurig bepaalt dat tus
sen de aangiften welke · het weerhouclt, 
deze begrepen is welke, volgens de dag
vaarding, een beroving van vrijbeid van 
meer dan een maand voor de aangeklaagde 
persoon heeft medegebracht; dat de .be
streclen beslissing, betreffende de verklik
king van Debalisse, ten laste van aan
legster weerhouden, niet aanduidt of bet 
llier gaat over feiten van v66r of na 
29 Januari 1943; 
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Overwegende dat, overigens, de samen
genowen feiten, aangehaald onder betich
ting II, A en B, en door het bestreden ar
rest weerhouden, luidens artikelen 61, 62 
en 121bis van het Strafwetboek, slechts de 
straf konden medeslepen van de opslui
ting, gebeurlijk verhoogcl met vijf jaar 
boven het maximum; 

Overwegende dat het bestreclen arrest, 
clienvolgens, door aanlegster tot twintig 
jaar clwangarbeicl te veroordelen, een 
straf heeft toegepast die het wettelijk 
maximum overtreft ; 

Waaruit volgt dat het arrest de in het 
midclel bedoelde wetsbepalingen heeft ge
schonden; 

Overwegende clat de verbreking van de 
beslissing, geveld opde publieke vordering, 
de cassatie medesleept van deze welke op 
de vordering van de burgerlijke partij ge
wezen werd; 

III. Over de voorziening van Buch : 
Over het enig middel, schending van 

artikel 121bis van het Strafwetboek, 1 en 
2, alinea 2, van het Strafwetboek, doordat, 
de ten laste van betichte weerhouden fei
ten van verklikking van v66r 29 Januari 
1943 daterende, de uit te spreken straffen 
deze waren voorzien door de wet van 
8 April 1917, te weten de opsluiting, dan 
wanneer het bestreden arrest de aanleg
ger tot twaalf jaar dwangarbeid veroor
cleelt : 

Overwegende clat de feiten door cle be
streclen beslissing ten laste van aanleg
ger weerhouclen, cleze zijn : tussen 10 Mei 
1940 en 29 Jmmari 1943, met kwaad opzet, 
door de aangifte van een werkelijk of in
gebeeld feit, een persoon blootgesteld te 
hebben aan de opzoekingen, gestrenghe
clen of vervolgingen van de vijand, in 
castb Achille Lejeune, Hornard en Michel 
Wisselet, met de omstancligheid dat een der 
personen . met kwaad opzet aangeklaagcl, 
te weten Achille Lejeune, een beroving 
van vrijheid van meer dan een maancl 
heeft ondergaan; 
' Overwegencle dat deze feiten, die voor

zien en beteugeld zijn door artikel 121bis, 
alinea 1 en 2, van het Strafwetboek - be
sluit-wet van 8 April1917- bij toepassing 
•van artikel 61 van het Strafwetboek 
slechts strafbaar zijn met de straf van de 
misdaad, te weten de opsluiting; 

Waaruit volgt dat het bestreden arrest, 
door de aanlegger wegens deze feiten tot 
twaalf jaar dwangarbeid te veroorclelen, 
een straf . uitspreekt die deze. overtreft 
welke door cle wet voorzien is, en alzo de 
in het middel aangeduide artikelen 
schendt; 

Overwegende dat de voorziening van 
Buch niet gericht is tegen de op de vor
dering der burgerlijke partij gewezen be
slissing; 

Om die redenen, verwerpt cle voorzie
ning van Wagner ; verbreekt het bestre-

den arrest gewezen zowel op de publieke 
vordering als op de burgerlijke vordering, 
wat Thonus betreft; verbreekt het bestre
den arrest slechts voor zoveel het uit
spraak doet op de publieke vordering, 
wat Buch betreft; beveelt dat onderhavig 
arrest zal overgeschreven worden in de 
registers van het Militair Gerechtshof, ze
telende te Luik, en dat melding ervan zal 
gemaakt worden op de kant van de ge
deelh~lijk vernietigde beslissing; veroor
deelt Wagner tot de kosten van zijn voor
ziening, de burgerlijke partij Lejeune tot 
de kosten van de voorziening van Thonus, 
en laat de kosten van de voorziening van 
Buch ten laste van de Staat; verwijst de 
zaak naar het militair gerechtshof anders 
samengesteld. 

