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29 Mei 1947. - 16 kamer. - Voo1·zitte1·, 
H. Soenens, eetste :voorzitter. - Verslag
_qever, H. Louveaux. - Gelijkhtidende 
conclltsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt. 
- Pleiter, H. Van Leynseele. 

26 KAMER. ~ ~ Junj 1947, 

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. 
YERWIJZING DOOR DE RAADKAMER VAN EEN 
MISDAAD NAAR DE CORRECTIONELE HECHT
HANK. - GEEN VOORAFGAAND ONDEHZOEK. -
W ETTELIJKHEID. 

De wettelijlcheid van een beschilclcing, 
waaTdom· de ~·aadlcameT, verzachtende 
omstandigheden aannenwnde, de van 
misdaad betichte .ve1·soon naar de cor
rectionele rechtbanlc ve1·wijst, hangt 
niet af van het bestaan van door de 
onderzoelcsrechter verrichte daden van 
onde1·zoelc (1). (Wet van 23 Augustus 
1919, art. 3.) 

(VOGEL.) 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 Februari 1947 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste mtddel, afgeleid hieruit 
dat de medebetichte, buiten eisers weten, 
zich erbij bepaald heeft op de facturen 
fiscale zegels te plakken en deze te ver
nietigen : 

Overwegende dat dit middel uitsluitend 
op feitelijke beschouwingen steunt die 
aan het toezicht van het Hof ontsnappen; 

·waaruit volgt dat het niet ontvanke-
lijk is; / 

Over het tweede middel, afgeleid hier
uit dat er eigenlijk geen onderzoek is 
geweest, daar de onderzoeksrechter zich 
erbij bepaald heeft v66r de raadkamer, en 
dit in criminele zaken, verslag uit te bren
gen: 

Overwegende dat ·artikel 3 .van de wet 
van 23 Augustus 1919 de wettelijkheid van 
de beschikking, waarbij de raadkamer, 
verzachtende omstandigheden aanne
mende, de betichte naar de correctionele 
rechtbank verwijst, niet doet afhangen 
van het bestaan van door de onderzoeks
rechter verrichte daden van onderzoek; 

Dat het middel in rechte niet opgaat; 
Over het derde middel, afgeleid hieruit 

dat noch het vonnis noch het arrest pre
ciseren of de aanlegger veroordeeld is 

(1) Zie verbr., 6 Mei 1942 (Arr. Vm·br._, 1942, 
blz. 49; Bull. en PAsra., 1942, I, 112. Zie de 
nota 3, biz. 113). 

hoofdens valsheid of hoofdens medeplich
tigheid; 

Overwegende dat de aanlegger naar de 
correctionele rechtbank verwezen werd 
hoofdens valsheid en gebruik van valse 
stukken om << de inbreuk uitgevoerd te 
hebben of om aan haar uitvoering recht
streeks medegewerkt te hebben >>; dat het 
vonnis de betichting bewezen verklaart; 

Dat het bestreden arrest beslist dat de 
door de eerste rechter vaststaand ver
klaarde feiten bewezen zijn, alzo aan
duidend dat de aanlegger veroordeeld 
wordt als dader van de valsheid en van 
het gebruik er van, en niet als mede
plichtige; 

Waaruit volgt dat het middel in feite 
niet opgaat; · 

Voor 't overige, overwegende dat de 
substantHHe of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen nageleefd 
werden en dat de uitgesproken veroorde
lingen overeenkomstig de wet zijn ; 

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

2 Juni 1947. - 26 kamer. - Voonzitter 
en vm·slaggever, H. Fauquel, voorzitter. 
- Gelijlchtidende conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal. 

26 KAMER. ~ 2 Juni 1947, 

1° VOORZIENING IN VERBREKIY..TG. 
- STRAFZAKEN. - VOORZIENING DOOR RET 
BEHEER VAN FINANCJj~N, VERVOLGENDE PARTIJ. 
- GEEN HETEKENING. - VOORZIENING NIET 
ON1'VANKELIJK. 

2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. -
DOUANEN EN ACCIJNZEN. - MISDRIJF GE
STRAFT MET HOOFDGEVANGENISS1'RAF EN GELD
BOETE. - VONNIS VAN ONHEVOEGDHEID. -
GEEN HOGER HEROEP DOOR RET HEHEER. -
HOGER HEROEP DOOR RET OPENBAAR MINIS
TERIE. - 0NTVANKELIJKHEID. 

3° HOGER BlDROEP. - STRAFZAKEN. -
DOUANEN EN ACCIJNZEN. - MISDRIJF GE
STRA!>T MET HOOFDGEVANGENISSTRAF EN GELD
BOE1'E. - VONNiS VAN ONBEVOEGDHEID. -
VEHNIETIGING OP RET ENKEL HOGER. BEROEP 
VAN RET OPENBAAR MINISTER-IE. - TOT ZICH 
1'REKKEN VAN DE ZAAK. - VONNIS OVER DE 
GROND OP DE VORDERING VAN RET BEHEER EN 
DEZE VAN RET OPENBAAR MINISTERIE. 

1° Is niet ontvanlcelijlc, de vooTziening van 
h'et behee1· van financien, ve1·volgende 
pa1'tij, die niet betelcend weTd aan de 
pa1·Uj tegen wellce ze ge1·icht is (2). 
(Wetboek van strafvor(lering, art. 418.) 

(2) Sie verbr., 13 November 1946 (Bull. en 
PA.src., 1946, 1, 409). 
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2o W anneer de C01Yectionele 1·echtbanlc 
zich onbevoegd heeft verklaanl om lcen
nis te nemen van ae vervolging wegens 
een inbre1~k op de wetten op de do7tanen 
en accijnzen met hoofclgevangenisstnkf 
en met gelclboete gest1·a[t, maalct het ge
br'ele ·aa;n, voonzierving in hager beroep te
gen · clit vonnis vanwege het behee1·, het 
hager be·roep van. het openbaa1· ministe-
1'ie niet onontvanlcelijlc (1). (Wetboek 
van strafvordering, artikel 202 [wet van 
1 Mei 1849, art. 7] ; wet van 26 Augustus 
1822, artt. 208 en 247). 

3° H et hof van oemep b'ij hetwellc, op het 
enlcel hoge1· beroetJ van het openbaa1· 
ministe1··ie, aanhangig werd gemaakt 

· een vonnis va1i onbevoegdhe·id, 7titge-
81J1'0lcen op vm·volging van een inb1·e1~k 
op de wetten betreffende de do1~anen 
en acC'ijnzen, met hoofdgevangenisstraf 
en met gelclboete gest1·att, moet, indien 
het dit vonnis ve1·n·ietigt, de omnd van 
de zaak tot zich trelclcen, en 1~itsp1·aak 
cloen zowel op ae vordedng van het be
heer als 011 deze van het openbaar mi
nisterie (2). (W etboek van strafvorde
ring, art. 215; wet van 26 Augustus 
1822, art. 247.) 

(PROCUREUR-GENERAAL TE LUIK 
EN BEHEER VAN FINANCIEN, T. OTTO.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 Januari 1947 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Overwegende dat cle voorziening inge
steld door het beheer van financien, ver
volgende partij, aan de partij tegen welke 
ze gericht is niet schijnt betekend te zijn 
geweest; dat ze dus niet ontvankelijk is 
(Wetboek van strafvordering, art. 418); 

Betreffende de voorziening van het 
openbaar ministerie : 

Over het middel van ambtswege, scherr
ding van artikelen 202 van het Wetboek 
van strafvordering, 208 en 247 van de wet 
van 26 Augustus 1822 : 

Overwegende dat de verweerder v66r de 
Correctionele Rechtbank te Neufchateau 
gedagvaard werd, ten verzoeke van het 
beheer van finariciiln, wegens sluikinvoer 
van een autorijtuig en van waren die het 
vervoercle, inbreuk welke gestraft worclt 
met hoofdgevangenisstraf en met geld
boete;· 

Overwegende dat deze rechtbank zich 
onbevoegd heeft verklaard omdat uit de 

(1) Zie de nota's 2 en 3 onder verbr., 16.De
llember 194() (Bull. en PAsrc., 1940, I, 319); 
vergel. verbr., 25 Juni 1934 (ibid. 1934 I 
337).. ' ' ' ' 
. (2) Arg. verbr., 12 April 1921 (Bull. en 
PAsrc., 1921, I, 319) en mota 3. 

stukken van het dossier blijkt dat de be
tichte militair is ; 

Overwegende dat het openbaar minis
terie alleen tegen clit vonnis hoger beroep 
heeft ingesteld ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
clit hoger beroep niet ontvankelijk ver
klaart om reden dat het gebrek aim hoger 
beroep vanwege het beheer van financien, 
bij toepassing van artikelen 208 en .247 
van de wet van 26 Augustus 1822, de niet
ontvankelijkheid van het hoger ·beroep 
van het openbaar ministerie medesleept; 
· Overwegende dat, uit het enig feit dat 
het beheer geen hoger beroep heeft inge
steld tegen de beslissing van onbevoegd
heicl in zake geveld, men niet mag aflei
den dat het beheer over zijn vordering 
een dacling zou getroffen hebben of dat 
het afstand er van zou gedaan hebben; 

Dat deze onthonding, voor het beheer, 
noch het vermogen uitsluit zijn vordering 
v66r. een andere rechtsmacht te vervolge,n, 
noch zijn inzicht ze er v66r te brengen; 

Overwegende dat het hoger beroep van 
de procureur des Konings ertoe strekte, 
benevens de wijziging van de beslissing 
van onbevoegclheid, de veroordeling te be
komen van betichte tot de straffen waar
van het aan het openbaar ministerie toe
behoort de toepassing te vervolgen ; 

Overwegende, weliswaar, dat de verde
ring van het openbaar ministerie, krach· 
tens artikel 247 van de wet van 26 Augus
tus 1822, ondergeschikt zijnde aan deze 
van het beheer van financien, het hoofd
zakelijk tussen dit beheer en de betichte 
is dat de vraag nopens de schuld moet be
handeld worden, clerwijze dat de rechter 
over de grond de straffen waartoe. de vor
dering van het openbaar ministerie strekt, 
slechts mag toepassen, indien de betichte, 
op de vervolging van het beheer, aan de 
inbre]Jk schuldig is verklaard; 

Overwegende echter dat het gebrek aan 
hoger beroep van het beheer de toepas
sing van deze regel niet belet; 

Overwegende, inderdaad, dat krachtens 
artikel 215 van het Wetboek van str:lf
vordering, indien het hof van beroep de 
beslissing van onbevoegdheid te niet deed, 
het over de grond moest statueren; dat 
deze bepaling niet beperkend is en dat ze 
geen enkel onderscheid maakt naargelang 
van de partij waarvan het hoger beroep 
uitgaat, dat de kennisneming van de zaak 
aan de rechter in hoger beroep opclraagt; 
cUtt daaruit volgt, dat in casu, indien het 
hof van beroep de beslissing van onbe
voegdheid op het verhaal van het open
baar millisterie te niet deed, het, zoals de 
eerste rechter het had moeten doen, ten 
gronde moest statueren zowel op de vor
dering van. het beheer van financien, als 
op deze van het openbaar ministerie; 

Overwegende dat daaruit volgt dat, noch 
de regel nopens de ondergeschiktheid van 
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de vordering van het openbaar ministerie 
aan deze van het beheer, noch deze die 
voorschrijft dat op. deze twee vorderingen 
door een en hetzelfde vorinis gestatueerd 
worde, er zich tegen verzetten dat het 
boger beroep van het openbaar ministe
rie door het hof zou ontvangen worden, 
behalve voor cUt laatste, in geval van ver
nietiging van de beslissing waartegen bo
ger beroep, cle debatten over de grond cler 
zaak naar een volgende terechtzitting te 
verschuiven ten einde het bel1eer toe te 
laten zich er te laten vertegenwoordigen 
om zijn vordering te steunen ; 

Om clie redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de regis
ters van het Hof van beroep te Luik en 
dat melding er van zal gemaakt worden 
op de kant van de vernietigcle beslissing; 
veroordeelt de verweercler tot cle kosten, 
behoudens cleze betreffencle de voorziening 
van het beheer die ten laste van de Staat 
blijven; verwijst de zaak naar het Hof 

- van beroep te Brussel. 

2 Juni 1947. - 2• kamer. - Voorzitter, 
H. Fauquel, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
fl. Vitry. - GeUjlcluidende conclu-sie, 
H. Roger .Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. 

2e KAMER. - 2 Juni 1947. 

1° HEJRZIENING. - VEROORDELING TOT 
EEN ENKELE STRAF HOOFDENS VERSCHEIDENE 
MISDRIJVEN. - .AANVOERING VAN EEN NIEUW 
FElT WAARUIT DE ONf>OHULD VAN DE VEROOR
DEELDE BETREFFENDE EEN VAN DE MISDRIJVEN 
BLIJKT VOORT TE VLOEIEN. - STRAF DIE 
GERECHTVAARDIGD BL1JFT DOOR DE ANDERE 

·MISDRIJVEN. - VERZOEK TOT HERZIENING 
ONTVANKELIJK. 

2° HERZIENING. - VEROORDELING DOOR DE 
. MILITAIRE REOHTSMAOHT. - NIEUW FElT. 
- VERWIJZING VOOR ONDERZOEK. NAAR EEN 
ITOF VAN BEROEP. 

1° w anneer een enlcele strat hootdens ver
scheidene misd1'ijven we1·d uitgesproken 
is een 1·egelinatig ingediende aanvmag 
tot herziening, die op de aanvoer·ing 
stetmt van een niettw feit, waantit het 
bewi.js zmt spntiten van de onschuld van 
de veroonleelde betreffende een van de 
misdrijven, ten opzichte van dit laatste 
ontvankelijlc, zelfs wanneer de straf 
doo1· de andere misdl'ijven wettelijk 
ge1·echtvaanligd is (1). (Wetboek van 

(1) en (2) Sic verbr., 2 December 1946 (A1·1·. 
Ve1·br., 1946, biz. 427; Bull. en PAsrc., 1946, 
I, 459, en de conclusie van het openbaar minis
terie). 

strafvordering [wet van 18 Juni 1894], 
art. 443, 3°, 444 en 445.) 

2° Wannee1· het Hot een aanvraau tot he1·
ziening ontvangt, tegen een door de 
militai-re n3chtsmacht ttitgesp1·oken ver
oo1·deling ge1·icht en op een niettw feit 
uestem~d, waantit de onschttld van de 
ve1'001'deelde zou voortvloeien, beveelt 
het dat de acmm·aag door een hot van 
beroep zal onderzocht wo1·den (2). (Wet
boek van strafvordering [wet van 
18 Juni, 1894], art. 443, 3°, en 445, clerde 
alinea.) 

(HARVENGT, T. SIMON.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het verzoekschrift 
del. van 22 November 1946, getekend door 
.iW' Henri Simont, advocaat bij het Hof 
van verbreking, en waarbij cle heer Fran
r;ois-Nicolas Harvengt, landmeter, wo
nende te Strepy-Bracquegnies, Pave de 
Roeulx, 84, thans aangehouden, de her
ziening aanvraagt van een arrest op 
13 Februari 1946 op tegenspraak door het 
Militair Gerechtshof, zetelende .te Brussel, 
gewezen, dat hem schuldig verklaart om 
in llet rechterlijk arrondissement Bergen 
of elders fn Belgie, in oorlogstijd, als da
cler of mededader, v66r en na 29 Januari 
1943, de bfj artikel ll8bis van het Straf
wetboek voorziene inbreuk te hebben ge
pleegd, alsook om, v66r de 29 J anuari 
1943, aan de vijand met kwaad opzet te 
hebben aangegeven Jean-Pierre Dee, Yvon 
Descamp, Leon Leeman, .Alexandre Marcq, 
Jean-Baptiste Leblond en I!'ernand Si
mon die, Leblond en Descamps uitgezon
dercl, een vrijheidsberoving van meer dan 
een maand hebben ondergaan, met de om
stancligheicl clat claaruit voor Dee en Si
mon,. hetzij een ongeneesbaar blijkencle 
ziekte, hetzij een. bestenclige onbekwaam
heid tot persoonlijke arbeicl, hetzij een 
erge verminking voor gevolg heeft gehad ; 
dat gezegd arrest hem wegens die feiten, 
bij toepassing van artikelen 61 en 62 van 
het Strafwetboek, tot levenslange hech
tenis veroorcleelt; 

Overwegencle clat clit arrest in kracht 
van gewijscle is gegaan; 

Overwegencle clat ··de veroorcleelcle tot 
staving van zijn aanvraag beweert dat 
het bewijs van zijn onschuld, betreffencle 
de inbreuken van aangifte aan de vijancl, 
schijnt te volgen uit zekere feiten die 
zich voorcleclen seclert zijn veroorcleling, 
alsook uit een omstancligheid die hij niet 
in staat was te bewijzen ten tijde van het 
gecling, te weten zekere vertrouwelijke 
mecleclelingen van personen die, de echte 
schulcligen kennencle, hem door hun ver
klaringen van deze betichtingen z~mclen 
kunnen verschonen ; 

Gelet op het met reclenen omkleecl, gun-
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stig en bij het verzoekschrift gevoegd 
advies van clrie advocaten bij het Hof van 
beroep te Brussel, met tien jaar inschrij
ving op de lijst; 

Gelet op de aanmaning om tussen te 
komen, op 23 November 1946 ten verzoeke 
van eiser aan de burgerlijke partij Fer
nand Simon, betekend; 

Gelet op het verzoekschrift om tussen 
te komen, ter griffie van dit hof op 23 Ja
nuari 1947 · neergelegcl door Fernand Si
mon, in hoedanigheid van burgerlijke 
partij; • 

Overwegende dat de aanvraag tot her
ziening slechts de inbreuken van aan
gifte aan de vijand bedoelt; 

Overwegende dat de tussenkomende bur
gerlijke partij een grond van niet-ontvan
kelijkheid aanvoert afgeleid nit het ge
brek aan belang, daar de straf van !evens
lange hechtenis, bi1iten de misdaden en 
wanbedrijven van aangifte, gerechtvaar
digd blijft voor de. inbreuken op arti
kel 118bis van het Strafwetboek, principe 
waarvan artikel 443, 3°, alinea 4, van bet 
Wetboek van strafvorclering een toepas
sing maakt; 

Overwegende dat de theorie van de ge
rechtvaardigde straf, in principe, haar 
toe]mssing niet mag krijgen, in zake her
ziening; dat, zo deze regel aangenomen 
wordt voor de gewone verhalen in cassa
tie, de reclen daarvan bestaat in het feit 
clat het Hof van cassatie,. betreffencle de 
uitgesproken straf, slechts als opdracht 
heeft na te gaan of de straf in rechte 
gerechtvaarcligd is; 

Overwegende dat deze beschouwing niet 
clienencl kan ingeroepen worden in een 
verzoek tot herziening, dat niet gesteund 
is op een vergissing in de toepassing cler 
wet, doch op een feitelijke vergissing; 

Overwegende dat, zo de wetgever, in 
artikel 443, 3°, alinea 4, van het Wetboek 
van strafvordering een alleenstaande toe
passing van de theorie van de, gerecht
vaarcligde straf gemaakt heeft, deze be
paling uitzonderlijk is en uitsluitend het 
geval bedoelt waarin op eiser toepassing 
van een zwaardere strafwet werd ge
maakt dan deze die hij werkelijk overtre
den heeft, en niet het geval, waarin, zo
als in cas~t, het de onschulcl van veroor
cleelde is die beweerd wordt; 

Overwegende dat de door aanlegger in
geroe11en feiten, de bij artikel 443, 3", van 
het W etboek van strafvorclering gewij
zigd door de wet van 18 Juni 1894, ver
eiste elementen uitmaken, om de aan
vrang tot herziening van zijn veroorde
ling toe te laten; 

Gezien de artikelen 443, 444 en 445 van 
het W etboek van strafvordering; 

Om die redenen, verwerpt de grond van 
niet-ontvankelijkheid; ontvangt de tus
senkomst en de aanvraag; beveelt .dat het 
Hof van beroep te Brussel tot het. onder-

zoek zal overgaan ten einde na te gaan 
of de in het verzoekschrift opgesomde 
feiten afdoende genoeg schijnen om aan
leicling te geven tot herziening van het 
arrest gewezen door het Militair Gerechts
hof, zetelende te Brussel, de 13 Februari 
1946, voor zoveel het de aanvrager ver
oorcleelt wegens aangifte aan de vijand; 
en gezien cle staat van ontzetting van de 
veroordeelcle, benoemt 1\'Jr Henri Simorit, 
aclvocaat ;bij het Hof van cassatie, als 
ctuator tot zijn verdecliging, die b.em tij
dens de procedure in herziening zal ver
tegenwoordigen; behouclt de kosten voor. 

2 Juni 1947. - 2• kamer. - Voonzittm·, 
H. Fauquel, voorzitter. - V£wslagge·ve!·, 
H. Giroul. - Gelijklttidende concl~tsie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. - Pleiter, H. Simont. 

2" KAMER. - 2 Juni 1947, 

VERBREKING. - BEVOEGDHEID. ·~- BE
SLISSINGEN GEVELD IN S'l'RAFZAKEN DOOR DE 
RECHTSMACHTEN VAN DE KOLONIE. - GEE\'! 
VOORZIENING IN VERBREKING. 

Het 1·echtsgebiecl van het vel"b!"elcingshof 
strelct z·ich niet uit tot de in strafzaken 
cloo·r de hoven en ,·echtbanken van de 
/colonie gewezen besltissingen. 

(EKOFO.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het vonnis, op 
23 Januari 1947 gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Coquilhatville, zete
lende in graacl van hoger beroep; 

Over de ontvankelijkheid van de voor
ziening : 

Overwegende dat de wet van 15 April 
1924, waarbij het rechtsgebied van het 
Verbrekingshof tot Belgisch Congo uitge
breid wordt, in haar artikel 1, gewijzigd 
bij artikel 35 van de wet van 25 Fe
bruari 1925, beschikt : «Ret Verbrekings
hof doet uitspraak over de eischen tot ver
breking tegen de door de rechtbanken van 
eersten a an leg, evenals door de beroeps
hoven van Belgisch Congo, in burgerlijke 
en handelszaken, in laatsten aanleg, gewe
zen uitspraken; een decreet bepaalt, bin
nen de perken der bevoegdheid van het 
Verbrekingshof in Belgie, de andere 
eischen waarvan het zal kennis nemen Jl ; 

Overwegende dat geen enkele wetsbe
paling het rechtsgebied van het V erbre
kingshof heeft uitgebreid tot de in straf
zaken door de hoven en rechtbanken van 
de kolonie gewezen beslissingen; 

Overwegende dat zo artikel 2, alinea 3, 
van de wet van 15 April 1924, gewijzigd 
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bij artikel 35 van de wet van 25 Fe
bruari 1925, bepaalt dat : « In beteuge
lende zaken, een decreet het opschorsend 
uitwerksel van de voorziening kan belet
ten ... , enz ... >>, deze bepaling noch beslist 
noch behelst dat de eis tot verbreking in 
beteugelende zaken· bestaat; dat haar 
enige draagwijclte hierin bestaat te be
palen dat, zo de kolonia~e wetgever, ge
bruik makende van de hem bij alinea 2 
van artikel 1 verleende macht, bij decreet 
de eis tot verbreking in beteugelende 
zaken inrichtte, hij ook, bij eenvoudig 
decreet, zekere principes die in deze za
ken in voege zijn, zou kunnen wijzigen; 

Overwegende dat de wetgever noch van 
de ene noch van de andere dezer machten 
gebruik heeft gemaakt; 

Waaruit volgt dat de voorziening niet 
ontvankelijk is ; 

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

2 Juni 1947. - 2° kamer. - Voo1·zitter, 
H. Fauquel, voorzitter. - Verslaggeve1·, 
H. Giroul. - G-elijlcluidende concl~t~ie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo- · 
caat-generaal. 

2"JKAMER. - 2 Juni 1947, 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - BESLIS
SING IN HOGER BEROEP DE REDENEN VAN DE 
EERSTE RECHTER AANNEMENDE. - REDENEN 
EEN AFDOEND ANTWOORD REV ATTEND OP 'DE 
BESLUITEN IN HOGER BEROEP VAN DE BURGER
LIJKE PARTIJ. ~ BESLISSING WETTELIJK 
MET REDENEN OMKLEED. 

Door de 1·erlenen van de ee1·ste 1·echtm· 
a.an te nemen, beantwoordt de 1·echte1· 
in hoge1· beroep de v66r hem doo1· de 
btwgerlijke partij genomen beslttiten, 
wanneer deze 1·edenen een afdoend ant
'W001"d bevatten op de in gezegde. besltti
ten ingeroepen middelen (1). 

(HILGER, T. CAHNTER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 Februari 1947 gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Neufch1l.
teau, zetelende in graad van hoger beroep; 

Over het enig middel, schending van 
artikel 97 der Grondwet, doordat het be
streden vonnis de door de eiser in con
clusies ingeroepen en op feiten en rechten 

(1) Zie verbr., 16 Mei 1938 (Bull. en PAsrc., 
1938, I, 173); 28 Juni 1938 (A•·r. Ve•·b•·., 1938, 
blz. 151; Bull.- €ll PAsrc., 1938, I, 238); 6 Juli 
1938 (Bull. en PASIC., 1938, 1, 259). 

VERBR., 1947. - 12 

gesteunde middelen niet heeft beantwoord, 
voor zoveel het vonnis het aan Cahnter 
verweten feit, de berm niet te hebben ge
nomen om de helft van de rijweg af te 
staan, niet heeft beantwoord; voor zoveel 
het verzuimd heeft te zeggen of de door 
de rijkswacht opgenomen sporen beide na
gelaten waren door de voertuigen van de 
partijen; voor zoveel het vonnis het aan
gevoerd feit, dat Cahnter zijn rechter
kant verlaten had, niet heeft beantwoord,· 
en voor zoveel het de bewering van eiser 
niet heeft beantwoord, zeggende dat de 
door zijn auto nagelaten sporen bewezen 
dat hij op zijn rechterkant gebleven was : 

Overwegende dat het bestreden vomiis 
hierop wijst : « dat uit de elementen van 
het dossier blijkt dat het ongeval slechts 
kan te wijten zijn aan een ontijdige ma
namvre van Hilger » ; dat nit cleze vast
stelling, die aile font in hoofde van 
Cahnter uitsluit, moet afgeleid worden 
clat deze de berm niet moe.st volgen om de 
botsing te vermijden; 

Dat het vonnis alzo, impliciet cloch for
meel, de bewering van de conclusies, in 
het eerste onderdeel van het middel aan-
gehaald, beantwoordt; · 

Overwegende dat, bij verwijzing naar 
de motieven van de eerste rechter, de be
streden beslissing vaststelt da t de door 
de verbalisanten opgenomen sporen klaar 
en onbetwistbaar zijn; dat de auto van 
Cahnter steeds de uiterste rechterkant 
van de weg gehouden heeft; dat Hilger 
de rechterkant van de weg verlaten heeft 
en deze belemmerde zodanig clat ane krui
sing haast onmogelijk wercl; 

Dat het bestreden vonnis bij deze be
schouwingen uitclrukkelijk het gedeelte 
der conclusies beantwoorclt dat het voor
werp uitmaakt van de drie laatste on
clerdelen van het middel; 

Dat het micldel in feite niet_ opgaat; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt de eiser tot de kosten 
en tot de vergoeding van 150 frank je
gens de verweerder. 

2 Juni 1947. - 2" kamer. - voo1·zitter, 
H. Fauquel, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
H. Giroul. - G-elijlclttidende conclttsie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. 

2" KAMER. - 3 Juni 1947, 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - ARREST VAN HET MILI
·rAIR GERECHTSHOF. - MEMORIE. MEER DAN 
VI.JF DAGEN NA DE VERKLARING .VAN VOORZIE
NlNG NEERGELEGD. - HET HOF HOUDT ER 
GEEN REKENING MEE. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - MIDDEL EEN GEBREK AAN 
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<I.NTWOORD OP DE BESLUITEN INROEPENDE. -
AFDOEND ANTWOORD IN HET ARRES'r. -MID
DEL DAT GRONDSLAG MIST IN FEITE. 

go RECHTERLIJKE INRICHTING. -
SAMENSTELLING VAN DE ZEi'EL. - MAGIS
TRAAT VAN HET OPENBAAR MINISTERIE, ZIJN 
FUNCTIES WAARNEMENDE, IN DEZELFDE ZAAK, 
ACHTEREENVOLGENS IN EERSTE AANLEG EN IN 
HOGER BEBOEP. - WETTELIJKHEID. 

4° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFFEN. - GETUIGE UIT RET RECHT ONT
ZET OM IN RECHTE GETUIGENIS AF TE LEG

, GEN. - 0NDERHOOR ZONDER EED. - WE'fTE
LIJKHEID. 

5° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. -
STRAFZAKEN. - SAMENVOEGING VAN ZAKEN •. 

1}0 MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRA~'ZAKEN. - VOORZIENING VAN BETICHTE. 
- MIDDEL EEN TEN OPZICHTE VAN EEN MEDE
BETICHTE BEGANE ONWETTELIJKHEID INROE
PENDE. - 0NWETTELij·KHEID ZONDER UIT
WERKSEL OP DE GELDIGHEID VAN DE VER
OORDELING VAN ElSER. - MIDDEL NIET ONT
VANKELIJK. 

7° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - MIDDELEN BERUSTENDE OP 
FEITELIJ)rE BEWERINGEN. - BEWERINGEN 
]liET OP DE BESTREDEN BESLISSING OF DE 
STUKKEN VAN DE RECH'l'SPLEGING GESTEUND, 
OFWEL ER DOOR TEGENGESPROKEN. - MID
DEL DAT GRONDSLAG MIST IN FElTE. 

1. 0 Het· .hof houdt geen rekening met een 
memqrie neer·gelegd meer· dan vijf vrije 
dagen sedert de ver·klaring van voorzie
ning tegen een an·est van het militair 
ger·echtshof (1). (Besluitwet van 19 Oc
tober 1944, art. 5.) 

2° Mist gr·ondslag in feite, het middel een 
gebTelc aan antwoord op de besluiten 
van betichte inr·oepende, dan wanneer: 
het an·est op deze beslttiten een af
doend antwoord gegeven heett (2) . 

3° Geen enlcele wetsbepaling verzet zich 
er· tegen (lat een magistr-aat van het 
openbaar _minister-ie, in een zelfde zaak, 
aohtereenvolgens in eer·ste aanleg en in 
hager· bemep zijn fiincties waarneemt, 
indien hij bevoegd is om zijn am.bt v66r 
deze r·echtsmachten uit te oefenen (3). 

4° De str·atrechtsrrtachten moyen personen, 
die uit het r·echt ontzet zijn om in rechte 

(1) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr., 
2 Juni 1947 (Bull. en PAsiC., 1947, I, 220). 
_ (2) V3!ste rechtspraak. Zie namelijk verbr., 
8 Mei 1947 (Bull. en PASIC., 1947, I, 191). 

(3) Sic militair gerechtshof, 24 Mei 1898 
(PAsiC., 1898, II, 311); vergel. verbr., 3 Fe
bruari 1920 (Bull. en PASIC., 1920, I, 48) ; 
16 Februari 1931 (ibid., 1931, I, 83, 11'); 
19 Februari 1940 (ibid., 1940, I, 55); 11 Fe
bruari 1!!42 (ibid., 1942, I, 32) .-

getuigenis at te · leggen tenzij om er 
enkel inlicht'ingen te geven, zonder eed 
onder·hor·en (4). 

5° De r·echter· over· de gmnd beoordeelt 
so1werein, volgens de omstandighe(len 
en in 't belang van een goe(le r·echts
be(leling, de gepastheid om de samen
voe,qing of de splitsing van zaken te 
bevelen. 

6° Is van belang ontbloot en, dienvolgens, 
niet ontvan7celij7c, het middel tot sta
ving van de voorziening van belclaagde 
·voor·gebracht, en een onr·egelmat'igheid 
aanvberende -ten opzichte van een mede
betichte begaart, orwegelmatigheid (lie 
geen witwer·ksel kan hebben op de wet
telijlc-heid van de veroordeling van 
eiser (5). 

7° Missen gmndslag in feite, de middelen 
bentstende op fei.telijlce beweringen, die 
noch op het bestreden arrest noch op de 
stitkken van de r·echtspleging ste1men, 
ofwel door· het proces-ver·baal van de 
terechtzitting van de r·echter over· de 
grand of de vermeldingen van het arTest 
worden tegengespmken (6). 

(BERTRAND EN CONSOORTEN, T. LAMY 
EN CONSOORTEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 Februari 1947 gewezen door 
,het Militair Gerechtshof, zetelende te 
Brussel; 

Overwegende dat de door de eisers 
Eugene Henschen, Charles Massaer en 
Georges Wery, respectievelijk op 13 en 
22 Maart 1947, 29 April en 6 Mei 1947, 
neergelegcle memories, te laat zijn om
clat ze meer clan vijf vrije dagen na de 
verklaringen van voorziening, respectie
velijk geclaan op 24 en 22 Februari 1947, 
ter griffie afgegeven werden ; 

Over de voorziening van Leon Ber
trand : 

Over het eerste middel, schending van 
artikelen 97 van de Gronclwet en 67 van 
het Strafwetboek, cloordat het bestreclen 
arrest niet gemotiveercl is omdat het geen 
antwoord heeft verstrekt op de conclusies 
van de eiser, · die beweerde dat hij niet 
als dader of mededader van de hem ver
weten moorclen mocht aangezien worden, 
maar ten· hoogste als medeplichtige : 

Overwegende dat de eiser bij conclu
sies beweerde dat hij noch de dader noch 
de mededader van de moorden is, omdat 
hij de materiele daden niet heeft uitge-

(4) Verbr., 13 Januari 1919 (Bull. en PAsrc., 
1919, I, 54) en nota. 

(5) Verbr., 31 October 1939 (Bull. en PAsrc., 
-1939, I, 453) en nota 3. 

(6) Vaste rechtspraak. Zie na.malijk verbr., 
2 Juni l947 (Bull. en PAsrc., 1947, I, 220). 
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voerd, die op zichzelf genomen, de in
breuk uitmaken, en omdat hij evenmin 
voor de uitvoering van deze daden zoda
nige hulp heeft verleend dat, zonder zijn 
bijstand de. inbreuk niet kon gepleegd 
worden; 

Overwegende dat, in het algemeen ge
deelte van zijn motieven, het bestreden 
arrest in hoofdzaak verklaart : -dat al de 
betichten deel genomen hebben aan een 
gemeenschappelijke expeditie tot weer
wraak die moorden moest toelaten; dat 
het partijhoofd Matthijs namelijk het 
bevel gegeven had dat, indien aange
hol,lden personen weerstand boden om 
mede te gaan, ze ter plaatse mochten 
neergeslagen worden; dat al de elementen 
van de zaak de overtuiging doen uitkomen 
dat elke betichte met zekerheid het dui
delijk misdadig karakter van de daden, 
die gingen volgen, heeft gekend; dat hun 
me!-lewerking bewust, vrijwillig is· ge
weest en, in een veranderlijke mate, 
<( noodzakelijk '' voor de gewenste afloop 

· dei: beraamde daden van weerwraak ; 
Overwe'gende dat, in de motieven die in 

't bijzonder de eiser bedoelen, het bestre
den arrest hierop wijst dat hij, in zijn 
hoedanigheid van partijhoofd van de 
rexistische formatie B te Charleroi, zich, 
op 't ogenblik van de onderneming der da
den van weerwraak, naar Brussel begaf 
om de revolvers Astra voor de mannen 
van zijn forma tie in ontvangst te nemen; 
dat terug te Charleroi, waar hij vernam 
dat door de rexisten in de streek zekere 
doodslagen reeds gepleegd geweest waren, 
hij de generale staf van Rex in zijn bu
reel ontving, de beraadslaging en het be
sluiten tot weerwraak bijwoonde; dat hij 
niet onwetend w[ts aangaande de draag
wijdte derzelfde en dat het de mannen 
zijn, die onder zijn bevel stonden, die deel 
uitmaakten van de aanhoudingscomman
do's; dat hij zich pel·soonlijk naar Cour
celles begaf op de plaats van de slachte
rijen, alvorens zelfs deze begonnen waren; 

Dat het bestreden arrest alzo de actieve 
en noodzakelijke medewerking van eiser 
aan de uitvoering van de te zijnen laste 
weerl:wuden moorden heeft bepaald en, 
dienvolgens, zijn beslissing wettelijk heeft 
gemoliveerd ; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Over het twe.ede middel, schending van 

artikelen 8 en 105 van de Grondwet, 121 
tot 129 van de wet van 15 Juni 1899, ge
wijzigd bij de daarop volgende besluit
wetten, doordat de Eerste Substituut van 
de Krijgsauditeur, de heer Simon Mayence, 

· v66r de Krijgsraad te Charleroi alsook 
v66r het Militair Gerechtshof als open
baar ministerie gezeteld heeft, dan wan
neer dit in strijd is met de geest van de 
Grondwet en met de wetten op de rech
terlijke inrichting, daar het boger beroep 
voor doel heeft het geschil v66r andere 

magistraten te brengen dan deze van 
eerste aanleg : 

Overwegende dat uit het vonnis van de 
Krijgsraad te Charleroi blijkt dat de 
heer Mayence, v66r dit rechtscollege, de 
functies waargenomen heeft van open
baar ministerie in zijn hoedanigheid van 
eerste substituut van de krijgsaucliteur, 
en dat uit het bestreden arrest blijkt clat 
hij v66r het militair gerechtshof geze
teld heeft als openbaar ministerie in zijn 
hoedanigheicl van substituut van de al,ldi
teur-geJ;J.eraal ; 

Overwegencle dat geen enkele wetsbe
paling aan degene die de functies waar
neemt van openbaar ministerie, en niet 
cleze van rechte:r: in het proces, verbieclt in 
dezefde zaak zijn functies achtereenvol
gens in eerste aanleg en in hoger beroep 
te vervullen, indien hij de hoedanigheid · 
bezit om v66r deze verschillende rechts-
machten zijn ambt uit te oefenen; , 

Dat het middel in rechte niet opgaat; 
Over het derde middel, schending van 

artikelen 155 en 156 van het W etboek 
van strafvordering, doordat zekere getui" 
gen onderhoord werden zonder eedafleg
ging, dan wanneer de voorzitters der mili
taire rechtbanken de vrije macht der 
voorzitters van de assisenhoven niet be
zitten, en de getuigen zonder eedaflegging 
niet mogen onderhoren : 

Overwegende dat, indien uit het be
streden arrest blijkt dat alieen de getui
gen Robert Brosteau, Paul Relick en 
Jacques Debry ter zitting van 18 Juni 
1946 onderhoord werden, zonder de eed 
te hebben afgelegcl, dit is omdat zij, bij in 
kracht van gewijsde gegane beslissingen 
door het arrest bepaald, alle drie beroofd 
zijn van het recht om in rechte getuigeni13 
af te leggen tenzij om er enkel inlichti:O:
gen te geven ; 

Dat het midclel in rechte niet opgaat; 
Over het vierde middel; schending van 

artikelen 79 en 81 van het Strafwetboek, 
van artikel 8 van het besluit-wet van 
14 September 1918, doordat het militair 
gerechtshof, de straffen toepassende, 
geen rekening heeft gehouden met cle 
verzachtende omstancligheclen, wanneer 
artikel 8 van het besluit-wet van 14 Sep
tember 1918 precies bepaalt dat er geheime 
stemming wordt gehouclen, zowel aan
gaande het hoofclfeit en de verzwarende 
omstandigheden, als over het bestaan van 
cle verzachtende omf)tandigheden : 

Overwegende dat nit het bestreden ar
rest, dat tegen cle eiser de doodstraf uit
spreekt, blijkt dat het militair gerechts
hof besloten heeft dat er ten gunste van 
de ·eiser geen verzachtende omstandighe-
den bestonden ; ' 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Over het vijfde middel, afgeleid hier

uit dat het militair gerechtshof, bij het
welk aanhangig was het hoger beroep in 
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gesteld tegen twee vonnissen gewezen door ' 
de Krijgsraad te Charleroi, de aanlegger 
veroordelende wegens inbreuken op arti
kel 118bis van het Strafwetboek terzelf
clertijd gepleegd, de vervolgingen aan
gaande de eiser had moeten doen split
sen en de beslissing had moeten schorsen 
tot op het ogenblik waarop het hof over 
deze twee zaken samen had kunnen sta
tueren; clat het hier ging over een voort
gezet misclrijf clat slechts het voorwerp 
van een enkele straf kan uitmaken : 

Overwegencle clat de rechter, volgens de 
omstancligheden van de zaak en in 't be
lang- van een goecle rechtsbecleling, sou
verein oorcleelt over de gepastheid om 
al clan niet de samenvoeging of de split
sing der zaken te bevelen; dat het voor 
de. beklaagcle g·een recht uitmaakt deze 

· te bekomen; 
Overwegencle, anclerzijds, dat de beslis

sing, waarvan de eiser gewag maakte, 
niet in kracht van gewijscle gegaan zijncle, 
de vraag van de samenvoeging of van de 
vermenging van de in beicle zaken uit te 
spreken straffen niet gesteld werd; clat 
met de splitsing van de vervolging te wei
geren om op al de betichtingen samen, be
grepen in beicle zaken, te statueren, het 
hof, in casu, de wettelijke bepalingen be
treffende de samenloop van misdrijven, 
niet heeft kunnen schenden ; 

Overwegende dat het middel, voor zo
veel het de schencling aanvoert van het 
geloof dat aan de akten client gehecht, 
niet ontvankelijk is bij gebreke de akten 
waarvan sprake te bepalen ; 

Over de voorziening van Pierre Wan
thy: 

Over het eerste miclclel, schencling van 
artikel 104 van de wet van 15 Juni 1899, 
cloorclat de Generaal-Majoor Triest de 
door deze wetsbepaling voorziene eecl niet 

. heeft afgelegd : 
Overwegencle clat uit het proces-ver

baal van de openbare terechtzitting van 
13 Januari 1947, waarvan eensluiclende 
kopij bij de bunclel is gevoegd, blijkt dat 
Generaal-Majoor Triest, op de terecht
zitting regelmatig de eed heeft afgelegcl 
welke voorgeschreven wordt in het door 
het midclel becloeld artikel ; 

Dat het miclclel in feite niet opgaat; 
Over het tweede middel, afgeleid hier

uit dat het bestreden arrest verklaard 
heeft tegenover al de beklaagden, Closset 
er in begrepen, op tegenspraak te sta
tueren, clan wanneer cleze al de debatten · 
niet bijwooncle :: 

Overwegende dat de eiser er geen be
lang bij heeft en, dienvolgens, niet ont
vankelijk is om een onregelmatigheid aan 
te halen betreffende een medebetichte, en 
welke · geen uitwerksel heeft kimnen heb
ben op de wettelijkheid van de beslissing 
tegen hem geveld; 

Over het clercle midclel, hieruit afgeleicl 
dat het bestreclen arrest, dat de doodstraf 
ten laste van eiser heeft uitgesproken, om 
zijn beslissing te motiveren zich bepaald 
heeft te verklaren dat de straf wette
lijk is, clan wanneer het insgelijks had 
moeten verklaren dat de straf· in verhou
cling is met de zwaarte der feiten : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na op de feitelijke elementen te hebben 
gewezen die het bestaan van de ten laste 
van eiser weerhouden betichtingen be
wijzen, verklaart « dat de enkele hoof
dens die samenloop van misdaden uitge
sproken straf wettelijk en in verhoucling 
met de feiten is » ; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Over de .voorziening van Charles Grou

lard: 
Over het eerste miclclel, schencling van 

artikel 97 van de Grondwet en van arti
kel 408 van het Wetboek van strafvorde
ring, doordat het bestreclen arrest, ver
zuimcl heeft te statueren op het verzoek 
tot samenvoeging van het door de procu
reur-generaal tegen zekere leden van de 
Veiligheid van de Staat hoofdens mishan
clelingen geopend onderzoek : 

Overwegende dat het middel, door de 
aanlegger in conclusie opgeworpen, hierin 
bestond alle waarcle aan zijn in het pro
ces-verbaal van 29 Januari 1946 opgete
kende bekentenissen te ontkennen, onder 
voorwendsel dat deze bekentenissen. hem 
bij geweld werden afgeperst; dat hij, om 
zijn beweringen te rechtvaardigen, vroeg 
clat het dossier, aangaande de klacht die 
hij aan de Minister van justitie had ge
zonden, bij de bundel van de zaak zou ge
voegd worden, tenzij het hof verkoos het 
aangeklaagd proces-verbaal te verwij
cleren; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
in zijn motieven, de feitelijke elementen 
van de zaak betreffende de bekentenissen 
van cle eiser onderzoekt' om er uit af te 
leiden dat de beweringen van deze laatste 
verzonnen zijn ; dat het bestreden arrest 
in zijn beschikkend gecleelte verklaart : 
« alle andere, verdere of tegenstrijclige 
conclusies JJ te verwerpen; 

Dat aldus het arrest de beweringen 
van de eiser heeft verworpen, daarin be
grepen het verzoek tot samenvoeging in 
het micldel bedoeld, door de motieven 
van cleze beslissing aan te duiden; 

Dat. het middel in feite niet opgaat; 
Over ·het tweede micldei, schencling van 

artikel 97 der Grondwet en der rechten 
van de verdediging, doordat het hof zijn · 
arrest gemotiveerd heeft bewerende dat 
het tegen zekere leden van de Veiligheid 
van de Staat ingestelcl onderzoek zonder 
gevolg werd geklasseercl en tot geen sane
tie aanleiding had gegeven, dan wanneer 
dit blijkt uit geen enkel stuk, bij het dos-
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sier gevoegd of aan de verdediging mede
gedeeld: 

Overwegende dat het bestreden arrest 
er zich bij bepaalt te zeggeri « dat overi
gens schijnt » dat de beweerde klacht zon7 
der gevolg is gebleven, en dat ze in alle 
geval tot geen sanctie aanleiding heeft 
gegeven tegen de in de. zaak betrokken 
politieofficieren; 