27 Februari 1947. - 2" kamer. - Vom·
zitte1·, H. Fauquel, voorzitter. - Ve1·slag
geve1·, H. Giroul. - Gelijkluidende con
cl!bsie, H. Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. 

2" KAMER. - 27 Februari 1947. 

REJD.ENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - EPURATIE INZAKE BUR
GEilll'ROUW. - DUBBELZINNIG ANTWOORD OP 
DE CONCLUSIES. - GEBREK AAN REDENEN. 

Is ·niet tvettelijk gemot-ivem·d, het a1"t'est 
dat., dan toanneer de e·ise1·, welke ve1·zet 
doet tegen zijn inschTijving op de lijst 
voorz·ien bij a1·tikel 4 v11;n het beslnit-wet 
van 19 Septembe1· 1945 bet1·ejfende de 
epnratie inzake b!b1'gertmn.w, i.n conclu
sies · staftnde hield niet bewust, V1"ijwil
lig en overwogen te zijn toegetreden tot 
een antivaderlandse pa1·tij, dit venmt 
ajwijst om 1·edenen die de vra.ag onze
lcer laten of de rechte1· heejt ueoo1·deeld 
in rechte flat het bedoeld besluit-wet, om. 
toepasselij k te zijn, niet ve1·gde dat de 
toet1·eding flit lca1·alcter moest hebben, 
ojwel dat hij heejt geoordeeld in jeite 
dat de dom· (le eiser ueueven toet·reding 
dit lcamlcte1· vertoonde. (Grondwet, 
art. 97; besluit-wet van 19 September 
1945, artt. 2, 2°, 4 en 6.) 

(BODSON.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, 011 12 November 1946 door het Hof 
van beroep te J_,uik gewezen ; 

Overwegende dat de voorziening, voor 
zover >ze gericht is tegen de Krijgsauditeur 
bij de Krijgsraad te Luik, niet ontvanke
lijk is, daar de zetel van het openbaar 
ministerie in het hof van beroep bezet 
werd door de heer procureur-genern al ; 
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Voor- zover de voorziening gericht is te-
gen de procureur-generaal : , 

Over het enig middel, schending van 
artikel 97 cler Grondwet en van artikel 2, 
2°, van het besluit-wet van 19 September 
1945 betreffencle cle epuratie inzake bur
gertrouw: 

Overwegencle dat de aanlegger, door het 
vonnis a q1w afgewezen van het verzet 
clat hij geda:m hacl tegen zijn inschrijving 
door de. krijgsauditeur op de lijst der per
sorren die levenslang vervallen zijn van de 
rechten, voorzien bij artikel 123semies van 
het Strafwetboek, wegens toetreding tot 
een partij, beweging of organisme van po-

. litieke of culturele aard, wimneer het al
gem~en bekencl was dat die partij, die be
wegmg of dit organisme de politiek, de 
p~·opagancla of de plannen van de vijand 
chenclel_l, v66r het hof van beroep, bij re
gelmatlg .neergelegcle conclusies, heeft 
staancle g·ehouden dat de toetreding om 
onder de toepassing te vallen van 11e't be
sluit-wet, bewust, vrijwillig en overwogen 
moet geweest zijn, en dat clit in cas?t het 
geval niet is ; ' 

Overwegende dat, om clit verweermidclel 
te beantwoorclen, het arrest zlch beperkt 
bij cle vaststelling, dat de betichte zich 
in 1941 bij de rexistische partij heeft in
geschreven, aan cleze een bijclrage heeft 
gestort en op het dagblacl Le Pa'{Js Reel, 
geabonneercl was; dat het arrest nit deze 
vaststellingen afieidt dat aanlegger onder 
de toepassing valt van artikel 2, § 2 van 
het besluit-wet van 19 September 1945; 

Overwegencle dat dergelijk antwoorcl de 
vraag onzeker laat of de rechter in rechte 
geoordeelcl heeft dat becloeld besluit-wet, 
om toepasselijk te zijn, niet vergde dat de 
t?etreding van aanlegger bewust, vrijwil
hg en overwogen moet geweest zijn, ofwel 
of hij in feite geoordeeld heeft dat die 
toetrecling wegens de hiervoren vermelcle 
omstancligheden, waarop het arrest wijst, 
dat karakter vertoonde; 

Overwegende dat cleze dubbelzinnigheicl 
van de beweegredenen gelijkstaat met 
een gebrek aan motivering; dat zij het 
Hof van verbreking niet toelaat zijn toe
zicht op de wettelijkheid van de bestreden 
beslissing uit te oefenen en alzo de in het 
middel aangeduide bepaling schendt · 

Om die reclenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt clat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de regis
ters van het Hof van beroep te Luik en 
clat melding er van zal gemaakt worden 
op de kant van de vernietigde beslissing; 
legt de kosten ten laste van de Staat be
halve deze medegebracht door het i~ de 
zaak betrekken van de krijgsauditeur-, die 
ten laste van aanlegger zullen blijven · 
verwijst de zaak naar het Hof van be: 
roep te Brussel. 

27 Februari 1947. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, H. Fauquel, voorzitter. - Ve1·slag-

gever_. H. Vitry. - Gelijkl·uidende conclu
s·ie, H. Janssens de Bisthoven, advocaat-
generaal. · 

2e KAMER. - 27 Februari 1947. 

REOH'l'ERLIJKE MACHT. - BJ!;SLUIT
WET GENOMEN KRACH'fENS DE WETTEN VAN 
7 SEPTEMBER 1939 EN 14 DECEMBEH 1944. 
- BEWERING DAT RET NIET GRONDWETTELIJK 
IS.- 0NTSNAPT AAN DE BEOORDELING VAN RET 
HOF VAN VERBREKING INDIEN NIET WORDT AAN
GEVOERD DAT RET BESLUIT-WET BUITEN RET 
KADEH GAAT VAN DE BUITENGEWONE MACRTEN. 

Het Hot van verb1·elcing onderzoekt de ge
grondheid niet van het middel, waarbij 
wonlt beweenl dat een besl?tit-wet, ge
nomen k1·achtens de wetten van 7 Sep
~embe1· 1939 en 14 December 1944, niet 
-m ove1·een~temming· is met de grondwet, 
wunneer met wo1·dt aangevoerd dat het 
besl?t-it-wet bu-iten het leader gaat van 
de aan de Koning doo1· die wetten toege
lcende buitengewone mach ten (1). 

(nroux.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 J uli 1946 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel, schending van 
het geloof dat client gehecht aan de con
clusies, en over het tweede middel scherr
ding. van artikel 97 der Grondwet, ~loordat 
het arrest redeneert alsof het door de 
aanlegger in zijn conclusies voorgesteld 
verweer er op neerkwam te zeggen dat 
~let besluit van 8 Augustus 1945 onwettelijk 
1s omdat de door cle minister vastgestelde 
prijs lager is dan de normale prijs van 
de melk, clan wanneer de conclusies de 
kostende prijs van de melk bedoelden : 

Overwegende dat het arrest de conclu
sies van aanlegger verwerpt op deze grond 
dat cle hoven en rechtbanken het ministe
rieel besluit van 8 Augustus 1945 moeten 
toepassen wanneer het overeenstemt met 
het besluit-wet van 22 Januari 1945, waar-. 
van het de uitvoering is; 

Dat het arrest cleze overeenstemming 
vaststelt en, dienvolgens wettelijk gemo
tiveerd is; ' -

Overwegencle clat de beschouwingen van 
het arrest, betreffende de normale prijs 
van de melk, overbodig zijn en dat de 

(1) Zie verbr., 27 Januari, 10 Februari 
28 Juni en 5 Juli 1943 (A•·r. Ve•·br., 1943: 

· blz. 14, 40, 150 en 157; Bull. en PAsrc., 1943, 
I, 32, 61, 273 en 282); 7 October en 9 Decem
ber 1946 (A•·r. JT e•·br., 1946, blz. 326 en 432; 
Bull. enPASIC., 1946, I, 353 en 468). 