Overwegende dat, noch nit de bestreden 
beslissing, nocb uit de stukken waarop 
het Hof acht kan slaan, blijkt dat deze 
feitelijke beoordeling, die aan het toezic:ht 
van. het Hof van cassatie ontsnapt, zou 
gegrond zijn op elementen welke vreemd 
zijn aan het dossier van de zaak of 
welke aan de verdediging niet medege
deeld werden ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 
. Over het derde middel, schending van 
artikel 97 van de Grondwet, van artike
len 182, 183 en 408 van het Wetboek van 
strafvordering, doordat het hof de betichte 
veroordMld heeft wegens moord op de 
persoon van de commissaris Brogniez, 
dan wanneer de dagvaarding deze betich
ting ten laste van eiser niet vermeldde en 
doordat, bet middel in conclusies opge
worpen zijnde, bet arrest hetzelfde niet 
uitdrukkelijk verwerpt : 

Overwegende dat de dagvaarding, on~ 
der litt. B, I, ten laste van 97 beklaagden, 
waaronaer ne eiser, de betichting legde : 
In bet arrondissement Charleroi, in Au
gustus 1944, .met voorbedachten racle, vrij
willige dodingen gepleegd te hebben met 
het oogmerk om te doden, op de personen 
van... Charles Brogniez; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
in de motivering van zijn beslissing, ten 
laste van de eiser op het bestaan van die 
betichting wijst, met te preciseren · dat 
deze voorkomt onder litt. B, I, van de 
dagvaarding ; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Over het vierde middel, schending van 

artikel97 van de Gronclwet en van artike
len 66 en 67 van het Strafwetboek, door
dat het bestreden arrest de conclusies 
niet op gepaste wijze heeft beantwoord, 
voor zoveel deze zegden : a) opdat de hulp 
als « wetens » verleend kan aangezien 
worden, volstaat het niet dat men in 
lwofde van de betichte dat weten ver
moedt, men moet bet bewijs van het be
staan er van inbrengen; b) opdat de in
brenk bewezen zij, is het noodzakelijk dat 
de betichte, alvorens zijn hulp te verlenen, 
geweten heeft oat deze hulp moest dienen 
tot het voltrekken, niet van om bet even 
welk misdrijf, maar wel van een dood
slag : 

Overwegende dat zekere der algemene 
beweegredenen van bet bestreden arrest 
hiervoren als antwoord op de. voorziening 
van Bertrand herhaald werden; dat bet 

hof naar de nauwkeurige bepalingen ver
wijst welkfl bet dienaangaande gegeven 
heeft; 

Overwegende · dat, in 't bijzonder wat 
de eiser betreft, bet bestreden arrest 
vaststelt dat deze persomilijk « in de nek 
geschoten heeft >> en « daarna geholpen 
heeft om bet slachtoffer op bet talud te 
dragen >>; dat het insgelijks hierop wijst 
dat de eiser v66r zijn vertrek « op voor
hand, te Brussel, zijn revolver 7,65 mm. 
geruild had tegen een revolver van 
9 mm., van Pety de Thozee -gekregen ll; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, alzo, de bij conclusies aangevoerde 
middelen op gepaste wijze heeft beant
woord; 

Dat bet middel in feite niet opgaat; 
Over de voorziening vanPaul Haillez : 
Over het eerste middel, afgeleid bier

nit dat bet militair gerechtsliof de ver
werping niet gemotiveerd heeft van bet 
verzoek tot splitsing, bij conclusies inge
diend : 

Overwegencle dat bet verzoek tot split
sing gegrond was op bet feit dat de eiser 
vervolgd was hoofdens feiten van zelfde 
aard, door de Krijgsraad te Verviers be-
oordeeld; ~ 

Overwegende dat bet bestreden arrest 
claarop antwoordt door vast te stellen dat 
de ingeroepen beslissing, daar boger be
roep ertegen wercl ingesteld, de exceptie 
van bet gewijscle niet kan _ uitmaken; 
dat de rechter in boger be:r;oep alzo de re
clen heeft aangegeven die, volgens hem, de 
afwijzing van de eis rechtvaardigt en, 
dienvolgens, artikel 97 van de Grondwet 
heeft nageleefd ; 

Dat het midclel in feite niet opgaat; 
Over het tweede middel, afgeleiq hier

uit dat bet arr_est, in zijn beschikkend 
gedeelte. bet verzoek tot splitsing niet 
uitdrukli:elijk heeft verworpen : 

Overwegende dat het beschikkend ge
deelte van het arrest, betreffende de 
eiser, vermeldt : « alle andere, verdere 
of strijdige conclusies verwerpende >> ; 

Dat ·het middel in feite niet opgaat; 
Over het derde middel, afgeleid hieruit 

dat bet militair gerechtshof, door de 
splitsing te weigeren, de rechten van de 
verdediging heeft geschonden : 

Overwegende dat de samenvoeging o:j' 
de splitsing een maatregel is over de ge, 
pastheid waarvan de rechter souverein 
oordeelt volgens de omstandigheden van 
de zaak, in 't bela'ng van een goede rechts
bedeling; dat het voor de betichte geen 
recht is ze te bekomen; 

Dat het middel in rechte niet opgaat; 
Over het vierde middel, afgeleid hier"uit 

clat het bestreden arrest, om de eiser, als 
militair te veroordelen, zich op een von
nis heeft gesteund door de Krijgsraad te 
Verviers gewezen, waarvan geen enkel 
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l:ltuk in het clossier van de zaak voor
komt: 

Overwegende dat geenszins uit het be
streden arrest blijkt dat het de bewuste 
beslissing zou gesteund hebben op een 
cloor de Krijgsraad te Verviers gewezen 
vonnis; dat het bestreden arrest zich be
paalt hierop te wijzen dat de eiser mili
tair is; clat deze vaststelling, bij gebrek 
aan conclusies op dit punt, wettelijk is; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Over de voorziening van Gustave 

Orban: 
Over het eerste middel, schending der 

rechten van de verdediging, doordat het 
bestreden arrest zijn beslissing heeft ge
grond ()p bescheiden welke in het dossier 
i-n ewt1·emis werclen neergelegd, en welke 
de · ''erdediging niet heeft kunnen weer
leggen: 

En over het tweede middel, afgeleid 
hieruit dat het militair gerechtshof re
kening zou gehouden hebben met een in 
ewtremis afgegeven bescheid, hetwelk 
vals zou zijn eu door de eiser niet had 
kunnen nagezien worden : 

Overwegende dat, noch uit het bestreden 
arrest noch uit de stukken der rechtsple
ging waarop het Hof acht kan slaan, 
blijkt dat cle bestreden beslissing zou ge
grond zijn op de in de middelen aange
voerde bescheiden; 

Dat de midclelen in feite niet opgaan; 
Overwegende, voor 't overige, en voor al 

de voorzieningen samen : a) betreffende 
de beslissing geveld op de publieke vor
dering, dat de substantiele of op straf 
van ni.etigheid voorgeschreven rechtsvor
men werden nsgeleefd en dat de beslis
sing wettelijk is ; b) aangaande de beslis
si.ng gewezen op de vorderingen van de 
burgerlijke partijen, dat de eisers geen 
bijzonder middel aanvoeren en dat het 
Hof er van ambtswege geen opwerpt ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt de eisers tot de 
kosten. 

3 Juni 1947. - 2• kamer. - Voor.;;:itter, 
H. Fauquel, voorzitter. - Ve1·slaggever, 
H. Giroul. - Gelijkl~tidende conchtsie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caa t-generaal. 

2• KAMER. - 3 Juni 1947, 

1o MIDDELEN TOT VERBREKING. 
l;lTRA~'ZAKEN. - MIDDEL GESTEUND OP EEN 
FEITELIJKE BEWERING TEGENGESPROKEN DOOR 

. DE BESTREDEN BESLISSING. ~ MIDDEL· DAT 
GRONDSLAG MIST IN FEITE. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - MTDDEI, AAN DE RECHTER 
VERWIJTENDE DE VERVULLING VAN EEN SUB
STANTIELE RECHTSVORM NIET TE HEBBEN-

VASTGESTELD.- VASTSTELLING GEDAAN IN HET 
PROOES-VERBAAL VAN DE TEREOHTZITTING. 
- MIDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN FEITE. 

3° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. -
BURGERLIJKE VORDERING. - HOGER BEROEP 
DOOR BE'l'IOHTE ALLEEN. - REOHTER IN 
HOGER BEROEP DE BESLISSING VAN DE EERSTE 
REOHTER, DIE DE BURGERLIJKE PARTIJ AF
WIJST, WIJZIGENDE. - MACHTSOVERSOHRIJ
DING. 

4° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - MIDDEL AAN DE RECHTER 
EEN ANDER BESLISSING TOESCHRIJVENDE DAN 
DEZE WELKE HIJ GEVELD HEEFT. - 1\'IIDDEL 
DAT GRONDSLAG MIST IN FEITE. 

5° VERWIJZING NA VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDE
R.ING. - VERBREKING VAN HET VONNIS OM
DAT DE RECHTER VAN EEN BURGERLIJXE VOR
DERING HEEFT KENNIS GENOJ\ffiN, DIE NIET 
V66R HEM GEBRACHT WAS, EN WAAROVER DE
~'INITIEF GEVONNIST WAS. - VERIIREKING ZON
DER VE:JftWIJZING. 

1° M·ist g1·ondslag in feite, het midclel ge
ste~tnd op een teitelij lee bewering die 
clo01· cle bestrerZen beslissing wordt te
uengesproken (1). 

2° Mist gronclslag in feite, het middel, de 
1·echte1· ten laste leggencle niet te heb
ben vastgestelcl, clat het openbaar minis
terie in zijn vorcleringen was gehoo1·cl 
gewo1'Clen, dan wannee1· het proces
ve?·baal van cle te1·echtzitting deze vast
stelUng bevat (2). 

3° Op het enlcel hoge·r be1·oep van betichte, 
is cle rechter in hoge1· be1·oep niet bij 
machte om de beslissin.q te wijzigen, 
waardoor cle ee1·ste 1·echter cle b~t1·ger
lijke pa1·tij ·van haar vo1·dering heeft 
afgewezen (3). (Wetboek van strafvor
dering, art. 202; wet van 1 Mei 1849, 
art. 5; advies van de Raad van State 
van 12 November 1806.) 

4° Mist grondslag in feite, het middel dat 
aan de 1·echtm· een ande1·e beslissing 
toeschrijft clan deze wellce hij gevelcl 
heeft (4). 

5° W anneer een beslissing slechts ve1·bro-
1cen wo1·dt voor zoveel de eerste 1·echter 
kennis heeft genomen van een b~wuer
lijke vorde1·ing, die niet v661· hem was 
gebTacht en waa1·over clefinitief gevon-

(1) Verbr., 19 December 1946 (Bull. en 
PAsrc., 1946, I, 481). 

(2) Verbr., 18 November 1946 (Bull. en 
PASIC., 1946, I, 420). 

(3) Verbr., 27 Januari 1941 (Arr. Yerbr;, 
1941, blz. 15; Bull. en PASIC., 1941, I, 19); 
5 November 1945 (Bull. en PASIC., 1945, I, 265). 

(4) Verbr., 30 Januari 1947 (zie boger, 
blz. 22; Bull. en PAsiC., 1947, I, 29). 
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nist went, wordt de verb1·elc-ing uitge
spmken zonde1· ve1·wijzing (1). 

(ZEGUELS_. T. STORM.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 11 .Januari 1947 gewezen ·door 
de Correctionele Rechtbank te Namen, 
statuerende in graad van hoger beroep; 

A. Aangaande de voorziening door be
tichte Zeguels gericht tegen de op de pu
blieke vordering gewezen beslissing : 

I. Over het middel, schending van arti
kel 57, § 2, van het koninklijk besluit van 
1 Februari 1934 houdende algemeen regle
ment op de politie van het vervoer, door
dat deze bepaling, waarop de rechter zijn 
beslissing steunt, niet toepasselijk is wan
neer, zoals in huidig geval, de wegge
bruiker aan wie de doorgang wordt afge
sneden, << U volgt en U op een kruising 
wn voorbijsteken )) : 

Overwegende dat clit midjlel in feite 
niet opgaat; dat het vonnis, 'inderdaad, 
op souvereine wijze vaststelt dat << alvo
rens aan de kruising te zijn gekomen JJ 

de aanlegger Felix Storm zijn voorste
kingsbeweging heeft uitgevoerd; 

II. Over het middel, schending van arti
kelen 96 en 97 van de Grondwet, 367 van 
het Wetboek van strafvordering, gewijzigd 
door de wet van 23 Augustus 1919, 36 van 
het decreet van 30 Maart 1808, 138 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsple
ging, 234 van het Wetboek van strafvor
dering, doordat het bestreden arrest. niet 
vaststelt dat het openbaar ministerie ge
hoord werd en dat het proces--verbaal van 
de openbare terechtzitting, dat desgeval
lend het vonnis zou kunnen aanvullen, 
het bewijs van de naleving van deze 
rechtsvorm noch uitdrukkelijk vermeldt 
noch levert; dan wanneer elk vonnis, des
gevallend door het zittingblad aange
vuld, de naleving van de substantiele 
pleegvorm die het onderhoor van het 
openbaar ministerie uitmaakt, moet ver
melden en op zichzelf bewijzen : 

Overwegende dat, zo het bestreden von
nis niet vaststelt flat het openbaar minis
terie, onderhoord werd, het op dit punt 
aangevuld· is door het proces-verbaal van 
de terechtzitting van 22 ·November 1946; 
dat clit proces-verbaal in 't kort, op een 
wijze wel is waar zeer beknopt maar 
nochtans verstaanbaar en niet twijfel
achtig, vermeldt dat het openbaar minis
terie, wat Storm betreft, de bevestiging 
van het vonnis, heeft · gevorderd en zijn 

(1) Verbr., 5 November 1945 (Bull. en 
PASIC., 1945, I, 265). 

WlJZlging aangaande de betichting van 
slagen en verwondingen tegen Zeguels 
heeft weerhouden, en ten opzichte van 
deze laatste heeft verklaard de betichting 
niet staande te houden : aan een krnising 
de. uiterste rechterkant van de steenweg 
niet gehouden te hebben; 

Dat het middel dus in feite niet opgaat; 
Overwegende, voor 't overige, dat de 

substantiele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de uitgesproken veroorde
lingen overeenkomstig de wet zijn ; 

B. Aangaande de voorziening door -de 
eisers ingesteld tegen de beslissing ge
wezen op de vordering der burgerlijke 
partijen : 

Over het middel, schending van iutike
len 1134, 1135 van het Burgerlijk Wetboek, 
1319, 1320 en 1350 van het Burgerlijk 
Wetboek, 202 en 203 van het Wetboek 
van. strafvordering en van het ad vies van 
de Raad van State van 12 November-1806, 
alsook van artikelen 13 van de wet van 
17 April 1876, 246 van het Wefboek van 
strafvordering, 360 .van het Wetboek van 
strafvordering, geinterpreteerd bij de wet 
van 21 April 1850, doordat het bestreden 
vonnis ttltra, petita, gestatueerd heeft, 
eerst, met de eisers in cassatie (geinti
meerden in aanleg van hoger beroep) te 
veroordelen tot het betalen van schadevei·
goeding aan de burgerlijke partij Jeanne 
Deffense, terwijl deze geen hoger beroep 
had ingesteld en in de beslissing van de 
eerste rechter had berust, die haar eis te
gen de aanleggers in cassatie had verwor
pen, en daarna, door dezelfde eisers te ver
oordelen tot de volledige herstelling van 
de door de eisende burgerlijke partijen 
Storm en de firma Storm-Lemernier on
dergane schade, terwijl deze, in conclusies 
van hoger beroep, er slechts de gedeel
telijke herstelling van gevraagd hadden, 
en doordat het terzelfdertijd de kracht 
van het gewijsde der beslissing van de 
eerste rechter heeft aangetast met te 
statueren op een burgerlijke vordering, 
welke aan de rechtsmacht van de rechter 
in hoger beroep niet opgedragen werd, 
door het feit dat het schadevergoeding 
aan de burgerlijke partij Deffense heeft 
toegekend, dan wanneer de eerste rechter 
deze laatste van haar eis tegen de ge
intimeerden (thans aanleggers in cassa
tie) had afgewezen, en dat die burgerlijke 
partij geen hoger beroep had ingesteld, dan 
wanneer het slechts schadevergoedingen 
mocht toekennen aan de beroepers Felix 
Storm en de firma Storm-Lemernier, die 
aileen van het hoger beroep op burgerli.ik 
gebied konden genieten en dit voor zover 
hun eis in conclusies van hoger beroep 
daartoe strekte; dat, de eis der be
roepers, zich tot een verdeling van de ver
antwoordelijkheid beperkende, de rechter 
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de geintimeerden enkel kon veroordelen 
tot een gecleeltelijke herstelling van het 
cloor de beroepers, in hun hoeclanigheicl 
van burgerlijke partijen, onclergaan na
cleel, "i1t casu tot de helft : 

Over het eerste onclerdeel van het mid-
del : ' 

Overwegencle clat de eerste rechter de 
burgerlijke partij .Jeanne Deffense . van 
haar vorclering tot schaclevergoecling ge
richt tegen Zegnels heeft afgewezen; dat 
Deffense tegen clie beslissing geen hoger 
beroep heeft ingestelcl, en zi.i, clienvolgens, 
kracht van gewijscle heeft bekomen; 

Overwegencle clat de rechter in hoger 
beroep, clienvolgens, in overtrecling met 
artikelen 172 (wet van 1 Mei 1849, art. 5) 
en 202 van het W etboek van strafvordering 
en in strijcl met het advies van de Raacl 
van, State van 12 November 1806, Zeguels 
veroordeelde tot de herstelling van een na
deel, dat Deffense, bij gebrek aan beroep, 
niet meer ontvankelijk was aan te voeren ; 

Overwegende dat de verbreking van dit 
gedeelte van het bestreden vonnis de ver
nietiging medesleept van de beslissing 
welke de eisende vennootschap, als bur
gerlijk verantwoordelijk jegens Deffense, 
veroordeelt tot schaclevergoeding en tot 
kosten ten laste van Zeguels, haar aan
gesteicle, gelegd; dat deze beslissing ge
steund .OP een onwettelijk verklaarde ver
oordeling, van voorwerp ontbloot is; 

Over het tweede onderdeel van het mid
del : 

Overwegende clat aan .de rechter ver
weten worclt dat hi.i de eisende partijen 
veroordeeld heeft tot de hele herstelling 
van de door Storm en de firma Storm
Lemernier onclergane schade, terwijl deze 
nochtans slechts tot een verdeelcle ver
antwoordelijkheicl hadclen geconcludeercl; 

Overwegencle dat het bezwaar, voor zo
veel het worclt aangevoerd door betichte 
Zeguels, in feite niet opgaat; 

Dat het vonnis inderdaad niet beslist 
dat voornoemde moet veroordeeld worden 
tot de gehele herstelling van het door de 
eerste twee verweerders ondergaan na
cleel; dat het vonnis ex aeqtto et bono het 
bedrag der schadevergoeding bepaalt · dat 
hen client toegekend en dit bedrag bepaalt 
op een som clie minder bedraagt clan deze 
respectievelijk door beide partijen geeist; 

Overwegende dat het tweede onclerdeel 
van het miclclel. voor zoveel het opgewor
peii is door de naamloze vennootschap 
<<Brasserie Piedbceuf )), burgerlijk ver
antwoorclelijke partij, niet ontvanke
lijk ,is; 

Dat het niet blijkt dat deze vennoot
schap haar eis in cassatie zou bete
kend hebben aan de partijen tegen de
welke het gericht is; dat, luidens arti
kel 418 van het Wetboek van strafvorde
ring, haar voorziening nietig is en zonder 

uitwerksel moet blijven, onder voorbe
houd van hetgeen hiervoren s~tb litt. B, 
eerste onderdeel, in fine verklaard is ; 

Om cUe redenen, verbreekt het bestre
den vonnis doch voor zoveel slechts het 
Zegnels en de naamloze vennootschap 
«Brasserie Piedbceuf )), veroordeeld heeft 
aan de burgerlijke partij Jeanne Deffense 
schadevergoeding te betalen met de ge
rechtelijke intresten en de kosten betref
fencle de vorclering dezer partij ; verwerpt 
de voorziening voor 't overige; veroordeelt 
Jeanne Deffense tot een derde der kosten 
en de eisers tot de twee overblijvende der
clen; beveelt dat onderhavig arrest zal 
overgeschreven worden in de registers 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Namen en dat melding er van zal gemaakt 
worclen op de kant van het gedeeltelijk 
vernietigde vonnis; zegt clat er geen aan
letcling bestaat tot verwijzing. 

3 Juni 1947. - 2• kamer. - Voo1·zitte1·, 
H. Fauquel, voorzitter. - Ve1·slaggeger, 
H. Vitry. - Gelijkluiclende concl~tsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. 

' 2• KAMER. - 3 Juni 1947, 

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. - VOORZIENING DOOR EEN GE
VOLMACHTIGDE. - VOLMACHT BIJ DE BUNDEL 
GEVOEGD. - VOORZIENING ONTVANKELI.TK. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. -
STRA~'ZAKEN. - VOORZIENING DOOR EEN GE
VOLMACHTIGDE. - VOORWAARDEN BETREF
FENDE HET KARAKTER VAN DE VOI.MACHT E!'/ 
HAAR RECHTVAARDIGING. 

3° BEWIJS.- AAN DE AKTEN VERSCHUI.DIGDE 
TROUW. - STRAFZAKEN. - VERICLARING. 
VAN EEN AKTE VAN HOGER BEROEP. - VER
KLARING VERENIGBAAR MET DE TERMEN VAN DE 
AKTE. - SOUVEREINE INTERPRETATIE. 

1o Wannee1· een voorziening in verbreking 
doo1· een gevolmachtigde wo1·dt ingesteld, 
sleept de omstandigheid, dat de gdfjier 
rle volmacht aan cle verklaring van voo1·
ziening niet gehecht heejt, maar ze bij 
cle b~tndel van de rechtspleging heeft 
gevoegd, de niet-ontvankelijkheid niet 
mede van de voorziening (1). (W etboek 
van strafvordering, art. 417). 

2o Opdat de ve1·klaring van voorziening 
door een ander gevol!rnachtigde dan een 
pleitbez01·ger handelende lc1·achtens zijn 
ambt, geldig weze, wordt vereist dat 
deze lasthebbe1· een bijzondere gevol
machtigde weze, dat hij van deze '1-'0l
macht doet blijken clo01· een geschrijt 

'(1) Verbr., 10 Maart 1947 (zie boger, blz. 77; 
Bull. en PASIC., 1947, I, 105). 
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v661· de grijfie1· d·ie de verkla1·ing van 
voorziening ontvangt, en dat hij zioh 
van dit gesohreven stnlc ontdaan heett, 
iri de voonvaanlen die het later nazioht 
er van toelaten, zowel floor cle pa1·
tijen als cloo1· het Hot van ve?·br/3-
lcing (1). (Wetboek van strafvordering; 
art. 417.) · 

3° De 1·eohter over cle g1·oncl interp1·eteert 
so1tverein een ,alcte van hoge1· beroep, 
zoclm z'ijn interp1,etatie niet met. cle te1·
men van deze alcte onverenigbaa1· is (2). 

(BELGISCHE STAAT, T. KIRSCHVINCK.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 Juli 1946 gewezen door het 
lVIilitair Gerechtshof, zetelende te Luik; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid aangevoerd tegen de voorziening en 
afgeleid uit de schending van artikel 417, 
alinea ~. van het Wetboek van strafvor
dering, doordat de bijzondere volmacht 
in die tekst bedoeld, in strijd met wat 
deze bepaling voorschrijft, niet vastge
hecht is gebleven aan de verklaring van 
verhaal: 

Overwegende dat uit de voor het Hof 
overgelegde stukken der procedure blijkt 
dat de aanlegger bijzondere volmacht 
heeft gegeven aan J\'Ir l\'Iestreit om zich in 
zijn nanm te voorzien tegen de beslissing 
in zijn zaak door het militair gerechtshof 
gewezen; dat deze volmacht niet in han
den van Mr Mestreit is gebleven, maar 
door hem afgegeven werd aan de grilffier 
van gezegd hof die de verklaring van 
voorziening, krachtens deze machtiging 
gedaan, heeft ontvangen; 

Overwegende dat de omstandigheid dat 
de gri!ffier de volmacht aan de verklaring 
van voorziening niet heeft vastgehecht, 
zoals voorgeschreven bij artikel 417, ali
nea 2, vim het W etboek van strafvorde
ring, maar ze bij het dossier van de pro
cedure heeft gevoegd, de nietigheid van 
de voorziening niet zou kunnen medesle
pen; 

Overwegende, inderdaad, dat wat arti
kel 417, alinea 2, van het Wetboek van 
strafvordering op straf van nietigheid 
vereist, wanneer de verklaring van voor
ziening gedaan wordt door een andere 
lasthebber dan een pleitbezorger hande
lende krachtens zijn ambt, is dat deze 
lasthebber een bijzondere gevolmachtigde 

(1) Verge!. verbr., 1() Maart 1947 (zie hoger, 
biz. 77; Bull. en PAsrc., 1947, I, 104); 14 April 
1947 (Bull. en PAsrc., 1947, I, 153) en de nota, 
getekend R. ,J. B., onder tegenwoordig ~rrest 
in Bull. en PAsrc., 1947, I, 235. 

(2) Sic verbr., 21 October 1946 (A1"T, Verb?'., 
1!!46, biz. 344; Bull. en PASIC., 1946, I, 372). 

weze, dat hij van deze volmacht doet blij
ken door een geschreven stuk v66r de 
grilffier die de verklaring van voorziening 
ontvangt en dat hij zich van dit stuk ont
daan heeft in cle voorwaarden die er het 
later nazicht van toelaten, zowel door de 
partijen, als door het Hof van cassatie; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid 
dienvolgens. niet gegrond is; 

Over het enig mi!ldel van de voorziening, 
schending van artikel97 van de Grondwet; 
1 en 2 van het besluit-wet van 27 Januari 
1916 gewijzigd bij de wet van 6 Decem
ber 1938; 1, 3, 4 en 5 van de wet van 
17 April 1878 bevattende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van strafvordering; 
1315, 1317, 1319, 1320, 1345, 1350, 1351, 
1382 van het Burgerlijk Wetboek, door
dat : eerste onderdeel : het bestreden ar
rest de exceptie verwerpt welke werd in
geroepen door de aanlegger, die betwistte 
dat het hoger beroep tegen het vonnis a 
qno was ingesteld geweest voor zoveel het 
statueerde op de vordering van de burger
lijke pattij ; tweede onderdeel : het be
streden arrest, in plaats van aan appel
lant het bewijs op te leggen dat de akte 
van hoger beroep zowel de beslissing aan
gaande de vordering van de burgerlijke 
partij betrof als deze aangaande de pu
blieke vordering, verklaart « dat de af~ 
stand van een recht niet vermoed wordt >> 
en « dat uit de bewoordingen van de akte 
van beroep geenszins blijkt dat deze 
slechts een gedeelte van het vonnis zou 
bedoelen », de bewijslast aldus omkerend; 

.Aangaande het eerste onderdeel : 
Dat de interpretatie van de draagwijdte 

van de betwiste akte van hoger beroep 
niet in strijd is met haar bewoordingen 
zelf; dat deze interpretatie, dienvolgens, 
tot de beoordeling van· de rechter over ·de 
grond behoort en souverein is ; 

Dat het middel, in dit onderdeel, niet 
kan aangenomen worden; 

Aangaande het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

niet zegt dat het de aanlegger in cassatie 
was die moest bewijzen dat de verweerder 
de draagwijdte van zijn hoger beroep had 
beperkt; 

Dat de rechter over de grond, die de 
akte van hoger beroep zelf interpreteert 
en die, om dit fe doen, zich laat leiden 
door het principe dat de verzakingen niet 
vermoed worden, s·ouverein beslist dat het 
hoger beroep al de beschikkingen van het 
beroepen vonnis betreft ; 

Dat het micldel, in dit tweecle onderdeei, 
in feite niet opgaat; 

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

3 Juni 1947. - 2~ kamer. - Voo1·zitter, 
H. Fauquel, voorzitter. - Ve1·slaggev_er, 

.-----
:::-·:-~ _:_ 
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H. Demoulin. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. - Pleite1·s, HH. della 
Faille ·d'Huysse en Marcq. 

26 KAMER. - 3 Juni 1947. 

GEMEENTETAXES. - TAXE GEVESTIGD 
TEN LABTE VAN DE UITBATERS VAN OPENBARE 
VERKOOPZALEN VAN WAREN. - STAD BRUS
SEL. - TAXE GEREVEN WEGENS DE UITOEFE
NING VAN EEN BEROEP. - RECHTSTREEKSE 
TAXE. 

De door de stacl Brussel ten laste van de 
uitbaters van openbare verkoopzale.n 
van wa1·en, volgens het maand~lijks 
zakencijfe1', gevestigde tame wordt ge
heven wegens de uitoefening van een 
beroep, en vindt haar zetting niet in 
alleenstaande en voo1·bijgaande feiten, 
maar in een door zijn aa1·d voortd~trende 
toestand; zij komt over·een met het pa
tentrecht en maakt een rechtstreekse 
tame 1tit {1). 

(NAOKERS, T. DE STAD BR.USSEL.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing door de Bestendige Deputatie 
van de Provinciale Raad van Brabant, op 
24 September 1946, gewezen ; 

Over het enig middel, schending van 
artikelen 1 tot 10 van het taksreglement 
door de Gemeenteraad van Brussel dd. 
15 Januari en 19 Maart 1945 gestemd, bij 
besluit van de Regent van 9 October 1945 
goedgekeurd ; 137 en 138 van de Gemeente
wet van 30 Maart 1936, 1 o van de wet van 
22 J uni 1865 en 8 van de wet van 5 J uli 
1871, doordat ·de bestreden beslissing de 
bestenclige deputatie onbevoegd heeft 
verklaard om op het door eiser ingediend 
bezwaar te statueren, om de reclen dat de 
door de Stad Brussel op de verkoopzalen 
gevestigde taks een onrechtstreekse be
lasting zou uitmaken, clie uitsluitend tot 
de. bevoegdheid behoort van de 'gewone 
rechtbanken : · 

Overwegende dat de litigieuze taxe, val
gens artikel 1 van het reglement, ten 
laste der uitbaters van openbare ver
koopzaken van waren, gevestigd en bere
kend (art. 3) volgens het zakencijfer dat 
maandelijks blijkt uit de verklaring 

(1) Zie verbr., 17 October 1939 [twee arres
ten] (Bull. en PASIC., 1939, I, 424 en 425) ; 
27 Februari 1941 (ibifl., 1941, I, 60) en 4 Fe
bruari 1946 (A,.,., Verb•·., 1946, blz. 49; B•tll. 
en PASIC., 1946, I, 57). 

(art. 4) door de belastingplichtige perso
nen of verenigingen geclaan, of, bij gebrek 
daarvan, van ambtswege geheven wordt 
hoofdens de uitoefening van een beroep 
en in verhouding staat met de handels
bedrijvigheid ; 

Dat ze niet elke verrichting treft, aan
gezien als aanleicling gevend, van haar val
trekking af, tot het versclmldigd zijn van 
de taxe, doch de beclrijvigheid van de 
uitbater naarmate van haar belangrijk
heid; 

Dat cle belasting alclus haar zetting 
vindt, niet in alleenstaande en voorbij
gaande feiten, maar in een door zijn aard 
voortdu;rende toestand die 'als dusdanig 
aanleiding kan geven tot een periodische 
belasting, bij mid del van inkohiering in te 
vorcleren, ten laste van de belasting
plichtige, en op voorhand vastgesteld; 

Overwegende clat dergelijke taxe, die 
overeenkomst met het . oucl patentrecht, 
zoals cUt laatste, een rechtstreekse belas
ting uitmaakt; 

Dat cle verzoeker dus zijn verhaal v66r 
de bestendige deputatie moest indienen 
en dat deze zich ten onrechte onbevoegd 
heeft verklaard om kennis er van te 
nemen; 

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
beslissing; beveelt dat onderhavig ·arrest 
zal overgeschreven worden in de registers 
van de Bestendige Deputatie van de J,:'ro
vinciale Raad van Braba'llt en dat melding 
er van zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigcle beslissing; verwijst de 
zaak naar de Bestendige Deputatie van de 
Provincia1e Raad der provincie Antwer
pen; veroorcleelt de verweerster tot de 
kosten. 

3 Juni 1947. - 26 kamer. - Voorzitter, 
H. Fauquel, voorzitter. - Ve1·slaggever, 
H. Demoulin. - Gelijkluidende conclusie, 
H. W.-J. Ganshof van der Meersch, ad
vocaat-generaal. - Pleiter, H. Veldekt:>ns. 

26 KAMER. - 3 Juni 1947. 

INKOMSTENBELASTINGEN. - NATIO
NALE CRISISBELASTING. - JNKOMEN VAN 
DE ONBOERENDE GOEDEREN. - Kwi.TTSCHEL
DING. OF VERMINDERING VAN DE BELASTING 
NAAR VERHOUDING VAN RET VERSCHIL TUSSEN 
HET KADASTRAAL INKOMEN EN HET WERKE
LIJK NETTO VERWEZENLIJKT INKOMEN. -
VAST GOED VERKOCHT IN DE LOOP VAN RET 
JAAR, - HET NETTO-INKOMEN GENOTEN DOOR 
DE V]]RKOPER KOMT ALLEEN IN AANMERKING. 

Om de gmndslag van de nationale crisis
belasting op het inlcomen van een vast 
goed) dat cle belastingsch~tldige in de 
loop 1van het jaar verlcocht heett, .vast 
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te stellen en te beoonlelen of m· 1·eden 
is tot lcwijtschelding of vennindel'ing 
van de belasting naar ve1·hmtdiitg van 
het ve1·schil ttts sen het 1Cadast1·aal in
lcomen en het we1·lcelijlc netto vel·wezen
Ujlct inlcomen,. moet men het netto-in
lcomen, dat de verlcoper genoten heeft, 
vergelijlcen met het kadastmal inlcomen, 
zonder dat het door de leaper ve1·wor
ven inlcomen in aanmerlcing lcomt. (Wet 
van 17 Juni 1938, artt. 4 en 6; op 12 Sep
tember 1936 samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
artt. 11 en 13, § 1.) 

(BEHEER VAN FINANCIEN, T. CONSOORTEN 
VAN CUYCK.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, door het Hof van beroep te 
Brussel, op 17 Juni 1942 gewezen; 

Over -het enig middel tot verbreking, 
schending van artikelen 97 en 112 van 
de Gronclwet, 15, § 1, cler belastingwet
ten op de inkomsten, samengeschakelcl bij 
koninklijk besluit van 12 September 1936, 
en 4, § 1, en 6 van de wet van 17 Juni 
1938 tot wederinvoering van de nationale 
crisisbelasting, doorclat vermelcl arrest 
de Belgische Staat veroorcleelt tot het 
terugbet_alen van elke som welke ten titel 
van- crisisbelasting onverschulcligcl geincl 
wercl, omclat deze belasting client gere
kencl op groncl van een globaal jaarlijks 
inkomen van 423.617 frank voor al de on
roerencle goecleren, rekening houclencl met 
het gecleelte en aancleel clat in cleze som 
aan iecler der gemeenschappelijke verzoe
kers toekomt, dan wanneer het globaal 
jaarlijks· inkomen, dat als gronclslag moest 
clienen van gezegcle teruggave, niet min
cler mocht zijn dan 447.667 frank : 

Overwegencle dat uit het bestreclen ar
rest blijkt dat de partijen het eens zijn 
om het globaal kaclastraal inkomen cler 
onroerencle goederen van aanleggers op 
1 Januari 1938 ~vast te stellen op 
467.405 frank en om van clit inkomen een 
som van 15.990 frank af te trekken, het
geen het inkomen op 451.415 frank brengt; 

Dat het arrest beslist dat, voor de be
rekening van de nationale crisisbelasting 
die ten laste van verweerclers valt, bij 
toepassing van artikel 13, § 1, alinea 1, 
der samengeschakelcle wetten, dit inkomen 
client verminclerd met 27.798 frank. wat 
het verschil vertegenwoordigt tussen het 
kaclastraal inkomen (32.000 fr.) van het 
onroerencl goed, · gelegen te Antwerpen, 
Geweermakersstraat, 15, en het werke
lijk netto-inkomen van dit onroerencl goed, 
door de verweerclers· verkregen van 1 Ja
nuari 1938 tot 1 April daaropvolgencl 
(4.202 fr.), datum waarop zij het onroe-

rend goecl, waarvan sprake, aan de 
heer H. hebben verkocht; 

Dat, wijl clit verschil meer clan 15 t. h. 
van het kadastraal inkomen beclraagt, de 
verweerders van de kwijtschelding of 
verminclering van belasting moeten ge
nieten welke door voormelcl artikel worclt 
verleencl; · 

Overwegencle clat het beheer aan het 
arrest verwijt dat het, om het verschil te 
bepalen tussen het kaclastraal inkomen 
en het werkelijk inkomen van gezegcl 
vast goecl, rekening gehouclen heeft met 
het kadastraal inkomen van heel het jaar, 
hetzij 32.000 frank, en verzuimcl heeft, 
voor de bepaling van het werkelijk in
komen, rekening te houclen met het door 
het vast goed ten bate van de koper, de 
heer E., opgebracht inkomen; clat het 
bestuur beweert dat clit inkomen 20.760 fr. 
heeft bereikt en dat, wijl zijn verschil met 
het kadastraal inkomen der negen over
blijvende maanden seclert de vervreem
ding, hetzij 24.000 fr., slechts 3.240 fr. is, 
hetzij min dan 15 t. h., voor clit tijclsbe
stek van het kadastraal inkomen niets 
cliende verminclercl ; dat er aileen voor het 
jaar 1938 een vermindering dient aange
uomen voor het eerste kwartaal, bestaancle 
in het verschil tussen het kaclastraal in
komen of 8.000 frank en het werkelijk 
inkomen of 4.202 frank, hetzij 3.798 frank, 
zoclat het globaal inkomen, clat moet 
clienen voor de berekening van de natio
nale crisisbelasting, 467.405 min 15.990 of 
451.415 frank min 3.798 of 447.617 frank 
beclraagt; 

Overwegencle dat, krnchtens artikel 4, 
§ 1, van de wet van-·17 Juni 1938 tot we
clerinvoering van O.e nationale crisisbe
lasting, cleze worclt gevestigcl terzelfder
tijcl en volgens dezelfde moclaliteiten als de 
gronclbelasting; dat, krachtens artikel 6 
van clezelfcle wet, voor zover er door 
vorenstaancle bepalingen niet worclt van 
afgeweken, de wettelijke en reglemen
taire voorschriften betreffencle O.e vesti
ging, de heffing en de invordering van de 
inkomstenbelastingen van toepassing zijn 
op de nationale crisisbelasting; 

Overwegentle dat · artikel 13, § 1, der 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen van 12 September 
1936, om te beslissen of er aanleiding 
bestaat tot kwijtschelding of vermincle
ring van de belasting, · rekening houclt, 

. enerzijcls, met het jaarlijks kaclastraal 
inkomen cler vaste goecleren en, ancler
zijcls, met het werkelijk inkomen verkre
gen geclurende het belastingjaar; 

Overwegende dat, wijl het tweede lid 
van de vergelijking het werkelijk inko
men is dat gedurende het belastingjaar 
verkregen werd, het in principe slechts het 
inkomen Iran zijn waarvan deze die op 
1 Januari qe eigenaar van het vast goed 
was in de loop van het jaar genoten 
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heeft; dat de vroegere eigenaar, indieil 
het vast goed in de loop van het jaar 
vervreemd wordt, van de dag af der ver
vreemding van het inkomen van het on
roerend goed niet meer. geniet; dat het 
door de koper daaruit getrokken inko
men niet in rekening mag gebracht wor
den voor de bepaling van het werkelijk 
inkomen van de verkoper; · 

Overwegende, wel is waar, dat de 
Fondbelasting bij voorbaat verschuldigd 
IS door de. persoon die op 1 Januari van 
het dienstjaar eigenaar is van het vast 
goed, en dat deze persoon, zelfs in geval 
van vervreemcling van het goed verant
woordelijk is voor de betaling v~n de be
lasting tot wanneer de eigendomsover
dracht in de stukken van het kadaster is 
geschied; 

Maar overwegende dat artikel 11, § 2 
alinea 1, waarbij deze strenge regel wordt 
ingevoerd, er zelf een uitzondering aan
brengt met te beschikken dat de verant
woordelijkheid van de vroegere · eigenaar 
of van zijn erfgenamen ophoudt van het 
ogenblik af dat ze bewijzen dat de be
lastbare goederen aan een andere eige
naar zijn overgegaan ; 

Overwegende dat, in cas~t, dit bewijs· 
geleverd werd, vermits het beheer erkent 
dat het litigieus vast goed van 1 April 
1938 af opgehouden heeft aan de verweer
ders toe te behoren; 

Overwegende, wel is waar, dat het aan 
hem, die verplicht is geweest de grond
belasting te betalen voor een tijdsbestek 
gedurende hetwelk hij geen eigenaar meer 
was van het vast goed, vrijstaat een vor
dering tegen zijn opvolger in te spannen 
tot terugbetaling van het deel van de be
lasting betreffende dit tijdsbestek; dat clit 
echter het geval niet is voo:r de nationale 
crisisbelasting die een progressieve be
lasting is, gevestigd op het il).komen van 
de door de belastingplichtige gezamenlijk 
bezeten onroerende goederen en dat het in 
dergelijk geval, onmogelijk zou zijn het 
aandeel de bepalen dat de. nieuwe eige
naar in de door zijn voorganger betaalde 

- belasting zou moeten afdragen; dat het 
overigens niet billijk zou zijn de grand
slag van de nation.ale crisisbelasting en 
haar bedrag te bepalen volgens een fictief 
i~komen waarvan de belastingplichtige 
met heeft genoten ; 

Overwegende dat nit deze overwegiil
gen blijkt dat, met het globaal beclrag 
van het kadastraal inkomen waarop, voor 
de verweerders, de nationale crisisbelas
ting moet berekend worden, op 423.617 fr. 
te bepalen, het bestreden arrest de in de 
voorziening bedoelde bepalingen niet heeft 
geschonden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

3 Juni 1947. - 2" kamer. - Voorzitte1· 
H. Fauquel, voorzitter. - Vm·slaggever: 
H. Fontaine. - Gelijlclttidende conclusie, 
H. W.-J. Ganshof van der Meersch, ad
vocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leyn
seele. 

2" KAMER. - 3 Juni 1947, 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. ZAKEN 'vAN RECHT
STREEKSE BELASTINGEN. - ARREST RET VER
HAAL VAN DE BELASTINGSCHULDIGE VERWER
PENDE. - NIET BEANTWOORDE BESLUITEN. -
SCHENDING VAN ARTIKEL 97 VAN DE GROND
WET. 

Schenclt cwtilcel 97 vctn de Gmnclwet, het 
a1·rest van het hot vctn be1·oep dat het 
verhcut~ v~rwe1·pt, doo1· een belasting
schttlcltge tngesteld tegen een beslissin g 
van de bestmwder van de belastingen, 
zonder het doo1· de belastingsclwlclige 
in regelmatige besluiten voorgebmcht 
middel te beantwoonlen (1). 

(N. V. << L'ACCUMULATEUR MAREE ll 
'f. BEHEER VAN FINANCIEN.) ' 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest op 16 October 1946 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel, schending van 
artikel 97 van de Grondwet, van artike
len 141 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtspleging, 6 tot 12 van de wet van 
6 September 1895, doordat het bestreden 
arrest de conclusies van eiseres niet beant
woordt, voor zoveel deze beweerde dat de 
aangeslagen som, -- krachtens artikel 5 
§ 1, van de wet van 28 Juli 1938, § 2, 70: 
geworden van artikel 27 geworden der sa
mengeschakelde wetten betreffende de 
~nkomstenbelastingen, - niet belastbaar 
Is, omdat deze som de commissies verte
genwoorcligt aan een Hollanclse vennoot
schap gestort tot bezoldiging van uitslui
t~ncl in den vreemde uitgeoefencle beclrij
VIgheclen en omclat gezegde commissies la
ger zijn clan de bezoldigingen die voor cler
gelijke beclrijvigheden normaal toegekend 
worden : 

Overwegencle clat eiseres v66r het hof 
van beroep condusies heeft genomen 
waarbij zij staande hield dat, krachtens 
artikel 5, § 1, v·an de wet van 28 Juli 
1938, § 2, 7", geworden van artikel 27 der 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, de aangeslagen som 
niet belastbaar is, omdat de bij dit arti
kel vereiste voorwaarden niet verenigd 

(1) Vaste rechtspraak. Zie namelijk vBrbr., 
10 Februari 1947 (Bull. en PAsrc., 1947, I, 43). 
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zijn, en, namelijk, deze volgens welke 
deze bepaling slechts wordt toegepast op 
« winsten spruitende uit verrichtingen in 
het land verwezenlijkt en die er normaal 
Z<Juden aangeslagen worden ll, wanneer de 
aangeslagen som « uitsluitend voortkomt 
van in Holland gedane verkopen >> ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
clit middel niet beantwoorclt; clat het dus 
niet naar de zin van de wet gemotiveerd 
is; 

Om die reclenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat onclerhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de registers 
van het Hof van beroep te Brussel en dat 
melding er van zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; laat 
de kosten ten laste van de Staat; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te 
Luik. 

3 Juni 1947. - Voon:itter, H. Fauquel, 
voorzitter. - Verslaggiwer, H. Giroul. -
Gelijklttidende conclusie, H. W.-J. Gans
hof van·· der Meersch, advocaat-generaal. 

1" KAMER. - 5 Juni 1947, 

VEJNNOOTSOHAP. - NAAMLOZE VENNOOT
SOHAP. ,- ARTIKELEN 70 EN 71 VAN DE WET
TEN OP DE HANDELSVENNOOTSCHAPPEN. 
MACHT VAN DE ALGEMENE VERGADERING DE 
REOHTEN TE WI.JZIGEN DOOR DE STATUTEN 
AAN ZEKERE SOORTEN VAN AANDEELHOUDERS 
TOEGEKEND.- GEEN MACHT VAN DE ALGEMENE 
VERGADERING OM INBREUK TE MAKEN OP DE 
KRACHTENS DE STATUTEN VERWORVEN R.ECH
TEN. - BEGRIP VAN DEZE « VERWORVEN 
R.ECHTEN ll. - VOORDELEN DOOR RET MAAT
SOHAPPELI.JK VERDRAG AAN ZEKERE VENNOTEN 

'PERSOONLIJK TOEGEKEND, !liE IN HOOFDE VAN 
DEZE LAATSTEN EIGEN EN BIJZONDEHE BE
LANGEN DOEN ONTSTAAN. - TOEPASSING VAN 
DE REGEL. - MACHT VAl'! DE ALGEMENE VER
GADERING TE BESLISSEN ALLE AANDELEN ZON
DER NOllfiNALE W AAHDE EN· ALLE STIOHTEHS
AANDELEN TERUG TE KOPEN, OM ALLEEN KA
PITAALSAANDELEN TE LATEN VOORTBESTAAN. 

Mits naleving van de bij a1·tikelen 70 en 
71 van de wetten op de handelsvennoot
schappen bepaalde vom·waarden van 
aanwezigheid en mee1'det'heid, lean de 
algemene ve1·gadering van een naamloze 
vennootschap de rechten wijzigen toe
gelcend dom· de stat·uten aan zelcere 
soo1·ten van aandeelhottde1·s; malcen 
alleen « 1c1·achtens de statttten ve1·wo1·
ven rechten >> uit en z·ijn als dttsdanig 
onaantastbaa1·, de voordelen door het 
maatschappelijlc venl1·ag aan zelcere 
vennoten persoonlij k toegelcend wellce, 
in hoofde deze1·, eigen en bijzondere 
belangen doen ontstaan: De algemene 

vergadering lean namelijlc beslissen alle 
aandelen zonde1· nominale waa1·de en 
alle stichtersnandelen van de naamloze 
vennootschap tentg te lcopen, om alleen 
de bevoon·echte lcapitaalsaa'lidelen te 
laten voortbestaan (1). (Op 30 November 
1935, samengeschakelde wetten op de 
hanclelsvennootschappen, artt. 70 en 71.) 

(N. V. IMPHIMEHIE M'EDICALE ET SCIENTIFIQUE, 
T. GOFFART.) 

AR-REST. 

HEJT HOF ; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 7 April 1943 door het Hof van 
beroep te Brtlssel gewezen ; 

Over het enig middel, schending van 
artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 
70 en 71, 72 en 74 der wetten op de han
delsvennootschappen, samengeschakeld bij 
koninklijk besluit del. 30 November 1935, 
cloordat het best:reclen arrest beslist heeft 
clat artikel 71 cler samengeschakelde wet
ten op de vennootschappen aan de alge
mene vergaclering van de aandeelhouders, 
beraaclslagend overeenkomstig de wette
lijke vormen, niet toelaat << de recbten af 
te schaffen welke essentiele voorrechten 
uitmaken van zekere soorten van aan
deelhouders, zoals het recht op dividen~ 
den, het recht om, bij de ontbincling ·van 
de vennootschap, deel te nemen aan de 
verdeling van het maatschappelijk ver
mogen en het stemrecht op de vergade
ringen ll, en, bijgevolg, de beslissing van 
de buitengewone algemene vergaclering 
van aanlegster in verbreking cld. 22 April 
1939, nietig en van gener waa:rde ver
klaarcl heeft, clan wanneer gezegcl arti
kel 71, integencleel, . a an de algemene ver
gaclering het recht verleent om aan de 
statuten · alle mogelijke wijzigingen te 
brengen, inzonderheid wat de respectieve 
rechten van de verschillende soorten aan
delen betreft, en clit zonder de eenparige 
toestemming van al de vennoten, op vooi"
waarcle dat de bij artikelen 70 . en 71 
voorziene voorschriften en formaliteiten 
worden nageleefd : 

Overwegencle clat de eisende naamloze 
vennootschap gesticht werd, bij akte del. 
3 Januari 1920, met een .kapitaal van 
400.000 fr., vertegenwoorcligd door1.600 aan
clelen van 250 frank; dat er daarenboven 
1.600 stichtersaanclelen werden gemaakt 
zonder aancluiding van waarde, Welke on
der de inschrijvers vercleeld werclen naar 
verhouding van hun inschrijvingen; dat 
op 28 Mei 1925 een buitengewone algemene 
vergaclering beslistte de nominale waarde 
van 1.600 aandelen af te schaffen en 

(1) Zie de conclusie van· de Heer procureur
genemal Leon Cornil v66r het onderhavig ar
rest in Bull. en PAsrc., 1947, I, 240. 



400 bevoorrechte aandelen uit te geven 
met een nominale waarde van 500 frank, 
het kapitaal aldus "lerminclerd zijnde tot 
200.000 frank; dat die bevoorrechte aan
delen, tijdens het bestaan van de vennoot
schap, na de vestiging van de wettelijke 
reserve, een eerste dividend van 7 t. h. 
kregen, berekend volgens het gestort be
drag·, en dat, indien er na de bezolcliging 
van de beheerders en commissarissen, een 
te verdelen overschot was, de helft hier
van hun zou worden uitgekeerd, terwijl de 
tweede helft, voor neg·en tienden aan de 
zonder nominale waarde geworden pri
mitieve aandelen en voor een tiende aan 
de stichtersaandelen ten goede kwam; 
dat, bij de ontbincling van de vennoot
schap, het netto-actief eerst ·en vooral zou 
clienen tot de terugbetaling van het ge
stort beclrag van de bevoorrechte aancle
len en clat het overige bij helften zou ver
cleelcl worden onder de bevoorrechte aan
delen en de titels welke het uitgedrukt 
kapitaal niet vertegenwoorcligen ;. dat op 
15 April 1926 een buitengewone algemene 
vergadering beslistte het kapitaal op 
325.000 frank te brengen door het maken 
van 250 nieuwe bevoorrechte aandelen, 
welke dezelfcle rechten zouden hebben als 
de reeds bestaancle bevoorrechte aancle
len; dat, eindelijk, op 22 April 1939, een 
bui~engewone algemene vergadering, met 
eeilparigheicl van de in elke soort ti
tels, uitgebrachte stemmen, beslistte de 
1.600 aanclelen zoncler nominale waarcle 
en de 1.600 stichtersaanclelen terug af te 
kopen tegen de prijs van 7 fr. 50 elk voor 
de eerste, en tegen de prijs van 80 cen
tiemen voor de tweecle, met clien verstancle 
dat de eigenaars van gezegde aani:lelen 
voortaan geen ander rec11t meer zouclen 
hebben dan die prijs te ontvangen tegen 
afgifte van hun titels, welke zouden ver
nietigd worden; 

Overwegende clat, alhoewel, de bij arti
kelen 70 en 71 der wetten op de hanclels
vennootschappen voor de wijziging van 
cle statuten voorziene regelen we_rclen na
geleefcl, wanneer er verschillencle soorten 
aanclelen bestaan, en de beslissing van 
aarcl is hun respectieve rechten te wijzigen, 
het bestreclen arrest de beraadslaging van 
22 April1939 nietig verklaart, om de reclen 
dat de algemene vergadering, zonder de 
eenparige toestemming van de belangheb
benden, ·overeenkomstig artikel 1134 van 
het Burgerlijk W etboek, geen inbreuk 
kon maken op de rechten welke, krach
tens de statuten, door de houders van de 
aanclelen zoncler nominale waarde en van 
de stichtersaandelen verkregen waren : 
hetzij vennoot te blijven, in de vergacle
ringen te stemmen, deel te hebben in de 
cliviclenden en in de uitkering van het 
maatschappelijk vermogen; 

Overwegende dat artikelen 70 en 71 
van de wetten op de hanclelsvennoot-

schappen van artikel 1134 van het Bur
getlijk W etboek afwijken en aan een deel 
van cle aandeelhouders toelaten de sta
tuten te wijzigen en, aldus, zonder clat de 
eenparige toestemming van de belangheb
benclen noclig is, inbreuk te maken op de 
recbten welke de aancleelhouders kracb
tens de statu ten bezitten; 

Overwegencle dat, onder het regime van 
artikel 59 cler wet van. 18 Mei 1873, dat 
artikel 70 van cle samenscbakeling van 
30 November 1935 is geworclen, de alge
mene vergadering de aan de aandeelbou
clers door de statuten toegekencle recbten 
niet kon wijzigen tenzij deze niet bijzon
clerlijk waren verleend aan zekere aan
deelbouclers individueel of aan zekere 
soorten aandeelbouders; 

Overwegencle clat artikel 1, 59Ms van 
de wet del. 25 Mei 1913, dat artikel 71 
van de samenschakeling is geworden, in 
de wetgeving werd ingelast opclat, wan
neer er twee of meerdere soorten aan
cleelbouders zijn, de algemene vergaderlng 
op cle door de statuten aan zekere soor
ten aandeelhouders toegekende rechten 
inbreuk zou kunnen maken, op voorwaarde 
dat voor elke soort de vereisten van aan
wezigheid en van meerderheid zijn vol
bracht, welke gevergd worden voor de 
wijziging van <le statuten; 

Overwegencle dat het blijkt uit de voor
bereidende werkzaamheden van arti
kel 71, en, namelijk, uit de in de Senaat 
gedane verklaringen door de heer Sam 
Wiener, opsteller van de tekst, en door 
graaf Carton de Wiart, Minister van jus
titie, dat voortaan nog enkel voor de aan 
deelhouders verkregen en overeenkomstig 
artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek 
onaantastbare rechten uitmaken, de bij 
maatschappelijk verdrag aan zekere ven
noten persoonlijk toegekencle voordelen, 
welke, in hoofde dezer, eigen en bijzon
dere rechten doen ontstaan, bij uitsluiting 
van de door de statuten aan zekere soor
ten aandeelhouders toegekende rechten; 

Overwegencle clat het arrest - door te 
beslissei1 dat de algemene vergadering de 
macht niet heeft, ofschoon ze de regelen 
van artikel 71 naleeft, de door de statuten 
aan zekere soorten aandeelhouders toege
kende rechten te wijzigen - cle in het 
micldel aangeduide wetsbepaling heeft ge
schonden·; 

Om die reclenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de registers 
v·an het Hof van beroep te Brussel en 
dat melding er van zal gemaakt worden 
op de kant van de vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerster tot de kosten; 
verwijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Luik. 

5 Juni 1947. -- 1" kamer. ~ Voorzitter, 
H. Soenens, eerste voorzitter. - Ve?·slag
gever, H. Lambinet. - Gelijlcluidende 
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conclttsie, H. Leon Cornil, procureur-ge
neraal. - Pleite1·s, HH. Van Leynseele 
(loco Struye) en della Faille d'Huysse. 

1" KAMER. - 5 Juni 1947. 

1° BURGERLIJKE PENSIOENEN. 
GEEN VERWORVEN RECHT VOOR DE AMB'l'ENAAR 
VOOR DE DAG DA'r HIJ OP PENSIOEN WORDT 
GESTELD. - DRAAGWIJDTE EN MODALITEITEN 
VAN HET RECHT BEPAALD VOLGENS DE REGELEN 
TOEl'ASSELIJK OP RET OGENBLIK WAAROP RET 
RECHT VERKREGEN WORDT,' 

2° .AMBTEN .A.AR. - IN BESCHIKBAARHEID
STELLING WEGENS LEEFTIJDSGRENS. - BUR
GlJRLIJK RECHT OP DE VERVALLEN TERMIJNEN 
VAN ZIJN WAOHTGELD. - GEEN VERWORVEN 
RECHT OP DE TE VERVALLEN TERMIJNEN OF 
OP ZIJN LATER RUSTPENSIOEN. 

go BURGERLIJKE PENSIOENEN. 
AANGENOMEN SOHRIJVER VAN RET BEHEER 
DER REGISTRATIE EN DOMEINEN, OPGENOMEN 
IN RET KADER VAN RET STAATSPERSONEEL. 
- KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 .AUGUSTUS 
19g7, OP 1 MEI 19g7 IN WERKING GETREDEN, 
ARTIKEL g, ALINEA g,- TOEPASSELIJK VOOR 
DE BEREKENING VAN HET PENSIOEN VAN DE 
STAATSAGENTEN IN DIENST OP 1 MEl 19g7 
DIE VROEGER AANGENOMEN SOHRIJVERS WARE~ 
GEWEEST EN DIE NOG NIET OP RUST WAREN 
GESTELD. 

4? WET EN KONINKLIJK BESLUIT. 
- KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 .AUGUS'fUS 
19g7 HOUDENDE ,RET STATUUT DER AANGENO
MEN SCHRI,JVERS VAN HET BEREER DER RE
GISTRATIE EN DOMEINEN. - .ARTIKEL g, ALI
NEA g, AAN DE AANGENOMEN SCHRIJVERS, DIE 
IN RET KADER VAN HE'r STAATSPERSONEEL 
ZIJN OPGENOMEN, TOELATEND, VOOR DE VAST
STELLING VAN HUN PENSIOEN, DE ALS AANGE
NOMEN SCHRIJVER BEWEZEN DIENSTEN IN RE
KENING TE BRENGEN, ZONDER ONDERSCHEID 
TUSSEN DE DIENSTEN VAN VOOR EN NA RET IN 
WERKING 'fREDEN VAN RET BESLUIT. -
BESCHIKKING OVEREENSTEMMEND MET ARTI
KEL 6 VAN DE 'ALGEMENE WET VAN 21 JULI 
1844 OP DE BURGERLIJKE EN GEESTELI.JKE 
PENSIOENEN. 

5° RECHTERLIJKE MACHT. - HoF 
VAN VERBREKING. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
- VERBREKING WEGENS WEIGERING VAN TOE
PASSING VAN EEN KONINKLIJK BESLUIT. -
BESLUIT VREEMD AAN RET GEVAL VERKLAARD 
DOOR DE RECHTER OVER DE GROND. - HET 
HOF ONDERZOEKT VOORA!f OF RET BESLUIT 
MET DE WETTEN OVEREENSTEMT, 

1° Het 1·echt op ntstz!ensioen van de amb
tena1·en of agenten van de Staat kan 
httn niet verworven zijn v661' de dag 
waarop zij op ntst worden gesteld; het 
zijn de regelen, die toepasselijk ziFn op 
het ogenblik, waa1·op dit 1·echt hun veT-

wo1·ven is, die er de draagwijdte en mo
daliteiten van bepa-len. 

2° Dom· het in beschikbaarheid stellen 
wegens leeftijdsgTens verwe1·tt de amb
tenaa1' geen bu1·ge1·lijk 1·echt op wacht
geld en late1· Tustpensioen; de in be
schikbaaTheid gestelde ambtenaaT blijft, 
tot zijn op pensioenstelling, een amb
tenaM die slechts een buTge1·lijk 1·echt 
verlc1·ijgt op de vervallen teTmijnen van 
zijn wachtgeld. 

go Het lconinlclijlc besluit van 24 Augustus 
1937 tot vaststelling van het statttut van 
de aangenomen sch1'ijvers van het be
hee1· de1· mgist1·atie en domeinen, stelt in 
alinea 3 van zijn a1·tikel 3 de 1·echten op 
pensioen ·tJast van aangenomen sch1'ij
vers opgenomen in het kade1· van de 

' Stctatsagenten; het is, volgens deze be
schikking, dat het pensioen moet wo1·den 
berelcend van de Staatsagenten in dienst 
op 1 Mei 1937, dag van het in weTking 
treden van het koninlclijk besluit, en die 
vroege1· aangenomen sch1·ijvers waTen 
geweest en die nog niet op 1·ust waren 
gesteld. · 

4° Het lconinklijlc besluit van 24 Augustus 
1937 tot vaststeUing van het statttut van 
de aangenomen schr-ijveTs van het be
heer de1· registratie en domeinen, komt 
ove·reen met a1·tikel 6 van de algemene 
wet op de btwgerlijke en geestelijlce pen
sioenen van 21 Juli 1844, in zover het, 
in a linea 3 van zijn artilcel 3 bepaalt dat 
de aangenomen sch1·ijve1·s, die in het ka
de1· van de Staatsagenten zijn opgeno
men, voo1· de vaststeUing van hun pen
sioen, de als aangenomen sch-rijvers 
bewezen cliensten mogen , in 1·elcening 
b1·engen, zonder onde1·scheid tussen de 
diensten, v661· en na zijn in werking 
keden in deze hoedanigheid bewezen; 
zelfs wanneeT zij httn doo1· de ontvan
ge1· werd betaald, vond de bezoldi
ging van de aangenomen sclwijvers haaT 
oorsprong in 's lands 8chatlcist. 

5° Om, in btwgerlijlce zaken, de verbreking 
te bevelen wegens weigering van toe
passing van een lconinklijlc besluit, dat 
de rechter over de grand verlclaa1·d heett 
vreemcl te z·ijn aan het geval, onclm·
zoelct het Hot voo1·ajgaanclelijlc of clit 
lconinlclijk besluit met cle wetten over
eenstemt. (Stilzwijgende oplossing.) 
(Grondwet, art. 107.) 

(DEGER, T. BELGISCHE STAAT [MINISTERIE 
VAN FINANCIEN] .) 

ARREST (1). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 

(1) Zie de conclusie van de Heer procureur
generaal Leon Cornil v66r het onderhavig ar
rest in Bull. en PASIC., 1947, I, 247. 
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arrest, op 16 Februari 1944 door het Hof 
van beroep te r,uik gewezen; 

Over het enig miclclel, schending van 
artikelen 1 en 6 van de wet van 21 Juli 
1844 op de burgerlijke en geestelijke pen
sioenen, gezegd artikel 6 gewijzigcl door 
artikel 1 van de wet cld. 3 Juni 1920 op 
de pensioenen; van artikel 1 van gezegcle 
wet van 3 Juni 1920; 1 en in 't bijzon
cler 1, 5°, 12, in 't bijzoncler 12, § 1, van 
het koninklijk besluit del. 6 Mei 1923 be
treffencle de beschikbaarstelling cler amb
tenaren en beambten van de Staat; 3 en 9 
van het koninklijk besluit del. 24 Augus
tus 1937 tot vaststelling van het statuut 
der aangenomen schrijvers van het beheer 
cler registratie en clomeinen; 39 van het 
ministerieel besluit van cle beer Minister 
van financHo\n del. 26 ·Augustus 1937, door
clat, terwijl het vaststaat clat de aanlegger 
in verbreking, geboren. op 8 September 
1871, op 9 Maart 1889 in dienst getreclen van 
het beheer van registratie, op 25 Augus
tus 1920 tot schrijver benoemcl, op 1 Octo
ber 1936 in beschikbaarheicl gestelcl met 
genot van een wachtgelcl, toegelaten wercl, 
op 1 October 1942, · zijn rechten op het 
pensioen te cloen gelden, het bestreclen 
an;est beslist clat de door de aanlegger 
tot in ·1920 bewezen cliensten als aange
nomen schrijver niet kunnen in rekening 
gebracht worden voor de vaststelling·· van 
zijn rustpensioen, onder voorwenclsel clat 
de aanlegger niet beantwoorclcle aan de 
voorwaarclen van benoeming en bezoldi
ging vereist bij artikelen 1 en 6 cler wet 
van 24 Augustus 1844; clat artikel 3 van 
het koninklijk besluit del. 24 Augustus 
1937 niet toepasselijk is op de door de 
aangenomen schrijvers v66r 1 Mei 1937 
bewezen cliensten en dat de aanlegger zijn 
prestaties in 1936 hael gestaakt, clan wan
neer het recht op het pensioen worclt be
paalcl volgens de gelclende wetgeving op 
het tijclstip waarop cle ambtenaar, niet in 
beschikbaarheicl, cloch op rust worclt ge
steld; clat, luiclens artikel 3 van het ko
ninklijk besluit del. 24 Augustus 1937, de 
aangenomen schrijvers, die later in het 
kader van het Staatspersoneel·worden op
genomen, de eliensten welke zij als aan
genomen schrijvers hebben bewezen kun
nen in rekening brengen voor de vast
stelling van hun pensioen; dat gezegd 
artikel 3 toepasselijk is op de v66r 1 Mei 
1937 bewezen eliensten, daar de aangeno
men schrijvers, door het feit dat ze in 
het kader van het Staatspersoneel worden 
opgenomen, aangezien worden als door 
de Staat benoemd en bezolcligd van hun 
aanneming af, zelfs indien die aanneming 
van v66r 1 Mei 1937 dateert : 

Overwegende clat de aanlegger, op 
8 September 1871 geboren, op 9 Maart 
1889 in dienst is getreden bij cle ontvan
ger van de erfenisrechten te Luik als 
aangenomen schrijver ; clat hij schrijver 

benoemd wercl bij besluit van cle Minister 
van financien clcl. 25 Augustus 1920 ; dat 
een besluit van clezelfde minister del. 
13 Juni 1936, genomen in uitvoering van 
artikel 2 van het koninklijk besluit del. 
12 Mei 1927, betreffenele cle leeftijd van 
cle inrustestelling van cle ambtenaren, 
de beambten en het clienstpersoneel van 
de Staat, de aanlegger in heschikbaar
heicl heeft gesteld, weg·ens leeftijcls
grens, op 1 October 1936; · clat twee 
nieuwe besluiten, op 12 November 1942 
en 29 Maart 1943, genomen werden, waar
van het eerste cle aanlegger eervol ontslag 
van zijn ambt heeft verleencl met toela
ting zijn rechten op het rustpensioen te 
cloen gelden met ingang van 1 October 
1942, en, het tweede aan de aanlegger 
een rustpensioen heeft toegekencl bere
kencl op gronclslag van ele clienstjaren 
welke hij op clat ogenblik telcle seclert 
zijn benoeming tot schrijver in 1920; 

Overwegende dat het micldel, zoals het 
is opgestelcl, aan het arrest verwijt clat 
het de aanlegger beroofcl heeft van het 
voorcleel van alinea 3 van artikel 3 van 
het koninklijk besluit clcl. 24 Augustus 1937 
tot vaststelling van het statuut der aan
genomen schrijvers van het bestuur cler 
registratie en clomeinen, luiclens welke cle 
aangenomen schrijvers, die in het kacler 
van het Staatspersoneel zouclen opgeno
men worden, overeenkomstig artikel 6 
van de wet van 21 Juli 1844, de diensten 
die zij als aangenomen schrijvers heb
ben bewezen in rekening kunnen · brengen 
voor de vaststelling van hun pensioen, 
en clat het geweigercl heeft rekening te 
houclen, bij de vaststelling van het bedrag 
van het rustpensioen van cle aanlegger, 
met ~le cliensten welke cleze als aange
nomen schrijver l1eeft bewezen v66r hij, 
in 1920, werd opgenomen in het kacler 
van het Staatspersoneel met de titel van 
schrijver; 

Overwegencle clat het recht van de amb
tenaren en beambten van de Staat op het 
rustpensioen door hen niet verkregen is 
v66r de dag waarop ze op rust worden 
gesteld; dat het de regelen zijn, van toe
passing op het ogenblik waa,rop dat recht 
door hen verkregen is, welke er de draag
wijdte en cle modaliteiten van bepalen; 

Overwegende dat het koninklijk besluit 
dd. 24 Augustus 1937 het statuut vast
stelt van de aangenomen schrijvers van 
het bestuur der registratie en clomeinen, 
en dat, in 't bijzonder, alinea 3 van zijn 
artikel 3 de rechten op het pensioen be
paalt van de aangenomen schrijvers die 
in het kacler van het Staatspe:r;so'neel 
werden opgenomen; 

Overwegende dat deze alinea 3 van arti
kel 3 overeenstemt met artikel 6 van de 
algemene wet op de burgerlijke en geeste
lijke pensioenen van 21 Juli 1844; clat, in
derclaad, de aangenomen schrijvers voor-
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zien zijn van een benoeming gedaan door 
de ontvanger en aangenomen door de di
recteur,en dat hun bezoldiging, zelfs wan
neer ze hun door de ontvanger werd be
taald, haar oorsprong vond in de Schat
kist; 

Overwegende dat het pensioen moet be- · 
rekend worden volgens alinea 3 van arti
kel 3 van het koninklijk besluit dd. 24 Au
gustus 1937, voor de staatsagenten die op 
1 Mei 1937 in dienst waren, datum van het 
inwerking treden van het koninklijk be
sluit, en die vroeger aangenomen schrij
vers · waren geweest en nog niet op rust 
waren. gesteld ; 

Overwegende dat de aanlegger slechts 
op 1 October 1942 op rust gesteld en toe
gelaten werd zijn rechten op het pensioen 
te doen gelden ; 

Overwegende dat, zo hij reeds op 8 Sep
tember 1936 de ouderdom van vijf-en-zes
tig jaar had bereikt, hij op dat tijdstip 
niet op rust was gesteld geweest, in uit
voering van artikel 1 van het koninklijk 
besluit dd. 12 Mei 1937 betreffende de 
leeftijd van de inrustestelling van de 
ambtenaren en beambten en het dienst
personeel van de Staat; doch, dat, wijl 
het beheer oordeelde dat hij alsdan de 
door de wet vereiste dienstvoorwaarden niet 
vervulde om een inrustestelling te be
komen, het hem, bij toepassing van de 
algemene bepaling van artikel 2 van het
zelfcle koninklijk besluit, in beschikbaar
heid had gestelcl, met wachtgeld, tot op 
zijn inrustestelling ; 

Overwegende dat, om, zoals de rechter 
over de grond het heeft gedaan, de .inbe
schikbaarheidstelling wegens leeftijds
grens, gelijk te stellen met een inruste
sterling, en het wachtgeld met een pen
sioen', en om te beslissen dat het de re
geleil zijn, welke toepasselijk zijn ten 
tijde van de inbeschikbaarheidstelling, 
die de draagwijdte en de modaliteiten be
palen van het recht op het rustpensioen, 
aan de koninklijke besluiten, die deze in
beschikbaarheidstelling met wachtgeld 
hebben ingesteld, een draagwijdte zou 
moeten gegeven worden Welke ze recht
streeks strijdig maakt met artikel114 van 
de Grondwet en de wetgeving op de pen
sioenen,· vermits ze zouden pensioenen 
toegekend hebben daar waar de wet zulks 
verbiedt; 

Dat dergelijke inbeschikbaarheidstelling 
de ambtenaar geen burgerlijk recht doet 
verkrijgen op een wachtgeld en het later 
rustpensioen; dat de ambtenaar in be
schikbaarheid, tot op zijn inrustestelling, 
€en ambtenaar blijft die slechts een bur
gerlijk recht verkrijgt op de vervallen 
termijnen van zijn wachtgeld; , 

Overwegende dat het arrest, ~ do_or de 
toepassing te weigeren van alinea 3 van 
artikel 3 van het koniriklijk besluit dd. 
24 Augustus 1937 voor de vaststelling van 
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het bedrag van het pensioen van de aan 
legger, - de in het middel aangeduide 
wetsbepaling geschonden heeft ; 

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 gemaakt worden 
op de kant der vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

5 Juni 1947. - 1e kamer. - Voo1·zitte1·, 
H. Soenens, eerste voorzitter. - Verslag
gever, H. Lambinet. - Gelijlcluidende 
conclusie, H. Leon Cor:nil, procureur-ge
neraal. - Ple'ite1·s, HR. Simont en Van 
Leynseele. 

2° KAMER. - 9 Juni 1947. 

GRONDBELAS'.riNG. - BELASTINGSCHUL
DIGE. - VEREISTE HOEDANIGHEID. 

Zi.jn, lttidens a1·tilcel 11, § 1, van de op 
3 Jttni 1941 samengeschalcelde wetten, d" 
grondbelasting niet ve·1·schttldigd de
genen dif noch eigenaars ot 'bezitters 
zijn van het mwoerend goed noch tittt
larissen van een zalcelijlc recht op dit 
laatste (1). 

(NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE 
SPOORWEGEN, T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 April 1946 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent ; 

Over het tweede middel, eerste onder
deel, schending van artikel 11, ·§ 1, der 
wetten op de inkomstenbelastingen, samen
geschakeld bij het besluit van 3 Juni 1941 
en, voor zover als nodig, bij dat van 12 Sep
tember 1936 (art. 11 der wet van 29 Octo
.ber i919). van artikelen 1 en 4 der wet 
van 23 Juli 1926 tot oprichting van de 
Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen, van artikelen 4, 5, 7, 8, 9, 
10 en 16 der statuten van deze maatschap
pij, goedgekeurd bij koninklijk besluit 
van 7 Augustus 1926, en van artikel 557, 
558, 1128 en 2226 van het Burgerlijk Wet
boek, van artikel 1 der wet van 25 Juli 
1891 op de politie der spoorwegen, en van 
artikel 97 en 110 van de Grondwet, cloor
clat het bestreclen arrest, zonder te be
twisten clat de eiseres noch eigenares, 

(1) FEYE, JJroit fiscal des societes, bd. II, 
nr 28; SCHMITZ, Manuel des impots sur /es 
}'evenus, nr 39; Rep. prat. d1·. belge, v' Irn
p6ts, nr. 244. 
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noch bezitster, noch erfpachteres, noch 
opstalhouclster, noch vruchtgebruikster 
was van het belaste perceel, eigendom 
van de Staat op het ogenblik van de 
oprichting van de maatschappij, en zon
der te betwisten dat clit goed cleel uit
maakte van bet openbaar domein, -
waaruit eiseres besloot dat zij bij ontsten
tenis van een dezer hoedanigheden in ha
ren hoofde niet kon onderworpen worden 
aan de grondbelasting, -de betwiste aan
slag nochtans hanclhaaft om reden dat de 
opSOJill1ling dezer hoedanigheden door 
artikel 11 cler samengeschakelcle wetten op 
de inkomstenbelastingen niet , beperkend, 
maar aanwijzend is, en moet worden uit
gebreid tot alle genieters van bezettings
rechten, dan wanneer : 1 o de gronclbelas
ting slechts aan de Staat kan verschuldigd 
zijn door de eigenaar, bezitter, erfpach
ter, opstalhouder, of vruchtgebruiker der 
belastbare goederen, daar deze opsom
ming beperkend is als beschikking waar
bij een belasting wordt gevestigd; 2° de 
eiseres slechts een persoonlijk, roerend 
en tijdelijk exploitatie- en genotrecht
bezit, op last van teruggave, met betrek
king tot het belaste perceel, welk. recht 
bij haar werd ingebracht door de Staat, 
eigenaar van dat perceel, bij haar oprich
ting, als terrein ten ·gebruike van de spoor
weg en aanhorigheden en als onroerend 
goed noclig tot het exploiteren van. de 
spoorwegen, als zodunig deel uitmakende 
van het openbaar domein en, derhalve, 
niet vatbaar om met welkdanig zakelijk 
recht te worden belast; doordat, ten 
minste, het bestreden arrest, door het 
hanclha ven van de aanslag in de grondbe
lasting ten laste van de eiseres, onder 
voorwendsel claf zij (( genieter van bezet
tingsrechten » zou zijn, zonder verdere 
hadere bepaling inzake de aard van het 
recht, zakelijk of persoonlijk, krachtens 
welk de eiseres zich cUt genot had kunnen 
verzekeren, niet overeenstemt met de be
sluit~n van de eiseres, volgens welke de 
gronclbelasting slechts kan verschuldigd 
zijn door de houder van een zakelijk 
recht op het goed, en daardoor het Hof 
van verbreking in de omnogelijkheicl heeft 
gesteld de wettelijkheid te controleren 
van zijn beslissing in zake de werkelijk
heid en de aard van het persoonlijk of za
kelijk recbt, toegekend aan de eiseres met 
betrekking tot het belaste perceel, en in 
zake het feit te weten of dit recht het toe
passen, op de eiseres, van de grondbelas
ting rechtvaardigde : 

Overwegende clat het bestreclen arrest 
zijn bescbikkend gecleelte steunt op de 
beschouwing clat de bij artikel 11, § 1, 
der samengescbakelde wetten op de in
komstenbelastingen gedane opsomming 
van de belastingschuldigen slechts aan
wijzencl is en moet uitgebreid worden tot 
alle genieters van bezettingsrechten; 

Overwegende clat bet arrest, door. alclus 
te beslissen dat gezegd artikel 11, §. 1, 
van toepassing was op andere personen 
clan de eigenaar, de bezitter van een on
roerend goed of de titularis van een za
kelijk recbt op het onroerend goed, het 
principe heeft miskend lnidens hetwelk 
de belastingwetten strikt dienen geinter
preteerd en hager gemeld artikel ·11 heeft 
geschonden ; 

Dat het midl}el dus gegrond is; 
Om die redenen, verbreekt bet bestre

den arrest; beveelt dat onclerhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de registers 
van het Hof van beroep te Gent en dat 
melding er van zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
laat de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Brnssel. 

9 Juni 1947. - 2" kamer. - Voo1·zitter, 
H. Wouters, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggeve1·, H. de Cocqueau 
des Mattes. - Gelijkl1tidende concl1tsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
aclvocaat-generaal. - Pleiter, H. Marcq. 

26 KAMER. - 9 Juni 1947. 

INKOMS'l'ENBELASTINGEN. VER-
LIES GELEDEN HETZIJ DOOR EEN BELAS
TINGSCHULDIGE HETZIJ DOOR EEN ANDERE. -
VERLIES NIET AFGETROKKEN VAN DE INKOM
STEN VAN DE EERSTE. - 0MSTANDIGHEID DIE 
OP ZICH ZELF DE BESLISSING NIET RECHT
VAARDIGT DAT RET VERLIES DOOR DE TWEEDE 
BELASTINGSCHULDIGE WERD GELEDEN EN VAN 
ZIJN INKOMS'l'EN MOET AFGETROKKEN WOR
DEN. 

Het arrest dat vaststelt dat een bepaald 
verlies hetzij do01· een belastingschul
dige, hetzij door een andere wenl gele; 
clen, beslist niet wettelijk dat dit vel'lies 
cloor de tweede belastingschuldige gele
den we1·d ·en van zijn inkomsten moet 
afgetrokken wo1·den, om de enkele· reden 
dat het niet ajgetrokken weTd van de in
komsten van de ee1·ste belastingschul
d·ige. 

(BEHEER VAN FINANCIEN, T. RAEYMAEKERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest door het Hof van beroep te Brussel, 
op 30 September 1946 g·ewezen ; 

Over het enig middel van verbreking, 
afgeleid van de schencling van artike
len 97, 111 en 112 der Gronclwet, en arti
kel 35, § 1, cler sameng'eschakelcle wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
doorclat : 1 o het bestreclen arrest de 
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fiscale persoonlijkheid van vader en !won 
Raeymaekers heeft verward met aan te 
nemen dat de verloren gegane schuldvor
dering, groot 120.926 frank, moest afge
trokken worden ofwel van de winsten 
van de vader, ofwel van de inkomsten 
van de zoon en, vermits de vader deze 
post niet had afgetrokken, hij in minde
ring moest gebracht worden van de win
sten van de zoon; 2° bet hof van beroep 
heeft beslist dat gezegde schadepost een 
verlies van de -zoon Raeymaekers uit
maakte, zonder dit punt voldoende toe te 
lichten en bet standpunt dienaangaande 
in de directoriale beslissing verdedigd, te 
weerleggen, met het gevolg dat bet be
streden arrest niet Wettelijk is gemoti-
veerd: -

N opens bet tweede onderdeel van het 
middel : 

Overwegende dat het arrest, - na op 
souvereine wijze in feite te hebben vast
gesteld dat een verlies van 120.926 frank 
ondergaa:n werd hetzij door de verweer
der, hetzij door zijn vader, verlies ·dat 
kan afgetrokken worden vaJ;J.. de voor het 
dienstjaar 1941 aan de bedrijfsbelasting 
onderworpen inkomsten ~, om te bewij
zen dat die aftrekking wettelijk gedaan 
werd door de verweerder, enkel en aileen 
hierop wijst dat dit verlies niet afgetrok
ken werd van de bedrijfswinsten van de 
vader van de verweerder ; 

Overwegende dat bet arrest daardoor 
artikel 97 van de Grondwet en artikel 35, 
§ 1, van de op 12 September 1936 samen
geschakelde wetten geschonden heeft; 

Dat, inderdaad, de enkele omstandig
heid dat het betwist verlies niet werd 
afgetrokll:en vim · de inkomsten van een 
belastingschuldige - de vader van de ver
weerder - niet volstaat om wettelijk te 
bewijzen dat gezegd verlies niet door de 
eerste maar door de verweerder geleden 
werd; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat onderhavig arrest 
.zal ove·rgeschreven worden in de registers 
van het Hof van be;!"oep te Brussel en dat 
melding er van zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; . 
kosten ten laste van de verweerder · ver
wijst de zaak naar het Hof van ber~ep te 
Gent. 

9 Juni 1947. - 2• kamer. ~ Voo1·zittm·, 
H. Wouters, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ve1·slaggever, H. Smetrijns. -
Gelijklwidende conclttsie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat-generaal. 

26 KAMER. - 9 Juni 1947, 

HERZIENING. - AANVRAAG TOT HERZIENING 
VAN EEN DOOR RET MILITAIR GERECHTSROF 

UITGESPROKEN VEROORDELING.- GUNSTIG AD
VIES VAN RET ROF VAN BEROEP. - VERNIE
TJGING VAN DE VEROORDELING. - VERWIJ
ZING NAAR RET MILITAIH GERECRTSROF AN
DERS SAMENGESTELD. 

Wanneer het hot van bemep, met het 
onde1·zoek b-elast van een aanm·aag tot 
henlliening van door het militai1· ge
rechtshot ttitgesp1·oken ve1·om·delingen 
het advies uitb1·engt dat e1· aanleiding 
llestaat tot herziening, vernietigt het Hot 
de vemordelingen, na vaststelling dat de 
mchtsple,qing v66r het hot va11· beij·oep 
1·egelmatig is geweest, en venvijst het 
de zaak naa·r het militai1· ge1·echtshot 
ande1·s samengesteld (1). 

(WOUTERS, T. DE DECKER.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het op 14 October 
1946 door dit Hof gewezen arrest, waar
bij het Hof vim beroep te Brussel gelast 
werd over te gaan tot het onderzoek over 
de aanvraag _van Willem Wouters, her
bergier, geboren te Antwerpen op 11 De
cember 1911, er wonende, vertegenwoor
digd door Mr Van Leynseele, advocaat·bij 
bet Hof van verbreking, aanvraag strek
kende tot de herziening van de veroorde
lingen welke tegen hem werden uitgespro
ken bij bet arrest, dat op 12 .Juli 1945 door 
het Militair Gerechtsbof te Antwerpen 
werd gewezen, en dat in kracht van ge
wijsde gegaan is ; 

Gelet op de tussenkomst van Charles 
De Decker; burgerlijke partij in de zaak; 

Gelet op het onderzoek op tegenspraak, 
waartoe door de eerste kamer van het 
Hof van beroep te Brussel werd overge
gaan overeenkomstig de voorschriften· 
van de wet. del. 18 .Juni 1894; 

Gelet op het met redenen omkleed ar
rest del. 12 Februari 1947, waarbij gezegd 
hof het advies uitbrengt dat er aanleiding 
bestaat tot herziening van de hierboven 
bedoelde veroordelingen ; ' 

Gelet op artikel 445, alinea 4, van het 
Wetboek van strafvordering, gewijzigd 
door de wet del. 18 Juni 1894; 

Om die redenen, vernhitigt de ten laste 
van aanlegger door bet arrest van het 
Militair Gerechtshof, op 12 Juli 1945 uit
gesproken veroordelingen en verwijst de 
zaak naar het militair gerechtshof an
ders samengesteld; kosten voorbehouden. 

9 Juni 1947. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggeve1·, H. de Cocqueau 

(1) Verbr., 20 Januari 1943 (A•·•·. Ve,.br., 
1943, biz. 10; Bull. en PASIC., 1943, I, 29); 
24 April 1944 (An·. Yerb!-., 1944, biz. 145; 
Bull. en PAsrc., 19M·, I, 314). 
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des Mattes. - Gelijkltt·idende conclttsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 9 Juni 1947, 

1o REDENEN VANDE. VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - BESLUI
TEN. - RECHTER NIET GEHOUDEN ELK FEI
TELIJK PUNT AFZONDERLIJK TE ONDERZOE-· 
KEN. 

2° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND.
S•rRAFZAKEN. - FEITELIJKE ELEMENTEN IN 
DE DEBATTEN OVERGELEGD. - GETUIGENISSEN. 
- SOUVEREINE BEOORDELING. 

1 o De rechte1· is niet gehottden ellc fe'ite
Ujk pttnt, waaruit beklaagde, in re,qel
matig cloor hem genomen beslttiten, een 
cwgttment w-il aflciden, afzonderlijlc te 
ondenzoelcen(1). 

2o De 1·echte-r beoo1·deelt sottveTe·in of de 
in de debatten overgelegde feitelijke 
elementen, en namelijk de opgenomen 
getttigenissen, van zullce aanl zijn dat 
zij toelaten een ove1·tuig·ing te V01"
men (2). 

(VAN WONTERGHEM, T. VINCKIERS.) 

ARREST. 

HE'l' HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 Februari 1947 gewezen door 
het Militair Gerechtshof, zetelende te 
Gent;. . 

Wat de op de publieke vordering ge
wezen beslissing betreft : 

Over het middel, schending van arti
kel 97 van de Grondwet en 408 van het 
Wetboek van strafvordering, doordat het 
militair gerechtshof de conclusies van 
aanlegger in globo verworpen heeft en 
:verzuimd heeft de eisen van aanlegger, 
welke in gezegde conclusies voorkwamen, 
een voor een te beantwoorden : 

Overwegende dat de conclusies van 
aanlegger een aanvullend onderzoek vor
derden tot het inbrengen van zekere 
stukken en het horen van zekere getui
gen; 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
de schuld van aanlegger bewezen is door 
de v66r het hof gevoerde debatten, na
melijk door de v66r clit laatste overge-

(1) Verbr., 31 Mei 1945 '(A1r. Ye>·b•·., 1945, 
blz. 164; Bull. en PASIC., 1945, I, 175). 

(2) V erbr., 6 Augustus 1941 (An·. Ye•·b•·., 
1941, blz. 182; Bull. en PAsiC., 1941, I, 316); 
12 October 1944 (Ar?·. Yerb1·., 1945, blz. 9; 
Bull. en PAsrc., 1945, I, 10). 

legde getuigenverklaringen; dat het daar
aan toevoegt dat het gevraagd aanvul
lend onderzoek als onnodig voorkomt daar 
de feiten, waarover het gaat, hetzij reeds 
bewezen zijn, hetzij door de stukken van 
cle bundel tegengesproken worden; 

Overwegende dat het arrest, aldus, de 
conclusies van aanlegger op voldoende 
wijze beantwoordt; dat, inderdaad, geen 
enkele wetsbepaling voorschrijft elk fei-. 
telijk punt, waaruit de beklaagde een ar
gument wil !l-fleiden, afzonderlijk te be
handelen; dat, anderzijds, de rechter 
oordeelt of de overgelegde elementen en 
de opgenomen getuigenissen hem toela
ten zijn overtuiging te vormen; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvor,men werden nageleefd en dat de 
uitgesproken veroordelingen overeenkom
stig de wet zijn ; 

Wat de op cle burgerlijke vordering ge
wezen beslissing betreft : 

Overwegende dat aanlegger geen bij
zonder middel inroept en dat het Hof er 
van ambtswege geen opwerpt; 

Om clie reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt de aanlegger tot de kos
ten. 

9.Juni 1947.- 2° kamer.- Vom·zitte1·, 
H. Wouters, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. de .Cocqueau 
des Mattes: - Gelijlclttidende conclttsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 9 JUDi 1947, 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- $TRAFZAKEN.- BEVOLEN 
VERBEURDVERKLARING. GEBR.EK AAN 
VASTSTELLING VAN DE DOOR DE VVET VEREISTE 
VOORWAARDEN. - BESLISSING NIET MET RE
DENEN OMKLEED. 

Is niet met redenen omlcleed, de beslissing 
1Jan een arrest die een ve1·beurdve•·
lclaring beveelt OfJ gmnd van aTU
kel 1Mquinquies van het Stmfwetboelc, 
zoncler het bestaan vast te stellen van' 
al de voo·rwaa1·den Wt~arvan de wet de 
toepassing van deze straf afhanlcelijlc 
maal;;t (1). 

(LUYCK.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, gewezen op 15 Maart 1947 door 
het Mili1tair Gerechtshof, zetelende te 
Gent; I 

(1) Verbr., 5 Septembeot· 1946 (Arr. Yerb1·., 
'1945, blz. 289; Bull. en PAsrc., 1946, I, 317). 
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I. Aangaande de beslissi:iJ.g~over de pu
blieke vordering : 

Over het middel ambtshalve opg~wor
pen schencling van artikelen 27 van de 
Gr~ndwet en 123quinqtties van het Wet
boelr van strafrecht : 

Overwegende dat aanlegger veroordeeld 
is geweest wegens misdaden voo:t;zien bij 
het hoofclstuk II, titel I van het boek II 
van het Wetboek van strafrecht; 

Dat de eerste rechter « de in beslag ge
nomen voorwerpen)) verbeurcl heeft ver
klaarcl zoncler vast te stellen clat becloelde 
zaken, hetzij het voorwerp uitmaken 
van de bewezen verklaarcle misclaclen, 
hetzij gediencl hebben of bestemd waren 
tot het plegen van die misdaclen, hetzij 
er nit voortkomen ; 

Dat het bestreden arrest die beschik
.king van het beroepen vonnis heeft beves
tigd zoncler het bestaan vast te stellen van 
de voorwaarclen die door de wet voor de 
toepassing van de bijzonclere verbeurd
verklaring zijn vereist, en, alclus, de in het 
micldel aangegeven wetsbepaling heeft ge
schonclen ; 

Overwegencle, voor het overige clat, be
houclens de onwettelijk uitgesproken ver
beurclverklaring, de substanWHe of op 
straf van nietigheid voorgeschreven pleeg
vormen werclen nagekomen en dat de uit
gesproken veroordelingen wettelijk zijn; 

II. Aangaande de beslissing over de 
vorcU~ring van de burgerlijke partij : 

Overwegencle dat aanlegger tot staving 
van zijn voorziening geen enkel bijzon
der miclclel inroept en dat het Hof er van 
ambtsw:ege geen opwerpt; 

Om clie reclenen, verbreekt het bestre
den arrest, cloch alleen in zover het, bij 
bevestiging cler beschikkingen van het 
vonnis gewezen door de krijgsraad, de 
in beslag genomen zaken verbeurd heeft 
verklaard; verwerpt de voorziening voor 
het overige; ·beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de regis
ters ·van het Militair Gerechtshof, zete
lende te Gent, en dat melding er van zal 
worden gemaakt op de kant van het ge
cleeltelijk vernietigd arrest; verwijst de 
zaak alzo beperkt, naar het militair ge
rechtshof anders samengesteld; verwijst 
aanlegger in de <'lrie vierden der kosten ; 
laat het overige vierde ten laste van de 
Staat. 