' 
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middelen dienvolgens, bij gebrek aan be
lang, niet ontvankelijk zijn; 

Over het derde en het vierde middel, 
schending vim attikelen 11 en 107 der 
Grondwet, doordat het arrest, door te be
slissen dat cle vraag, of het ministerieel 
besluit van 8 Augustus 1945 overeenkom
stig het besluit-wet van 22 Januari 1945 
is, niet client onder ogen genomen, aan de 
uitvoerencle macht . het recht toekent te 
onteigenen zoncler billijke schacleloosstel
ling: 

Overwegende dat de middelen het be
sluit-wet van 22 Januari 1945 bestrijclen, 
evenwel zonder aan te voeren dat dit Ue
sluit-wet buiten het kader gaat der wetten 
van-' 7 September 1939 en 14 December 
1944, krachtens welke het genomen werd ; 

Dat dergelijke kritiek aan cle beoorde
ling cler hoven en rechtbanken ontsnapt; 

En overwegende dat de substantHDe of 
op straf van nietigheicl voorgeschreven 
rechtsvormen werclen nageleefd en clat cle 
uitgesproken veroordelingen overeenkom
stig cle wet zijn ; 

Om die reclenen, verwerpt cle voorzie
ning ; veroorcleelt cle aanlegger tot cle kos
ten. 

27 Februari 1947. - 28 kamer. - Voor
zitte1·, H. Fauquel, voorzitter. - Ve1·slag
gevm·, H. cle Oocqueau des Mottes. 
Gelijlolnidende aoncl·nsie, H .. Janssens cle 
Bisthoven, aclvocaat-generaal. 

2e KAMmR. - 3 Maart 1947. 

1° WET. -MINISTERS VAN DE KONING DIE DE 
WETGEVENDE MACHT UITOEFENEN. - ZIJN 
ALLEEN BEVOEGD OM TE OORDELEN OF DE LE
VENSBELANGEN VAN DE NATIE VERGEN DAT EEN 
WETTELIJKE BESCHillKING DRINGEND MOET 
WORDEN GETROFFEN. / 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -
BESLUITEN VAN 30 DECEMBER 1940 EN 
2 MAART 1942. - VOOR TIJDELIJK GELDI"G 
GEHOUDEN DOOR RET BESLUI'l'-WET VAN 5 MEl 
1944. - MOETEN WORDEN TOEGEPAST DOOR DE 
RECHTERLIJKE MAG'HT. 

1 o De in 1·aad vergade1·de ministers van 
de Koning, die de wetgevende maaht 
ttitoefenen in het ttitzonderli:ilc geval 
voo1·zien bij a1·tilcelen 79 en 82 van de 
Grondwet, zijn alleen bevoegd om te 
oordelen of cle levensbelangen van cle 
Natie ve1·gen clat een wettelijlce be
schilclcing cldnyencl zmt wonlen getrof
fen voo1·aleer vom· cle wet,qevende lca
mm·s cle onmogeUjlcheicl tot vergade'!"en 
wenl opgehe-ven (1). 

(1) Verbr., 27 Mei 1946 (A1•·. Verb1·., 1946, 
biz. 204; 'Bull. en PASIC., 1946, I, 222). 

2° De beslniten van 30 Decembe1· 19.W en 
2 Maart 1942, genomen cloor de secreta-
1"is-genemal van het Ministerie van 
financien, wm·den dom· a1·tilcel 3 van het 
beslttit-wet van 5 M ei 1944 voor tijclelijlc 
yeldig gehottden te rekenen van de da
tnm van hnn inwerlcingt1·eMn.g_; niette
genstaande het tijdelijlc lcamlcter van 
httn geldigheid, moeten zij wo1·den toe
gepast doo1· cle 1·eahterl-ijlce macht (2). 