9 .Juni 1947. - 2• kamer. - Voo?'Zitte?·, 
H. Wouters, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggeve1·, H. Simon. -
Gelijkl1t'idende conclusie, H. Raoul Hayolt 
de 'l'ermicourt, eerste aclvocaat-generaal. 

2• KAMER. - 9 Juni 1947. 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
BESLISSINGEN W AARTEGEN MEN ZICH KAN 
VOORZIEN. - STRAFZAKEN. ·- VONNIS IN 
LAATSTE AANLEG VAN DE KRIJGSRAAD. _'___ VON
NIS NIET BEDOELD BIJ ARTIKEL 1, ALINEA 7, 
VAN HET BESLUIT-WET VAN 10NOVEMBER1945. 
- VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK GEDU
RENDE DE TIJD VAN OORLOG, 

Gechwencle de tijd van om·log Tmnnen de 
dam· de Twijgsraden in laatste aanleg 
gevelde vonnissen niet best1·eclen wor
den door een voo1·ziening in ve1·b·reking 
van pa?'tijen, uitgezondm·d de vonnis~en 
bedoelcl bij art'ilcel 1, alinea 7, van het 
besl,uit-wet van 10 N ovembe1· 1945 (1). 
(Besluitwetten van 8 Juni 1940 en 19 Oc
tober 1944, art. 1.) 

(NIJS.) 

ARREST. 

HET HOF ; ·- Gelet op het bestreden 
vonnis, gewezen door de Krijgsraad te 
Antwerpen, op 7 Juni 1946; 

Overwegende clat het besluit-wet van 
8 Juni 1940 de door de militaire rechts
macht gewe.zen arresten en vonnissen, 
aan alle voorziening in verbreking gedu
rende de tijd van oorlog heeft onttrok
ken; 

Dat inclien, krachtens artikel 1 van het 
besluit-wet dd. 19 October 1944, de voorzie
ning in verbreking wederom toegelaten is 
tegen de arresten van het militair ge
rechtshof, geen enkele wetsbepaling, be
houdens het aan de zaak vreemd geval 
voorzien bij artikel 1 van het besluit-wet 
del. 10 November 1945, bedoelcle voorzie
ning h.eeft hersteld tegen de vonnissen 
van de krijgsraden; 

Dat, clientengevolge, de voorziening niet 
ontvankelijk is; 

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

9 Juni 1947. - ze kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Simon. -
Gelijklttidende conclusie, H. Eaoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 9 Juni 1947, 

1° GEWIJSDE. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
BESLUIT-WET VAN 19 SEPTEMBER 1945 BE
TREFFENDE DE EPURATIE INZAKE BURGER
TROUW. - LIJST DOOR DE KRIJGSAUDITEUR 

(1) Verbr., 24 Juni 1946 (Bull. en PAsrc., 
1946, I, 264). 
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OPGEMAAKT. ~ VERZET. - VONNIS ENKEL 
BESLISSENDE DAT DE INSOHRI.TVING WEGENS 
EEN BEPAAJ;,D ~'EIT NIET GEREOHTVAARDIGD IS. 
- NIEiUWE LATERE INSOHRI.TVING •. - BE
SLISSING RET VERZET 'DEGEN DEZE INSOHRI.T
VING VERWERPENDE, OMDAT DEZE LAATSTE 
DOOR EEN ANDER FElT GERECHTVAARDIGD IS. 
- BESLISSING DIE HET GEWI.TSDE VAN DE 
EERSTE BESLISSING NIET MISKENT. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
EPURATIE INZAKE BURGERTROUW. - MID
DEL AANVOEREND DAT TWEE FEI'l'EN UIT EEN
ZELFDE MISDADIG INZIOHT VOORTSPRUITEN. 
- MIDDEL ZONDER STEUN IN HET BES'l'RFJDEN 
ARREST. - MIDDEL DAT FEITELI.TKE ORONO
SLAG MIST. 

1° W anneer een vonnis enlcel beslist heeft 
dat een ·insolwijv·ing, wegens een be
p(tald feit, op de lijst voorzien bij .het 
beslnit-wet 1!an 19 SerJtembe;· 1945 be
f!·ettmule de epu;·atie inzalce bu;·ger
t·rom.o, niet ge;·echtvaaTdig(l was, wo;~dt 
het gewijsde van dit vonnis niet mis
lcend dom· de ·zatm·e beslissing, die het 
1i.e!'Zet van zelfde bela.nghebbende tegen 
een nieuwe inschrijving ve?·we;·pt, om 
reden it(tt deze laatste · door een a·1uler 
b·ij dit beslnit-1Det vooTzien feit gerecht
vaanUgd is (1). 

2° Mist feitelijlce g;·ondslag, het middel 
aanvom·ende dat het feit inge;·oepen 
om een ee;·ste insolwijving op de lijst, 
bij het besl1tit-wet van 19 September 1945 
voo;·zien, te ;·eohtvaardigen en lu~t feit 
·ingemepen om een tweede insohrijving 
van zelj(le persoon op gezegde lijst te 
;·eohtvaardigen, uit eenzelfde misdadig 
inzioht voortspntiten, (lan wanneer deze 
bewering _qeen ste1m vindt in de bestre
den beslissinn. 

(LAMBRECHT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 .Tanuari 1947 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel, . schending . van 
artikel1350, 1351 en 1352 van het Burger
lijk Wetboek, 2, 3, 4 en 6 van het besluit
wet van 19 September 1945, betreffende 
de epuratie inzake burgertrouw, 'doordat 
het bestreden arrest, na vastgesteld te 
hebben dat een vonnis der Rechtbank te 
Brngge del. 27 Februari 1946 het verzet 
van eiser ill. verbreking tegen zijn 
inschrijving wegens lidmaatschap van 
V. N. V. op de bij artikel 4 der besluit
wet van 19 September 1945 voorziene 
lijst gegrond had verklaard en zijn naam 
van gezegde lijst had laten schrappen, 

(1) Zie de nota, getekend R, H.,, ~nderaan 
het arrest in Bull. en PAsrc., 1947, J:, 259. 

beslist heeft dat eiser de exceptie van ge
wijsde niet kon inroepen om een tweede 
inschrijving op dezelfde lijst, ditmaal op 
groncl van lidmaatschap van De Vlag, 
nietig te doen verklaren, zulks om reden 
dat de oorzaak der inschrijving op be
wnste lijst niet steunt op het begrip van 
onvaderlandse gedraging maar op een 
wel bepaald feit, en dat de heer krijgs
auditeur, bijgevolg, gerechtigd was een 
tweecle inschrijving te steunen op een 
nieuw feit waarvan hij geen kennis had 
bij de eerste inschrijving, wanneer· de 
vordering, die ten gevolge van eisers op
positie door de heer krijgsauditeur v66r 
de rechtbank gebracht wordt, als oorzaak 
heeft : het recht van de krijgsauditeur, 
krachtens de bevoegdheid hem door arti
kel 4 van het besluit-wet van 19 Septem
ber 1945 verleend, eisers naam op de door 
hetzelfde artikel voorziene lijst te plaat
sen, en als voorwerp : het behoud - of, 
van de kant van de opposant : het ver
nietigen - van de door de heer krijgs
auditeur genomen beslissing, wanneer het 
voormeld vonnis van de Rechtbank te 
Brugge over deze vordering uitspraak 
gedaan had, wanneer de tweede inschrij
ving slechts op een nieuw middel gesteund 
was, wanneer, bijgevolg, het vonnis het 
gezag van het gewijsde had tegenover 
deze inschrijving : 

Overwegende dat, volgens het middel, 
het krachtens artikel 4 van het besluit-w:et 
del. 19 September 1945, betreffende de epu
ratie inzake burgertrouw, v66r de rech
ter gebracht verzet 'noodzakelijk , hiertoe 
strekt te doen beslissen, niet enkel of de 
naam van. de verzetter al dan niet op de 
bij dit artikel voorziene lijst client be
houclen, docll of hij er client op behouden 
of er op nit>t kan worden gebracht wegens 
een oin 't even welk feit omschreven bij 
artikelen 1, alinea 3, 2 of 3 van gezegd 
beslnit-wet; 

Overwegende dat, in de onderstelling 
dat dit wel het geschil is welk de rechter, 
bij wie het verzet is aanhangig gemaakt, 
overeenkomstig het besluit-wet del. 19' Sep
tember 1945 moet beslechten, dan nog nit 
het bestreden arrest blijkt dat, in de 
zank, de Rechtbank van eerste aanleg te 
Brugge, waar het verzet van aanlegger 
tegen zijn eerste inschrijving door de 
krijgsauditenr werd aanhangig gemaakt, 
bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis 
del. 27 Februari 1946, enkel beslist dat 
<< de inschrijving van aanlegger op de lijst 
wegens zijn lidmaatsclmp van V. N. V. 
niet gegrond was )) ; 

Overweg-encle dat de voorziening aan het 
arrest niet verwijt dat het, door die vast
stelling-,. het geloof heeft geschonden dat 
a an voormeld vonnis client gehecht; 

Overwegencle dat deze vaststelling vol
staat om het beschikkend gedeelte van 
het arrest wettelijk te rechtvaardigen 
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waa~·bij de exceptie van bet door aanleg
ger mgeroepen gewijscle worclt verworpen 
en clat, bijgevolg, bet miclclel, bij gebrek 
aan belang, niet ontvankelijk is; 

Over bet tweede miclclel, scllending van 
artikel 13 van de wet van 17 April 1878 
van artikel 246 van llet W etboek van stra£ 
vordering, van artikel 360 van llet Wetboek 

·van strafvordering, gelnterpreteercl door 
de wet van 21 April 1850, van artikel 1350 
1351 en 1352 van bet Burgerlijk Wetboek 
en van artikel 2, 3, 4 en 6 van llet besluit
wet van 19 September 1945 betreffende de 
epuratie inzake b1n·gertrouw en van de· 
bewijskracbt en de kracht van gewijsde 
van bet vonnis van de Rechtbank te 
Brugge del. 27 Februari 1946, doordat het 
bestreden arrest, na vastgesteld te heb
ben fiat een vonnis cler Rechtbank te 
Brugge dd. 27 Februari 1946 bet verzet 
van eiser in verbreking tegen zijn in
schrijving op grond van lidmaatschap 
van V. N. V. op de bij artikel 4 cler be
sluit-wet van 19 September 1945 voorziene 
lijst gegrond had verklaarcl en zijn naam 
van gezegcle lijst had laten schrappen 
beslist heeft dat eiser de exceptie van ge~ 
wijsde niet lwn inroepen om een tweede 
inscbrijving op dezelfcle lijst, ditmaal op 
groncl van liclmaatscbap van De Vlag 
nietig te doen verklaren, zulks om rede~ 
dat de oorzaak der inschrijving op be
wuste lijst niet steunt op bet begrip 
van onvaclerlanclse gedraging maar op 
een. ~el bepaalcl feit - en clat de beer 
krijgsaucliteur, pijgevolg, gerechtigd was 
e~n tweecle inschrijving te steunen bp een 
meuw feit waarvan hij geen kennis had 
bij de eerste inscbrijving ; wanneer, _: in 
de hypoth·ese dat de maatregel voorzien 
door.het besluit-wet van 19 September 1945 
in werkelijkheicl zou moeten worden aan
gezien, niet als een veiligheidsmaatregel 
van louter burgerlijke aard maar als 
een sanctie van strafrechtelijke aard -
cl_e vorqering, die tengevolge van de oppo
sit~e . van eiser door de krijgsauditeur 
v6or de rechtbank wercl gebracht, als oor
zaak had de onvaderlanclse gedraging van 
de betrokken persoon, die aldus aanstoot 
lleeft gegeven aan bet openbaar geweten 
en als voorwerp bet al dan niet toepassen 
van de sanctie voorzien door de artike
len 2 en 3 van bet bovengenoemd be
sluit-wet; wanneer het voormeld vonnis 
van de Rechtbank te Brugge op deze 
vorclering uitspraak heeft geclaan; wan
neer de nieuwe inschrijving, na de reeds 
tussengekomen gerechtelijke beslililsing 
gesteund is op een feit dat, met bet reed~ 
gevonniste feit, deeluitmaakt van een
zelfcle mi~dadig opzet; wanneer, bijgevolg, 
het vonms gezag van gewijsde bezat te
genover deze inschrijving : 

artikel 4 ·van bet besluit-wet dd. 19 Sep
tember 1945 voorziene lijst werd gebracbt, 
en bet als grond van de tweede inscbrij
ving op de lijst ingeroepen feit uit een
zelfde strafbaar inzicbt voortspruiten; 

Overwegende clat die bewering geen en
kele steun vindt in bet bestreclen arrest; 

Dat bet miclclel in feite niet opgaat · 
. Om die reclenen, verwerpt de voor'zie

mng; veroorcleelt aanlegger tot de kosten. 

9 Juni 1947. - 2" kamer. - Voorzitte1·, 
H. Wouters, raaclsbeer waarnemencl voor
zitter. - Verslaggever, H. de Oocqueau 
des Mottes. - Gelijkluidende conclusie 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerst~ 
aclvocaat-generaal. - Pleiter, H. Van 
Leynseele. 

2° KAMER. -' 9 Juni 1947. 

VOORZIEJNING IN VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - MEMORIE MIN DAN ACHT 
DAGEN VOOR DE TERECHTZETTING NEERGELEGD. 
- NIET-ONTVANKELI.JKHEID. - ZAAK NAAR 
EEN LATERE ZITTING VERSCHOYEN. - UITSTEL 

. ZONDER UITWERKING OP DE ONTVANKEI.IJK
HEID VAN DE MEMORIE. 

Is 111iet ontvankelijlc, cle memo1·ie neerge
legd, tot staving van een vom·ziening te
gen een vonnis van de co1Tectionele 
rechtbank uUspmak doende in hoger 
beroep, min dan acht dagen v66r de 
teq·echtzitting waarop de zaak · regelma
tig werd vastgesteld. De omstandi,q heid. 
dat op deze tm·echtz'itting het onder
zoelc van de zaalc op een latere terecht
zitting werd uitgesteld, is zondm· in
vloed op de ont,vanlcelij Tcheid vari de 
nee1·gelegde memm·ie (1). (Besluit van 
15 Maart 1815, art. 53,) · 

(JOSSA, T. MAYNE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
vonnis, gewezen op 24 .Tannari 1947 door 
de Oorrectionele Recbtbank te Mechelen, 
naar welke het Hof cle zaak had ver
wezen om uitspraak te doen in boger be
roep over de burgerlijke vordering inge
stelcl door Mayne tegen aanlegger ; 

Overwegencle dat de zaak gestelcl werd 
op de tereclltzitting del. 21 April 1947 en, 
op aanvraag van aanlegger versclloveu 
naar de zitting· van beclen; ' . 

Dat op 24 April 1947 aanlegger een ver
~oog tot staving der voorziening ter grif
fie van het Hof heeft neergelegcl clus na
dat de termijn, bepaalcl door a'rtikel 53 

O~erwegende dat dit middel op de be-
wermg steunt dat bet feit, wegens bet- (1) Verbr., 13 Januari 1941 (Bull. en PAsrc., 
welk aanlegger een eerste maal op de bij 1 1947, I, 14). 
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van bet besluit van de Prins Souverein 
dd. 15 lVlaart 1815 verstreken was ; 

Dat bet Hof de bij clit vertoog aange
voerde middelen niet kan inachtilemen; 

Dat, terzake burgerlijke vordering, bet 
Hof geen middelen tot verbreking ambts
halve opwerpt; 

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

9 Juni 1947. - 26 kamer. - Voorzitter,' 
H. Wouters, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ver8laggeve;·, H. Simon. -
GeUjlclu-idende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste aclvocaat-ge:rieraal. 

26 KAMER. - 9 Juni 1947, 

1o VOORLOPIGE HEOHTENIS.- MILI
TAIRE RECHTS!.fACHTEN. - BEKLAAGDE IN 
VOORLOPIGE HECHTENIS GEHOUDEN. - DOOR 
DE KRIJGSRAAD VEROORDEELD. - VONNIS IN 
LAATSTE AANLEG. - HOGER BEROEP NIETTE
MIN DOOR BEKLAAGDE INGESTELD. - AANVRAAG 
TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING GERICHT 
TOT HET MILI'l'AIR GERECHTSHOF. - AAN
VRAAG NIET ON'l'VANKELIJK. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN.- l\IIILI'l'AIR GERECHTSHOF UIT
SPRIAAK DOENDE OVER EEN AANVRAAG TOT VOOR
LOPIGE INVRIJHEIDSTELLING.- MREST MOET 
IN OPENBARE TERECHTZITTING UITGESPROKEN 
WORDEN. 

3° VERWIJZING NA V:ERBREKING.
STR,AFGERECHT ONBEVOEGD -OM VAN DE AAN
VRAAG KENNIS TE NEMEN. - VERBREKING 
VAN DE BESLISSING ZONDER VERWIJZING. 

1° De persoon, die in voo;·lopige hechtenis 
gehmtrlen ·is en door een vonwis, geveld 
door de ki"'ijgs;·aad in laatste aanleg, 
ve;·oonleelrl wenl, is n·iet ontvctnlcel'ijlc in 
z·ljn aanvmag tot voo;·lopige invrijheid
stell-ing ge;··icht aan het militai;· ge
Techtshof, zelfs ·indien hij een verlclar·ing 
van hager be;·oep tegen het vonnis van 
·veroo;·de'bing ingediend heejt (1). 

2° Het militair gerechtshof, ~tits1Jmalc 
(loende over de ontvanlcelijlcheid of de 
y<Jgrondheid van een aanv;·aag tot voor
lopige inv·rijhei(lstelling, moet zijn ar
rest in openbare zitUng vellen. (Grand-
wet, art. 97.) ' 

3° De verbrelving van een at·;·est van het 
militair ge·rechtshof wordt zonder ver
wijz·ing iti.tgesp'I"Olcen wanneer .qeen en-

(1) Ret is anders gesteld wanneer het vonnis 
van de krijgsraad slechts in eerste _ aanleg 
geveld is (Verbr., 30 December 1946, Arr. 
Ye•·br., 1946, blz. 458; Bull. ep PAsiC., 1946, 
I, 492) en 17 Februari 1947 (zie hager, blz. 44; 
Bull. en PASIC., 1947, I, 60). 

lcel. strajgerecht bevoegd is om van de 
bij dit hot ingediende aanvraag lcen
nis te nemim (2). 

(DENEYS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op bet besti"eden 
arrest, op 6 Maart 1947 gewezen door bet 
Militair Gerechtshof, zetelende te Brus
sel; 

Over bet middel van de voorziening, 
hieruit afgeleid dat bet militair gerechts
hof zich onbevoegd heeft verklaard om 
kennis te nemen van bet bij. gezegd hof 
door aanlegger ingediend verzoek tot in
vrijheidstelling, om reden dat bet vonnis 
van veroordeling door de krijgsraad in 
laatste aanleg gewezen was, dan wanneer 
aanlegger, doordat hij tegen dat .. vonnis 
boger beroep had ingesteld, de zaak v66r 
bet militair gerechtshof had gebracht : 

Overwegende dat bet militair gerechts
hof geen kennis kan nemen van een ver
zoek tot voorlopige invrijheidstelling, 
welk bij dat hof wordt ingediend door 
een persoon die veroordeeld werd d-oor de 
krijgsraad, tenzij de kennisneming van de 
publieke vordering aan gezegd hof door 
een boger beroep opgedragen wordt (Wet
hoek van 20 Juli 1814, art. 165; besluit-wet 
del. 26 Mei 1944, art. 5) ; 

Overwegende dat bet militair gerechts
hof, - terecht vaststellende dat bet von
nis van de krijgsraad, waarbij' aanlegger 
veroordeeld werd, in laatste aanleg was 
gewezen en dat, bijgevolg, de akte van 
boger beroep van aanlegger de publieke 
vordering bij bet hof niet had kunnen ' 
aanhangig maken, - overeenkomstig de 
wet moest beslissen dat het zonder macht 
was om kennis te nemen van de door de 
veroordeelde ingediende aanvraag tot 
voorlopige invrijheidstelling; 

Dat bet middel in -rechte niet opgaat; 
Over bet van ambtswege opgeworpen 

middel, schending van artikelen 7 van de 
wet dd. 20 April 1810, 165 van bet Wet
boek dd. 20 Juli 1814 en 5 van bet besluit
wet del. 26 Mei 1944, cloordat bet militair 
gerechtshof z~jn arrest in de raadkamer 
heeft gewezen : 

Overwegende dat geen enkele wetsbepa
ling bet militair gerechtshof toeliet zijn 
arrest, niet ter openbare terechtzitting, 
doch in de raadkamer te wijzen ; 

Dat bet arrest, bijgevolg, de in bet mid
del aangeduide bepalingen schendt; 

Doch, overwegende dat, daar geen 
rechtsmacht bevoegd is om van bet door 
aanlegger ingediend. verzoek kennis te ne-

(2) Raadpl. verbr., 10 Februari 1941 (Bull. 
en PASIC., 1941, I, 38); 6 Januari 1943 (ibid., 
1943, I, !L). . 
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men, de verbreking zonder verwijzing 
dient uitgesproken; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de registers 
van het Militair Gerechtshof, zetelende te 
Brussel, en dat melding er van zal ge
maakt worden op de kant van de vernie
tigde beslissing ; laat de kosten ten laste 
van de Staat; zegt dat er geen aanleiding 
bestaat tot verwijzing_ 

9 Juni 1947. - 28 kamer. - Voorzitte1·, 
H. Wouters, raadsheer waarnemend voor
zitter. - V erslaggever, H. de Cocqueau 
des Mottes. - GeMjklttidende conolusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
aclvocaat-generaal. 

28 KAMER. - 9 Juni 1947, 

1° HELING. - GEVOLGMISDRIJF. - ON
DER!STELT. HET BESTAAN VAN EEN FElT MISDAAD 
OF WANBEDRIJF GENOEMD. 

2° EE'l'- EN KOOPWAREN (MISBRUI~ 
KEN IN DE HANDEL VAN). ~ VEn
voEn VAN DIEREN ZONDER WETTELIJKE BE
SCHEIDEN DIE RET BEZIT RECHTVAARDIGEN. -
GEEN WETTELIJK VERMOEDEN VAN STRAFBARE 
HERKOMST VAN DE DIEREN. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - VEROORDELING WE
GENS HELING. - 0NZEKERHEID NOPENS DE 
VRAAG OF DE RECHTER• "'rEN. ONRECH'l'E· RET 
BESTAAN VAN EEN .WETTELIJK VERMOEDEN AAN
GENOMEN HEEFT O~cWEL ZIJN BESLIS~ING 

SLECHTS OP FEITELIJKE OMSTANDIGHEDEN 
STEUNT. - SCHENDING VAN ARTIKEL 97 VAN 
DE GRONDWET. 

1° Het wanbedl"·ijf van heling is een ge
·volgrniscll'ijf dat het bestaan onde·rsteU 
van een feit, rnisdaad of wanberll·ijf ge
noernd, waanlom· de geheelde zaalc wenl 
weggenomen of venluisterd of rnet be
httlp waarvan z·ij vm·k1·egen werd (1). 
(Strafwetb., art. 505.) 

2° Het feit, dctt ·vervoe1·de dim·en niet be
gele·id zijn van de wettelijke bescheiden 
die er het . bezit van l'echtvaal·digen, 
wordt door geen enlcele · wetsbepaling 
verheven tot wettelijlc verrnoeden van 
strafbare hel'lcornst van deze dim·en. 

3° Schendt artilcel 97 van de Grondwet, 
het a·Prest aat, een beklaagde wegens 
heling veroordelende, rZe vraag onzeker 
laat of de ·rechter aangenornen heeft 

(1) en (2) Verbr., 15 Maart 1926 (Bull. en 
.PASIC., 1926, I, 294); 12 November 1928 (ibid., 
1929, I, 10) ; 24 December 1941 (ibid., 1941, 
I, 469); 20 J anuari 1943 (ibid., 1943, I, 25); 
7 Juni 1943 (A''''· Yerb1·~, 1943, biz. 136; Bull. 
en PASIC., 1943, I, 233). 

dat de geheelde zaak een strafbare her
kornst had wegens ornstandigheden, 
waaraan hij ten onrechte het lca1·a1cter 
van wettelijlc verrnoeden heeft toege
lcend, ofwel het bewijs van deze hel·
kornst in feitelijke elernenten, die de 
zaalc eigen zijn, gevonden heeft (2). 

(ROMMENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het arrest van 
het Hof van beroep te Brussel dd. 7 Maart 
1947 : I 

Over het zesde micldel, bestaande hierin 
dat de bestreclen beslissing de misdaad of 
het wanbedrijf die ten grondslag · ligt 
van de heling niet met zekerheid bepaalt 
of uitsluitend steunt op een vermoeden, 
en dat de betichting, derhalve, in geen 
mate is bewezen : 

Overwegende dat, als antwoord op de 
besluiten, waarbij aanlegger v66r het hof 
van beroep opwierp dat « uit geen enkel 
element der zaak was gebleken dat aan
legger de vijf vaarzen zou verkregen heb
ben ten gevolge van een misclaad of een 
wanbedrijf; dat het niet voldoende was dat 
de geheelde zaak· schijnbaar onrechtmatig 
zou zijn verkregen en dat de onrechtma
tige verkrijging van het verheelde voor
werp op ondubbelzinnige wijze diende te 
worden bewezen ll, het bestreden arrest 
zich beperkt te verklaren dat « het ge
noegzaam was bewezen, door de behande
ling v66r het hof, dat de vaarzen niet 
waren begeleid van de wettelijke beschei
den die het bezit er van moesten recht
vaardigen en dat deze omstancligheid vol
doende is om de delictueuze oorsprong 
van die dieren te bewijzen ll ; 

Overwegende dat het wanbedrijf van 
heling, voorzien bij het artikel 505 van het 
Strafwetboek, een gevolgmisdrijf is dat 
voornamelijk afhankelijk is van het be
staan van een strafbare hoofdhandeling; 
dat het slechts bestaat voor zover het 
rechtmatig bewijs worde voorgebracht 
van een misdaad of van een wanbedrijf 
waarcloor de vermeencl geheelcle zaak werd 
weggenomen of verduisterd of met behulp 
waarvan zij wercl verkregen; clat. der
halve, een veroordeling wegens heling en
kel kan worden uitgesproken wanneer in 
de gerechtelijke beslissing op wettige en 
zekere wijze wordt vastgesteld dat de ver
meend geheelde zaak wel degelijk afkom
stig is van een handeling die door de wet 
misdaad of wanbedrijf wordt genoemcl; 

Overwegende clat het feit, dat vervoerde 
dieren niet begeleid zijn van de wettelijke 
bescheiden die het bezit er van recht
vaardigen, door geen enkele wetsbepaling 
wordt ingesteld ills geldend. wettelijk ver
moeden van de delictueuze herkomst de
zer clieren ; clat het arrest onzeker laat 
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het punt of de rechter ZlJn beslissing 
lweft gegrond op dergelijk vermoeden of 
op feitelijke omstancligheden die de zaak 
eigen zijn; 

Over:wegende dat het bestreden arrest, 
derhalve, artikel 97 der Grondwet heeft 
geschonden; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat onclerhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de regis
ters van het Hof van beroep te Brussel 
en dat melding er van zal worden ge
maakt op de kant van cle vernietigde be
slissing; verwijst de zaak naar het Hof 
van beroep te Gent; kosten ten laste van 
de Staat. 

9. Juni 1947. - 2" kamer. - Voonzitter;, 
H. Wouters, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever·, H. Vandermersch. 
- Gelijkluiclende conclttsie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. 

1" KAMER. - 12 JUni 1947. 

1o MILITAIRE OPEISINGEN.- 0NROE
REND GOED. - 0PEISING IN HUUR. ~ BE
SCHADIGINGEN EN VERLIEZEN TIJDENS RET 
GENOT. _:_ 'VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE 
STAAT. - VOOl!WAARDEN. 

2° MILITAIRE OPEISINGEN. - BE
scHADIGINGEN OF VERLIEZEN. - 00RZAA'K 
W AARIN DE MILITAIRE OPEISENDE OVERHEID 
NIET GEMENGD IS. - BETEKENIS VAN DEZE 
TERMEN. 

so·vERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
- WETTELIJXE VERPLICHTING VAN DE 'STAAT 
IN OORLOGSTIJD HET NATIONAAL GRONDGEBIED 
TE VERDEDIGEN. - REGELMATIGE UITVOERING 
VAN DEZE VERPLICHTING. - KAN GEEN FOUT 
VAN DE STAAT NOCH KRENKING VAN EEN AN
DERS RECHT UITMAKEN. 

1o Seclert cle wet tJan 12 Mei 1927 staat 
de Staat slechts in voor· de beschacligin
gen en ver·liezen, die zich voor·floen tij
clens het genot van pen on:roer·eml goecl 
door de militaire overheicl in hutw 
opgeeist, inclien hij niet bewijst flat z-ij 
door een aan cleze overheicl ·m·eemcle oor
zaak' ontstaan zijn (1). (Wet van 12 Mei 
1927, art. 23.). 

2° De woo·rclen « militaim overhe·icl niet 
gemengcl in de ooni!aak der beschacligin
gen en ver·liezen >> hebben in ar·tilcel 23 
van cle wet van 12 Mei 1927 op cle miU
taire opeisingen, dezelfde betelcenis ctls 
de woorYlen cc buiten de schulcl vctn de 

(1) Verbr., 10 Februari en 1 Juni 1944 (Ar·r. 
Verbr·., 1944, biz. 100 en 166; Bull. en· PAsrc., 
1944, I, 199 en 363). 

hmtt·der· » in aTtikel 1732 van het Btw
geTUjle Wetboek, 'tis te zeggen dat, om 
de schulclenaar te ontslagen van de ve·r
plichting de zaak tentg te geven, het 
nodig is, cloch het volstaat, dat cle onmo
gelijklwid om tent!} te geven volstrelct 
tveze en in niets aan cle fottt van de 
sch1tldenaar te wijten zij (2). 

3° De vernieling van een door· cle mili
taire oveTheicl opgeeist onroerend goed, 
wanneer zij de r·egelmatige ttitvoer·ing 
is van de wettelijlce veTplichtinu van clc 
Staat h.et nationaal gr-onclgebiecl in oor
logstijcl te ver·dediuen, lean geen tottt 
van · de Staat noah lcr·enking door· cle 
Staat van een ancler·s recht ttitma
ken (3). (Burg. Wetb., artt. 1382.en 1383; 
wet van 12 Mei 1927, art. 23.) 

(STUYCK, T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 April 1943 gewezen door de · 
Rechtbank van eerste aanleg te Antwer
pen, zetelende in graad van hoger beroep ; 

Over het enig· miclclel, schending der ar
tikelen 1, 3, 4 (a, b en e), 6, 7, 14, 15, 23. 
44 en 45 van de wet van 12 Mei 1927 op de 
militaire opeisingen, 9,'~ 21, 36, 38, 44, 49, 
55, 59, 63, 67, 70 en 85 (vooral 2°) van het 
reglement op de militaire opeisingen in 
zijn gewijzigde tekst, gepubliceerd iii nit
voering van het koninklijk besluit nr 2562 
van 3 J\IIei 1939''(gemelcl'i'eglement in voege 
gebracht ·door de koniiiklijke besluiten 
van 19 October 1928, 1 October 1930. 
1 April 1933, 28 December 1935 en 3 Mei 
1939) en schencling van artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 19. October 1928 en 
der artikelen 1 en 2 van het koninklijk 
besluit van 3 Mei 1939 (cleze beide beslui
ten in regeling cler uitvoering van de wet 
van 12 Mei 1927, doorclat het bestreden 
vonnis beslist heeft dat aanlegger in ver
breking geen recht heeft op vergoeding 
wegens de vernietiging, door een brand 
aangestoken door het Ieger zelf, aan zijn 
wegens opeising verhuurd goed, om reclen 
dat de vergoecling niet kan verschuldigd 
zijn indien het verlies zijn oorsprong niet 
heeft in de opeising, en, namelijk, indien 
de schade te wijten is aan een oorzaak 
die buiten de opeising staat, clan wanneer 
de Staat, clacler der opeising, gehouclen is 
het door de opgeeiste zaak geleden nadeel 
te vergoeden, zolang hij haar niet lweft te
ruggegeven aan cle verstrekker, behoudens 

(2). Verbr., 1 Juni 1944 (in uevenstaande 
nota vermeld) ; DE PAGE, Tmite elem. de dr·oit 
civil belge, bd. II, biz. 567, en bd. IV, biz. 662 
en 676; PLANIOL en RIPERT, bd. VI, nr 382, 

(3) Verbr., ~ 21 Februari 1946 (ArT. Yerbr·., 
1946, biz. 72; !BuU. en PASIC., 1946, I, 7'/). 
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het enkel geval waarin hij bewijst dat de 
scllade berokkend werd door een oorzaak 
waaraan hij vreemd is, zodat llij, bijge
volg, g-ehouden is tot teruggave, en aan
sprakelijk is voor de brand, door llet enkel 
feit der opeising, en dus niet outlast, in
dien hij in gebreke blijft terug te geven 
ingevolge een door zijn organen verrichte 
daad, al ware deze daad op zichzelf 
vreemd aan de opeising zelf, en al bestond 
ze namelijk in een oorlogsmaatregel, in 
het 'bijzonder een brand aangestoken bij 
het naderen '•an de vijand : 

Overwegende dat uit de niet gecriti
seerde vaststellingen en beoordelingen van 
het bestreden vDnnis blijkt : dat, in April 
1940, de villa van aanlegger in verbreking 
door de militaire overheid in lmur was 
opgeeist geweest; dat deze overheid, op 
16 Mei 1940, de vernieling va.n het onroe
rend goed beval en uitvoerde; dat die ver
nieling een verdedigings- en oorlogsmaat
regel was; dat er geen verband l:iestaat 
tussen de·vernieling en de opeising, gezien 
de vernieling zicll zou opgedrongen heb
ben zelfs indien de villa niet was opgeeist 
geweest; 

Overwegende dat de rechter daaruit be
sluit dat het, in onderhavig geval, slechts 
over een « oorlogsschade ll gaat, en dat 
·artikel 23 van de wet dd. 12 Mei 1927 in 
de zaak niet van toepassing is, vermits, 
enerzijds, luidens deze bepaling, de mili
taire overheid instant voor de beschadi
gingen en verliezen welke zich voordoen 
gedurende de tijd waaronder zij de ge
bouwen en meubelen, waarvan het gebruik 

. tijdelijk werd opgeeist, in beslag heeft 
gehouden, tenzij zij bewijst dat « zij niet 
gemengd is ll in de oorzaak der beschadi
gingen en verliezen, en, anderzijds, de 
Sta11t dat bewijs levert; 

Overwegende dat, zoals de voorziening 
het opmerkt, de woorden van artikel 23 
van gezegde wet : << tenzij zij bewijst dat 
zij niet gemengd is in de oorzaak der be
schadigingen en verliezen ll, een aan de 
militaire overheid zelf vreemde oorzaak 
bedoelen, en niet een oorzaak die slechts 
zou vreemd zijn aan een d<Jor die over
heid vroeger gedane opeising; 

Overwegende, echter, dat de bestreden 
beslissing haar rechtvaardiging vindt in 
de andere vaststellingen en beoordelingen 
van de recllter, waarbij aangetoond wordt 
dat de militaire overheid, door de be
wuste vernieling te bevelen en uit te voe
ren, zich enkel van haar wettelijke ver
plichting heeft gekweten, namelijk, te 
voorzien in de verdediging van het grond
gebied bij het naderen van de Duitse le
gers, en dat die maatregel haar zou opge
drongen geweest zijn, afgezien van alle 
opeising van het gebouw, waarvan spraak; 

Overwegende dat de wet van 12 Mei 
1927, in geval van opeising voor tijdelijk 
gebruik, de Staat slecht~ wil schuldenaar 

maken van teruggave in de voorwaarden 
gelijkend op deze door het Burgerlijk 
Wetboek voorzien in geval van verhuring; 
onder dat oogpunt zijn de woorden van 
artikel 23 der wet van 1927, de oorzaak 
vreemd aan de dader van de opeising be
doelende, en de woorden van artikel 1732 
van ,het Burgerlijk Wetboek, het gebrek 
aan teruggave « buiten de schuld van de 
huurder ll, bedoelende, gelijkwaardig; nit 
de ene zoals nit de andere dier woorden 
blijkt dat, voor de outlasting van hem die 
de teruggave verschuldigd is, het nodig is, 
doch het ook volstaat, dat de onmogelijk
heid om terug te geven volstrekt weze en 
dat ze in niets aan de font 'ian de schul
denaar te wijten is ; 

Overwegende dat de verplichting, in 
oorlogstijd het nationaal grondgebied te 
veraedigen, voor de Staat een wettelijke 
verplichting is, en dat, alsdan, de regel
matige uitvoering van die verplichting, zo
als in cas~t, moest ze zelfs een nadeel be
rokkenen aan de enkeling en moest deze 
zelfs presteren wegens een vroegere op
eising, geen krenking zou kunnen uitma
ken van de recllten van gezegde enkeling; 

Overwegende ·dat uit die overwegingen 
volgt dat de beslissing van het bestreden 
vonnis wettelijk gerechtvaardigd is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en tot de vergoeding van 150 frank jegens 
verweerder. 

12 Juni 1947. - 16 Jra;mer. - Voonl!ittet·, 
H. Soenens, eerste vporzitter. - TTeTslag
gevet·, H. Wouters. - Gelijkluidende con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste adyocaat - generaal. Pleiters, 
HH. Veldekens en Resteau. 

16 KAMER. - 12 Juni 1947. 

1o BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
RECHTER OVER DE GROND DE BEPALINGEN VER
KLARENDE VAN EEN TITEL VAN VESTIGING VAN 
EEN ERFDIENSTBAARHEID. - lNTERPRETATIE 
MET REDENEN OMKLEED EN MET DE TERMEN 
VAN DE TITEL VERENIGBAAR. - SOUVEREINE 
IN~'ERPRETA'l'IE. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL EEN BESLIS
SING CRITISER•END WELKE HET ARREST NIET . 
BEVAT. - MIDDEL GESTEUND OP EEN FEITE
LIJKE BEWERING TEGENGESPROKEN DOOR HET 
ARREST. - I\'IIDDELEN DIE GRONDSLAG MISSEN 
IN FEITE. 

1° Is so1were·in cle gemoUveet·de vet·kla
·ring, tvellce de Techtet· ove1· de grand 
aeett aan de bezmUngen 1!an een titel 
die een et·fdienstbaa1'heid. vestigt, en 
welke de betclcenis van deze bepalingen 
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omschrijft, zo deze interp1·etatie niet 
st·rijdig is rnet de tennen van cle tita (1). 

2° 111issen gmndslag ·in feite, de rn·iddelen 
tot verbrelcing die een beslissing C1'iti
sei'en wellce het best·reclen aiTest niet 
bevat, of clie op een door het an·est 
tegengespro Teen feitelijlce bewer·ing stwu-
nen (2). · 

(OLIVIER•, T. DEVOS.) 

ARR.EST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 7 .Juli 1943 gewezen door de 
Rechtbank van eerste aanleg te leper; 

Over het enig middel, schending van 
artikelen 544, 686, 690, 691, 702, 1122, 1134, 
1319, 1320 van het Burgerlijk Wetboek en 
van de bewijskracht van de authentieke 
akten van verkoop dd. 23 April en 14 Mei 
1858 door notaris Berten te Poperinge ver
leclen en hoti.dende proces-verbaal van in
stel en toewijzing van een hoveniershof 
gelegen te Poperinge, gekadastreercl sec
tie F', nr 143a, doordat het bestreden von
nis, na vastgestelcl te hebben, enerzijds, 
1lat bij bedoelde authentieke akten be
paaltl werd dat het perceel land, waarvan 
verweerster in verbreking thans eigenares 
is, een hoveniershof was en dat « voor deze 
hof vrije doorgang ten eeuwigen dage zon
der · vergelcling )) zou bestaan langs een 
dreef gelegen op het perceel land, waarvan 
eiser tot verbreking thans eigenaar is en, 
anderzijds, dat verweerster de hoveniers
hof veranderd had met een deel er van te 
gebruiken als bergplatlts voor bouwmate
rialen, eiser in verbreking van zijn tegen
eis afgewezen heeft, die er toe strekte aan 
verweerster te horen verbieden, voortaan, 
anders, dan voor de noodwendigheden van 
de uitbating van haar perceel land als 
zaailand, tuin of hoveniershof, uitweg te 
nemen langs eisers dreef, en beslist 
heeft dat de gezonde interpretatie van 
de titel niet toeliet te besluiten dat 
slechts doorgang verleend werd voor zo
veel het heersend erf als hoveniershof ge
bruikt werd, dat de erfdienstbaarheid 
niet beperkt was tot een bepaald doel en 
dat, clienvolgens, gezegde doorgang ook 
mocht gebruikt worden voor de noodwen
digheden van de bergplaats voor bouwma
terialen en dat verweerster niet alleen een 
recht van overgang had, doch ook het 
recht materialen te laden en te lossen in de 

(1) Yerbr., 17 Juni 1881 (Bull. en PAsrc., 
1889, I, 267); 27 Juni 1946 (A•·•·. Ye,·b,·., 1946, 
biz. 249; Bull. en PASIC., 1946, I, 270); 19 Fe
bruari 1947 (zie hager, biz. 44; Bull. en PAsrc., 
1947, I, 61). Vergel. verbr., 11 Juni 1929 (Bull. 
en PAsrc., 1929, I, 300). 1 

(~) Verbr., 19 December 1946 (Bull. en 
PAsrc., 1946, I,- 481) ; 30 J anuari 1947 (zie hager, 
biz. 22; Bull. en PAsrc., 1947, I, 29). 

dreef ; wanneer, volgens de normale en ge
bruikelijke zin der bewoordingen van be
doelde authentieke akten, de erfdienst
baarheid uitdrukkelijk beperkt was tot een 
dom·gang voor de noodwendigheden van 
een hoveniershof, en wanneer het bestre
den vonnis van geen enkele omstandigheid 
gewag maakt cUe de akten voor een an
dere verklaring vatbaar zou maken, wan
neer artikel 686 van het Burgerlijk Wet
boek bepaalt clat gebruik en uitgebreidheicl 
der erfclienstbaarheden geregeld worden 
door de titel cUe ze vestigt; wanneer arti
kel 691 van het Burgerlijk Wetboek be
paalt dat niet-voortdurencle erfclienstbaar
heden slechts door een titel kunnen tot 
stand gebracht en bewezen worden; wan
neer artikel 702 van het Burgerlijk Wet
boek bepaalt dat hij, die een recht van 
erfdienstbaarheid heeft, aan het heersend 
erf geen · verandering mag aanbrengen 
waardoor de toestand van het dienstbaar 
erf zo'u ·verzwaard worden; en wanneer, 
bij gevolg, het bestreden vonnis de uitbrei
cling van de erfdienstbaarheid tot 'de 
noodwendigheden v-an een bergplaats voor 
bouwmaterialen niet heeft kunnen uit
spreken zonder in strijd te zijn met ge
zegde akten en wettelijke bepalingen : 

Overwegende dat, claar de akten dd. 
14 Mei 1858, verleden v66r meester Ber
ten, notaris te Poperinge, ingeroepen wer
den als bewijs van de betwiste erfdienst
baarheid, de rechter over de grond tot 
plicht had in de verklaring, welke hij van 
clie akten gaf, de juiste draagwijdte toe 
te lichten welke partijen eraan hadden 
willen geven ; 

Dat het bestreclen arrest clienaan
gaande verklaart dat het niet toegelaten 
is nit de woorden cc voor cleze hof )) af te 
leiden clat de er'fclienstbaarheid van over
gang slechts zou gevestigd geweest zijn 
ten voorclele van het heersencl erf op voor
waarde clat dit laatste enkel een hoveniers
hof blijft en niet gedeeltelijk tot een un
der gebruik client, zoals tot stapelplaats 
van materialen; dat, indien clit het inzicht 
van de partijen geweest was, deze het 
uitdrukkelijk en zoncler dubbelzinnigheicl 
zouden verklaard hebben; 

Overwegende dat deze interpretatie van 
de rechter niet ·in strijd is met cle bewoor
clingen van de akte, doch cle draagwijclte 
er van nuder bepaalt; 

Dat ze dus souverein is en dat het mid
del, in zijn eerste onclerdeel, in feite niet 
opgaat; 

Overwegende dat het bestr~den vonnis 
zijn beschikkencl gedeelte steunt op de 
beclingen van de in het middel bedoelde 
authentieke akten, 't is te zeggen op de 
titel waarbij de erfdienstbaarheid geves- · 
tigd werd ; clat het noch in uitdrukkelijke 
bewoorclingen, noch impliciet beslist dat 
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het gebntik en de uitgebreidheid van de 
erfdienstbaarheid door deze titel niet moe
ten geregeld worden; dat het eindelijk, 
vaststelt dat de aan het heersend erf aan
gebrachte veranderiug de toestand van 
het dienstbaar erf niet heeft verzwaard ; 

Waaruit volgt dat het middel in zijn 
tweede, derde en vierde onderdeel feite
lijke grondslag mist ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt de aanlegger tot de kos
ten en tot de vergoeding van 150 frank 
jegens de verweerster. 

12 Juni 1947. - te kamer. - Foorzitte1·, 
H. Soenens, eerste voorzitter. - Fe1·slag
geve1·, H. Louveaux. - Gelijlclttidende 
conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat - generaal. Pleiter, 
H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 16 Juni 1947. 

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAP
PIJ TEGEN DE ABNORMALEN (WET 
TOT). -WET VAN 9 APRIL 1930. - TOE
PASSELIJK OP DE BEKLAAGDEN ZONDER ONDER
SCHEID VAN NATIONALITEIT. 

De beschikkingen van de wet van 9 Ap1·il 
1930 tot bescherming van de maatschap
pij tegen de abno1·malen en de ge
woonte-m·isdadigm·s zijn toepasselijlo op 
de belclaagden van m·eemde nationali
teit evenals op de belclaagden van Bel
gische nationaliteit. 

(PAIN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 Januari 1947 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de wet van 9 April 1930, doordat 
het arrest de internering beveelt van 
eiseres niettegenstaande dezes hoedanig
lieid van vreemdeling : 

Overwegende dat geen enkele bepaling 
van de wet van 9 April 1930 de toepassing 
er van beperkt tot de verdachten van Bel
giselle nationaliteit; 

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

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

Om die redenen, verwerpt de voorzie
nirig; veroordeelt de eiseres tot de kosten. 

16 Juni 1947. - 2" kamer. - Yoo1·zittm·, 
H. Fauquel, voorzitter. - Ye1·slaggever, 

H. de Cocqueau des Mottes. - Gelijkltti·
dende\conclttsie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER.·- 16 Juni 1947, 

1° DOUANEN EN AUCIJNZEN. - HuiS
zoEKING. - VERMELDINGEN VOORGESCHREVEri 
DOOR ARTIKEL 201 VAN DE ALGEMENE WET 
VAN 26 AUGUSTUS 1822. - BETREFFEN DE 
AANVRAAG, TOT lliJSTAND AAN DE VREDERECHTER 
GERICHT. - VOORWERP. 

2° DOUANEN EN ACCIJNZEN. - HUis
ZOEKING.- MACHTIGING DOOR DE VREDERECH
TER>. - VERMELDING VAN RET ONROEREND 
GOED. - ANDERE AANDUIDINGEN VOORZIEN BIJ 
ARTIKEL 201 VAN DE ALGEMENE WET VAN 
26 AUGUSTUS 1822. - MoETEN IN DE MACH
TIGING NIET VERMELD WOHDEN. 

1 o De inlichtingen die, in zaken van in
b1'ettk op de wetten betreffende cle doua
nen en accijnzen, naa-r lttid van arti
kel '201 van de wet van '26 Attgusttts 
182'2, aan de vrecle1·echte1·, in de aan
v-raag tot bijstand ten einde httiszoeking, 
moeten ve1·schatt worden, hebben slechts 
tot voorwerp deze magist1·aat toe te 
laten te oordelen of de aanvraag ge-
1·echtvaa.rdigd is (1). 

2° In zaken van inb1'e1tlc op de wetten be
tTeffende de dottanen en accijnzen, moet 
de doo1· de vrederechte1· verleende mach
tiging tot huiszoeking het onmerencl 
goed aanwijzen tvaarin de httiszoeking 
wordt toegelctten. De .. andere, voor de 
aanvraag tot· bijstand voorziene a(1on(lui
d1:ngen, moeten in de akte van ma:chti
ging niet vermelcl worden (2). (Wet van 
26 Augustus 1822, artt. 200 .en 201.) 

(GORLIER EN CONSOORTEN, 
'1'. BEHEEH VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 Februari 1947 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Aangaande de voorziening van Gondry : 
Overwegende dat de substantHHe of 

(1) Verbr., 8 April 1929 (Bull. en PAsrc., 
1929, I, 429). 

(2) In zaken van iubreuk op de wet van 
29 Augustus 1919 op het. van het alcohol-regim!), 
zijn de huiszoekingen geregeld bij artikel 12 
van deze wet en niet bij artikelen 200 en 201 
van de wet van 26 Augustus 1822 (verbr. ~ 12 J a
nuari 1925, Bull. en PAsrc., 1925, I, 103); 4 Mei 
1925 (ibid., 1925, I, 236); 4 Januari 1926 (ibid., 
1926, I, 155); 11 Januari 1932 (ibid., 1932, 
I, 20) en 14 April 1943 (A1-r. Ye•·br., 1943, 
biz. 88; Bull. en PAsrc., 1943, I, 140). 
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op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Aangaande de voorziening van Gorlier 
en Noel : 

Over het enig middel tot verbreking, 
schencling. van artikelen 210 van de alge
mene wet betreffencle de inning der 
accijnzen: dd, 26 Augustus 1822, 12 van 
de wet dd. 29 Augustus 1919 op het regiem 
van de alcohol, 134 van de wet dd. 15 April 
1896, 10 en 97 van de Grondwet, doordat, 
het bestreden arrest de huiszoeking, welke 
gedaan werd in de door de heer Gundry 
gehuurde. plaatsen regelmatig verklaart, 
en ook de vaststellingen geldig verklaart 
welke te clier gelegenheid gedaim wetden, 
alhoewel de door de vrederechter afge
leverde toelating, krachtens welke ze 
geschieclde, de naam niet vermeldcle van 
gezegde heer Gonclry, clan wanneer, daar 
het ging over een huiszoeking gedaan 
krachtens de wet van 26 Augustus 1822, 
de aanvraag om bijstand en om toelating, 
op straffe van nietigheid, « de naam 
moest aanhalen van de enkeling bij de
welke zij (de huiszoeking) moet gedaan 
worden ll: 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt : 

<< Dat de controleur der douanen en 
accijnzen aan de Vrederechter te Ander
lecht de machtiging heeft aangevraagd 
om in de gebouwen en beluiken, gelegen 
te Anderlecht, Poincarelaan, nr 57, en be
zet door de vervoervennootschap La Fle
che of door welke andere persoon ook, 
binnen te dringen om er een geheime sto
kerij op te sporen ; 

ll Dat de aangevraag{le machtiging door 
de bevoegcle vrederechter verleend werd, 
dat de huiszoeking werkelijk geschieclde 
in nr 57 van de Poincarelaan, in de gebou
wen en beluiken van de vennootschap La 
Fleche, waarvan het achterste gebouw 
aan de betichte Gorlier verhuurd was, en 
dat de aangeklaagde installaties en pro
ducten in clit lokaal ontdekt werden ll ; 

Overwegende dat het hof van beroep uit 
deze vaststellingen terecht heeft besloten 
dat de huiszoeking regelmatig is geweest; 

Overwegende,. inderdaacl, clat zij gedaan 
werd overeenkomstig de voorschriften van 
artikel 200 . van de wet van 26 Augustus 
1822, waarbij de machtiging vereist wordt 
van de vrederechter van het kanton waar
in de te onderzoeken gebouwen of belui
ken gelegen zijn ; 

Ov.erwegende dat, zo artikel 201 de ver
melding voorschrijft van de naam van de 
enkeling bij wie de huisz.oeking moet ge
schieden, dit voorschrift niet de machti
ging bedoelt docl1 aileen (]e aanvraag om 
machtiging; 

Overwegende dat het weglaten, in deze 
aanvraag, van de aanduiding van de naam 
van Gondry voor uitwerksel niet kan heb-

ben de machtiging en de daaropvolgende 
huiszoeking nietig te maken; 

Overwegende, inderdaad, dat de inlich
tingen die,. luidens dit artikel 201 aan de 
vreclerechter moeten verstrekt worden, 
geen ander· doel hebben clan clie magis
traat toe te laten na te gaan of de tot 
hem gerichte aanvraag gerechtvaardigd 
is, aanvraag clie hij overigens volgens de 
uitdrukkelijke bepaling van de wet slechts 
mag verwerpen, << op het wel gegrond ver-
moeclen clat men cle bijstancl zoncler gel
clige reclen heeft geeist ll ; 

Waaruit volgt dat het midclel niet kan 
aangenomen worden ; · 

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

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

16 Juni :J-947. - 2" kamer. - Voot;zitter, 
H. Fauquel, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Vitry. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. RaQUl Hayoit de Termicourt, eerste 
ad vocaat-generaal. 

2° KAMER. - 16 Juni 1947, 

·1o AANGEHECHTE GEBIEDEN. - IN
TERNATIONAAL PUBLIEK RECH'r. - AANHECH
TING DOOR EEN STAAT VAN EEN GEDEELTE VAN 
RET GltoNDGEBIED VAN EEN ANDERE 'STAAT. -
VEREISTE VOORWAARDEN OPDAT ZIJ DE JURI
DISCHE GEVOLGEN VAN EEN AANHECHTING ZOT! 
MEDEBRENGEN. 

2° AANGEHECHTE GEBIEDEN. - VER
DELING VAN RET BELGISCH GRONDGEBIED.·
VEREISTE V.OORWAARDE OPDAT DE BELGISCHE 
RECHTSMACHTEN ER UITWERKSEL AAN ZOUDEN 
TOEKENNEN. 

3° OORLOG.- BESLUIT-WET VAN 10 JANUARI 
1941 DE UITWERKING BEPALENDE VAN DE DOOR 
DE BEZETTENDE OVERHEID GETROFFEN .MAA'l'
REGELEN. - A~'GEKONDIGDE AFSCHAFFING, 
ONVERMINDERD DE NIE'l'IGHEID VAN DEZE AfAAT
REGELEN. 

' 1° De aanhecht·ing doot· een Staat van een 
gedeeUe van het gt·ondgebie(l v·an ee11 
anclet·e Staat, die een pm·soon van inter
nationaaZ recht blijft, lean slechts de 
t·echtsgevolgen van een aanhechting me
debt·engen in(Uen zij geschie(lt met tus
senlcomst of ·instemming van de Staat 
waitt·van het grondgebied vet·deeld 
WOI'dt (1). 

(1) en (2). Zie de conclusie van de Heer eerste 
advocaat-generaal R. Hayoit de Termicourt in 
Bull, en PAsrc., 1947, I, 268, de auteurs die 
erin worden vermeld, alsmede de internationale 
verdragen die erin, alsook in het arrest, wor
den aangehaald. 
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!2° De hoven en t·echtbanlcen mogen slechts 
·ztitwerlcing toelcennen aan een.verdeling 
van het g-rondgeb·ied, inclien zij dom· een 
wet werd toegelaten of goedgelce1wd (1). 
(Grondw., artt. 3 en 68.} 

3° De ajschajfing, nactrmate van de be
vrijding van het g'I'Ondgebied, van de 
door cle bezetter get1·ojfen maatregelen 
wordt bevolen bij artilcel 1 van het be
slu-it-wet van .10 Jamtai'i- .194.1, onve1·rnin
rlenl de n·ietigheid die cleze maatregelen 
zo1t ongeldig malcen. 

(BIND~LS, T. BEHEER VAN ~'INANCIEN.) 

ARIREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 Februari 1947 gewezen door 
het Militair Gerechtshof, zetelende te 
Luik; 

I. Wat de op de publieke vordering ge
wezen beslissing betreft : 

Over het eerste middel, schending van 
artikef 97 der Grondwet, doordat het be
streden arrest de conclusies van aanlegger 
niet beantwoord heeft, die beweerde dat 
hij op de dag der hem ten laste gelegde 
feiten niet meer onderworpen was aan de 
Belgische wetten wegens de aanhechting 
door de vijand van de 'gebieden van En
pen, Malmedy en Moresnet, waar hij ge
huisvest is : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat, om de reden welke het be
paalt, er in oas1t geen aanhechting ge
schiedde in de zin van dit woord in het 
internationaal recht; dat de gebieden van 
Eupen, Malmedy en Moresnet, ondanks 
de door de vijand getroffen maatregel, 
Belgisch grondgebied zijn gebleven; 

Dat het bestreden arrest, alzo, op pas
sende wijze de conclusies heeft beant
woord, en dat het middel in feite niet 
opgaat; 

Over het' tweede middel, schending van 
artikel 97 der Grondwet, doordat de mo
tieven van het bes.treden arrest tegen
strijdig zijn _o_mdat : 1 o het arrest be
weert, enerzijds, « dat de verandering van 
nationaliteit geschiedt vanaf het ogenblik 
waa'rop de Staat, die aanhecht, bezit heeft 
genomen van het aangehecht land met de 
wil cUt land te definitieven titel te be
houden >> en, anderzijds, « dat het niet vol
staat dat de bezetter zijn wil uitdrukt om 
zich de bezette gebieden toe te eigenen ; 
clat hij nog in staat moet zijn om cleze wil 
te clefinitieven titel op te leggen >> ; 2° het 
arrest verklaart, enerzijds, clat het Duits 
decreet van 18 Mei 1940 geen aanhechtings
decreet is en er slech ts de schijn van 
heeft, en, anderzijds, clat clit aanhechtings
decreet geen enkele juridische draag-

(1) Zie nota biz. 206. 

wijdte kon hebben; 3° het arrest ener
zijcls, aanneemt dat de aanhechting een 
eenzijclige daad is, en, ariderzijds, alle uit
werksel ontkent aan de door de vijand 
bevolen aanhechting om reden dat het af
staan dezer gebieden vanwege de Belgische 
overheden geen instemming uitmaakt met 
de vervreemding dezer gebieden ten na
dele van Belgie : 

Wat het · eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de motieven, welke het 

bestreden arrest geeft over de aard en 
de uitwerksels van de aanhechting, een 
geheel uitmaken dat niet mag gescheiden 
worden en waarvan de bestanddelen de 
ene door de andere moeten geinterpreteerd 
worden; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
in de motieven clie deze voorafgaan waarop 
het middel wijst, in hoofdzaak beslist dat 
de aanhechting, die unilateraal geschiedt, 
slechts juridische uitwerksels kan voort
brengen wanneer : 1° de staat die aan
hecht bewijst dat hij bij machte is het 
bezette gebied te behouden; 2° hij de wil. 
heeft uitgedrnkt het bij zijn eigen grond
gebied in te lijven ; 

Overwegende dat, het gevolg afieiclend 
dat deze feitelijke toestand voor de natio
naliteit van de inwonerfl van die grond
gebieden medebrengt, de bestreden be
slissing, in zijn overweging, de 'nitdruk
king « bezit heeft genomen van het aan
gehecht land >> slechts heeft kunnen ge
brniken in de te voren ontwikkelde en in 
het volgend motief hernomen zin, te weten 
een bezit dat de aanhechtende Staat de 
macht heeft te behouden als dit van zijn 
eigen grondgebied ; ' 

Dat het middel, in dit onderdeel, in 
feite niet opgaat; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat er tnssen de vaststel

·ling dat het decreet, door zijn opsteller 
aanhechtingsdecreet geheten, slechts de 
schijn heeft van een aanhechtingsakte en 

. de vaststelling dat dergelijk aanhechtings
decreet geen enkele juridische draag
wijdte heeft, geen tegenstrijdigheid be
staat; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest geenszins 

beslist dat de aanhechting nooit nit een 
wilsakkoord kan blijken, docli dat er in 
zekere voorwaarden aanhechting kan be
staan zonder wilsakkoord; dat, na vast
gesteld te hebben dat die 'voorwaarden in 
casu niet verenigd waren, en dat, dien
volgens, een aanhechting slechts voort
komen kon nit de instemm'ing van Belgie 
met het door de vijand ingevoerd regime, 
.het arrest hierop wijst dat, zo, wijkende 
voor het geweld en voor de macht, de Bel
'gische overheclen gezegcle gronclgebieclen 
hebben moeten verlaten, deze verlating 
geen instemming uitmaakt; 

Dat deze bewijsvoering van het arrest 
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door geen enkele tegenstrijdigheid is aan
getast en clat het middel, in geen van zijn 
onderdelen, in feite opgaat; · 

Over het derde midclel, afgeleid hier
uit dat het arrest aan het woorcl « aan
hechting )} een verzonnen interpretatie 
heeft gegeven en, aldus, de bepalingen van 
het internationaal recht betreffende de 
uitwerksels cler verdeling van grondge
bieden bij aanhechting schendt : 

Overwegencle clat de voorziening staande 
houdt dat, vermits DU:itsland, na de gebie
den van Eupen, J\!Ialmedy en JVIoresnet te 
zijn binnengedrongen, ·de :tS. JVIei 1940 op 
onclubbelzinnige wijze zijn wil heeft te 
kennen gegeven die gronclgebieden aan te 
hechten en de aanhechting heeft georga
niseercl, deze laatste, krachtens de prin
dpes van het internationaal recht en, af
gezien van alle instemming vanwege de 
Belgische Staat, juridische uitwerksels 
heeft gehad, alhoewel tijdelijk, te weten 
de inlijving dezer grondgebieden bij 
Duitsland en de verandering van natio
naliteit van hun inwoners; 
· Overwegende dat de aanhechting door 
een Staat van een gedeelte van het grond
gebied van een andere Staat, die een per
soon van internationaal recht blijft, 
:slechts de juridische uitwerksels van een 
.aanhechting kan medebrengen wanneer 
'cleze geschiedt met tussenkomst of instem
ming van de Staat waarvan het gronclge
llied worclt ingedeeld; 

Dat clit principe van openbaar volken
recht zijn uitdrukking vindt in verschei
dene internationale reglementen of over
eerikomsten, zoals in de afdeling III, ge
titeld «Van het militair gezag op het 
grondgebied van den vijandelijken Staat >>, 
van liet · reglement betreffende de wetten en 
gebruiken van de oorlog te land, gehecht 
aan de conventie van Den Haag van 
29 Juli 1899 en aan deze van 18 October 
1907, alsook in artikel 10 van.het Volken
llondspact dat te Versailles op 28 Juni 
1919 getekend werd ; 

Overwegende overigens dat, luidens de 
artikelen 3 en 68 van de Grondwet, de 
Belgische rechtsmachten geen uitwerksel 
mogen toekennen aan een verdeling van 
het grondgebied van het Rijk tenzij deze 
-verdeling door een wet toegelaten of goed
gekeurd werd; 

Dat het middel in rechte niet opgaat: 
Over het vierde middel, schending van 

artikel 1 van het besluit-wet van 10 :Ja
nuari 1941 bepalende de uitwerking van de 
maatregelen genomen door de bezettende 
·overheid, doordat de wetgever, met geen· 
melding te maken van de door de vijand 
getroffen aanhechtingsmaatregelen en met 
zich in alle geval te beperken bij he ver
klaring dat, naarmate de bevrijding van 
het grondgebied vordert, de maatregelen 
.genomen door de bezettencle overheid zul-
1eil: afgeschaft zijn, tijdeiijk uitwerking 

heeft toegekend aan het Duits decreet van 
18 Mei 1940 dat de aanhechting van ze
kere Belgische grondgebieden bij de pro
vincie Rijnland beval : 

Overwegende, enerzijds, dat uit de om
standigheid da t, noch het in het mid del 
bedoeld besluit-wet van 10 Januari 1941, 
noch het verslag dat het voorafgaat, een 
uitdrukkelijke melding maken der aan
hechtingsmaatregelen door de vijand be
volen, niet wettelijk kan afgeleid worden 
dat de Belgische wetgevende macht aan 
gezegde maatregelen een tijdelijk uitwer
king heeft toegekend ; 

Overwegende, anderzijds, dat uit het 
verslag dat het besluit-wet van 10 Januari 
1941 voorafgaat blijkt dat de afschruffing 
der maatregelen getroffen door de bezet
tende overheid bevolen is bij artikel 1 
van het besluit-wet, onverminderd de nie
tigheid die deze maatregelen zou ongel
dig maken ; 

Dat het middel in rechte niet opgaut; 
En overwegende dat de substantiio\le of 

op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
uitgesproken veroordelingen overeenkom
stig de wet zijn ; 

II. Aangaande de beslissing gewezen op 
de vordering van de burgerlijke partij : 

Overwegende dat aanlegster geen bij
zonder middel tot staving van hanr voor
ziening inroept en dat het Hof er van 
ambtswege geen opwerpt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt de aanlegger tot de kos-
ten. · 

16 J uni 1947. - 2e kamer. - Voo1·zitte·r, 
H. Fauquel, voorzitter. - Verslctggever, 
H. Giroul. - Gelijlcluiclencle conclusie. 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Colli
gnon (van de Balie bij het Hof van beroep 
.te Luik). 

2" KAMER. - 16 Juni 1947, 

VOORLOPIGE HEOHTENIS. - BERICHT 
VAN DE PLAATS, DE DAG EN HET UUR VAN DE 
VERSCHIJNING .. - RAADKAMER OF KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. - BERICHT 
DAT SLECHTS MOET GEGEVEN WORDEN INDIEl'i 
DE AANGEHOUDENE EEN RAADSMAN HEEFT E!'l 
AAN DEZE LAATSTE. 

Er moet aan beklaagcle geen enlcel bericht 
_qegeven worclen van cle plaats, cle flag 
en het mtr van cle ve1·scMjning in cle 
raacllcamer of Teamer van inbesc7Htlcl·i
gingstelling voo1· het clebat ove1· cle voor
lopige hech ten is,· clergelijlc be1'icht moet 
aan cle 1·aaclsman van belclaagcle gege
ven u.w1·clen, wannee1· cleze , laatste· een 
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raadsman heett aanged~tid {1). (Wet van 
20 April 1874, artt. 4 en 20.) 

( GERITZEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het arrest, op 
1 April 1947 cloor de Kamer van inbeschul
digingstelling van het Hof van beroep te 
Brussel gewezen ; 

Over het enig middel, schending van de 
wet van 20 April1874, gewijzigd bij deze 
van 23 Augustus 1919, en van de rechten 
van de verdediging, door~dat de datum van 
de verschijning slechts in het register van 
de griffie van het hof van beroep inge
schreven werd op de dag zelf van de te_
rechtzitting, en doordat noch de aan~ 
legger; noch zijn raadsman acht-en-veer
tig uur te voren van de datum dezer ver
schijning bericht kregen : 

Overwegende dat de inschrijving ten 
min13te vier-en-twintig uur te voren op 
een bijzonder register, ter griffie g_ehou
den, van de plaats, de dag en h~ uur 
der verschijning, inschrijving bevolen. bij 
alinea 3 van artikel 4 der wet van 20 April 
1874, slechts voorgeschreven wordt in het 
geval voorzien bij vorige alinea~ te weten 
indien de betichte verklaard heeft zicb 
door een raadsman te Iaten bijstaan; 

Dat, luidens de artikelen 4 en 20 van de 
wet dd. 20 April 1874, aan de verdacbte 
geen bericht moet gegeven worden van 
plaats, dag en uur der verschijning in de 
raadkamer of in de kamer van inbescbul
digingstelling ; 

Dat dezelfde bepalingen aan de grif
fier t opleggen dergelijk bericht ami de 
raadsnian van de verdachte te geven, voor 
zoveel deze een raadsman aangeduid 
heeft; 

Overwegende dat uit bet bevelscbrift 
van de raadkamer dd. 25 Maart 1947 
blijkt dat, in de loop der ondervraging van 
20 Maart 1947, verdachte verklaard heeft 
geen raadsman te bebben en dat uit geen 
enkel stuk cler procedure blijkt dat hij, 
v66r zijn verschijning v66r de kamer van 
inbescbuldigingstelling, een raaclsman zou 
aangeduid bebben; 

Overwegende dat het middel dus in 
recbte niet. opgaat voor zoveel bet de 
schending inroept der wetsbepalingen die 
er in aangewezen worden ; 

Overwegende, anderzijds, dat uit het 
bestreden arrest volgt dat de aanlegger 
op de terechtzitting is verschenen en er in 
zijn middelen geboord werd; dat bij noch 
aangevraagd heeft om door een raadsman 
bijgestaan te worden, noch de verscbui-

(1) Verbr., 30 September 1940 (An·. Vm·b•·., 
1940, biz. 88; B11ll. en PAsiC., 1940, I, 21, en de 
nota 2). 

VERim., 1947.- 14 

ving van de zaak beeft gevraagd om zijn 
verweer voor te bereiden of te verzeke
ren; 

bat, onder deze omstandigheden, en 
geen enkele formaliteit, die de verschij
ning voorafgaat, verzuimd geweest zijnde, 
het middel, voor zoveel het de schending 
der recbten van de verdediging inroept, 
in feite niet opgaat; 

En overwegende dat de andere snbstan
tiele of op straf van nietigheid voorge
scbreven rechtsvormen werden nageleefd 
en dat de beslissing overeenkomstig de 
wet is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt de aanlegger tot de kos-
ten. · 

16 Jnni 1947. - 2" kamer. - Voon11itte1·, 
H. Fauquel, voorzitter. - Ve1·slaggever, 
H. Giroul. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de 'J:ermicourt, eerste 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 16 Juui 1947. 

BESLAG. - VERDUISTERING VAN INBESLAG
GENOMEN VOORWERPEN. VOORWERPEN 
INBESLAGGENOMEN D(JOR EEN OVERHEID DIE 
VAN DE ·WET DE MACHT GEKREGEN HEEFT 
OM TOT INBESLAGNEMINGEN OVER TE GAAN. -
STRAFBARE VERDUISTERING. - BESLAGLEG-
GENDE OVERHEID DIE NIET WETTELIJK TOT DE 
INBESLAGNEMING HEEFT KUNNEN OVERGAAN IN 
HET GEVAL WAARIN 'ZIJ GESCHIED IS. -
0MSTANDIGHEID ZONDER UITWER'KING. 

A.1·tilcel 50'"1 van het Stmtwetboelc stmtt 
de mi.slcenning van het besla(l op de in
beslaggenomen voo·rwe1·pen, do01· een 
ove1·1wid gelegd, die vwn de wet de 
macht yelwegen heett om tot inbeslay
nemingen ove1· te gaan of te doen over
yaan; het ·is zonde1· belany clat het ge
legde_ beslag late-r nietirJ verklaa1"Cl 
werd wegens een geb·relc in rle 1"e.chts
pleging ot wegens de omstandigheicl clat 
cle openbare uve·rheicl e1· toe is ove1·ge
gaan 1-n een yeval waa·l"'in het door cleze 
overheicl niet wettel-i:i k Icon gelegd WO'I"
clen (1). 

(GRAINDORGE EN CONSOORTEN, T. SIMONIS.) 

ARREST. 

RET HOF : - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 Maart 1947 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het enig middel, schending van 
artikel 35 en volgencle van bet Wetboek 

(1) Zie de nota, getekend R. H., onder dit 
arrest i!'- Bull. en PAsrc., 1947, I, 277. · 
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van strafvordering en 507 van het Straf
wetboek, doordat het bestreden arrest als 
hoofdelement van het recht van de pro
cureur des Konings om in beslag te lie
men, het bestaan van de heter daad niet 
weerhoudt : 

Overwegende dat het middel de wette
lijkheid betwist van de op grond van arti
kel 507 van het Strafwetboek uitgespro
ken veroordeling, om reden dat cle pro
cureur des Konings, krachtens artikel S5 
van het Wetboek van strafvordering, zon
der macht was om, buiten het geval van 
heter daad, dat ,in cas·lt niet _zou bestaan, 
de qntvreemde voorwerpen m beslag te 
nemen; 

Overwegende dat artikel 507 van het 
Strafwetboek de miskenning straft van het 
beslag dat door de openbare overheid op 
de tnbeslaggenomen voorwerpen is gelegd, 
't is te zeggen door een overheid die van 
de wet de macht gekregen heeft om tot 
inbeslagnemingen over te gaan of te doen 
overgaan; 

Dat het van geen belang is dat de inbe
slagneming later nietig zou verklaard 
worden hetzij om reden van een gebrek 
in de procedure, hetzij om reden van het 
feit dat de overheid tot deze inbeslag
neming is overgegaan in een geval waarin 
deze niet wettelijk kon geschieden ; 

Overwegencle dat, cl::tar de procureur des 
Konings van cle wet, namelijk krachtens 
artikel S5 van het Wetboek van strafvor
dering, de macht heeft gekregen o~ tot 
inbeslagneming over te gaan, het m1ddel 
van belang ontbloot en, clienvolgens, niet 
ontvankelijk is; , 

En overwegende voor zoveel de beslis
sing op de openb:'tre vordering is gewe
zen, dat de substantiele of op straf van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
werden na"eleefd en dat de uitgesproken 
veroordelir~gen overeenkomstig de wet 
~n; , 

En voor zoveel de voorziening gericht 
is te'gen de beslissing op de burger lijke 
vordering geveld, clat de aanlegg~rs geen 
enkel bijzonder lniddel tot stavmg van 
hun voorziening inroepen en clat het Hof 
er van ambtswege geen opwerpt ; 

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

16 Juni 1947. - 28 kamer. - Voo·rzUter 
en verslaggever, H. Fauquel, voorzitter. 
- Gelijklltidende conolusie, H. Raoul 
Havoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. 

28 KAMER. - 16 Juni 1947. 

to VERJ.ARING (IN STR.AFZ.AKEN). 
- SCHORSING. - BEGRIP. - UI'J'WERKSEL 
OP DE VERKNOCHTE MISDRIJVEN. 

2° VERKNOOHTHEID. - STRAFZAKEN. 
- FEITELIJKE VRAAG BEHORENDE 'l'OT DE BE
VOEGDHEID VAN DE RECHTER OVER DE GROND. 

So MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - J\tiiDDEL DAT SLECHTS EEN 
OVERBODIGE REDEN BESTRIJDT. - NIET-ONT
VANKELIJKHEID. 

4° l\HDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - J\tiiDDEL RUSTENDE OP EEN 
ONJUIS'l'E INTERPRETATIE VAN DE BES'l'REDEN 
BESLISSING. 

1 o W anneer de schm·sing van de verjaTing 
van de publielce vordel"ing een hindet·
nis of een belemmering voot· het ondm·
zoelc of voor het vonnis als oorzaalc 
heeft, moeten hftat· gevolgen Z'ich uit
stt·elclcen tot al de misdt·ijven, waar
voor de rechtsbedeling vereist, wegens 
het verband van vet·lcnochtheifl dat ze 
onflet· elkandet· vertonen, dat ze samen 
onclerzocht en gevonnist · wotYlen (1). 

2o Het behoot·t de t·echter over de gmnd 
de vet·ktwchtheifl van twee of meer mis
(lr·ijpen na te gaan en vast te stellen (2) . 
(Wetboek van strafvordering, artt. 226 
en 227.) 

so Is niet ontvanlveUjlc, het middel dat 
slechts een reden van de beslissing be
skijdt, dan wanneet· deze laatste door 
een andere 1·eden wettelijlc get·echt
vaardigd is (S). 

4o Mist gmnflslag in feite, het middel r·ns
tende op een onj1t'iste inte,rpl·eta.tie van 
de bestt·eden beslissing (4). 

(GEERAERT.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest door het Hof van beroep te Brussel 
op S1 Maart 1947 ge~ezen; 

Over het middel, hieruit afgeleid dat 
de schorsing van de verjaring van de pu
blieke vordering voortvloeiend uit het 
besluit van 1 .Augustus 1940, eigen zijnde 
aan mede-betichte .Arnould, geen uitwerk
sel heeft kuiJnen hebben ten opzichte van 
aablegger ondanks de verkllochtheid van 

(1) De uitwerksels v_an de da~en, di~ de 
verjaring van de pubheke vordermg stmten, 
strekken zich ook uit tot al de verknochte 
misdrijven (verbr., 16 October 1916, Bull. en 
J:Asrc., 1917, I, 282); 24 December 1917 (ibid., 
1918, I, 166); 29 October 1945 (Art·. Verbr., 
1945, biz. 238; Bull. en PASIC., 1945, I, 262). 

(2) Yerbr., 29 October 1945 (An·. Verbr., 
1945, biz. •238; Bull. en PAsrc., 1945, I, 262, en 
nota 2). 

(3) Verbr., 6 Januari 1947 (Bull. en PAsrc., 
1947, I, 5). 

(4) Verbr.1 30 Januari 1947 (zie hoger, 
biz. 22; Bul!. en PAsic., 1947, I, 29). 
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de door de rechter over de grond vast
gestelde misdrijven : 

Overwegende dat het besluit van 1 Au
gustus 1940 de verjaring van de publieke 
vordering betreffende zekere misdrijven 
schorst; 

Overwegende dat de schorsing van de 
verjaring van de publieke vordering een 
hindernis of een belemmering voor het 
onderzoek of voor het vonnis als oorzaak 
heeft; dat de uitwerksels van de schor
sing zich, dienvolgens, moeten uitstrekken , 
tot al de misdrijven waarvoor de rechts
bedeling vereist, wegens het verband dat 
ze opder ,elkander vertonen en dat de 
rechter over de grond vaststelt, dat ze 
samen onderzocht en gevonnist worden; 

Dat het middel in rechte niet opgaat; 
Over het middel, hieruit afgeleid dat 

het arrest ten onrechte beslist heeft dat 
de bij het besluit-wet van 29 April 194S 
voorziene schorsing van de verjaring toe
pa:sselijk was op een Belgische krijgsge
vangene in Duitsland; 

Overwegende dat de verwerping van de 
exceptie van verjaring door de aanlegger 
voorgesteld, gerechtvaardigd zijnde door 
de vaststellingen van het arrest betref
fende de toepassing van het besluit van 
1 Augustus 1940, het middel een overbodig 
motief bestrijdt en, dienvolgens, bij ge
brek aan belang niet ontvankelijk is ; 

Over het middel, schending van arti
kel 97 der Grondwet, doordat het arrest 
zich tegeiispreekt met vast te stellen, 
enerzijds; dat de verjaring van de pu
blieke vordering geschorst is geweest door 
het besluit van 1 Augustus 1940 en, ander
zijds, dat de verjaring tijdens deze schor
sing door kanttekeningen van de onder
zoeksrechter in 1942 gestuit werd : 

Overwegende dat het arrest aan de in 
het middel bedoelde kanttekeningen slechts 
een stuitend uitwerksel van de verjaring 
van de publieke vordering toekent in 
het geval waarin de verjaring geschorst 
zou geweest zijn·, niet door het besluit van 
1 Augustus 1940, maar door het besluit- · 
wet van 29 April 194S ; 

Waaruit volgt dat · het middel in feite 
niet opgaat; 

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

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeel!t de aanlegger tot de 
kosten. 

16 Juni 1947. - 2e kamer. - Voorzitter, 
H. Fauquel, voorzitter. - Ve1·slaggever, 
H. Giroul. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Couneson 
(van de Balie te Bergen). 

2e KAMER. - 16 Juni 1947, 

1° POLITIEK l\HSDRIJF. - FElT DOOR 
DE WET GESTRAFT OMDAT RET EEN BEDROG 
UITMAAKT DAT DE KIESVERRIORTINGEN VALS 
MAAKT. - WETGEVENOF; EN PROVINOIALE 
VERKIEZINGEN. - UITERAARD POLITIEK MIS
DRIJF. - TOEPASSING VAN ARTIKEL 98 VAN 
DE GRONOWET. 

2° BEVOEGDHEID IN STRAFZAKEN. 
- DEELNEMING AAN EEN WETGEVENDE OF PRO
VINCIALE VEHKIEZING. - PERSOON VERVALLEN 
VAN RET STEMUECR'l' DOOR RET BESLUIT
WET VAN 19 SEPTEMBER 1945. ~ WANBE
DUIJF BERORENDE TOT DE BEVOEGDREID VAN 
RET ROF VAN ASSISEN. 

S0 VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. -
STRAFZAKEN. - W ANBEDRIJF BEROUENDE TOT 
DE BEVOEGDREID VAN RET ASSISENHOF. -
AAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK ONDER
WOUPEN DOOR DAGVAARDING VAN RET OPEN
BAAH MINISTERIE. - RECHTER OVER DE 
GROND DIE ZICR BEVOEGD REEFT VERKLAARD. 
- VERBREKING VAN HE'r ARREST VAN RET 
ROF VAN BEROEP EN VERNIETIGING VAN WAT 
RET REEFT VOORAFGEGAAN TOT EN :!!lET DE 
DAGVAARDING. 

4° VERWIJZING NA VERBREKING. 
-- STHAFZAKEN. - VERBREKING VAN RET 
ARHEST VAN RET ROF VAN BEHOEP WEGENS 
ONBEVOEGDREID. - W ANBEDRIJF BERORENDE 
'l'OT DE BEVOEGDHEID VAN RET ASSISENHOF. 
- VERNIETIGING VAN RET AHHEST TOT EN 
MET DE DAGV AARDING v66R DE CORRECTIONELE 
RECRTBANK. - VERWIJZING NAAR DE PRO
CUHEUR DES KONINGS. 

1° Is uiteraard zelf een·poz.iUe'k misd1"ijf, 
naa1· de zin van artilcel 98 van de. 
Gmn.dwet, het feU dat stn~fbaar gestelcl 
wordt omdat het een bed1·og uitmaalct 
waa1·doo1· de ver1·ichtingen van de wet
gevende en provinciale ve'l'lciezingen 
wonlen vervalst en dat e1· toe strelct de 
ozwechtheid van cle stemming te ver
flmaien (1). 

2° Hij die, o1ulanlcs fle vervallenvel'
lclaring ingestelfl flam· a1·tilcelen 11 en 12 
van het beslui.t-wet van 19 Septembe1: 
1945, betreffencle de eJl1M'a.t'ie inzake 
bu1·gert1·ouw, als lciezer deelneemt aan 
een wetge·venfle of pmvinciale ver kie
zing, pleeg~ een politielc miscll"i.jf flat be
hoort tot fle bevoe.qclheifl van het lzof 
va.n assisen (2). 

so W annem·, kennis nemende op flagvaa1'
cling floo1· cle procu1·e·tw cles Koni1ws, 
van een misd,rijf da~ tot de bf3Voegdheicl 
van het hot V(l;n ass~sen behoort, de cor
rectionele rechtbanlc en het hof van be
roep zich bevoegcl hebben verklaa1·d, 

(1) en (2) Zie ver br., 21 April 1947 (zie boger, 
blz. 130; Bull. en PASIC., 1947, I, 168, en de 
conclusie van het openbaar ministerie). 
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ve1·b1'eekt het Hof het a.rrest, op de voo?·
ziening die er tegen gericht wo1·dt, en 
vernietigt alles wat het a1-rest voorat
gaat, tot en met de dagvaanling (1). 
(Wetboek van strafvordei·ing, art. 409.) 

4° Wannee1· het Hot, o·mclat het misdrijt 
behoort tot de bevoegdheid van het hot 
van assisen, een an·est van het hot van 
bemep ve1·breekt en alles vernietigt wat 
het vooratuaat, tot en met de clagvaa?·
clin.Q v6M de con·ect-ionele 1·echtbank, 
ve1·wijst het de zaalt naa1· cle pmmwetw 
cles Konings (2). 

(LIEKENS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
arrest, door het Hof van beroep te 
Brussel, op 31 Maart 1947 gewezen ; 

Over het micldel van ambtswege, schen
ding van artikel 98 der Gronclwet, cloordat 
het bestreclen arrest de aanlegger veroor
deelt wegens politieke misclrijven, clan 
wanneer cleze misclrijven in de bevoegcl
heid van het hof van assisen vallen : 

Overwegencle flat artikel 98 van de 
Gronclwet de kennisneming van de poli
tieke misclrijven in algemene bewoorclin
gen aan het hof van assisen opclraagt; 

Overwegende dat de bepalingen van 
artikelen 11 en 12(van het besluit-wet van 
19 September 1945, waarop de tegen de. 
aanlegger tngespannen vervolgingen ge
groncl zijn, als voorwerp hebben de per
sonen, die er in becloelcl zijn, tot op 
31 December 1946 van de uitoefening van 
zekere politieke rechten te beroven, en, 
namelijk, van het recht om aan de wet
gevende, provinciale of gemeentelijke 
verkiezingen deel te nemen; 

Overwegencle da t in eli en artikel 12 van 
het feit, in overtreding op artikel 11 aan 
een wetgevencle of provinciale verkiezing 
deel te nemen, een misclrijf maakt, het 
is omdat clit feit een bedrog uitmaakt 
waarcloor de kiesverrichtingen worden 
vervalst en dat er toe strekt de g·etrouw
heicl van de stemming te krenken; 

Dat de cleelneming aan de verkiezing 
cler leden van de Kamer, van de Senaat 
of van de provinciale .raad en, bijgevolg, 
de cleelneming aan de samenstelling van 

(1) en (2) Wanneer er een voorbereidend 
onderzoek is geschied en, d{envolgens, een be
schikking van verwijzing door het onderzoeks
gerecht werd geveld, treffen de verbreking en 
de vernietiging, wegens onbevoegdheid van de 
correctionele rechtsmacht, het arrest en wat 
het voorafgaat, tot en met de beschikking ~an 
verwijzing; de zaak wordt dan verwezen naar 
het onderzoeksgerech t anders samengesteld of 
naar een ander onderzoeksgerecht (verbr., 
8 November 1943 (Bult. en PASIC., 1944, I, 45). 

die politieke korpsen, door personen die 
het voormelcl besluit-wet claarvan uitsluit 
om reden clat clergelijke cleelneming· van 
aatd zou zijn de samenstelling van de 
wetgevemle kamers of van de provinciale 
raacl ongelclig te maken, rechtstreeks de 
politieke instellingen van Belgie aantast; 

Overw'egende dat uit die overwegingen 
volgt dat de misdtijven waarvoor de aan
legger terecht stand, om aan de wetge
vende en provinciale verkiezingen van 
17 en 24 Februari 1946 deel te hebben ge
nomen, door hun aard zelf, politieke mis
drijven zijn, in de zin van artikel 98 van 
cle Grondwet, en dat het hof van beroep 

·zich, door het bestreclen arrest, onwette
lijk bevoegd heeft verklaard om er kennis 
van te nemen ; 

Gelet op artikel 408 van het W etboek 
van strafvordering; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
clen arrest; vernietigt de rechtspleging 
welke het voorafgaat en dit vanaf de 
clagvaarcling v66r de Correctionele Recht
bank te Charleroi; beveelt clat oncler
havig arrest zal overgeschreven worden 
in de registers van het Hof van beroep 
te Brussel en in cleze van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Charleroi en clat mel
cling er van zal gemaakt worclen op de 
kant van de vernietigcle beslissingen; ver
wijst de zaak naar de Procureur des 
Konings bij de Rechtbank van eerste aan
leg te Charleroi; laat de kosten ten laste 
van de Staat. 

16 Juni 19J7. - 2e kamer. ~ VooTzitte?', 
H. Fauquel, voorzitter; - Ve1'sla.gge·vm·, 
H. Giroul. - G-elijlcl1ticlende · conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
aclvocaat-generaal. 

2° KAMER. - 16 Juni 1947. 

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
EENPARIGHEID VAN STEMMEN.- VERZWARING 
DOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK \'AN DE 
DOOR DE POLITIERECHTBANK UlTGESPROKEN 
STRAF .. - EENPARIGHEID VAN STEMMEN NIET 
VEREIST. 

2o HUWELIJK. - GEHUWDE VROUW DIE 
'l'EGEN HAAR ECHTGENOOT HERSTEL AANVRAAG'l' 
VAN DE SCHADE DIE HIJ HAAR VEROORZAAKT 
HEEFT. ~ GEEN MACHTIGING VEREIST. 

1° Om cle clOO'I" de politierechtbanlc ·uitge
sprolcen sf1·ajjen te ve1·zwa1·en, moet de 
co1·rectionele rechtbanlc, zetelencle in 
hager be'I"OelJ, niet met eenpa1·igheid 
van stemmen ttitspraalc doen (3). (Wet 
van 4 September 1891, art. 2.) 

(3) Verbr., 17 December 1941 (Bull. en 
PAsrc., 1941, I, 4,57). 
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2° De, oeh~bwde 'VI'O~bw lca,n, zonder mach
tioing van de man en zondm· machti
gino van, de rechter, pan haa1· echtge
noot herstel eisen van de schade die 
hij ~•aar ve1·oorzaakt heejt. (Burgerlijk 
Wetboek, art. 216, 2°.) 

(STRqKA, T. BOUSMAN.) 

AR•REST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, door de Correctionele Rechtbank 
te Charleroi, zetelende in graad van hoger 
beroep, op 5 April 1947 gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid bier
nit dat het bestreden vonnis niet op vol
doende wijze gemotiveerd is, en arti
kel 140 van de wet van 18 Juni 1869 
schendt, doordat de rechtbank, alhoewel 
ze de toestand van aanlegger verzwaart, 
niet aanduidt dat ze met eenparigheid 
van ste=en statueert : 

Oyerwegende dat, bij gebrek aan con
clusies, het bestreden vonnis, bij verwij
zing naar de betichtJjng, de ten laste van 
aanlegger weerhouden bestanddelen van 
het misdrijf in de bewoordingen van de 
wet vaststellend, ten genoege aan de 
voorschriften van artikel 97 der Grondwet 
voldoet; 

Dat, anderzijds, artikel 140 van de wet 
del. 18 Juni 1869, aangevuld bij artikel 2 
van de wet van 4 September 1891, voor
schrijvende dat, indien er een vonnis van 
vrijspraak verleend werd door een recht
bank van eerste aanleg in strafzaken, bet 
hof van beroep waaraan het hoger beroep 
onderworpen is, de veroordeling slechts 
kan uitspreken met eenparigheid van 
stemmen van zijn leden, niet toepasselijk 
is op de recbtbank van eerste aanleg sta
tuerende als recbter in hoger beroep; 

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

artikel 215 van bet Burgerlijk Wetboek 
en 861 van het Wetboek va]1 bm~gerlijke 
rechtspleging doordat het vonnis de aan
stelling als burgerlijke partij v'an de echt
genote van aanlegger tegen deze laatste 
ontvankelijk verklaart, dan wanneer men 
niet van de machtiging van de man en, 
bij gebrek hieraan, van die van de rechter 
heeft doen blijken : 

Overwegende dat artikel 216, 2°, van 
het Burgerlijk Wetboek bepaalt clat de 
machtiging van de man niet vereist is in 
al de geschillen tussen echtgenoten; 

Dat, het middel in rechte niet opgaat; 
En overwegende, wat de beslissing be

treft op de publieke vordering geveld, dat 
de substantiele of, op straf van nietigheicl 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

Dat, wat de beslissing aangaat op de 
vordering van de burgerlijke partij ge-

wezen, het Hof van ambtswege geen mid. 
del opwerpt ; , 

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

16 Juni 1947. - 2° kamer. - Voorzitter 
en verslaggeve1·, H. Fauquel, voorzitter. 
- Gelijkl~bidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. 