(LOONTJENS, T; BEHEER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het arrest, op 
28 Mei 1945 door het Hof van beroep te 
Gent op tegenspraak gewezen; 

Over het enig miclclel tot verbreking, 
schending van artikelen 26, 97 en 110 der 
Gronclwet, 1 van cle wet van 7 SeptP.mher 
1939, 5 van cle wet van 10 Mei 1940,. van 
het enig artikel van het koninklijk be
sluit nr 202 van 9 September 1935, be
krachtigd bij het enig artikel, 67°, van de 
wet van 4 Mei 1936, 35, § 4, en 39 der wet
ten betreffencle cle inkomstenbelastingen, 
samengeschakelcl bij koninklijk besluit 
van 12 September 1936 : 1 o cloorclat het 
bestreden arrest beslist heeft, clat, ten 
aanzien van het besluit-wet van 5 Mei 1944, 
in het Staatsblacl van 1 September 1944 
gepubliceercl, cle artikelen 16, § 2, van het 
besluit van cle secretaris-generaal' van het 
ministerie van financil:\n del. 30 December 
1940 en 3 van het besluit van cle secretaris
generaal van hetzelfcle ministerie del. 
2 Maart 1942, alhoewel nietig, hun toepas
sing moesten krijgen omclat cle wetgevencle 
macht hun cle bekrachtiging van de wet 
heeft gegeven, dan wanneer de regering 
het recht :U.iet had wetten te maken inzake 
belastingen, juist op het ogenblik waarop 
de wetgevencle macht de haar door cle 
Grondwet toegekende zencling ging kun
nen hernemen, en het recht niet had cle 
door haar zelf nietig verklaarde akten gel
dig te maken, en dan wanneer, zelfs· in de 
veronderstelling clat de regering clit recht 
zou gehad hehben. cle door cle secretaris
generaal genomen beschikkingen nog geen 
clefinitief knrakter hebben vermits de re
gering clienaangaancle nog geen houding 
heeft aangenomen; 2° cloorclat, subsicliair
lijk, het bestreden arrest het micldel niet 
heeft beantwoorcl, afgeleicl nieruit clat het 
ten onrechte was clat cle door het juriclisch 
wezen, - waarvan cle aanlegger een der 
ve)lnoten was, - niet uitgekeerde sam
men werden aangeslagen in zijnen hoofcle, 
ten minste in de aanvullencle personele 
belasting, die beheerst ge~Ieven was bij 

(2) Verbr.; 27 Mei 1946, twee arresten 
(A•·r. Verb1·., 1946, biz. 203 en 204; Bull. en 
PAsrc., 1946, I, 222); 2'4 Juni 1946 (An·. Ve1·b,.., 
1946, biz. 235; Bull. en PAsrc., 1946, I, 255). 
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het niet gewijzigcl artikel 39 der samenge
schakelcle wetten op de inkomstenbelas
tingen : 

Over het eerste onclercleel van het mid
del : 

Overwegende clat' uit het bestreden ar
rest blijkt dat de aanslag, waarover het 
geschil loopt, gevestigd wercl bij toepas
sin~ der besluiten van 30 ':December 1940 
en 2 Maart 1942 door de secretaris-gene
raal van het ministerie van financien ge
nomen, besluiten die krachtens het besluit
wet van 5 Mei 1944, artikel 3, tijdelijk 
verplichtend zijn; 

Overwegende da t het mid del a an de in 
raad vergaderde ministers het recht out
kent dergelijk besluit-wet inzake belas
tingen te nemen, om de reden /da t de wet 
vari 7 September 1939 hun deze macht niet 
overg·edragen heeft en dat er, op 1 Sep
tember 1944, voor de Kamers geen on
mogelijkheid meer bestond binnen kort te 
vergaderen; 

Overwegende dat het hierboven aange
duid besluit-wet niet genomen werd 
krachtens cle aan de Koning door de wet 
van 7 September 1939'·toegekende mach
ten; dat het door een analogische toepas
sing is van artikelen 79 en 82 der Grond
wet, dat, wijl de Kamers niet konden ver
gaderen en de Koning zich in de onmoge
lijkheicl bevoncl te regeren, de in raad 
vergaderde ministers; met clit besluit-wet 
te nemen, de grondwettelijke machten 
van cle Koning hebben uitgeoefend, name
lijk cle wetgev~ncle macht om de beschik
kingen te nemen welke de verdediging van 
het grondgebied en cle levensbelangen van 
de Natie vereisten; 

Overwegende dat zij, na de nietigheid te 
hebben vastgesteld van de besluiten welke 
tot grondslag dienen van de i:l;ming, deze 
niettemin als tijdelijk gelclig hebben aan
gezien; 

Overwegende dat, wijl het besluit-wet 
van 5 Mei 1944 de waarde heeft van een 
interpreterende wet, het door de rechter
lijke macht, krachtens artikel 28 der 
Gromlwet en ar.tikel 5 van de wet van 
7 Juli 1865, moet toegepast worden; 

Overwegende dat, onder de hierboven 
aangehaalde omstancligh~den, de in raad 
vergaderde ministers alleen bevoegd wa
ren om te oordelen of de levensbelangen 
van de Natie vereisten dat de beschikkin
gen, vervat in het besluit-wet van 5 Mei 
1944, dringencl zouden getroffen worden, 
zelfs alvorens voor de wetgevende Kamers 
de onmogelijkheid tot vergaderen werd 
opgeheven; 

Overwegende, eindelijk, dat het tijdelijk 
karakter van de geldigheid van een be
sluit de hoven en rechtbanken niet kan 
toelaten alle toepassing er van te weige
ren; 

Dat het middel in zijn eerste onderdeel 
in rechte niet opgaat; 

Over het tweede onderdeel van het micl
del : 

Overwegende dat, noch nit het bestreden 
arrest, noch uit enig ander stuk van cle 
proceclure waarop het Hof acht kan slaan, 
blijkt dat de aanlegger, v66r de rechter 
over de grond, een middel voorgesteld had 
gegrond op artikel 39 cler samengescha
kelde wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen ; 

Dat het midclel in zijn tweede onder
dee! in feite niet opgaat; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt de aanlegger tot de 
kosten. 

3 Maart 1947. - 2e kamer. - Voo1·zitter·, 
H. Wouters, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Versla.rJ,qeve1·, H. Bail. - GeUjlc
luiclencle conchtsie, H. Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 3 Maart 1947. 

VOORZIENING IN VERBHEK1NG. 
IN ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTIN
GEN. - NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. - VER
ZOEKSCHRIFT NEERGELEGD DOOR EEN LAST
HERBER OP DE GRIFFIE VAN RET HOI' VAN BE
ROEP. - LASTHEBBER WELKE NIET RECHT
VAARDIGT. ZIJN MACHT TE HEBBEN GEKREGEN, 
HETZIJ VAN EEN WETTELIJK OF S'l'ATUTAIR 
ORGAAN, HETZIJ VAN EEN PERSOON DIE ZELF 
EEN BIJZONDERE MACHT HEEFT GEKREliEN VAN 
DERGELIJK ORGAAN. -- VOORZIENING NIET ONT
VANKELiJK.' 

In zalcen van rechtstr·eekse belastingen, 
is niet ontvanlcelijlc cle voo1·ziening inge
stelcl cloo1· het. neerleggen, op cle ,q·riffie 
van het hot van beroep, van het ve1·
zoeksclwift tot verln·eking cloor· een last
hebber wellce niet rechtvaa1·cligt z'ijn 
macht te hebben gelcregen, hetzij van 
een wettelijlc of stat~ttai1· orgaan van cle 
vennootschap, hetz-ij van een persoon 
clie zelf van een de1·gelijlc o1·gaan de 
macht heett ontvangen om op zijn bettrt 
claartoe bijzonde1·e macht te ge·ven (1). 

(N. V. << BROUWERIJ ROMAN ll, 
T. IiEH~;ER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 April 1946 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

(1) Verbr., 8 Januari 1940 (1Jull. en PAsiC., 
1940, I, 2 en de nota); 5 Mei 1941 (ibid., 1941, 
I, 181); 14 Juli 1941 (ibid., 1941, I, 301, en de 
nota 1); 20 Januari 1944 (ibid., 1944, I, 162); 
21} J anuari 1947 (zie hager, blz. 15; Bull. en 
PASIC., 1947, I, 21). 