2° KAMER. 16 Juni 1947. 

VOORZIENING IN VERBREKING, 
BESOHIKKING VAN OORREOTIONALISATIE DOOR 
DE RAADKAMER. - GEEN BETWISTING VAN 
BEVOEGDHEID.- VOORZIENING VAN BEKLAAGDE 
v66R DE EINDBESLISSING. - NIET-ONTVAN
KELIJKHEID. 

De 'belclaagde is n·iet ontvanlcelijk om 
z·ich te voorz,ien, v66r de eindbeslissing, 
tegen de beschUclcing ·van de 1·aadlcame1·, 
die, zonder geveld te zijn op een geschil 
van bevoegdheicl, hem naa1· de coi·rec
tionele 1'echtbanlc verwijst hoofdens een 
feit, misdaacl oenoemcl, na het bestaan 
van ve1·zachtencle omstandigheclen te 
hebben ctangenomen (i). 

(ANOION.) 

A WREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beschikking door de Raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Luik, op 
3 April 1947 gewezen ; 

Overwegencle dat de bestreden beslis
sing, gelet op de aangenomen verzach
tende omstandigheden, aanlegger krach
tens artikel 130 van het W etboek van 
strafvorclering naar de correctionele recht
bank verwijst, wegens de bij artikelen 461, 
468 en 471 van het Strafwetboek voor
ziene misdaad ; 

Dat deze beschikking niet geveld is op 
een geschil van bevoegclheid en dat de 
rechtsprekende rechtsmacht geen eind
beslissi,ng heeft geveld over de feiten 
waarvan ze ingevolge yan verwijzing ken
nis had; 

Dat, krachtens artikel 416, alinea 1, van 
het Wetboek van strafvordering, de, eis 
tot verbreking tegen de bestreden beslis
sing voorbarig is; 

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

(1) Verbr.,, 7 September 1939 (Bull. en 
PASIC., 1939, I, 374, B, 3"). 
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16 Juni 1947. - 26 kamer. ~ Voorzitte·r 
en verslaggever, H. Fauquel, voorzitter. 
- Gelijklttidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. 

2• KAlVmR. ~ 16 Juni 1947. 

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. 
VERWEERMIDDEL VAN BEKLAAGDE NIET BE
ANTWOORD. - VONNIS VAN VEROORDELING. 
--'--- VONNIS NIET :!<IET REDENEN OMKLEED. 

2o VERKEJER. VERVALLENVERKLARING 
VAN RET RECHT OM EEN VOERTUIG TE BESTU
REN. - .ARTIKEL 2, LITT. a, VAN DE WET 
VAN 1 .AUGUSTUS 1924. - VEROORDELING 
UITGESPROKEN WEGENS DODING OF VERWON
DING. - VEROORDELING UITGESPROKEN WE
GENS INBREUK OP DE POLITIE VAN RET VER
KEER. - lDEELE SAMENLOOP VAN MISDRI.J
VEN. - DE ZWAARSTE STRAF DEZE ZI.JNDE 
VAN DE INBREUK OP DE POLITTE VAN RET VER
KEER. - VERVALLENVERKLARING VAN RET 
RECHT O:!<I EEN VOERTUIG TE BESTUREN KAN 
NIETTEMIN UITGESPROKEN WORDEN. 

So STRAF. - SAMENLOOP VAN MISDRI.JVEN. 
- VEROORDELING TOT TWEE VERSCHILLENDE 
STRAFFEN WEGENS TWEE VERSCRILLENDE MIS
DRI.JVEN. - MISDRI.JVEN BOVENDIEN STRAF
BAAR, RET EERSTE FACULTATIEF, RET TWEEDE 
VERPLICRT~ND, MET EEN BI.JKOMENDE STRAF. 
- RECRTER SLECRTS EEN BI.JKOMENDE STRAF 
UITSPREKENDE ZONDER RET MISDRI.JF TE BE
PALEN. - STRAF BEGREPEN IN DE VEROORDE
LING WEGENS RET TWEEDE MISDRI.JF. 

4° VERBREKING. - DRAAGWI.JDTE. -
STRAFZAKEN. -'- VEROORDELING TOT TWEE 
VERSCRILLENDE ROOFDSTRAFFEN WEGENS TWEE 
VERSCRILLENDE MISDRI.JVEN. - MISDRI.JVEN 
llOVENDIEN STRAFBAAR, RET EERSTE FACUL
TATIEF, RE'J' TWEEDE VERPLICHTEND, ME'l' 
EEN BI.JKOMENDE STRAF.- RECRTER SLECHTS 
'EEN BI.JKOMENDE STRAF UITSPREKENDE ZON
DER BEPALING VAN RET MISDRI.JF. - VER
BREKING VAN DE llESLISSING BETREFFENDE 
RET TWEEDE MISDRI.JF. VERBREKING 
ZICR UITSTREKKENDE 'J'OT DE BloTKOMENDE 
STRAF. 

1o Schendt fU'tilcel 97 van de Gmndwet, 
het vonnis van veroonleling dat een 
door belclaagde in ;-euelmatiue besluiten 
naa;· voren geb;·acht verweermiddel 
niet beantwoordt (1). 

~o Artilcel 2, Htt. a, van de wet van 1 Atl.
gusttts 1924, dat aan d~ ;·echte;· toelaat 
flaarenboven de st;·af tttt te sp;·elcen van 
de vervallenvet·lcla;·inu van het recht 
om een voertttig te bestu·ren, indien de 
·ve;-oonleling weuens dodinu of verwon-

(1) Verbr., 16 December 1946 (Bull. en 
PASIC., 1046, I, 478). 

d·ing gesch·iedt, machtigt hem om deze 
vervallenve·rklfwing ttit te sp;·eJcen, 
zelfs indien, b'ij toepassing van a;·ti
kel 65 van het Strafwetboek, de we
gens dodi'itg of verwonding aan de mw
oordeelde opgelegde straf, deze is wellce 
door de ·wet voorzien wo;·dt vom· een 
zwaa;·de;· samenlopend misdrijf, het 
zelfde feU ·uitmalcernle, zoals een in
bret!lc op de politie van het ve;·lceer. 
(Stilzwijgende oplossing.) 

so Wannee;· een belclaagde tot vm·schil
lende hoofdstraffen ve;·oo;·deeld wordt 
weuens twee misdrijven, doch, deze 
laatste daa;·enboven, het eerste facttl
tatief, het tweede ve;·plichtend stmfbaa;· 
zijnde met een bijlcomende straf, zoals 
de ve;·vallenverkla;··inu van het recht 
om een voe;·tttig te bestttren, de rechte;· 
slechts een st;·af !Jan deze aa;·d heeft 
tl.itgesprolcen, zonde;· het misdrijf te be
palen inuevolge hetwellc hij ze oplegde, 
moet het vonnis ve;·lclaanl wo;·den als 
deze bijlcomende stmf 01Jleggende inge
volge het misdl'ijf dat e;· ve;·pl·icht de 
toepassing van meeb;·engt. 

4° W anneer een beklaaude tot verschil
lende hoofflstt·atten vemm·fleelfl wonlt 
wegens twee misddjven, floch, deze laat
ste daa;·enbo·ven, het eerste facttltatief, 
het tweede verpUchtend met een bij
komende straf strafbaar zijnde, .de ;·ech
ter slechts een stmf van deze aa!'d heeft 
ttitgespmken, zonder het misd;·ijf te be
palen inuevolue hetwelk hij ze oplegde, 
st;·ekt fle verb;·elcinu van de beslissing 
betreffende het tweede misdrijf, ind·ien 
zij ttitgesproken wo;·dt, ziCh ttit tot de 
bijkomende stra.f. 

(FINCKEN.) 

ARIREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 4 .Juni 1946 op tegenspraak ge
wezen door de Rechtbank van eerste aan
leg te Luik, statuerende als rechter in 
hoger beroep in politiezaken; 

Over het eerste middel, schending van 
artikelen 97 van de Gronclwet; 16S, 176 en 
195 van het Wetboek van strafvordering, 
en, voor zoveel als nodig, van artikelen 7 
en 9 van cle Gronclwet; 1 en 65 van het 
Strafwetboek; 2 van de wet van 1 Augus
tus 1924, cleze wijzigencle van 1 Augustus 
1899 op de politie van het vervoer; 11 en 
42 va)l het koninklijk besluit van 1 Fe
bruari 19S,4 houdende reglement op de 
verkeerspolitie en van artikelen 1, S, 10 
en 14 van 'het hesluit-wet van 14 Novem
ber 19S9 betreffende de beteugeling van 
de dronkenschap : 1 o doordat de veroor
deling van aanlegger hoof dens de betich
tingen A (verwondingen bij gebrek aan 
voorzichtigheid) en B (overtrecling op de 
verkeerspolitie) in rechte niet is gemo-
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. d I tiveerd, daar het bestreden vonms e 
wetsbepaling niet vermeldt welke het on
der betichting B weerhouden feit verbiedt, 
waarvan het onder betichting A weer
houden feit, volgens ~ de bestreden be
slissing, slechts het gevolg is geweest; 
2° doordat de veroordeling van aan
legger wegens de betichtingen . 0 en D 
beschouwd als een ideele samenloop van 
wanbedrijven uitmakende, niet gemoti
veerd is omdat a) aangaande de twee be
tichtingen, het bestreden vonnis de door 
de betichte aangehaalde verweermiddelen 
in regelmatig genomen · conclusies om de 
gegrondheid dezer twee betichtingen te 
betwisten, niet naar de zin van de wet 
beantwoordt; b) aangaande de betich~ 
ting 0, het bestreden vonnis, met te ver
klaren dat de betichte « openbaar >> ·be
dronken was, niet voldoende naar rechte, 
en derwijze dat het toezic:ht van het Hof 
van verbreking op de wettelijkheid van de 
beslissing mogelijk weze, vaststelt dat de 
aanlegger in « een openbare plaats » in 
staat van dronkenschap zou bevonden ge
weest zijn, wanneer deze laatste omstan
digheid een bestanddeel uitmaakt van het 
bij artikelen 1 en 3 van het besluit-wet 
van 14 December 1939 ;bedoeld wanbedrijf 
en dat het feit ten laste van aanlegger 
wee1:houden, zoals het omschreven is niet 
wettelijk strafbaar was; c) aangaande de 
betichting D. het vonnis op naar rechte 
niet voldoende wijze de wetsbepaling aan
duidt die het in deze betichting bedoeld 
feit verbiedt : 

Aangaande het eerste onderdeel van het 
middel : 

Overwegende dat, in zijn beweegrede
nen, het bestreden vonnis naar de . wets
bepalingen verwijst welke in de beslissing 
v:an de politierechter zijn aangeduid; 

Dat deze beslissing vermeldt dat « de 
· onvrijwillige verwondingen het gevolg 
zijn van de overtreding op de verkeers
politie » (art. 42) « niet meester van zijn 
snelheid >> (sic) ; dat buiten dit . artikel 
dat, naar de omschrijving van het bewe
zen verklaard wanbedrijf, bij het ko
ninklijk besluit van 1 Februari 1934 be
hoort, het vonnis~ waartegen hoger beroep, 
namelijk artikel 2 "¢an de wet van 1 Au
gustus 1899, gewijzigd bij deze van 5 Au
gustus 1924, aanhaalt; dat aldus de tekst 
die het wanbedrijf omschrijft en deze die 
de op zijn dader toe te passen straf vast
stelt, klaar en zonder dubbelzinnigheid 
nauwkeurig zijn bepaald; 

Dat de bestreden beslissing, dienvol
gens, in rechte gemotiveerd is, en dat het 
middel, in zijn eerste onderdeel, in feite 
niet opgaat; 

Aangaande het tweede onderdeel, lit
tera a : 

Overwegende dat de aanlegger in regel
matig v66r de rechter in hoger beroep ge- · 
nomen conclusies de gegrondheid betwistte 

der betichtingen 0 enD, respectievelijk ge
steund op de overtreding' door verdachte 
van artikelen 3 van het besluit-wet van 
14 November 1939 en 11 van het konink
lijk besluit van 1 Februari 1934; dat hij 
als verweermiddel inriep dat de indruk 
van een getnige, dat betichte onder de in
vloed van de drank was, onvoldQende was 
om te bewijzen dat hij het werkelijk was ; 
dat zijn zogezegde staat van dronken
schap niet getoetst werd door middel van 
een der wetenschappelijke toezichtsmaat
regelen cUe, in dergelijke omstanclighe
den, aan de politieoverheid voorgeschre
ven worden; dat overigens het feit dat de 
tianlegger na het ongeval zijn voertuig 
zonder hinclernis van Luik naar Moresnet 
had kunnen voeren, bewijst dat hij niet 
beclronken was en clat hij in staat was 
zijn voertuig te bestnren; 

Overwegende dat, door alzo het feite
lijk bestaan van een cler bestanddelen 
van de wanbedrijven 0 en D te ontken
nen, de aanlegger de rechter in de ver
plichting stelcle dit verweermiddel te be
antwoorden; 

Dat hij, bij gebreke hieraan, de in het 
middel bedoelcle wetsbepalingen heeft ge
schonden; 

Overwegende dat de verbreking van de 
veroordeling van de beklaagde wegens de 
betichtingen 0 en D <le vernietiging mecle
sleept van de ontzetting van het recht 
om een voertuig te besturen ; 

Overwegende, inderdaad, c1at, indien 
deze ontzetting facultatief is wanneer de 
rechter veroordeelt wegens de feiten voor
zien onder de betichtingen A en B, ze 
wettelijk verplichtencl is in het geval_ 
waarin de betichtingen 0 en D regelmatig 
vaststaand worden verklaard; dat, in dit 
laatste geval, de sti'af van de ontzetttng 
dus. een noodzakelijk gevolg uitmaakt van 
de nit dezen hoofde opgelopen hoofdelijke 
straf; 

Dat daaruit volgt dat, het bestreden 
vonnis vernietigd zijnde in zover het over 
de betichtingen .0 en D statueert, deze 
verbreking noodzakelijk moet uitgebreid 
worden tot de gehelc sanctie die de wet 
de rechter verplichtte nit te spreken, 't is 
te zeggen, . ook tot de ontzetting van het 
recht om te besturen; 

Overwegende, dienvolgens, dat de litt. B 
en 0 van het tweede onderdeel vim het 
eerste middel van belang ontbloot zijn; 
hetzelfde voor het tweede en het derde 
middel ; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis voor zoveel het de ·aanlegger we
gens de betichtingen 0 en. D (overtreding 
op artikel 3 vim het besluit-wet del. 14 No
vember 1939 ell op artikel 11 van het ko
ninklijk besluit van l Februari 1934) ver
oordeelt tot een geldboete, tot de vervan
gende gevangenisstraf, tot de ontzetting 
van het recht ·om een yoertuig te bestn-
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ren en tot al de kosten, met uitzondering 
van deze welke ten laste van een mede
betichte worden gelegcl; verwerpt de voor
ziening voor 't overige; laat de kosten ten 
laste van de Staat ; beveelt clat onder
havig arrest zal overgeschreven worden 
in de registers van cle Rechtbank van 
eerste aanleg te Luik en clat melding er
van zal gemaakt worden op cle kant van 
het vernietigd vonnis; verwijst de zaak, 
alzo omschreven, naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Verviers, zetelencle als 
rechter in beroep. 

16 Juni 19-!7. - ze kamer. - Voon~itter, 
H. Fauquel. - Ver.slaggever, H. Demou
lin. - Gelijklltidencle concvusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste aclvocaat
generaal. 

2e KAMER. - 16 Juni 1947, 

1° GRONDBELASTING. - VRIJS'rELLING· 
VOORZIEN BIJ ARTIKEL 4, § 3, VAN DE 
OP 12 SEPTEMBER 1936 SAMENGESOHAKELDE 
WETTEN. - 0NROEREND GOED BESTEMD VOOR 
EEN WERK VAN WELDADIGHEID. - VOOR
WAARDE VAN DE VRIJSTELLING. 

2° BINDENDE BEOORDELING. 
ARTIKEL 4, § 3, VAN DE OP 12 SEPTEMBER 
1936 SAMENGESOHAKELDE WETTEN. - WERK 
VAN WELDADIGHEID ANALOGIE VERTONEND MET 
DE INRIOHTING VAN HOSPITALEN, GODSHUIZEN, 
KLINIEKEN, DISPENSARIA. - VASTSTELLINGEN 
VAN DE REOHTER OVER DE GROND. - GEEN 
TEGENS'rRIJDIGHEID TUSSEN DEZE VASTSTEL
LINGEN EN HET BESLUIT DAT DE REOHTER ER 
UIT TREKT. - SOUVEREINE BEOORDELING. 

1° De vdjstelUng van de gmndbelasting, 
ingevoerd door art-ikel 4, § 3, van de op 
12 Septembe·r 1936 snmengeschakelcle 
wetten, is slechts toepasselijlcop de vaste 
goede·l·en, ·welke, zoncle1· eni.g winst
gevend doel, voor een we1·1c vnn wel
dacligheicl bestemd zijn, ind·ien dit werk 
analogie ve1·toont met een van de wer
lcen tevo!·en floor gezegcle wetsbepaling 
opgesomd. 

2o Vwn zocZ1·a zijn vnststelUngen niet in 
8t1"-ljd z·ijn met het besl7tit dat hij er 7tit 
tl"elct beoonleelt cle ·rechte1· ove1· de 
g-ronci souverein of. voo1· de toepassing 
van C£1"tilcel 4. § 3, van de op 12 Septem
be·r 1936 samengeschnlcelcle wetten, een 
we-rk van welrladigheid nnalogie ve-r
toont of niet met de inrichting van hos
pitalen, goclslmizen, klinielcen of dis
pensa-ria (1). 

(1) Raadpl. verbr., 28 April 1947 (zie boger, 
blz. 140; Bull. en PASIC., 1947, I, 182). 

(VENNOOTSCHAP «SOLVAY ET COMPAGNIE>>, 
T. BEHEER VAN )J'INANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 Februari 1943 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over de 'twee miclclelen samen, het 
eerste : schencling van artikelen 4, bijzon
cler 4, § 3 (wet van 13 Juli 1930, art. 2), 
en 13, § 1, der wetten betreffende de .be
lastingen op de inkomsten, samengescha
kelcl bij koninklijk besluit van 12 Sep
tember 1936; 1, 4 en 6 cler wet van 17 Juni 
1938 tot weclerinvoering van de nationale 
crisisbelasting; 97 en 110 van de Grondwet, 
cloorclat, zoncler te betwistcn dat het liti
gie.us vast goecl, zoals de eiseres het be
weercle, door een niet winstnajagencl eige
naar bestemd was voor een werk van 
weldacligheicl en buiten alle uitbating of 
rechtstreekse of onrechtstreekse inkomst, 
het bestreclen arrest het door de eiseres, 
voor het fiscaal dienstjaar 1940, op groncl 
van artikel 4, § 3, der samengeschakelde 
wetten betreffencle de inkomstenbelastin
gen ingecliencl verzoek tot vrijstelling van 
de gronclbelasting en cler bijkomencle taxes 
verwerpt, om reclen dat de bestemming 
van het vast goecl voor werken van vrije 
tijd en van vermaak met het cloel aan het 
personeel, na de werkuren, gezoncle ont
spanningen te verzekeren, geen analogie 
vertoont met de bestemming voor hospi
talen, goclshuizen, klinieken, dispensaria; 
dan wanneer voormelcl artikel 4, § 3, cler 
samengeschakelde wetten betreffencle de 
inkomstenbelastingen de vaste goecleren of 
gecleelten van vaste goecleren, welke door 
een niet winstnastrevend eigenaar zijn 
bestemcl voor om •t even welk werk van 
welclacligheicl, van de gronclbelasting vrij
stelt, zoncler clat bet wettelijk noodzake
lijk is clat het werk analogie vertoont 
met hospitalen, klinieken of clispensaria ; 
het tweecle : schencling van artikelen 4, 
bijzonder 4, § 3 (wet del. 13 Juli 1930, 
art. 2) cler wett~n betreffende de inkomc 
stenbelastingen, samengeschakelcl bij ko
ninklijk besluit van 12 September 1936; 
1, 4 en 6 van de wet. del. 17 Juni 1938 tot 
weclerinvoering van de nationale crisis
belasting, en van artikel 97 van de Grand
wet, cloorclat, het bestreclen arrest, na vast
gestelcl" te hebben clat het litigieus onroe
rencl goecl bestemcl was voor werken van 
vrije tijcl en vermaak met het doel aan 
het personeel, na de werkuren, gezoncle 
ontspanningen te verzekeren, en clat het 
onroerencl goecl beneden, een zwemkom, 
een vergaclerzaal, een bibliotheek, een 
speelzaal, een eetzaal bevatte, en op de 
verdieping, een toneelzaal, beslist dat cleze 
bestemming gecn enkele analogie vertoont 
met de in artikel 4, § 3, cler wetten betref
fencle de inkomstenbelastingen vermelde 
werken, terwijl de bestemming door het 
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bestreden arrest beschreven, ertoe strekt, 
zoals de bestemming voor hospitalen, 
godshuizen, klinieken, dispensaria, tot 
J:iet verzekeren van de lichamelijke en 
morele gezondheid der personen die er van 
genieten en, dus, aJ:!alogie vertoont met 
de bij voormeld artikel opgesomde be
stemmingen : 

Overwegende dat artikel 4, § 3, der 
samengeschakelde wetten de draagwijdte 
niet heeft welke het eerste middel er aan 
toekent; 

Dat het voor zijn toepasselijkheid niet 
volstaat dat de niet winstnajagende eige- · 
naar van het onroerencl goed een werk 
van weldadigheid verricht met zijn goed 
kosteloos ter beschikking te stellen van 
een ander en tot het enig profijt of voor
deel van deze laatste; dat de eigenaar 
van het onroerend goed dit laatste boven
clien moet bestemd hebben tot zekere bij
zondere doeleinden welke het bedoeld 
artikel beperkend opsomt; 

Overwegende, dienvolgens, dat, had het 
bestreden· arrest, uitdrukkelijk of stil
zwijgend, aan de door de eisende vennoot
schap ingestelde inrichting het karakter 
van een werk van weldadigheid toege
kend, deze enige vaststelling dan nog on
voldoende zou zijn om het recht op de 
aangevraagde vrijstelling wettelijk te 
rechtvaardigen; 

Dat de vraag nog zou te· beantwoorden 
blijven of het werk, waarover het gaat, 
een. werk is van liefdadigheid dat ana
logie vertoont met de in artikel 4, § 3, 
bedoelde instellingen ; 

Overwegende dat de vraag, of een werk 
een liefdadigheidswerk is dat analogie 
vertoont met het bij artikel 4, § 3, ver
meld werk, van feitelijke aard is en aan 
het toezicht van het Hof van cassatie ont
snapt, ·wanneer de vaststellingen van de 
rechter niet in strijd zijn met de conclusie 
die hij er uit trekt ; 

Overwegende dat · dE)rgelijke tegenstrij
digheid in onderhavig geval aan het ar
rest niet kan verweten worden·; dat het 
souverein heeft kunnen beslissen dat een 
werk dat geen ander doel had dan aan 
het personeel van de eisende vennoot
schap, na de werkuren, vrije tijd, ver
maak of gezonde ontspanningen te verze
keren, zonder analogie was met de inrich
ting van hospitalen, godshuizen, klinie
ken of dispensaria; 

Dat het. arrest, dat gemotiveerd is, de 
in de middelen bedoelde teksten dus niet 
heeft geschonden ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt de vennootschap << Sol
vay ll tot de kosten. 

16 Juni 1947. - 2,o kamer. - VooTzitte1·, 
H. Fauquel, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
H. Fontaine. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 

advocaat-generaal. - PleiteT, H. Van 
Leynseele. 

'1" KAMER. - 19 Juni 1947. 

1° VEJRBREJKING. · - BEVOEDHEID. · 
MATERIELE VERGISSINGEN VAN HET BESTRE
JJEN ARREST. - BEVOEGDHEID OM ZE TE VER
BETEREN. 

2° MIDDELEJN TOT VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - MifiDEL GESTEUND 
OP EEN KLAARBLIJKELIJK VERKEERDE VER~ 

MELDING VAN HET BESTREDEN ARREST. -
-MIDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN FEITE. 

3° MIDDEJLEN TOT VEJRBREKING. 
- BURGERLI.TKE ZAKEN. - MIDDEL llAT, 
JNDIEN HET GEGROND WAS, DE VERBREKING 
NIET ZOU RECHTVAARDIGEN. - MIDDEL ZON
DER BELANG. 

1° Het Hot van ve-rbrelcing ve-rbeteTt de 
mate1'iele veryissingen van cle bestre
clen beslissing, wellce onmislcenbaa1· ttit 
cle telcst blij lcen (1). 

2° 1l!l·ist .fJT01ulslag in feite, het miclclel ge
stetmcl op een ve1·melcling van cle be
st1·eclen beslissing, die het gevolg is ·van 
een lottter mate1"iele ve1·.qissiny, en clie, 
wanneer zij verbete1'd worclt zoals het 
behoo1·t, aan de critielc van het middel 
onts-napt (2). 

3° Is van belang ontbloot, het micldel dat 
de bestreden beslissin,q ten lnste le.ot 
het hager beroep teyen een gecleelteUjlc 
t·ttssen- of einclvonnis, samen met het 
hoge1· bemep tegen het e-inclvonnlis te 
hebben onttJanyen., het als eenvoudig 
voorbere·idencl vonnis omschrijvende, dan 
wanneer ttit de beslissing blijlct ddt .het 
hoge1· bemep · teyen clit vonnis, al was 
het gedeeltelijlc tttssen- of e·inclvonnis, 
yelcliy ontvangen we·rd. 

(LUYCKX, T .. ECH'l'GENOTEN DUMOULIN.) 

0 ARREST. 

HET _ HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 'Mei 1944 gewezen door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, 
zetelende in graad van hoger beroep; 

Over het enig middel, schending van 
artikel 97 van de Grondwet, van de artike
len 1134, 1319, 1350 en 1351 van het Bur
gerlijk Wetboek, van de bewijskracht en 
van de kracht van gerechtelijk gewijsde 
van het vonnis a qno van de heer Vrede
rechter van het kanton Moorsele del. 
2 November 1942 en van de artikelen 443, 
451 en 452 van het Wetboek van burger
lijke rechtspleging, do0rdat het bestre-

(1) en (2) Sia verbr., 3 Februari 1943 (Bull. 
en PA.src., 1943, I, 48) en nota's 2 en 3. 



-218-

den vonnis, zonder te ontkennen dat ver
weerders in verbreking, zonder enig voor
behoucl te maken, medegewerkt hadden 
aan de uitvoering van bet vonnis a quo 
vim de beer Vrederechter van bet kanton 
Moorsele, dd. 2 November 1942, waarin 
bevestigd werd dater geen gi:ensscheiding 
meer tnssen de erven van partijen be
stond, en dat er dus tot afpaling diende te 
worden overgegaan, en dit overeenkomstig 
de titels van partijen, en een desknndige 
aangesteld werd om de erven te meten ; 
en, na bevestigd te hebben dat dit vonuis 
a qtto een eindvonnis was betreffende de 
vraag of een afpaling nodig was, beslist 
heeft dat dit vonnis van de beer vrede
rechter van zniver voorbereidende aard 
was betreffende de vraag of de afpaling 
overeenkomstig de titels moest geschieden, 
de uitvoering zonder voorbehond van dit 
vonnis a qtto, door verweerders, niet als 
een aanvaarding heeft beschouwd, bet bo
ger beroep van verweerders tegen clit von
nis a qtto ontvankelijk heeft verklaard, bet 
tweede vonnis a qno van de beer Vrecle
rechter van bet kanton Moorsele, dd. 
18 October 1943, te niet heeft gedaan, 
om aan verweerders toe te laten, door 
getnigen, zekere feiten te bewijzen, waar
uit zon volgen dat er tnssen de erven van 
partijen vroeger een ,scheiil.ing had be
staan in de vorm van een gracht, dat na 
de demping van die gracht er nog sporen 
van de vroegere scheiding overbleven, en 
dat zelfs een nienwe scheiding onder de 
vorm van paalstenen de onde scheiding 
was komen vervangen; wanneer het von
nis a qtto, dd. 2 November 1942, betref
fende de vraag of de afpaling overeen
komstig de titels moest gebeiiren, niet 
zniver "oorbereidend, maar minstens een 
tnssenvonnis was, overeenkomstig 452 
van bet Wetboek van bnrgerlijke rechts·
pleging, daar de beer vrederechter mins
tens zijn mening had te kennen gegeven 
dat de eis, strekkende tot bet horen beve-

. len van een afpaling overeenkomstig /de 
titels, gegrond was, wann~r, door clit von
nis aldns verkeerd uit te 1eggen, bet be
streden vonnis de bewijskracht van bet 
vonnis van de heer vrederechter en arti
kel 1319 van het Bnrgerlijk Wetboek 
heeft geschonden; wanneer, op grond van 
artikelen 443 en 451 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtspleging, verweerders, 
door clit vonnis a qtto van de beer vrede
rechter zonder voorbeho{\d nit te voeren, 
het recht verzaakt hebben boger beroep 
in te stellen t.egen dit vonnis, en hun 
beroep hiertegen onontvankelijk was; wan
neer, door dit beroep toch ontvankelijk te 
verklaren, het bestreden vonnis aan de 
aanvaarding door verweerders van het 
vonnis van de beer vrederechter van 2 No
vember 1942 geweigerd heeft haar wette-
1ijke gevolgen toe te kennen, en, aldus, 
artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek 

heeft ges~honden; wanneer het vonuis 
van de heer vrederechter dd. 2 November 
1942 kracht van gerechtelijk gewijsde 
had verkregen; wanneer dit vonnis van 
de heer vrederechter niet alleen een tus
senvonnis was, maar tevens een eind
vonnis op de volgende pnnten : dat de 
« eis van eiser als gegrond voorkwlj.m >>, 
en, meer bepaald, dat er tnssen de erven . 
van partijen geen grensscheiding meer 
bestond, een afpaling dns noodzakelijk 
was, en dat die afpaling moest gebeuren 
overeenkoinstig de eigendomstitels; wan
neer het bestreden vonnis, door aan ver
weerders toe te laten door getuigen te 
bewijzen dat er toch nog altijd een grens
scheiding · tussen gezegde erven bestond, 
of ten minste sporen van de oude grens
scheiding, de kracht van gerechtelijk ge
wijsde van bet vonnis a quo van de heer 
vrederechter dd. 2 November 1942 en arti
kelen 1350 en 1351 van het Bnrgerlijk 
Wetboek heeft geschonden, en doordat 
het bestreden vonnis, na het hoger beroep 
van verweerders tegen de twee vonnissen a 
qtto van de beer Vrederechter van het kan
ton Moorsele del. 2 November 1942 en 
18 October 1943 ontvankelijk en gegrond 
te hebben verklaard, niettemin slechts 
het laatste vonnis van de heer vrede
rechter te niet doet; wanneer, aldns, nit 
de bewoordingen van bet vonnis, het on
mogelijk is nit te maken of ook het eerste 
vonnis a quo van de beer vrederechter 
te niet werd gedaan; wanneer dit . een 
onduidelijkheid nitmaakt in de bewoor
dingen van het bestreden vonnis, en een 
schending van artikel 97 der Grondwet : 

Over de eerste twee onderdelen van het 
middel: 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
de Iwger beroepen tegen de twee vonnis
sen a qtto ontvankelijk en gegrond ver
klaart en, bij zijn beschikkend gedeelte, 
slechts het vonnis dd. 18 October 1943 
nitdrukkelijk vernietigt; dat, nochtans, 
nit de samenhang van het bestreden von
nis en nit de vergelijking van zijn be
schikkend gedeelte met zijn. redenen, 
blijkt dat het eveneens het . vonnis del. 
2 November 1942 heeft willen te niet doen ; 
dat, inderdaad, de redenen waarom het 
bestreden vonnis de tweede ·beslissing ver
nietigt eveneens voor de eerste gelden; dat, 
daarenboven, het bestredeil vonnis de ver
weerders toelaat tot het bewijs van zekere 
feiten waarvan het aanbod van bewijs 
door het vonnis dd. 2 November 1942 werd 
van de hand gewezen; 

Overwegende dat het zonder belang is, 
in de zaak, na te gaan of het vonnis dd. 
2 November 1942 eenvoudig voorbereidend 
was ofwel, of het, gedeeltelijk, tussen- of 
eindvonnis was ; dat, zelfs in de onder
stelling dat gezegd vonnis tussen- of 
eindvonnis zon zijn, het blijkt dat het 
hoger beroep er tegen ontvankelijk was, 



=~=~==~-c=--> -~==-====== 

- 219 

daar. de bewering van aanlegger, als zou 
dat vonnis, doordat erin berust werd, ge
zag van gewijsde bekomen hebben, geen 
steun vindt noch in het bestreden von
nis, noch in enig ander stuk waarop het 
IIof acht kan slaan; 

Dat daaruit volgt dat de bestreden be
slissing, daar zij het hoger beroep tegen 
het vonnis dd. 2 November 1942 op geldige 
wijze had aangenomen, noch de redenen 
noch de beslissing er van steeds moest eer
biedlgen; waaruit blijkt dat het noch het 
geloof dat er aan client gehecht, noch het 
gezag van het gewijsde er van heeft kun
nen schenden ; 

Overwegende dat de hierboven gedane 
·vaststelling, - volgens welke het bestre· 
den vonnis, nauw en behoorlijk uitge
legd, alzo moet aangezien worden dat het 
zowel het vonnis dd. 2 November 1942 als 
dit van 18 October 1943 heeft te niet ge
daan - alle bezwaar van dubbelzinnig
heid 'en onnauwkeurigheid van de hand 
wijst; 

Dat het middel dus niet kan aangeno
men worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kost~n 
en tot de vergoeding van .150 frank Je
gens de verweerders. 

19 Juni 1947. - 1~ kamer. - T'oorzitte1·, 
H. Soenens, eerste voorzitter. --'-- T'e1·slag
gever, H. Fontaine. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Roger Janssens de Bist-
hoven, advocaat-generaal. Pleiters, 
HH. Van Leynseele (loco Struye) en Vel
dekens. 

16 KAMER. - 19 Juni 1947. 

1o ERFEJNISSEN. KLEINE NALATEN-
SCHAPPEN. - GROND DIE DI~ « DE CUJUS ll 
NIET PERSOONLIJK IN GEBRUIK HAD. ~- 0P
ZEGGING BETEKEND DOOR DE « DE CUJUS ll AAN 
DE BEZITNEMER TEN EINDE PERSOONLIJKE 
INGEBRUIKNEMING. - GROND NIET ONDER
WORPEN AAN HET RECHT TOT OVERNEMING. 

2o EJRFEJNISSEN. - KLEINE NALATENSCHAP
PEN. - GRONDEN AAN OVERNEMING ONDER
WORPEN. - BEGRIP. 

1o Het 1·echt tot overneminJJ, voorzien bij 
de wet vcm 16 Mei 1900 op de m"fregelin(f 
van de kleine nalatenscha.ppen, lean niet 
uitgeoefend wo1·den o1i een m·ond die 
de de cujus niet pe1·soonli.ik in ,qebntik 
had. zelfs indien hij de hmw op(feze.qd 

, had aan de bezitneme·r van deze (fmnd, 
om hem zelf in gebntik te nemen. (Wet 
van 16 Mei 1900, art. 4.) 

2o De gmnden, d-ie het voonve·rp kunnen 
1titmaJwn van het 1·echt tot overneming, 
voo1·zien bij cwtikel ·i vwn de wet van 
16 Mei 1900 op de ert1·egeling van de 

kleine nalatenschctppen, ZtJn percelen 
qrond die van een landbouwbedrijf 
afhangen en tot de bebmtw·ing d·ienen; 
een bos wonlt door deze wetsbepaling 
niet bedoeld (1). 

(CONSOORTEN GRIJSOLLE, T. CAUDRON 
EN CONSOORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestre~len 
vonnis, op 6 Juli 1945 gewezen door de 
Vrederechter van het kanton Dencler
monde; 

Over het eerste middel, schencling van 
artikel 97 der Grondwet; van artikelen 1 
en 4 van de wet del. 16 Mei 1900 op de erf
regeling van de kleine nalatenschappen, 
doordat het bestreden vonnis niet heeft 
vastgesteld dat het geheel inkomen van 
de onroerende goederen het kadastraal 
inkomen van 4.200 frank niet overtrof, dan 
wanneer de wet del. 16 Mei 1900 op de 
erfregeling van de kleine nalatenschap
pen slechts van toepassing is wanneer 
het kaclastraal inkomen in 't geheel 
van de tot de nalatenschap behorende on
roerende goederen 4.200 frank niet over
treft (art. 1), doordat, anderzijds, · het 
bestreden vonnis niet vastgesteld heeft 
clat de echtgenote, verweerster, die het 
recht tot overneming wilde uitoefenen, 
medeeigenaarster was, hoofdvereiste om: 
luidens artikel 4 van de wet del. 16 Mer 
1900, het recht tot overneming te kunnen 
uitoefenen; cloordat cll).s het vonnis niet 
ten genoegen der wet gemotiveerd is : 

Overwegende clat aanleggers v66r de 
rechter over de grond de ontvankelijkheid 
niet betwist hebben van de vordering van 
de rechtsvoorganger van verweerclers om 
de ene of de andere van de in het miclclel 
aangeduicle reclelien; clat het bestreclen 
vonnis vaststelt clat aanleggers zich be
perkt hebben bij de bewering clat e'en ze
ker perceel groncl en een bos in de overne
ming niet mochten begrepen worden; 

Overwegencle dat cle rechter dus niet 
verplicht was uitclrukkelijk vast te stel
len clat cle in het micldel bedoelde voor
waarclen tot de ontvankelijkheicl van de 
vorclering verenigd waren; . 

Dat het miclclel in rechte niet opgaat; 
Over het tweecle midclel, · schencling van 

artikel 4 van de wet del. 16 Mei 1900 op 
de erfregeling van de kleine nalatenschap
pen, en, voor zoveel als noclig, schencling 
van artikel 97 van de Gronclwet, doordat, 
alhoewel die bepaling van de wet zegt 
dat alleen die gronden het voorwerp van 

(1) ERNST, Regime successoml iles petits he
•·itages, blz. 74 en 154; VANI~TERBEEK,_ Des 
dlr!Oi1ts successm·aux ilu conjovnt survtvant, 
blz. 127: 
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de overneming kunnen zijn die de be
woner van het huis persoonlijk en voor 
eigen rekening in gebruik . had, het be
streden vonnis, ten bate van de eerste 
verweerster, het recht totoverneming aan
neemt van een perceel groncl dat, tijdens 
het overlijclen, door een clerde persoon 
bezet was, en van een bos van populie
ren en van schaarhout : 

Overwegencle dat artikel 4 van de wet 
del. 16 Mei 1900 beschikt clat de echtge
noot van de de Ottjus kan overnemen, na
melijk, de gronden die de bewoner van 
het huis persooiilijk en voor eigen reke-
ning in gebruik had ; · 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
beslist dat h(')t recht tot overneming 
wordt toegepast op een te Mespelare ge
legen stuk groncl nr 451, b/2 dat, tijdens 
het overlijden van de de cttj-us, door een 
derde in gebruik was genomen, om de re
den dat de eigenaar, sedert December 
1943 reeds, een wettelijke opzegging had 
gegeven cc ten eincle persoonlijke inge
bruikneming Jl; dat het eveneens beslist 
dat het recht tot overneming wordt toe
g·epast op een bos van populieren en van 
sc]laarhout, gelegen te Gijzegem en ge
kaclastreercl wijk A:, nr 65a, 68b en · 69, 
om de reclen dat de cle cuj-ns, landbouwer 
en wagenmaker van beroep, er regelmatig 
en te gepasten tijde de noclige grol).d
stoffen uittrok voor de uitoefening van 
zijn bedrijf en het onderhoucl van zijn ge
zin; 

Overwegende dat de wet dd. 16 . Mei 
1900, die van het gemeen recht afwijkt, 
streng client uitgelegd; dat ze tot doel 
heeft het behoud van de kleine lanclbouw- · 
bedrijven te verzekeren; dat het bestreden 
vonnis, door gezegcle wet toe te passen op 
een stnk groncl dat de cZe c·ltj-tts op de dag 
van zijn overlijden niet persoonlijk in ge
l)rui)l: hil.d, cloch dat hij slechts het inzicht 
had in gebruik te nemen, alsmede door ze 
toe te passen op een bos, dan wanneer 
slechts als land kan aangezien worden, in 
de. bepaalde zin welke artikel 4 cler wet 
aan dat woorcl geeft, een perceel grand 
afhangencle van een landbouwbedrijf en 
clienende tot cle bebouwing, de in het mid
del becloelcle bepalingen geschonden heeft ; 

Om cUe reclenen, verbreekt het bestre
clen vonnis,. cloch in zover slechts het be
slist dat de door de rechtsvoorganger 
van verweerclers uitgeoefencle overneming 
een te Mespelare, nr 451, b /2, gelegen 
stuk grond en een te Gijzegem gelegen 
bos van populieren en schaarhout, er ge
kaclastreercl wijk A, nr 65a, 68b en 69, 
begreep ; verwerpt de voorziening voor 
•t' overige; veroordeelt de aanleggers tot de 
twee clerclen en verweerders tot het over
blijvende derde cler kosten ; beveelt da t 
onderhavig arrest zal overgeschreven wor
den in de registers van het Vredegerecht 
van het kanton Dendermonde en dat mel-

ding er van zal gemaakt worden op de 
knnt van de .gecleeltelijk vernietigde be
slissing ; . verwijst · de zaak, aldus omschre
ven, naar het Vredegerecllt van het kanton 
Aalst. 

19 Juni 1947. - 1e kamer. - Voo1·zitter, 
H. Soenens, eerste voorzitter. - Verslag
gever, H. Fontaine: - Gelijkluidende 
conclttsie, H. Hoger Janssens de Bist
hoven, advocaat-generaal. Pleiters, 
HH. Collette en Vari Leynseele. 

2e KAMER. - 23 Juni 1947. 

VONNISSEN FJN AHHES'l'EN. - STRAF
ZAKEN. - BLOEDVERWANTEN OF AANVER
WANTEN VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ GE
HOORD ALS GE'l'UIGEN. - WETTELIJKHEID. 

Tn stmfzaken ve·rbiedt geen enkele wets
bepaUng de gettt·igen·issen van bloed
ve1·wanten of aanve1·wanten van de bu1·
gerlijlce partij af te nomen (1). 

(SIM(,JNS, T. SENTEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, gewezen op 25 April 1947 door het 
Militair Gerechtshof, zetelende te Ant
werpen; 

I. Aangaancle de beslissing over de pu
blieke vorclering : 

Over het eerste middel tot verbreking, 
schencling van artikel 156 van het Wet
boek van . .strafvordering, cloorclat, na het 
stellen als burgerlijke partij van Anna 
Senten, weduwe Geudens, de moecler van 
deze laatste als getuige wercl gehoorcl na 
voorafgaandelijk de bij artikel156 van .het 
Wetboek van strafvo.rdering voorgeschre
ven eecl te hebben afgelegcl, wanneer niet 
uit het proces-verbaal der zitting blijkt 
dat er geen verzet bestond vanwege de 
verclediging tegen het horen van voormelde 
persoon : 

Overwegende dat artikel 156 van het 
Wetboek van strafvordering slechts de 
bloedverwanten of aanverwanten van de 
beklaagcle becloelt; 
. Dat, in strafrechtelijke zaken, de wet 
het bewijs door getuigen zo weinig moge
lijk heeft willen: k1uisteren; 

Dat, dienvolgens, voormeld artikel van 
enge interpretatie is en, alclus, zijn bepa
lingen niet van toepassing zijn op de 
bloedverwanten of de aanverwanten van 

(1) .Verbr., 27 October 1856 (Bull. en PAsrc., 
1856, I, 470); Fr. verbr., 20 Juli 1938 (D. H., 
1938, 565). 
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de burgerlijke partij ; dat, overigens, het 
verhoor dezer personen, als getuigen, in 
strafrechtelijke zaken, door geen enkele 
wetsbepaling ver'boden worclt; 

Overwegende dat, behoudens het zich 
terzake niet voordoend geval, dat enige 
wetsbepaling ze van die verplichting ont
slaat, bovenbedoelde personen, als zij als 
getuigen gehoord 'worden, de eed moeten 
afleggen, in de bij de wet voorgeschreven 
plechtige bewoordingen; 

Dat het de rechter over de grand be
hoort te beoordelen in !wever, met inacht
neming van het bloed- of aanverwantschap 
bestaande tussen de burgerlijke partij en 
de getuigen, de verklaringen door deze 
gedaan, dienen geloofd ; 

Dat het middel in rechte faalt; 
Over het tweede middel tot verbreking 
<< De cleskundigen aangestelcl in beroep 

hebben niet de wettelijke eed afgelegd, of, 
minstens, het bewijs clat zij de wettelijke 
eecl hebben afgelegcl blijkt niet uit de 
procecluurakten )) : 

Overwegende dat, blijkens de vermeldin
gen van de processen-verbaal der terecht
zittingen van 5 en 12 December 1946, de 
HH. Dr. Borremans; Van 'Rooy en Ander
sen, als cleskundigen aangestelcl bij ar
rest gewezen door het militair gerechts
hof op 22 November 1946, de bij artikel 44 
van het W etboek van strafvordering voor
geschreven eed hebben afgelegd; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Over het derde en het vierde middel tot 

verbreking : 
Overwegende dat die midclelen gesteund 

zijn op een gebrek aan motivering van het 
vonnis gewezen door de krijgsraad ; 

Overwegende dat de beweerde nietig
heid slechts tot verbreking grand zou 
kunnen geven ingeval het bestreden ar
rest . ze overgenomen had ; 

Overwegende clat het bestreden arrest 
verklaart dat « het feit, zo het werd vast
gesteld door de eerste rechter, bewezen is 
gebleven door het onderzoek v66r het hof 
gedaan )) ; 

Dat uit cUe vermelding volgt dat het 
militair gerechtshof op grand van eigen 
zelfstandige vaststellingen en, zoncler ver
wijzing naar de beweegredenen van de 
krijgsraad, aanlegger schuldig lteeft ver
klaard aan de ltem ten laste gelegcle mis
daad; 

Dat, bij gebrek aan regehnatig over
gelegde conclusies, het militair gerechts- · 
hof niet verder moest uitweiden over de 
beschouwingen die het tot het veroorde
len van de beklaagde hebben bewogen; 

Dat die lniddelen dus ongegroncl zijn; 
Overwegende dat de substantiele of op 

straffe van nietigheicl voorgeschreven 
rechtsvormen werden nagekomen en clat 
de beslissing wettelijk is ; 

II. Aangaande de beslissing over de vor
dering van de burgerlijke partij : 

Overwegencle clat aanlegger geen bij
zoncler midclel tot verbreking aanvoert 
en clat het · Hof er geen ambtshalve op
werpt; 

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

23 Juni 1947. ~ 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, raadsheer waarnemend voor
zitter. ~ Verslaggever, H. Simon. -
Gelijkluiclende conclusie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 23 Juni 1947. 

1° MISDADEN EN WANBEDRIJVEN 
TEGEN DE UITWENDIGEl VEILIG
HEID VAN DE STAAT. ~. BESLUIT
WET VAN 10 NOVEMBER 1945, , ARTIKEy 2. 
- VEROORDELING TOT DE GEVANGENISSTRA~' 
VOORZIEN BIJ • HET STRAFWETBOEK EN TOT 
HET STELLEN ONOER POLiTIETOEZIOHT. 
0NWETTELIJKHEID. 

2° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. 
STRAFZAKEN. - BESLUIT-WET VAN 10 No
VEMBER 1945, AR'l'IKEL 2. - 0NWETTELIJKE 

. SAMENVOEGING VAN DE GEVANGENISSTRAF VOOR
ZIEN BIJ HET S'l'RAFWETBOEK EN VAN HET 
STELLEN ONDER POLITIETOEZICHT. - GEHELE 
VERBREKING. 

1 o De m'ilitai-re rechtsmacht mag,· tegen 
hem clie beticht wordt van misd1·ijj te
gen de ~t-itwendiue· veiligheid van de 
Staat, niet tegelijk de Machtens het 
Strafwetboelc toepasselijke gevangenis
straf en de sanctie van het stellen on
der polit'ietoezicht, vooTzie'li bij het be
sluit-wet van 10 Novembe1· 1945, ttitsp·re
lcen. (Besluit-wet van 10 November 1945, 
artt. 1, al. 4, en 2.) 

2o Wannee1· een an·est van het militai1· 
ge·rechtshof ve1·bmken wordt, omdat 
het, onwettelijlc, tegelijlc de dom· het 
StTajwetboelc voorz·iene gevangenisstraf 
en de bij het besluit-wet van 10 Novem
ber 1945 vooTziene _ sanctie van het stel
len ondm· polit-ietoezicht heett uitge
sprolcen, is de verbreking geheel. 

(DE KEGEL.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest door het J\IIilitair Gerechtshof, ze
telende te Gent, op 28 April 1947 gewe
zen· 

o{ntrent het middel ex officio, schending 
van de artikelen 118bis van het Strafwet
boek, 16 van de wet van 27 J\IIei 1870, 
79 en 81 van het Strafwetboek, 1 en 
2 van het beslnit-wet van 10 November· 
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1945, gewijzigd door het besluit-wet van 
20 J uni 1946 : 

Overwegende dat eiser beticht was van 
verraad om, militair zijnde, zich plichtig 
te hebben gemaakt aan inbreuk op arti
kel 118bis van het Strafwetboek tussen 
1 Juli 1940 en 1 Maart 1941; clat de feiten 
cler telastlegging strafbaar waren krach
tens artikel 1 cler wet van 19 Juli 1934 
en 16 cler wet van 27 Mei 1870 met levens-

. lange hechtenis en die straf, bij aanne
ming van verzachtencle omstandigheden, 
luiclens artikel 81 van het Strafwetboek, 
kon worden vervangen door een gevange
nisstraf van ten minste een jaar; 

Overwegencle flat de krijgsraad, toepas
sing makende van het besluit-wet v.an 
10 November 1945, gewijzigcl door het be
sluit-wet van 20 .Juni 1946, van oordeel is 
geweest clat de feiten niet de gevangenis
straf voorzien bij het Wetboek van straf
recht, zelfs in geval van verzachtencle om
standigheclen, kondE:m wettigen, en eiser 
heeft veroordeelcl tot een gevangenisstraf 
van zes maanden en hem onder politietoe
zicht heeft gestelcl gedurende een tijdperk 
van vijf jaar; 

Overwegende dat bet mllitair gerechts
hof, op beroep van het openbaar minis
terie, het vonnis van de krijgsraad heeft 
te niet gedaan, voor zoveel het eiser had 
veroorcleelcl tot een gevangenisstraf van 
zes maanclen en, opnieuw wijzende, eiser 
heeft veroordeelcl tot een gevangenisstraf 
van een jaar, hetzij het minimum cler 
straf voorzien bij het Strafwetboek in ge
val van verzachtende omstancligheclen; 
dat, het bestreclen arrest echter, voor .bet 
overige, het peroepen vonnis heeft beves
tigcl en, clerhalve, bet stellen van eiser 
onder politietoezicht gedtlrende een tijcl
perk van vijf jaar beeft behouden; clat 
het militair gerechtsbof, met alzo te wij
zen, een straf heeft uitgesproken welke 
de militaire rechtsmacht slechts vermag 
uit te · spreken, wanneer zij van mening 
is dat de feiten der telastlegging niet de 
toepassing wettigen van een gevangenis
straf voorzien bij het Wetboek van straf
recht, zelfs in geval van verzachtencle 
omstancligheden ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
clen arrest; beveelt clat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de regis
ters van het Militair Gerechtshof, zete
lende te Gent, en dat melding er van zal 
worden gemaakt op de kant van de ver
nietigcle beslissing; verstaat dat de kosten 
door de Staat zullen worden geclragen; 
verwijst de zaak naar het militair ge
rechtshof anders samengestelcl. 

23 Juni 1947. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, raaclsheer waarnemencl voor
zitter. - Verslaggevm·, H. Smetrijns. -
Gelijkluidende conclu.sie, H. Roger Jans
sens cle Bisthoven, aclvocaat-generaal. 

26 KAMER. - 23 Juni 1947, 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. STRAFZAKEN. BE
KLAAGDE, 'rN BESLUI'l'EN BEWERENDE NIET 
SOHULDIG TE ZIJN AAN VERRAAD OMDAT HIJ 
GEEN MILITAIR WAS OP DE DATUM VAN RET 
MISDRIJF; - ARREST ER ZICH BIJ BEPER
KEND ER OP TE WIJZEN DAT llEKLAAGDE OP 
DIE DATUM NOG AAN MILITAIRE VERPLIOHTIN
GEN ONDERWOllPEN WAS. - GEBREK AAN 
MOTIVERING. 

Is n:iet wetteUjlc met ·redenen omlcleed, 
het an·est dat e·r z·ich b·ij beperkt tegen 
de besluiten van beklaagde, aanvoemnde 
clat hij n·iet schuldig aan vermad Icon 
ve'l"lclaanl worden omdat hij geen miU
tair was op de clcttum van het misd1"ijf., 
·in te brengen dat belclaagde, op die da
t!tm, ·ingevolge zijn O!tderdom, nog aan 
1nilitai-re verpUchtingen ondm··worpen 
·was. (Grondwet, art. 97; Militair Straf
wetboek, art. 15 [wet van 19 Juli 1934, 
art. 2] .) · 

(PETEN, T. BEHEER VAN ~'INANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, gewezen op 24 April 1947 .door bet 
Militair Gerechtshof te Brussel; 

I. Aangaande de beslissing over cle pu
blieke vordering : 

Over het middel tot verbreking, schen
cling van artikelen 97 van de Grondwet, 
15 "an het Militair Strafwetboek en van 
de wetsbepalinge'il naar welke voormelcl 
artikel verwijst, doorclat het bestreden 
arrest aan beklaagde de hoedanigheid van 
militair toekent, om de enige reclen dat 
hij op hef ogenblik van de hem ten laste 
gelegc1e feiten min clan vijf-en-veertig jaar 
oud was, en de verweermidclelen niet be
antwoord heeft die aanlegger had aange
voerd om aan te tonen dat hij zich niet 
had kunnen schulclig maken aan verraad : 

Overwegencle dat v66r bet militair ge
rechtshof aanlegg-er, bij regelmatig ge' 
nomen conclusies, uitdrukkelijk heeft be
twist dat hij militair was op 't ogenblik 
dat de hem ten laste gelegcle misdrijven 
gepleegcl zijn geweest en staande heeft 
gehouclen dat, vermits het bewijs van be
doelde hoedanigheicl niet was ingebracht, · 
hij niet wegens verraacl veroorcleeld kon 
worden; 

Overwegende clat llet aangevallen ar
rest die conclusie ongegroncl heeft ver
klaarcl op deze enige grond clat aanlegger 
op bovenbedoeld tijdstip geen vijf-en
veertig jaar oud was, en derhalve nog on
derworpen was aan militaire verplicbtin
gen; 

Overwegende dat uit bovenbedoelde om
standigheicl 'niet nooclzakelijk volgt. clat 

I 



' - ---- c---~---·_:..::_-_-___ ----~~---

-223-

aanlegger op het te beschouwen ogenblik 
werkelijk militair was; 

Dat die ontoereikende beantwoording 
van aanleggers conclusle gelijkstaat met 
een gebrek aan motivering en derhalve 
artikel 97 der Grondwet schendt: 

II. Aangaande de beslissing over de vor
dering van de burgerlijke partij : 

Overwegende dat de verbreking van de 
beslissing over de publieke vordering de 
verbreking meesleept van de beslissing 
over de burgerlijke vordering; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
deii arrest; beveelt p_at onderhavig ar
rest zal overgeschreven worden in de re
gisters van het Militair Gerechtshof, zete
lende te Brussel, en dat melding er van 
zal worden gemaakt op de kant der ver
nietigde beslissing; laat de kosten ten 
laste van de burgerlijke partij ; verwijst 
de zaak naar het militair gerechtshof 
anders samengesteld. 

23 Juni 1947. - 2• kamer. - Voot·zittet·, 
H. Wouters, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Vm·slaggevm·, H. Simon. -
GeUjkluidende conclusie, H. Roger Jans,
sens cle Bisthoven, advocaat-generaaL 

2• KAMER. - 23 Juni 1947. 

RECHTERLIJKE INRIOHTING. 
' KRIJGSRAAD. - MILITAIRE LEDEN VAN EEN 

KRIJGSRAAD DIE DE WETTELI.JKE EED NIET 
HEBBEN AFGELEGD. - NIETIGHEID VAN HE1' 
GEVELDE VONNIS. 

Is nieUg het ·vonn·is r~eveld doo·r een 
k1'ijgsraafl waat·van de militaire leden 
de door artikel 54 van de wet van 
15 J1tn·i 1899 vom·geschreven eed niet 
hebben afgelegd. 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF 
VAN VERBREKING, T. MARIAS EN CONSOORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het vonnis, door 
de Krijgsraad te Tongeren op 4 Novem
ber 1946 gewezen ; 

Gelet op de geschreven vordering van 
de Heer procureur-generaal bij het Hof 
van verbreking dd. 27 Februari 1947, lui
dende als volgt ; 

«Ami de HH. Voorzitter en Leden der 
tweede kamer van het Hof van verbre
king; 

>> De ondergetekende Procureu:r-Gene
raal heeft de eer uiteen te zetten dat bij 
brief van 19 Februari 1947, 5• algemeen. 
bestuur eerste sectie,_litt. A: P. nr 114.757, 
de Minister van justitie, overeenkomstig 
artikel 441 van het Wetboek van strafvor-

dering hem uitdrukkelijk heeft gelast 
aan het Hof aan te geven het in kracht 
van gewijsde gegaan vonnis dat op 4 No
vember 1946 door de Krijgsraad te Ton
geren werd gewezen in zake van: 1° Willy 
Nicolaas Marias, hoeveknecht, geboren te 
Vliermaal op 2 December 1923 en wonende 
te Vliermaalroot, Boschelstraat; 2° Jan
Frans-Albert Ketelslegers, landbouwer, 
geboren te Vliermaalroot op 6 September 
1920, er wonende Bormstraat; 3° Alfons 
J orissen, plafonneerder, geboren te Vlier-· 
maalroot op 24 September 1923, er wo
nende, Herenstraat, 4; 4° Jacobus-Wilhel
mus Vandebrouck, landbouwer, geboren 
te Vliermaalroot op 14 Juni 1923, er wo
nende,_ Leenstraat, 4; 5° Joseph-Lambert 
Vandeweyer, hoeveknecht, geboren te 
Vliermaalroot op 4 April 1925, en wonende 
Loosstraat, 17; 

» Bij dit vonnis _ werden voornoemden · 
veroordeeld ieder tot zes jaar opsluiting 
wegens zware diefstal van geld, gepleegd 
in oorlogstijd, tijdens de lichtafdemping, 
op een plaats waar deze door de ·bevoegde 
overheid bevolen werd, te Wintershoven 
in de. nacht van 2 September 1944; 

» Uit een schriftelijke verklaring van de 
gr~ffier van de Krijgsraad .te Tongeren, 
hierbij gevoegd, blijkt dat de militaire 
leden van de krijgsraad, die dit vonnis 
gewezen heeft, de eed voorgeschreven door 
artikel 54 der wet van 15 Juni 1899 niet 
afgelegd hadden ; 

» De bij gezegd artikel voorgeschreven 
eed maakt een substantiele vorm uit, 
waarvan het .niet naleven de nietigheid 
van het · vonnis teweegbrengt; 

» Om die redenen,. vordert de onderge
tekende Procureur-Gem\raal dat het aan 
het Hof zOU J:>ehagen de vermelde beslis
sing van de Krijgsraad te Tongeren te 
vernietigen, wegens schending van hoger 
vermeld artikel 54 der wet van 15 Juni 
1899, en de zaak naar een andere krijgs
raad te verwijzen; 

» Brussel, 27 Februari 1947. 

» N am ens de Procuretir-Generaal, 
de Advocaat-Generaal, 

R. JANSSENS DE BISTHOVEN)); 

De beweegredenen in voormelde vorde
ring uiteengezet aannemende en, gelet op 
de erii:t aangeduide wetsbepaling, ver
nietigt het vonnis, door de Krijgsraad te 
Tongeren, op 4 November 1946 uitge- . 
sproken ten laste van : 1° Willy-Nico
laas Marias; 2° Jan-Frans-Albert Ketels
legers; 3° Alfons Jorissen; 4° Jacobus
Wilhelmus Vandebrouck en 5° Joseph
Lambert Vandeweyer; beveelt dat onder
havig arrest zal overgeschreven worden in 
de registers van de Krijgsraad te Ton
geren en dat melding er van zal gemaakt 
worden op de kant van het vernietigd 
vonnis; zegt dat de kosten door de Staat 
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zullen worden gedragen; verwijst de 
zaak naar de Krijgsraad te Hasselt. 

23 Juni 1947: - 2e kamer. - Voorzitte1·, 
H. Wouters, raadsheer waarnemend voor
zitter. ~ Verslaggevm·, H. Smetrijns. -
Gelijkl71iclencle concl7tsie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 23 Juni 1947. 

1° STRAF. - VERBEDRDVERKLARING. 
GEBREK AAN VASTSTELLING VAN DE DOOR DE 
WET VEREISTE VOORWAARDEN. - ·VERBRE
KING. 

2° VEJRBREJKING. - DRAAGWIJDTE. ~ 
0NMOGELIJKHEID VOOR HET HOF ZIJN TOE-

. ' 
ZICHT UIT TE OEFENEN OVER DE WETTELIJK-
HElD VAN DE VEROORDELING TOT VERBEURD
VERKLARING. - VERBREKING TOT DEZE VER
OORDELING BEPERKT. 

3° VEJRWI.TZING NA VEJRBREJKING. 
- 0N]){OGELIJKHEID VOOR RET HOI!' ZIJN 
TOEZICHT OVER DE WETTELIJKHEID VAN DE 
VEROORDELING TOT VERBEURDVERKLARING 
UIT TE OEI•'ENEN. - VERBREKING VAN DEZE 
VEROORDELING. - VERWIJZING. 

1° Het arrest clat cle ·verbew·dverlcla1·ing 
witspreelct, zonde·1· het besta·an vast te 
stellen van de voo·rwaarclen waa1·van de 
wet de toepassing van cleze maatregel 
afhankelijlc maalct, laat aan het Hot 
van.vm·b1·elcing niet toe zijn toezicht 7tit 
te oetenen ove·r de wettelijlchehl •van 
deze ve1·oonleling (1). (Grondwet, arti
kel 97.) 

2° Wanneer·cle ve1·brelcing bevolen wo1·dt, 
omllat het arrest awn het Hot niet toe
laat zijn toezicht 7tit te oefenen over de 
wettelijlcheid van de vm·oo1·deling tot 
verbenrdve1·1cla1'ing, wo1·dt zij tot dit 
pmtt bepedct (1). 

3o 1Vanneer de f/Cdeeltelijlce ve·rbrekinfl 
hiemp fiCStewnd is dat het an·est aan 
het H of n·iet toelaat zijn toezicht 7tit te 
oefenen ove1· de wettelijlcheid .van cle 
vemo1·clelinfl tot vm·be7t1·dverkla1'infl, 
wonlt cle ve1·w·ijzinfl bevolen (1). 

(VAN NOOTEN.) 

ARREST. 

HEJT HOF ; - Gelet op het arrest, ge
wezen door het Hof van beroep te 
Brussel, op datum van 21 Maart 1947; 

Over het tweede middel, schending van 
de artikelen 9 en 97 van de Grondwet, 

(1) Vaste· rechtspraak. Zie namelijk verbr., 
25 November 1946 (Ar•·. Ve1'b1·., 1946, blz. 411; 
Bull. en PASIC., 1946, I, 446). 

42 en 43 van het Strafwetboek, 9 van het 
besluit-wet van 22 Januari 1945 en het be
sluit-wet van 18 Mei 1946, doordat het 
bestreclen arrest ten laste van aanlegger 
de verbeurdverklaring van een autovoer
tuig heeft uitgesproken, zonder nader te 
bepalen indien het de.ze bestraffing op
legde wegens het plegen van een misdrijf 
van moeskopperij, krachtens cle bepalingen 
van artikelen ~ 42 en 43 van het Strafwet
boek, of wegens een inbreuk op de bepa
lingen van het besluit-wet van 22 Januari 
1935, bij toepassing vmi het artikel 9 van 
dit besluit-wet en van het besluit-wet van 
18 Mei 1946, en, namelijk, zonder het be
staan vast te stellen vun de voorwaarden 
die onderscheidenlijk door elkeen dezer 
wetsbepalingeli voor de uitspraak dezer , 
bestraffing worden vereist, ofschoon aan
legger in zijn besluiten v66r het hof van 
beroep had opgeworpen dat de artike• 
len 42 en 43 van het Strafwetboek niet 
toepasselijll[ waren en de verbeurdverkla
ring niet was vereist door het besluit-wet 
van .22 Januari 1945 : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
een vonnis bevestigt van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Brussel, waarbij 
aanlegger werd ve.roordeelcl wegens twee 
verschillende misdrijven, een misdrijf 
van moeskopperij, en een inbreuk op 
de bepalingen van het besluit-wet van 
22 Januari 1945, en waarbij te zijnen 
laste de verbeurdverklaring van een auto
voertuig werd uitgesproken, zol).der dat 
echter nacler wercl bepaald of cleze bij
komende straf was opgelegd wegens het 
een of het ander misclrijf, en zonder clat 
het bestaan behoorlijk werd vastgestelcl 
van de voorwaarden die daartoe onder
scheide:o.lijk door artikel 42 van het Straf
wetboek of door artikel 9 van het besluit
wet van 22 J anuari 1942 worden bepuald ; 

Overwegen(j.e dat cleze voorwaarden 
verschillend zijn : clat, enerzijcls, de ver
beurdverklaring van het voertuig clat ge
diencl heeft of bestemcl is tot het plegen 
van het misclrijf van moeskopperij, krach
tens artikelen 42 en 43 van het Strafwet
boek, enkel toegelaten is indien vastge
stelcl worclt dat clit voorwerp eigenclom 
was van betichte; dat, anclerzijcls, de ver
beurclverklaring wegens inbreuk op de 
bepalingen van het besluit-wet van 22 Ja
nuari 1945, krachtens dit besluit-wet en 
het besluit-wet van 18 Mei 1946 toepasse
lijli: is, welke ook cle eigenaar weze van 
het aangeslagen voorwerp, cloch op voor
waarde dat behoorlijk worde vastgesteld · 
dat het werkelijk was bestemd of gediencl 
heeft om de proclucten, gronclstoffen, eet
of koopwaren of clieren die het voorwerp 
cler inbreuk uitmaken, voort te brengen. 
te fabriceren; te verwerken, te verdelen 
of te vervoeren ; 

Overwegende dat, als antwoord op de 
besluiten, waarbij aanlr~gger v66r het hof 
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van beroep heeft opgeworpen dat de arti
kelen 42 en 43 van het Strafwetboek ter 
zake niet toepasselijk wareri en de ver
beurdverklaring door het besluit-wet van 
22 J anuari 1945 niet was vereist, het be
streden arrest zich beperkt te verklaren 
clat « terecht de inbeslaggenomen :wagen 
werd. verbeurd verklaard claar cleze ge
cliencl heeft om betichte naar de woning 
van clercle betichte te brengen, en ook de 
plaats te verlaten, en dus een middel uit
maakt om het wanbeclrijf uit te voeren >>, 
doch clat uit geen enkele vermelding, 
noch van het bestreden arrest noch van 
het vonnis dat door dit arrest, wordt be
vestigd, kan worden afgeleid, ofwel dat 
het verbeurdverklaarcl autovoertuig wer
kelijk eigendom was van aanlegger, ofwel 
clat het zou bestemd zijn geweest of zou 
hebben gediend tot een der doeleinclen 
voorzien bij het artikel 9 van het besluit
wet van 22 J anuari 1945 ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
clientengevolge in gebi:eke blijft het be
staan vast te stellen van de voorwaarden, 
die door de wet voor het opleggen der 
verbeurclverklating worden vereist, en, 
derhalve, zijn beslissing niet wettelijk 
rechtvaardigt; 

En overw:egende, voor het overige, dat 
de substantiele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werclen na
geleefd en· dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 
. Om die redenen, verbreekt het bestre

den arrest, doch enkel voor zoveel het de 
verbeurdverklaring heeft uitgesproken 
van een autovoertuig ten laste van aan
legger; verwerpt c1e voorziening voor het 
overige; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van het Hof van beroep te Brussel en dat 
melding er van zal gedaan worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
oordeelt aanlegger tot de helft der kosten, 
de andere helft blijvend ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak, alzo beperkt, 
naar het Hof van beroep te Gent. 

23 Juni 1947. - 2• kamer. - Voorzitte1·, 
H. Wouters, raadsheer waarnemend voor
zitter: - Ve1·slaggeve1·, H. Vandermersch. 
- Gelijlcl~tidende conchtsie, H. Roger 
Janssens de Bistllove:q, advocaat-generaal. 

1" KAMITIR.-:- 26 Juni 1947, 

LASTGEVING. - DAAD DOOR DE LASTHEB
BER BUITEN DE HEM; TOEGEKENDE MACHT GE
STELD. - DAAD DOOR EEN DERDE ZONDER 
LASTGEVING GESTELD. - 0NTSTENTENIS VAN 
ONTKENTENIS. - lYIAAKT NIET NOODZAKELIJK 
EEN BEKRACHTIGING UIT. - FEITELIJK ELE
MENT DOOR DE RECHTER OVER DE GROND VAST 
TE STELLEN EN TE BEOORDELEN. 

VERBR., 1947. - 15 

De ontstenten·is van ontlcentenis maalct, 
op zich zelf geen belcmchtiging uit van 
wat doo1· de lasthebber buiten de hem 
toegelcende macht of doo1· een denle 
zonder lastgeving gedaan werd; noch
tans lc~mnen dom· de rechter ove1· de 
gmnd beoordeelde en vastgestelde feite
lijlce elementen aan de ontstentenis van 
ontlcenning, in bepaalde omstandighe
den, de draagwijdte ,qeve1i van een be
lcmchtigin,q (1). (Burgerlijk wetboek, 
artt. 1375 en 1998.) 

(REJZNER, T. MEULENBERGH.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 23 Maart 1946 gewezen door 
de Rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel, zetelende in hoger. beroep ; 

Over het tweede midclel, schending van 
artikelen 7 en 8 over het genot . van de 
burgerlijke rechten, 1101, 1108, 1109, 1111, 
1112 en 1113 vari llet Burgerlijk Wetboek 
over de toestemming tot het contract, van 
artikelen 1984, 1885, 1989 en 1998 van het 
Burgerlijk Wetboek over de lastgeving, 
van artikelen 30 en 32 van het besluit-wet 
van 12 Maart 1945 waarbij uitzonderings
bepalingen van tijclelijke aard inzake huisc 
huur worden voorzien en van artikel 97 
van de Gronclwet, eerste onclerdeel, door
dat het bestreclen vonnis als instemming 
met de uitwinning, voorzien bij artikel 30 
van het besluit-wet del. 12 :Maart 1945 in
zake huishuur, heeft beschouwd zekere 
door de echtgenote van de aanlegger in 
verbreking genomen schikkingen, en door
clat het verklaarcl heeft dat die schik
kingen niet ontkend geweest waren door 
de aanlegger in verbreking, dan wanneer 
artikel 30 van het besluit-wet del. 12 Maart 
1945, alleen van toepassing op de huurder, 
van strikte uitlegging is en dat alleen de 
geldige instemming van de huurder met 
de uitwinning deze laatste van het recht 
op de reintegratie kan beroven (Burger
lijk Wetboek, art. 7, 8, 1101, 1108, 1109, 
1111, 1112. en 1113, van het besluit-wet del. 
12 lVIaart 1945, art. 30 en 31) ;. tweecle on
clercleel, doorclat het bestreden vonnis niet 
zegt te welken titel de echtgenote van de 
aanlegger in verbreking, in . zijn naam, 
heeft kunnen instemmen met de uitwin
ning en, krachtens welke wetsbepalingen, 
de aanlegger in verbreking zijn echtge
note zou moeten verloochencl hebben, dan· 
wanneer het vonnis niet vaststelt clat de 
echtgenote van de aanlegger in . verbre
king lastgeving had om in zijn naam te 
handelen, doorclat het Hof dus zijn toe
zicht niet kan uitoefenen en clat het von-

(1) Raadpl. verbr., 20 Juli 1883 (Bull. en 
PASIC., 1883, I, 347). 
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nis niet gemotiveerd is (Burgerlijk ·Wet
hoek, art. 1984, 1985, 1989 en 1998; Grond
wet, art. 97) : 

Overwegende dat uit het bestreden von
nis blijkt dat de huurovereenkomst was 
gesloten geweest door de aanlegger, huur
der, en door de· eerste verweerder, ver
lmurder; dat het later akkoord, waaruit 
de rechter het bestaan had afgeleicl van 
een inste=ing van de aanlegger met de 
uitwinning, gesloten werd tussen de echt
genote van deze laatste en de verhuurder; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt, 
noch dat de echtgenote van de aanlegger 
dat akkoord had gesloten krachtens een 
lastgeving van haar man (Burgerlijk 
Wetboek, art. 1998), noch dat zij, :waar
neemster van een anders zaak, door dit 
akkoord, de zaken van de aanlegger be
hoorlijk zou beheerd hebben (Burgerlijk 
Wetboek, art. 1375) ; 

Dat 'het vonnis niettemin beslist dat de 
door de echtgenote van de aanlegger on" 
derschreven verbintenis moet aangezien 
wor<len als door deze laatste onderschre
ven, en die beslissing steunt op de enkele 
reden dat cc de door de echtgenote van de 
aanlegger genomen schikkingen door deze 
laatste niet ontkend zijn JJ ; 

Overwegende dat geen enkele wetsbe
paling aan cle ontstentenis van ontkentenis 
de nitwerksels toekent van een zelfs stil
zwijgende bekrachtiging van wat door 
een derde zonder lastgeving of door een 
lasthebber buiten de hem verleende macht 
werd gedaan ; 

Dat, wel is waar, in bepaalde omstan
digheden, feitelijke elementen, door de 
rechter over de groncl beoordeeld, aan de 
ontstentenis van de ontkentenis de draag
wijdte van een bekrachtiging kunnen ge
ven; doch dat het vonnis geen vaststel
ling van een element van die aard bevat; 

Overwegende, bijgevolg, dat het vonnis 
de in het middel aangeduide wetsbepalin
gen geschonden heeft ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt flat onderhavig ar
rest zal overgeschreven worden in de re
gisters van de Rechtbank van eerste aan
leg te Brussel en dat melding er van zal 
gemaakt worden op de kant van de ver
nietigde beslissing; verwijst de zaak naar 
de Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, 
nitspraak doende in hoger beroep; ver
oordeelt de verweerclers tot de kosten .. 

26 Juni 1947. - 16 kamer. - Voorzitter, 
H. Soenens, eerste voorzitter. - Ve1·slag
geve1·, H. Lambinet. - Gelijlcluidende 
concl7tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat- generaal. - Pleiters, 
HH. Collette en Simont. · 

16 KAMER. - 26 Juni 1947. 

1° BEJWIJS: - .AAN DE AKTEN VERSCHUL· 
DIGDE TROUW. - VONNIS BESLISSENDE DAT 
EEN DAGVAARDING EEN BEPAALDE EIS NIET BE· 
VAT. - EJXPLOOT VAN DAGVAARDING DEZE EIS 
BEVATTEND. - SCHENDING VAN DE AAN DE 
AKTEN VERSCHULDIGDE TROUW. 

2° MIDDELEN TOT VERBREJKING. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL AAN RET 
VONNIS VERWIJTENDE ZICH TEGEN TE SPRE· 
KEN. - GEEN TEGENSTRIJDIGHEID. - MID· 
DEL DAT GRONDSLAG MIST IN FEITE. 

3° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - VERBREKING VAN 
EEN VONNIS. - BRENGT DEZE MEDE VAN EEN 
YONNIS DAT SLECHTS RET GEVOLG IS VAN RET 
EERSTE. 

4o VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - BESLISSING VAN 
DE RECHTER IN HOGER BEROEP AAN PARTIJEN 
BEVELENDE OVER DE GROND TE BESLUITEN. -
GEEN BETWISTING OVER DE OVERBRENGENDE 
WERKING VAN RET HOGER BEROEP. - VOOR· 
ZIENING v66R DE BESLISSING OVER DE GROND. 
- NIET-bNTVANKELIJKREID. 

I 

1 o 8chendi de aan de alcten verschuUigde 
tmuw, het vonnis clat beslist dat een 
da:gvaal·ding een gegeven eis niet bevat, 
dan wanneer het ewploot van dagvaar
cling in 7titdntlclcelijke bewoordingen 
deze e·is vermeltlt (1). (Burgerlijk Wet
boek, art. 1319 en 1320). 

2° Mist gmndslag :in teite, het middel dat 
atln het vonnis ve1·wijt z·ich tegen 
te sp1·eken, dom· tegelijlc te verklaren 
de beslissing a quo te niet te doen en te 
bek1·achtigen, dan wanneer het vonnis 
gedeeltelijlc de beslissing a quo be
lcrachtigt en voo1· het ove1·ige te niet 
doet. 

3° De verb1·ek·ing van een vonnis b1·engt 
de verbreking mecle van de lateTe von
n·issen die slechts het gevolg zijn van 
cle ve1;brolcen beslissing (2). 

4° Is niet ontvankelijk v66r de eindbe
slissing, de voo1·ziening tegen -een von
nis van een ~·echtbanlc in hager be1·oep, 
clat, bij ontstentenis van betwisting tus
sen pa1·Ujen over het overbrengencl 7tit
werlcsel van het hager be1'0ep, h1tn be
veelt ten g1'0ncle te besl7titen (3). (De
creet van 2 Brnmaire jaar IV, art. 14). 

(1) Verbr., 8 Januari 1942 (A1·r. Verbr., 
1942, biz. 4; Bull. en PASIC., 1942, I, 8). 

(2) Verbr., 12 NoV'ember 1931 (Bull. en 
PASIC., 1931, I, 284) nota 4; 12 Juni 1944 
(ibid., 1944, I, 389) en nota 2; 9 Juli 1945 
(Arr. Verb1·., 1945, blz. 187; Bull. en PAsrc., 
1945, I, 200). 

(3) Verbr., 9 November 1882 (Bull. en 
PAsrc., 1883, I, 5). Zie 'ook de nota 3, onder
tekend R. H., in Bull. en PAsrc., 1947, I, 296. 



-227-

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP << OHARBONNAGES DE 
L'ARBRE SAINT-MICHEL», T. DELIEGE EN CON-
SOORTEN.) . 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
vonnissen, op 24 November 1942 en 16 Fe
bruari 1943 gewezen door de Rechtbank 
van eerste aanleg te Luik, uitspraak 
doende in hoger beroep ; 

Overwegende dat de voorzieningen ver
knocht zijn en dienen samengevoegd; 

Over het eerste middel van elke voor
ziening, schending van artikel 97 der 
Grondwet, doordat het bestreden vonnis 
dd. 24 November 1942 beslist dat de eerste 
rechter bevoegd was om kennis te nemen 
van de eis strekkende tot de herstellillg 
van de schade welke aan de door de ver
weerder uitgebate gronden toegebracht 
was door het aanleggen van de terril, om 
de reden dat het ging over « schade ver
oorzaakt door mensen, aan velden, vruch
ten of oogsten >>, aldus behorende tot de 
bijzondere bevoegdheid van de vrederech
ter, ingevoerd door artikel 3, 8°, van de 
wet van 25 Maart 1876 over de bevoegd
heid, gewijzigd door artikel 2 van het 
koninklijk besluit nr 63 dd. 13 Januari 
1935, zonder het door de aanlegster in con
clusies in hoger beroep aangevoerd middel 
te beantwoorden, luidens hetwelk het 
hiervoren aangehaald artikel 3 go slechts 
wettelijk van toepassing was op d~ schade 
welke aan velden veroorzaakt was door 
de rechtstreekse daad ·van de mensen en 
dus niet kon toegepast worden op onder
havig geval, daar de schade, waarvan de 
verweerder het herstel vorderde, niet door 
de mens was teweeggebracht en daar het 
aanleggen van een terril door de daad van 
de mens slechts een mensendaad uitmaakte 
die enkel een verre, onrechtstreekse gele
genheid was, en niet de oorzaak van de 
schade, zoals het hiervoren aangehaald 
artikel vereist ; · 

Overwegende dat, om de conclusies te 
verwerpen waarbij de eisende vennoot
schap beweerde dat de vrederechter on
bevoegd was om kennis te nemen van het 
voorwerp van de in het middel bijzon
der aangeduide vorderingen, het bestreden 
vonnis dd. 24 November 1942 hierop wijst 
c< dat de vrederechter bevoegd is om van 
de eis kennis te nemen wanneer het gaat 
over schade veroorzaakt. door een feite
lijke bestendige toestand ... , zoals, in on
derhavig geval, het aanleggen van een 
terril>>; 

Overwegende dat de woorden « het aan
Ieggen >> aandU:iden dat, in de gedachte 
van de rechter over de grond, de daad 
van de mens, ware ze ook verwijderd of 
onrechtstreeks, volstaat wanneer ze een 
schade veroorzaakt heeft aan de velden, 
vruchten of oogsten van een ander, om 
artikel 3, 8°, van de wet del. 25 Maart 

1876 op de bevoegdheid van toepassing te 
maken, zoals dit artikel gewijzigd is bij 
het koninklijk besluit nr 63 dd. 13 Januari 
1935; dat aldus op gepaste wijze antwoord 
verstrekt werd op de conclusies en dat, 
bijgevolg, het middel in feite niet opgaat; 

Over het tweede middel van de voorzie
ning tegen de genaamden DelH~ge, inge
diend tegen het vonnis .dd. 24 ·November 
1942, schending van artikelen 1317, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden vonnis del. 24 No
vember 1942 beslist dat de aanlegster 
« tevergeefs pleit dat de vordering ge
deeltelijk strekt tot de teruggave van het 
deel van de groncl dat de terril zo'U be
dekt hebben; dat, inderdaad, geen van de 
twee exploten dergelijke eis behelst >> en 
het, bijgevolg, het beroepen vonnis te niet 
doet, onder meer voor zover de vredege
rechter zich daarbij onbevoegd had ver
klaard om van die vordering tot teruggave 
kennis te nemen, dan wanneer de inlei
dende dagvaarding del. 29 December 1941 
waarvan het bestreden vonnis alchis de be~ 
wijskracht heeft miskend, er toe strekte, 
- c< overwegende dat de terril, anderzijds, 
de grenzen overschrijdt van het eigendom 
van verzoekster >> - aanlegster te doen 
veroordelen om « het deel van de grond 
terug te geven dat door de terril bedekt 
is >>, en, « bij gebrek aan die teruggave, 
ten titel van schadevergoeding. de som 
van 10 frank per dag te betalen met in
gang van de datum van het te wijzen 
vonnis >> : 

Overwegende dat de verweerders tegen 
dat middel een grond van niet-ontvankc
lijkheid aanvoeren, hieruit afgeleid dat 
vermits de vorflering tot teruggave va~ 
een perceel grond, dat de terril van de 
eisende vennootschap « zou bedekt heb
ben >>, bij de rechters in hoger beroep niet 
aanhangig werd gemaakt, en daar het 
bestreden vonnis . er nochtans uitspraak 
over gedaan heeft, beslissende dat de 
eerste rechter bevoegd was om er kennis 
van te nemen, het hiervoren aangeduid 
vonnis bij middel van request civiel had 
moeten be13treden geworden zijn ; 

Overwegende· dat uit .de oorspronkelijke 
dagvaarding blijkt dat de vordering van 
de genaamden Deliege namelijk tot voor
werp had de teruggave, door de eisende 
vennootschap, van een «·deel van de grond 
dat door de uitbreiding van de terril be
dekt werd >> ; 

Overwegende dat de vrederechter, ·bij 
wie de zaak werd aanhangig gemaakt, 
zich onbevoegd verklaarde om van dat 
deel der vordering kennis te nemen ; 

Overwegende dat de genaamden De
liege, in hun akte van hoger beroep, naar 
hun v66r de eerste rechter genomen con
clusies verwijzende, en na dat ze v66r 
de rechters in tweede aanleg, er aan had
den herinnerd dat de vordering het herstel 
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der schade tot voorwerp had welke aan ' 
hun velden veroorzaakt .werd doordat hun 
gToncl beclekt werd « ten gevolge van de 
uitbreiding van de terril>>, tot de wijzi
ging besloten van de beslissing van de 
vreclerechter, voor zover cleze zich on
bevoegcl had verklaarcl om van die eis 
kennis te nemen; dat daaruit clit dub bel 
gevolg spruit, dat de grond van niet-ont
vankelijkheid in feite niet opgaat, en clat 
het bestreclen vonnis de in het miclclel aan
geduicle bepalingen geschonclen heeft; 

Over het tweede miclclel van de voorzie
ning tegen Baumans, schencling van arti
kel 97 der Gronclwet, cloorclat het bestre
clen vonnis del. 24 November 1942, na in 
zijn redenen de beroepen beslissing te zijn 
bijgetrecleil zowel wat de vraag nopens 
de bevoegdheicl als de vraag nopens de 
gelcligheid van het exploot betreft, niette
min clie beslissing heeft te niet gedaan en 
aldus een tegenstrijdigheid behelst tussen 
zijn re~lenen en dit beschikkencl gecleelte, 
wat gelijkstaat met een gebrek aan re
clenen : 

Overwegencle clat, uit de bestreclen be
slissing blijkt, dat deze het vonnis a q1to 
bekrachtigt waar clit laatste de oorspron
kelijke dagvaarding heeft geldig ver
klaarcl en beslist heeft clat de vrederech
ter bevoegd was om kennis te nemen van 
de verschillencle punten van de eis, en dat 
ze gezegd vonnis wijzigt, doch in zover 
slechts het een cleskundig verslag heeft 
bevolen en een deskundige heeft aange
cluid; dat, bijgevolg, de beweerde tegen
strijcligheicl niet bestaat, en.dat het mfcl
clel in feite niet opga:at; 

Over het clercle miclclel van de voorzie
ning gericht tegen de vonnissen van 2 No
vember 1942 en 16 Februari 1943, voor zo
ver ze uitspraak doen in zake de ge
naamden Deliege, schencling van artike
len 1 en 9 van de wet del. 25 Maart 1876, 
houclencle titel I van het voorafgaancl 
boek van het W etboelo:: van burgerlijke 
rechtspleging, van artikelen 31, 443, 451, 
452, 454, 456, 472 en 473 (gewijzigcl door 
art. 13 van de wet dd. 15 Maart 1932) van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsple
ging, van artikelen 343 en 470 van het
zelfde Wetboek, doordat het vonnis del. 
24 November 1942 de partijen bevolen 
heeft over de grond der zaak te besluiten 
en de kennisneming van de grond van het 
geschil heeft weerhouclen, en cloordat het 
vonnis van 16 Februari 1943, gewezen in 
voortzetting der zaak, alvorens over de 
grond uitspraak te cloen, cen onderzoeks
maatregel heeft bevolen, clan wanneer, 
enerzijcls, de grond van de zaak bij de 
reenters in hoger beroep niet was aanhan
gig gemaakt door het overbrengend uit
werksel van · het hoger beroep door de 
verweerclers ingesteld tegen een vonnis 
dat er zich bij beperkte, wat de eis tot 
ht>rstel cler door de mijnwerken veroor-

zaakte schacle betreft, een exceptie van 
nietigheid van exploot te verwerpen, en 
een cleskunclig onclerzoek te bevelen door 
een zuiver voorbereiclencl vonnis, clat v66r 
het einclvonnis voor geen hoger beroep 
vatbaar was, en, wat het overige van de 
eisen betreft, een exceptie van onbevoegd
heid aan te nemen, zoncler uitspraak te 
cloen over cle grond, en dat, dus, de rech
ters in hoger beroep, behalve tot zich 
trekking, na de wijziging van de beslis
sing· over cle bevoegclheid, zich van het 
gecling moesten ontlasten en de zaak naar 
de eerste rechter moesten terugsturen, die 
uitspraak moest doen over de groncl, en 
clan wanneer, anclerzijds, het vonnis van 
24 November 1942 niet verklaart de grond 
cler zaak tot zich te trekken en de kennis
neming van de grond der zaak bij middel 
van tot zich trekking niet wettelijk kon 
weerhouden, omclat, enerzijds, de par
tijen, en, in alle geval, de aanlegster, noch 
v66r de eerste rechter, noch v66r de rech
ter in hoger beroep, die het hun zelf 
beval, over de grond cler zaak besloten 
hadclen, en de zaak dus niet in staat was 
om een eindbeslissing t<' krijgen over de 
groncl, en omclat, anderzijds, het vonnis 
del. 24 November 1942 niet definitief over 
de groncl beslist in een en hetzelfcle von
nis dat de beroepen beslissing wijzigt : 

Overwegende dat nit de behandeling 
van het tweecle micldel van de voorziening, 
ingediend tegen het vonnis del. 24 Novem
ber 1942, dat uitspraak doet in zake de 
genaamden Deliege, blijkt dat gezegd von
nis aanleiding geeft tot verbreking; clat 
daaruit volgt dat het vonnis del. 16 Fe
bruari 1943, dat er slechts de aanvulling 
van is, hetzelfde lot moet ondergaan; 
dat het middel, dus, geen voorwerp meer 
heeft; 

Over het derde middel van de voorzie
ning ingediend tegen de vonnissen del. 
24 November 1942 en 16 Februari 1943, 
voor zover ze uitspraak doen in zake 
Baumans, schending van artikelen 1 en 9 
van de wet del. 25 Maart 1876 houdencle 
titel I van het voorafgaand boek van het 
Wetboek van burgerlijke rechtspleging, 
van artikelen 31, 443, 451, 452, 454, 456, 
472 en 473 (gewijzigd door art. 13 van de 
wet del. 15 Maart 1932) van het Wetboek 
van burgerlijke rechtspleging, en van arti
kelen 343 en 470 van hetzelfde wetboek. 
cloorclat het vonnis del. 24 November 1942 
aan de partijen beveelt over de grond cler 
zaak te besluiten en de kennisneming van 
de groncl van het geschil weerhoudt, en 
do<irclat het vonnis del. 16 Februari 1943, 
gewezen in voortzetting cler zaak, alvo
rens over de groncl cler zaak uitspraak te 
cloen, een onclerzoeksmaatregel heeft be
volen, clan wanneer, enerzijds, de grond 
van de zaak bij de rechters in hoger be
roep niet was aanhangig gemaakt door 
het overbrengend uitwerksel van het ho-
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ger beroep, door de aanlegster ingesteld 
tegen een vonnis dat zicb er bij beperkte 
een exceptie van onbevoegdbeid en een 
midclel van nietigbeid van exploot te ver
werpen en een deskunclig onderzoek te 
bevelen door een zuiver voorbereiclende 
br>slissing, welke v66r bet eindvonnis voor 
geen hoger beroep vatbaar was en welke 
de jurisdictie van de eerste recbter dus 
niet uitputte, en de recbters in boger be
roep, dus, de zaak naar de eerste recbter 
moesten terugsturen, cUe uitspraak moest 
cloen over de grond, zowel in geval van 
wijziging nopens de punten die de grond 
der zaak niet raakten, als in geval van 
een bekracbtiging, en dan wanneer, an
derzijcls, bet vonnis del. 24 November 1942 
niet verklaart de grond der zaak tot zicb 
te trekken en die groncl bij midclel van 
tot zicb trekking niet. wl')ttelijk kon weer
bouclen : 1 o omdat deze slecbts toegelaten 
is in geval van wijziging en clat, in caw, 
gezegcl vonnis uitspraak cloet in dezelfde 
zin als bet vonnis waartegen boger be
roep; 2° omclat de zaak niet in staat was 
om een clefinitieve oplossing ten groncle 
te krijgen, daar de twee partijen, nocb 
v66r de eerste recbter, nocb in boger be
roep, over de groncl cler zaak badclen 
besloten; 3° omclat bet vonnis del. 24 No
vember 1942 zelf over de grond · cler zaak 
niet definitief beslist : 

Overwegende dat de verweerder tegen 
dat micldel verschillende gronden van niet
ontvankelijkbeicl aanvoert, afgeleid, na
melijk, nit bet voorbereidend karakter 
·van bet vonnis del. 24 November 1942, en 
nit bet interlocutoir karakter, zoncler 
een definitieve beslissing over een tussen 
partijen betwist punt, van bet vonnis 
del. 16 Februari 1943 ; 

Overwegende clat bet miclclel, zoals het 
is opgesteld, zicb beperkt bij het verwijt 
clat bet vonnis dd. 24 November 1942 aan 
partijen bevolen beeft over de groncl der 
zaak te besluiten, zonder rekening te bon
den inet de wettelijke principes die bet 
overbrengend uitwerksel regeleiJ, van bet 
boger beroep; . 

Overwegende dat, bi.i ontstentenis van 
betwisting tussen partijen over bet over
brengencl uitwerksel van bet hoger be
roep, dergelijke beslissing geen einclbe
slissing is in de zin van artikel14 van het 
decreet van 2 Brumaire, jaar IV; clat de 
voorziening, op clat punt, v66r bet eind
vonnis clus niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, voegt de voorzienin
gen samen; verbreekt· bet vonnis del. 
24 November 1942 in zover het de beslis
sing del. 27 Januari 1942 te niet doet waar
bij de vrederechter zicb onbevoegd heeft 
verklaarcl om kennis te nemen van de eis 
cler genaamden Deliege tot teruggave van 
een cleel van de grond door de terril van 
de eisencle vennootschap bedekt en in 
zover het op de door de· genaamden De-

liege ingestelde vordering aan partijen 
beveelt over de groncl der zaak te beslui
ten; verbreekt het vonnis del, 16 Februari 
1943, in zover bet uitspraak cloet over 
clezelfcle eisen; beveelt dat onderbavig 
arrest zal overgeschreven worden in de 
registers van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Luik en dat melding er van zal 
gemaakt worden op de kant van de ge
cleeltelijk vernietigde beslissingen; ver
werpt de voorzienil1gen voor 't overige ; 
veroorcleelt de genaamden DelH~ge tot 
een clerde der kosten; veroordeelt de 
eisende vennootscbap tot twee derden cler 
kosten en tot de vergoecling ·van 150 franll: 
jegens Baumans; verwijst de zaak, alclus 
beperkt, itaar de Recbtbank van eerste 
aanleg te Hoei, zetelimcle in aanleg van 
boger beroep. 

26 Juni 1947. - 16 kamer. - Voon:1itte1·, 
H. Soenens, eerste voorzitter. - Verslag
gever, H. Lambinet. ·- Gelijlclttidende 
concl1tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste aclvocaat - generaal. Pl~<itcrs, 
HH. Marcq en Van Leynseele. 

16 KAMER. - 26 Juni 1947. 

1° HOGER BEJROEJP. - DRAAGWIJDTE. 
BURGERLIJKE ZAKEN. -TOT ZICH TREKKEN 
VAN DE ZAKEN DOOR DE RECHTER IN HOGER 
BEROEP, - MACHT AAN ELKE RECHTBANK 
IN HOGER BEROEP TOEBERORENDE. 

2° SCHEJIDSGERECHT.- REGELEN BETRE~'
FENDE. DE MACHT VAN DE RECHTER IN HOGER 
BEROEP OM DE ZAAK TOT ZICH TE TREKKEN. 
- TOEPASSELI,JK ZELFS INDIEN DE RECHTER, 
DIE IN EERSTE AANLEG VAN DE EIS HAD MOE
TEN KENNIS NEMEN, EEN SCHEIDSRECHTER IS. 

3° BEJWIJS. - AAN DE AKTEN VERSCHULDIGDE 
TROUW. - 0VEREENKOMST DIE VERKLAARD 
:I.IOET WORDEN. - VERKLARING DIE MET DE 
TERMEN VAN DE AKTE NIET STRIJDIG IS. ~ 
GEEN SCHENDING VAN DE AAN DE AKTE VER
SCHULDIGDE TROUW. 

1 o De macht om nitsp1·aalc te doen over de 
grond, na vernictiging van de beslis
siJng wwal1'tegen be1·ocp, behoort a(V!~ ellce 
1·echtbanlc in }wgm· beroep in alle if!
staat van wijzen zijnde blt1·ge1·lijlce en 
liandelszalcen, mits deze n3chtbanlc de 
1·echte1· in hager beroep weze van rle 
1·echter voo1· wie de zaalc rechtstreelcs 
had moeten gebmcht wo1·rlen. (Wet
hoek van burgerlijke recbtspleging, 
art. 473; wet van 15 Maart 1932, art.13.) 

2° De 1'cgelen betrettende rle macht van 
de 1·echtbanlc in hoge1· beroep om rle 
zaalc tot zich te trelclcen, zijn van toe
passing zelfs indien de 1·echte1·, die van 
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de zaalc in eeTste aanleg had moeten 
Jcennis nemen, een scheicls1·echteT is (1). 

3° Schenclt cle aan cle alcten ve1·schnldigde 
t·ro1tw niet, cle 1·ech ter over cle grand 
clie, bij de intenwetntie van een akte 
clie moet verlclaarcl wo1·clen, haar een 
clmctgwijclte geett clie met haar termen 
niet st1·ijclig is (2). 

(GREYSSENS, T. DE BEER.) 

ARRES'r. 

Hl<JT HOF; - Gelet op het bestretlen 
vonnis, op 3 Juli 1943 door de Rechtbank 
van eerste aanleg te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel, schending van 
artikelen 473 van het Wetboek van bur
gerlijke rechtspleging, gewijzigd door de 
wet van 15 Maart 1932 (art. 13), 1023 van 
lletzelfde wetboek, 1134, 1319, 1320 van 
het Burgerlijk Wetboek : 

Overwegende dat artikel 473 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtspleging, 
aangevuld door artikel 13 van cle wet van 
15 Maart 1932, een algemene regel invoert 
krachteus welke elke rechtbank in hoger 
beroep de macht heeft om, na vernietiging 
van de beslissing der eerste rechters, uit
spraak te doen over de grond-.der zaak, 
in alle in staat van wijzen zijnde burger
lijke zaken en handelszaken, wie ook de 
rechter weze die de beslissing heeft uit
gesproken, welke tot de uitoefening van 
gezegde macht aanleiding geeft; dat die 
bepaling dus toepasselijk is zowel op de 
scheiclsrechterlijke beslissingen als op de 
beslissingen van de gewone rechter ; 

Overwegende clat, wel is waar, wanneer 
de beslissing, waartegen hoger beroep, te 
niet wordt gedaan wegens onbevoegcl
heid van de eerste rechter, er door de 
rechtbank in hoger beroep geen uitspraak 
kan gedaan worden over de grond der 
zaak, tenzij deze hetzij v66r cUe recht
bank zelf had moeten gebracht worden, 
hetzij v66r een rechter van wie de be
slissingen bij middel van hoger beroep 
'•66r die rechtbank kunnen gebracht wor
den; 

Doch overwegende dat uit de vaststel
lingen van het bestreden vonnis blijkt dat 
de zaak v66r een scheidsrechter had moe
ten gebracht worden, wiens beslissing vat
baar was voor hoger beroep v66r de recht
bank die gezegcl vonnis heeft gewezen ; 

Dat, bijgevolg, het middel in rechte 
niet opgaat; 

Over het tweede middel, schending van 
artikelen 97 van de Grondwet; 470, 141, 142 
van het Wetboek van burgerlijke rechts-

(1) Verbr., 16 Maart 1876 (Bull. en PAsrc., 
1876, I, 185). 

(2) Verbr., 19 Februari 1947 (zie hoger, 
blz._ 44; Bull. en PAsiC., 1947, I, 61). 

pleging; 1134, 1319 en 1320 van het Bm
gerlijk W etboek : 

Overwegende dat, wel is waar, de tus
sen partijen g.esloten overeenkomst, in 
haar artikel 24, zegt aan wie het voorzit
terschap van de eerste algemene Verga
dering der medeeigenaars van _ het liti
gieuze onroerend goed is . opgedragen, 
doch dat geen enkele bepaling uitclruk
kelijk voorziet wie die eerste vergadering 
moet samenroepen; 

Dat het bestreden vonnis, zonder het ge
loof te schenden dat aan cUe overeenkomst 
verschuldigd is, en zoncler in tegenspraak 
te zijn met haar bewoordingen, dus, bij 
een souvereine interpretatie heeft kun
nen verklaren « dat, bij gebrek aan be
heerder of voorzitter, de werkende no
taris bevoegd was om, met het akkoord 
van negen medeeigenaars op twaalf, de 
eerste algemene · vergadering, deze van 
18 Juni 1942, samen te roepen ll; dat het 
nit deze voldoende reden heeft kunnen 
afieiden, · clat die algemene vergadering 
<< regelmatig werd gehouden en dat de be
slissingen er geldig werden genomen ll, en, 
bijgevolg, de veroordeling welke het ten 
laste van de aanlegger uitspreekt, wette
lijk gerechtvaardigd heeft; 

Dat het middel niet gegrond is; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt de aanlegger tot de 
kosten en tot een enkele vergoeding van 
150 frank jegens de verweerders. 

26 Juni 1947. - 1• kamer. - Voorzittm·, 
H. Soenens, eerste voorzitter. - Verslag
gever, H. Fauquel, voorzitter. - GelijTcc 
l11.iclencle conchtsie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. -
Pleite1·s, HH. Resteau en della Faille 
d'Huysse.- · ' 

2• KAMER. - 30 Juni 1947, 

HOF vAN ASSISEN. - ARREST VAN VER- .. 
WIJZING. - VOORZIENING DOOR DE BESCHUL
DIGDE VOOR RET VERSTRIJKEN VAN DE TER
MIJN VAN TIEN VRIJE DAGEN SEDERT DE BE
TEKENING VAN RET ARREST EN VAN DE TER
MIJN VAN VIJF· DAGEN VOORZIEN BIJ ARTI
KEL 296 VAN RET WETBOEK VAN STRAFVOR
DERING. - DRAAGWIJDTE. 

De voMziening cloor cle beschulcligcle tegen 
het a1-rest van verwijzing naar het hot 
-van assisen, ingestelcl v66r het verstrij
Tcen van cle tennijn van tien vrije dagen 
sedert de beteTcening van het an·est en 
clit van cle termijn van. vijt dagen voo1·
zien bij artiTcel 296 van het WetboeTc 
van st1·atvo1·aering, clTaagt aan het Hot 
cle schencling op van cle wetten bet?·et
tende cle bevoegdheid, alsook, het oncler
zoek naar cle nietigheden aangewezen 
in a1·tiTcel 299 van het WetboeTc 1Jan 
st1·atvordering of voortvloeiende uit de 
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niet-naleving van de · wetten die een 
debat op tegenspraak v66r de kamer 
van inbeschu.ldigingstelling hebben in
gesteld en er het gebntik der talen heb
ben geregeld (1). 

(COCKX.) 

ARREST. 

HET 'HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 31 ,Januari 1947 gewezen door 
de Kamer van inbeschuldigingstelling van 
het Hof van beroep te Brussel, waarbij 
de aanlegger v66r het Hof van assisen 
van: Brabant verwezen werd; 

Overwegende dat uit · de stukken der 
rechtspleging niet blijkt dat het bestreden 
arrest aan de aanlegger zou betekend ge
weest zijn of dat er tot nu toe overge
gaan zou geweest zijn tot de bij arti
kel 293 van het Wetboek van strafvorde
ring voorziene ondervraging; 

Dat de voorziening dienvolgens inge
diend werd v66r het verstrijken zowel 
van de termijn van' tien vrije dagen, bij 
artikel 373 van het Wetboek van straf
vordering voorzien, als van de termijn 
van vijf dagen, voorzien bij de artike
len 296 en 299 van hetzelfde wetboek ; 

Overwegende, enerzijds, dat het feit 
ten laste van aanlegger gelegd in de be
voegdheid valt van de Kamer van inbe
schuldigingstelling van het Hof van be
roep te Brussel en van deze van het 
Hof van assisen der provincie Brabant; 

Overwegende, anderzijds, dat dit feit 
door de wet als misdaad omschreven is ; 
dat het openbaar ministerie v66r de ka
nier van inbeschuldigingstelling gehoord 
werd; dat het arrest geveld werd door 
drie raadsheren, getal vastgesteld door 
de wet; dat de aanlegger, bijgestaan door 
zijn raadslieden in zijn opmerkingen 
gehoord werd; dat .uit geen enkel stuk 
blijkt dat de aanlegger of zijn raadslie
den beweerd zouden hebben dat liet dos
sier der rechtspleging niet te hunner be
schikking zou gesteld geweest · zijn, ten 
minste tien dagen v66r de verschijning; 
dat v66r de kamer van inbeschuldiging
stelling de · gehele procedure in 't Frans 
geschiedde en dat het arrest in deze taal 
werd gewezen; dat deze taal voor het 
onderzoek wettelijk gebezigd werd; 

Om die redenen, verwerpt ·de voorzie-

(1) Verbr., 6 November 1939 (Bull. en 
PAsrc., 1939, I, 456); 7 April 1943 (Arr. Ve~·br., 
1943, blz. 84; Bull. en PASIC., 1943, I, 134) ; 
9 Augustus 1945 (A1'1'. Yerbr., 1945, blz. 198; 
Bull. en PAsiC., 1945, I, 198); 22 Augustus 1946 
(A1-r. Yerb1·:, 1946, blz. 283; Bull. en PASIC., 
1946, I, 312), Zie ook de nota, getekend R. H., 
in Bull. en P ASIC., 1947, I, 301. 

ning ; veroordeelt de aanlegger tot de 
kosten. 

30 Juni 1947. - 26 kamer. - Voorz-itte1·, 
H. Fauquel, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Demoulin. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaa.t-generaal. 

26 KAMER. - 30 Juni 1947, 

1° VERKEER. - VONNIS DE BEKLAAGDE 
VEROORDELENDE WEGENS JNBREUK OP AUTI
KEL 42 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 
1 FEBRUARI 1934 OP DE POLITIE VAN HET VER
KEER. VEROORDELING UITSLUI'fELIJK 
HIEROP GESTEUND DAT BEKLAAGDE VOORT
DUREND GEREMD HEEFT. _:_ 0NWETTELIJK
HEID. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDE
RING. - SAMENWERKENDE VENNOOTSCHAP. ~ 
VOORZIENING DOOR EEN DIRECTEUR INGEDIEND. 
- GEEN RECHTVAARDIGING DAT DEZE LAATSTE 
DE MACHT HAD OM EEN VOORZIENING IN TE 
DIENEN. ~ NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

1° Is onwettelijle het vonnis dat een be
klaagde veroonleelt wegens inb1·euk op 
a-rt·ikel 42 van het koninklijk beshtit van 
1 Febntari 1934 op de politie van het 
verkeer, door vast te stellen, ener
zijds, dat men de belc;laagde niet kan 
verwijten een bepaalde snelheid aan zijn 
voertuig gegeven te hebben, en, ander
zijds, flat het enig verwijt dat hem 
lean gedaan woTden een ongepaste 
manamvTe is, namelijk, voo?·tdtwend. 
11eremd te hebben bij het nade1·en van 
een andeT vom·tttig. 

2° Is niet-ontvanlcelijlv de voo1·ziening na
me'lts een samenwe1·kende vennootschap 
doo1· een. diTectett1' van de vennootschap 
ingediend, dan wannee1· uit r1een enlcel 
stttlc waa1·mede het Hot 1·elcening lean· 
hottden, blijlot dat deze diTectettT de 
11tacht heett om namens de vennoot
schap een voorzien.ing in te dienen (2). 

(LECOCQ, T. LEMAIRE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis door de Oorrectionele Rechtbank 
te Dinant, statuerende in graad van 
hogei· beroep, op 3 Maart 1947 gewezen; 

(2) Raadpl. verbr., 8 Januari 1940 (Bull. 
en PAsrc., 1940, I, 2) en de nota; ·14 October 
1940 (ibid.., 1940, I, 254); 20 Januari en 
3 Maart 1947 (zie hoger, blz. 15 en 70; Bull. 
en PASIC., 1947, I, 21 en 95); 
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Aangaande de voorziening van Emile 
r.ecocq tegen cle beslissing die hem jegens 
de publieke partij veroordeelt : 

Overwegende dat de aanlegger vervolgd 
was om, op 27 Februari 1946, bij gebrek 
aan vooruitzicht of voorzorg, doch zonder 
het inzicht om de persoon van een under 
aan te randen, onvrijwillig slagen of ver
wonclingen aan Camille Moulin te hebben 
toegebracht; 

Overwegende dat dit misdrijf gecon
traventionnaliseerd geweest zijnde bij be
schikking van de raadkamer, de verja
ring van de publieke vordering dns op de 
datum van het bestreden vonnis voor be
tichte verkregen was, krachtens artike
len 23 en 26 van de wet van 17 April1878; 

Overwegende dat de aanlegger, wel is 
waar, terzelfdertijd beticht was en ver
oordeeld werd om, op 27 Februari 1946, 
inbreuk gepleegd te hebben op artikel 42 
van het koninklijk besluit van 1 Februari 
1934, houdende algemeen reglement op de 
politie van het vervoer en het verkeer ; 
dat, ten gevolge van stuitingsdaden regel
matig binnen de wettelijke termijnen ge
daan (art. 7 van het voormeld koninklijk 
besluit en 26 van de wet van 17 April 
1878), de verjaring van dit misdrijf op de 
dag van het bestreden vonnis niet ver
kregen was; 

Overwegende echter dat, om deze laat
ste betichting bewezen te verklaren, de 
rechter op motieven steunt zonder ver
band met deze betichting; dat hij, inder
daad, vaststelt dat Lecocq de uitzonder
lijk glibberige toestand van de weg ter 
plaatse van het · ongeval niet kon voor
zien; dat deze toestand van de weg hem 
noodzakelijk moest verrassen en dat het 
feit aan zijn voertuig een snelheid te 
geve.n van ongeveer 30 kilometer per uur, 
hem niet als bezwaar mag aangerekend 
worden; dat het feit voortdurend geremd 
te hebben bij het naderen van het voer
tuig van Remy hem ten laste mag. gelegd 
worden; dat deze manceuvre niet gepast 
was op 't ogenblik en dat het ongeval 
waarschijnlijk vermeden zou geweest 
zijn zonder deze ongelukkige remming ; 

Overwegencle dat deze onhandige of on
gepaste manamvre, zoals ze beschreven 
is, het kader te buiten gaat van artikel 42 
van het koninklijk besluit van 1 lJ'e
bruari 1934, bepaling die slechts toepas
selijk is op de bestuurder die niet voort
durend van zijn snelheid meester is ge
bleven en deze niet derwijze heeft ge
regeld om voor zich een voldoende v.rije 
ruimte te behouden om hem toe te laten 
zijn voertuig v66r een hindernis tot stil
stand te kunnen brengen ; 

Overwegencle dat het vonnis, door de 
aanlegger op grond van gezegd artikel in 
deze voorwaarden te veroordelen, deze 
reglementaire bepaling heeft geschonden, 
en door zijn beslissing te steunen op mo-

tieven die ze tegenspreken, terzelfdertijd 
artikel 97 der Grondwet heeft geschonden; 

Overwegende dat de verbreking van de 
beslissing jegens de betichte op de pu
blieke vordering gewezen, de vernietiging 
medebrengt van hetgeen beslist werd ten 
opzichte van Florent Mouvet, burgerlijk 
verantwoordelijk verklaarcl voor zijn aan
gestelde, Emile Lecocq ; 

Aangaande C[e voorziening van Emile 
Lecocq tegen de beslissing die de door hem 
in hoedanigheid van burgerlijke partij 
ingediende vordering afwijst : 

Overwegende dat aanlegger geen enkel 
middel inroept; dat het Hof er van ambts
wege geen opwerpt; 

Overwegende dat dit ook het geval is 
wat de voorziening van de burgerlijke 
partij Joseph Lemaire betreft ; 

Aangaande de voorziening van Florent 
Mouvet voor zoveel hij de burgerlijke 
partij « Les magasins generaux >J verte
genwoordigt : 

Overwegende dat « Les magasins gene
raux JJ, luidens hun conclusies, een samen
werkende vennootschap uitmaken; 

Dat, noch uit het vonnis, noch nit welk 
ander stuk op hetwelk het Hof acht kan 
slaan, blijkt dat Mouvet, die ten titel van 
directeur niet het orgaan van dergelijke 
vennootschap was, van deze de macht had 
gekregen om zich namens deze vennoot
schap in verbreking te voorzien of om te 
clien einde machtiging te verlenen; 

Dat de voorziening van Mouvet qtta
litate qua dus als niet ontvankelijk voor
komt; 

Op1 clie redenen, verbreekt het bestre
denl vonnis doch enkel voor zoveel het Le
cocq veroordeelt jegens de publieke partij 
en Mouvet als burgerlijk verantwoorde
lijk voor deze veroordeling ; verwerpt de 
voorzieningen voor 't overige ; veroor
deelt Lecocq, Lemaire en Mouvet, ieder 
tot een zesde · der kosten en ieder tot een 
schadevergoeding van 150 frank jegens 
Victor Remy; Jaat de overige kosten ten 
laste van de Staat; beveelt dat onder
havig arrest zal overgeschreven worden 
in de registers van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Dinant en dat melding 
er van zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
verwijst de zaak, alzo beperkt, naar de 
Rechtbank van eerste aanleg te Namen, 
zetelencJe als rechter in hoger beroep in 
politiezaken. 

30 Juni 1947. - 2° kamer. - Voa1"!1!itte1·, 
H. Fauquel, voorzitter. - Verslaggever, 
H. de Cocqueau des Mottes. - Oelij'k
lttidende conclttsie, H. Raoul Hayoit de 
'rermicourt, eers~e advocaat-generaal. 
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2" KAMER. - 30 Juni 1947. 

MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN, - MIDDEL AAN HET ARREST 
VERWIJTENDE GEEN REKENING TE HEBBEN GE
HOUDEN MET EEN INTREKKING VAN VERKLA
RING GEDAAN DOOR EEN MEDEBEKLAAGDE. -
ARR.EST VERKLARENDE ALLEEN TE WEERHOU
DEN W AT DE MEDEBEKLAA(lDE BESTENDIG BE
VESTIGD HEEFT. 

Mist urondslag in feite, het middel dat 
aan het arrest ve1·wijt met een int1·ek
king van veTklal"ing, gedaan dom· een 
medebelclaagde; geen ~-elcening te heb
ben gehouden, dan wanneer het an·est 
verklaa1·t alleen te weerhouden wat 
de medebelclaagde bestendig bevestigd 
heeft. · 

(PIRET, T. DE BONHOMME.) 

ARREST (1). 

HET HOF; - Gelet op het l;lestreden 
arrest, op 1 April 1947 gewezen door het 
Militair Gerechtshof, zetelende te Brussel; 

Over het enig middel, hieruit afgeleid 
dat het bestreden arrest de veroordeling 
van aanlegger gesteund heeft op een ge
tuigenis van Georges Hubert, zonder re
kening te houden met een Iatere in trekking 
door deze laatste van zijn getuigenis, en 
zonder de reden te . geven waarom deze 
Iaatste verklaring niet in aanmerking 
werd genomen : 

Overwegende dat, in strijd met wat het 
middel beweert, het arrest hierop wijst 
dat Georges Hubert zekere van zijn ver
klaringen heeft gewijzigd, en dat het van 
deze slechts weerhondt wat de verklaar
der (( met standvastigheid heeft beves
tigd )) ; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
En overwegende, wat de op de publieke 

vordering gewezen beslissing betreft, dat 
de substantiele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de genomen beslissing wet
telijk is; 

Overwegende, wat de op de burgerlijke 
vorderingen gewezen beslissing betreft, 
dat aanlegger geen middel inroept en dat 
het Hof er van ambtswege geen opwerpt ; 

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

30 Juni 1947. - 2<> kamer. - Voorzitte1·, 
H. ]'auquel, voorzitter. - VerslaggeveT, 
H. Giroul. - Gelijlcluidende concl~tsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. 

(1) Zie het vorige in zelfde zaak, op 4 No
vember 1946, geveld arrest (A1T. Ve1'b1·., 1946, 
blz. 370; Bull. en PASIC., 1946, I, 405). 

2" KAMER. - 30 Juni 1947. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
STRAFZAKEN. - BESCHIKKING TOT VER
WIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK. 
- CORRECTIONELE RECHTBANK ZICH ONBE
VOEGD VERKLARENDE. ~ BEKLAAGDE DIE 
SCHIJNT TE ZIJN ONDERWORPEN AAN DE MILI
TAIRE RECHTSMACHTEN. ~ VERNIETIGING VAN 
DE BESCHIKKING. - VERWIJZING NAAR DE 
KR.IJGSAUDITEUR. 

W anneer een · beschikking van de 1·aad
lcame1· een belclaagde naaT cle cm-rec
tionele rechtbanlc verwezen heett onde1· 
de betichting van onderhmtd van bijzit 
in het echtelijk h~tis, en deze 1·echtba.nk 
zich onbevoegd heett verklaard, de be
tichte militair zijnde, gaat het Hof, 
bij hetwell~ de zaak bij verzoekschTift 
tot 1·egeling van rechtsgebied aanhan
,qig we1·d gemaakt, na of betichte· mi
litai1' in actieve dienst schijnt geweest 
te zijn op het ogenblik van de feiten van 
de betichting; zo ja, ve1·nietigt het de 
beschilclcing van cle raadlcame1· en ver
w·ijst het de zaak naar de. lvrijgsa~tdi
tetw (2). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE NAMEN, 
T. DECAMP.) 

ARREST, 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied, uit
gaande van de Procureur des Konings bij 
de Rechtbank van eerste aanleg te 
Namen; 

Overwegende dat Georges Decamp, ge
boren te Taviers op 27 December 1910, 
gehuisvest te Namen, Brouwersstraat, 95, 
bij beschikking van de Raadkamer der 
Rechtbank van eerste aanleg te Namen, 
dd .. 7 November 1946, naar de Corr·ec
tionele Rechtbank te Namen werd verwe
zen om, te Namen, in 1946, en inzonder
heicl op 23 Augustus, gebonden zijnde door 
de banden van het huwelijk met Juliette 
Celinne, die klacht neerlegt, een bijz~t in 
het echtelijk huis te hebben onderhoudeii; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Namen zich onbevoegd heeft 
verklaard omdat de betichte beroepsmili
tair is; 

Overwegende dat de beschikking van 
de raadka¥ter en het vonnis der recht
bank, beide hiervoren aangeduid, in 
kracht van gewijsde zijn gegaan en dat 
uit hun tegenstrijdigheid een negatief ge
schil van rechtsgebied is ontstaan dat de 
rechtsbedeling belemmert; 

Overwegende dat nit de elementen van 
de bundel schijnt te blijken dat de be
klaagde, op het ogenblik der hem ten 

(2) Verbr., 8 April 1946 (Arr. Ve1'b1·., 1946 
blz. 145; Bull. en PASIC., 1946, I, 145). 
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laste gelegde feiten, militair in actieve 
dienst was; 

Om die redenen, het rechtsgebied rege
fende, en zonder acht te slaan op de hier
boven bedoelde beschikking van de Raacl
kamer van de Rechtbank van eerste aan
leg te Namen, welke als nietig en niet
bestaande wordt beschouwcl, verwijst de 
hiervoren genoemcle en gekwalificeercle 
Decamp, wegens het in de betichting te 
zijnen laste becloelcl feit, v66r de Krijgs
aucliteur bij de Krijgsraad te Namen; 
peveelt dat onderhavig arrest zal over
geschreven worden in de registers van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Namen 
en clat melding er van zal gemaakt wor
den op de kant van de vernietigcle beslis
sing. 

30 Juni 1947. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Fauquel, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Vitry. - Gelijklttidende conclttsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 30 Juni 1947. 

1° RECHTERLIJKE INRICHTING. 
0PENBAAR MINISTERIE. - ZELFDE MAGIS
TRAAT ZETELENDE IN EERSTE AANLEG EN IN 
HOGER BEROEP. - BEVOEGD OM HET AMBT VAN· 
OPENBAAR MINISTERIE WAAR TE NEMEN VOOR 
ELKEEN VAN DEZE HECHTSMACHTEN OP HET 
OGENBLIK WAAROP HIJ HET WAARNEJ]:MT. 
- WETTELIJKHEID. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
JVIILITAIR GERECHTSHOF. - GEHEIME STEM.: 
MING. - JV!ELDING VAN DEZE S'l'EMJIIING IN HET 
ARHEST. - NIET OP· STRAF VAN .NIETJGHEID 
VOORGESCHREVEN. 

3° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - BEWERING DAT DE FElTEN 
VAN DE ZAAK DEZELFDE ZIJN ALS DEZE VAN 
EEN REEDS GEVONNISTE ZAAK. - BEWERING 
DOOR HET BESTHEDEN ARREST TEGENGESPRO
KEN. - JVIIDDEL DAT GRONSLAG MIST IN FEITE. 

4° FRANSE TAAI~ - NEDERLANDSE 
TAAL (GEBRUIK VAN DE).- STRAF
ZAKEN. - ARREST IN DE FRANSE TAAL. 
JVlEMORIE IN DE NEDERLANDSE TAAL. 
NIETIGHEID. 

1° Dezelfde magistmat van· het openbaar 
ministede mag de zetel van het open
baar ministerie bezetten in d~zelfde 
zaak v66r de eerste 1·echte1· en v661· de 
rechter in hoge1· beroep, indien hij, ten 
Ujde dat hij achte1·eenvolgens het ambt 
van. openbaa1· min·isterie voor ellceen van 
deze rechtsmachten wa.arn·eemt, bevoegd 
is om het er waa1· te nemen (1). 

(1) Verbr., 3 Juni 1947 (zie ho.ger, blz. 177, 
Bull. en PAsrc.', 1947, I, 228, en nota 3, 
blz. 229). 

2° De a1·resten van het militai1· gerechts
hof moeten niet op stmf van nietigheid 
vuststellen dat z·ij gevelcl worden nu 
geheime stemming ove1· het hoofdfeit, 
de ve1·zwarende ornstancligheden en de 
1Je1·zachtencle ornstancligheden (2). ·(Wet 
van 15 Juni 1899, artt. 1 en 104). 

3° Mist grondslag in feite het rniddel een 
identiteit aanvoe1·ende tttssen de feiten 
van de zaak en deze van een vroeger 
gevonniste za.ak, dan wannee1· deze be
wering do01· het best1·eden an·est tegen
uesprolcen wordt .. 

4° Is nietig de rnerno1·ie in de· Nederlandse 
taal, clo01: belclaagcle neergelegd tot sta
ving van een door hern ingestelde voor
f!iiening tegen een an·est in de F1·anse 
taal gestelcl (3). (Wet van 15 Juni 1935, 
artt. 27 en 40.) 

(BER'l'RAND, T. BEHEER VAN FINANCrEN.) 

I ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 18 April 1947 gewezen door het 
Militair Gerechtshof, zetelende te Brussel. 

I. Voor zover de voorzieningen de op de 
publieke vorclering gewezen beslissing be
treffen : 

a) Op de voorziening van Bertrand : 
Over het eerste miclclel, schending van 

artikelen 8 en 105 van de Grondwet, 121 
tot 129 van de wet del. 15 Juni 1899, door
clat clezelfcle magistraat de zetel van het 
openbaar ministerie bezet heeft, zowel in 
eerste aanleg, als in hoger beroep : 

Overwegencle dat uit het vonnis van de 
Krijgsraacl te Charleroi blijkt . dat de 
H. Mayence, v66r die rechtsmacht het 
ambt van openbaar ministerie heeft ver-

. vulcl in zijn hoeclanigheicl. van eerste sub
stituut krijgsaucliteur en dat uit het be
streclen arrest volgt clat hij v66r het mili
tair gerechtshof de zetel van het open
baar ministerie heeft bezet in zijn hoe

. clanigheid van substituut aucliteur-gene
raal; 

Overwegencle clat geen wetsbepaling aan 
hem die het ambt van openbaar ministe
rie, en niet clit van rechter in het gecling, 
vervult, verbieclt in clezelfcle zaak zijn 
ambt achtereenvolgens te vervullen in 

. eerste aanleg en in hoger · beroep, inclien 
hij bevoegcl is om v66r die verschillende 
rechtsmachten te fungeren; . 

Dat het micldel in rechte faalt; 
Over het tweecle middel, schencling van 

· artikelen 97 van de Gronclwet, 79 en 81 van 
het Strafwetboek, 8 van het besluit-wet del. 

(2) Verbr., 26 September 1927 (Bull. en 
PASIC., 1927, I, 295). 

(3) Verbr., 20 Mei 1940 (Bull. en PASIC., 
1940, I, 154) en 9 Juni 1947 (ibid., 1947, I, 257). 
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14 September 1918, cloorclat bet militair 
gerechtshof, bij de toepassing van de 
straffen, geen rekening heeft gehouclen 
met de verzachtencle omstandigheclen, clan 
wanneer precies bet hiervoren aange
haalcl artikel 8 voorschrijft geheime stem
ming te houtlen, zowel aangaancle het 
hoofclfeit en de verzwarende omstanc1ig
heden, als over de verzachtencle omstan
cligheclen : 

Overwegende, enerzijcls, clat het mili
tair gerechtshof, door vast te stellen clat 
de door de eerste rechter op de aanlegger 
toegepaste straf, de cloodstraf, een juiste 
toepassing van de strafwet uitmaakte, 
souverein heeft beslist clat er ten vcior
dele van de aanlegger geen verzachtende 
omstanc1igheden bestonclen ; 

Overwegende, anderzijcls, clat uit het 
verslag aan de Koning, clat bet besluit-wet 
van 14 September 1918 tot wijziging van 
bet Wetboek van strafrechtspleging voor 
het leger voorafgaat, blijkt dat de ge
heime stemming, zowel over het hoofclfeit 
en de verzwarende omstandigheden als 
over· de verzachtende omstandigheclen, en, 
indien daartoe aanleicling bestaat, over de 
voorwaardelijke veroordeling, werd opge
legcl om te vermijden clat de militaire 
rechter van lagere graacl ooit tot de ge
dachie zou kunnen komen dat de militaire 
~·echter van een hogere graad clan de 
zijne, en nevens wie hij zetelt, hem ten 
kwade zou kunnen duiclen niet te hebben 
gestemd zoals hijzelf ; 

Overwegende dat de geheime stemming 
dus werd ingegeven door beschouwingen 
welke geen verband hebben met het recht 
van de verdediging ; 

Overwegende dat geen wet beveelt vast 
te stellen dat bet militair gerechtshof 
uitspraak heeft geclaan met meerderheid 
van stemmen of met geheime stemming ; 
ilat die vaststelling, onverschillig zowel 
ten opzichte van bet bestaan zelf van de 
rechterlijke beslissing als aangaande de 
rechten van de verdediging, slechts be
trekking heeft op een wijze in de uitdruk
king van de wil van de rechter; clat, bij 
gebrek aan een tekst welke dienaangaande 
een bijzondere vermelding beveelt, wan
neer die vermelding ontbreekt daaruit 
geen argument kan getrokken worden van 
niet-naleving van een rechtsvorm; 

Dat bet mid del in rechte niet opgaat; 
Over het clerde middel, hieruit afgeleid 

dat Bertrand bij arrest dd. 22 Februari 
1947 veroordeeld werd om, na 28 Januari 
1943, de bij artikel 118bis van het Straf
wetboek voorziene mis'daad, alsmede ver
knochte misdrijven, te hebben begaan, en 
dus niet opnieuw kon veroordeelcl wor
den oll1 te Charleroi of elders, van Maart 
1944 tot September 1944, artikel 118bis 
van het Strafwetboek te hebben overtre
den: 

Overwegende dat het bestreden vonnis 

vaststelt clat Bertrand,· bij arrest van het 
militair gerechtshof del. 22 Februari 1947 
veroordeelcl werd hoofdens de precieze 
feiten waarop het wijst, en die andere 
feiten zijn dan deze welke aanleicling 
hebben gegeven tot de vervolging waar
over uitspraak wercl gedaan bij de bestre
den beslissing ; 

Dat het middel,' aldus, in strijcl is met 
t>en feitelijke, en dus souvereine vaststel
ling van de rechter over de grond; 

Over de voorziening van Wery : 
Overwegencle dat het Hof ge'en acht kan 

slaan op de memorie, welke op 8 Mei 1947 
wercl neergelegd tot staving van een op 
21 April 1947 tegen het arrest van bet 
militair gerechtshof ingediende voorzie
ning (besluU-wet dd. 19 October 1944, arti
kel 5); 

Over de voorziening van Van Buggen
hout: 

Overwegencle dat Van Buggenhout, tot 
staving van zijn tegen een in de Franse 
taal opgesteld arrest, een in de N eder
lanclse taal opgestelde memorie heeft 
overgelegd ; 

Overwegencle clat de rechtspleging, 
waarvan de memorie een van de akten 
is, op straf van nietigheicl, moet gevoerd 
worden in de taal waarin de bestreden 
beslissing is opgesteld; waaruit volgt dat 
het Hof op gezegde memorie geen acbt 
kan slaan; 

Overwegende, bovenclien, zowel wat 
cleze voorziening betreft als die van de 
vijf andere aanleggers in verbreking, dat 
de substantHlle of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefcl en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

II. Voor zover de voorziening van Ber
trand gericht is tegen de beslissing ge
wezen: 

a) Op de vorclering van' de burgerlijke 
partij, Belgische Staat, beheer van finan-
cien : , 

Overwegencle clat de aanlegger tot sta
ving van zijn voorziening geen midclel in
roept en dat bet Hof er van ambtswege 
geen opw'erpt ; 

b) Op de vordering van de burgerlijke 
partijen, de Ponthiere : , 

Overwegende dat · het bestreden arrest, 
uitspraak duende op de vorclering van 
gezegde partijen, zich er bij .beperkt een 
provisionele vergoecling van een frank toe 
te kennen en een deskundig onderzoek te 
bevelen; 

Overwegende clat de tegen clergelijke 
beslissing ingediende voorziening niet 
ontvankelijk is v66r de eindbeslissing 
(Wetboek van strafvorclering, art. 416) ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroorcleelt de aanleggers tot de 
kosten. 
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30 Juni 1947. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Fauquel; voorzitter. - Verslaggever, 
H. Simon. - Gelijlcl~tidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. 

2• KAMER. -- 30 Juni 1947 .. 

1° REGELING VAN REOH'l'SGEBIED. 
- STRAFZAKEN. - BESCHIKKING TOT VER
WIJZING VAN DE RAADKAMER. - GECORREC
TIONALISEERDE MISDADEN EN WANBEDRIJVEN. 
- SAMENHANGENDE MISDRIJVEN. - VONNIS 
VAN ONBEVOEGDHEID, EEN VAN DE MISDADEN 
MET EEN ZWAARDERE STRAF GESTRAFT ZIJNDE. 
- VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING. -
DRAAGWIJDTE VAN DE VERNIETIGING. 

2o REGELING VAN REOHTSGEBIED. 
- GESCHIL TUSSEN DE RAADKAMER EN DE 
CORRECTIONELE R·ECHTBANK. - REGELING 
VAN RECHTSGEBIED. - PROCUREUR DES 
KONINGS EN RAADKAMER NIET BEVOEGD OM 
EEN NIEUWE BESCHIKKING TE VORDEREN EN TE 
VELLEN. 

1o· Wanneer, naar aanleiding van een be
schiklcing van de 1·aadlcamer een be
lclaagde naar cle cmTectionele 1'ecl~t
banlc- ve1·wijzende wegens gecon·ectw
naliseerde misflaflen en wanbedr-ijven, 
deze rechtbanlc zich onbevoegfl heejf 
1!erklaard om van fle zaalc lcennis te 
nemen, omdat het onderzoek te1· zitfing 
aan het licht gebracht heeft flat een 
van fle teiten, als misdaafl omschreven, 
een zwaa1·fle·re omschrijving moest lcrij
.Qen clan fleze door de 1·acul1camer aange
nomen, en flat al de misdrijven ver
lc'liocht waren, ve1·nietigt het Hof, bij 
hetwellc fle zaalc bij ve1·zoelcschrift tot 
regeling van 1·echtsgebied aanhangig is 
gemaalct, fle besch·ilclcing van de 1'aad
lcamer en verwijst het cle gehele zaalc 
naar de learner vcm inbesclmldigingstel
ling, inflien de vaststeUingen van het 
vonnis van onbevoegclheid jttist schijnen. 
Nochtans heeft de vemietiging geen be-. 
t1·eklcing op het beschilclcend gedeelte, 
flat het bestaan van verzachtende om
stancligheclen aanneemt, wat de feiten 
betreft die in cle beschilclcing terecht 
als miscladen omsch1·even we1·flen (1). 

2o. Wanneer, bij in lcracht van gewijsde 
gegane beslissingen, de 1·aacllcamer een 
belclaagde naar de con·ectionele recht
banlc ve1·wezen heeft, en deze laatste 
zich onbevoegd heett verlclaa1·d, be
staat er aanleiflin,q tot 1·egeling van 

(1) Verbr., 18 November 1946 (An·. Ve•·b•·., 
1946, blz. 395; Bull. en PASIC., 1946, I, 429) en 
nota. 

n3chtsgeb·ied; cle p1·oc1we~w des Konings 
en cle ntadkamer zijn niet bevoe,qd, de 
ee1·ste om een nie1twe beschilcking te 
vo1·deren, de tweede om ze te vellen. 

(PROCUREUR-GENERAAL TE BRUSSEL, 
T. c ... ) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied, uit
gaande van de Procureur-Generaal bij 
het Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat de Raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, 
bij beschikking del. 12 December 1945, 
Pierre-Ferdinand 0 ... , fabriekwerker, ge
huisvest te Tweebeek, naar de Oorrec
tionele rechtbank te Nijvel verwezen 
heeft, om, te Tweebeek : 1° in 1943, 1944 
en 1945, talrijke malen, een aanranding 
der eerbaarheid, zonder geweld noch be
clreiging, ite hebben gepleegd op de per
soon of met behulp van de persoon. van 
Ohristiane-Augusta 0 ... , minderjarige, die 
de volle leeftijd van zestien jaar niet had 
bereikt, geboren zijnde op 7 Juli 1929, 
met de omstancligheid dat de plichtige 
een bloedverwant in omdaande linie was; 
2° in Juni 1945, een aanrancling der eer
baarheid, zonder geweld noch bedreiging 
te hebben gepleegd op de persoon of met 
behulp van de persoon van Armanda
Leona 0 ... , minderjarige, die de volle 
leeftijd van zestien jaar niet had bereikt, 
geboren zijnde op 11 Juni 1931, met de 
omstancligheid dat de plichtige een bloed
verwant in opgaande linie was ; 3° in 1943, 
1944 en 1945, in 'het. openbaar de zeden te 
hebben geschonden door handelingen 
welke de eerbaar~heicl kwetsen, dit, in 
aanwezigheid van Augusta-Ohistiane 0 ... 
en van Armanda-Leona 0 ... , onderschei
denlijk geboren op 7 Juli 1929 en 11 Juni 
1931, minder clan zestien j aar oud ; 

Dat cle Oorrectionele Rechtbank te Nij
vel, op 16 Februari 1946, zich onbevoegd 
verklaarde daar de elementen van de 
bunclel en het ter tereclitzitting gedaan 
onderzoek bewezen dat een ten minste 
van de feiten, begaan in 1943, v66r 7 Juli 
1943, op de persoon van Armancla-Leo
nie 0 ... , van wie de betichte een bloecl
verwant in epgaande linie is, de misclaad 
van verkrachting uitmaakt luiclens arti
kelen 375, alinea 4, en 377, alinea 6, van 
het Strafwetboek, daar het slachtoffer, 
op het ogenblik van de daad, de voile leef
tijcl van viertien jaar niet had bereikt; 
clat het vonnis, ten gevolge van materiele 
verg·issing, aan het slachtoffer de. voor
namen geeft van Armanda-Leona, in 
plaats van Ohristiane-Augusta; 

Overwegende dat· de raadkamer, op 
3 April 1946, verzachtende omstandighe
den aannemende, clezelfde Pierre-Ferdi-
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nand C... naar de Correctionele Recht
bank te Nijvel verwees, om te Tweebeek, 
kanton Nijvel, in 1943, v66r 7 Julil943, 
de daad van vleeselijke gemeenschap tus
sen de seksen te hebben gepleegd op de 
persoon van Christiane-Augusta C ... , 
kind dat de volle leeftijd van veertien 
jaar niet had bereikt, geboren zijnde op 
7 Juli 1929, met de omstandigheid dat de 
plichtige een bloedverwant was in op
gaande linie ; 

Dat de Oorrectionele Rechtb_ank te Nij
vel op 6 Juli 1946, verklarende tevens 
kennis te hebben van de beschikkingen 
del. 12 December 1945 en 3 April 1946, en 
oordelende dat de feiten uit eenzelfde mis
dadig inzicht voortsproten, de betichte 
veroordeelde tot een enkele gevangenis
straf van drie jaar; 

Overwegende dat het Hof van beroep 
te Brussel, op 16 April 1947 uitspraak 
doende op het hoger beroep ingesteld door 
de betichte en door het openbaar ministe
rie tegen het vonnis del. 6 Juli 1946, de 
beslissing a qtto te niet deed en zegde 
dat de Rechtbank te, Nijvel, die zich op 
16 Februari 1946 onbevoegd had ver
klaard, geen kennis meer kon nemen van 
dezelfde feiten ten laste van dezelfde be
tichte, door een nienwe beschikking van 
de raadkamer, en zij dns onbevoegd bleef; 

Overwegende dat die beslissingen in 
kracht van gewijsde zijn gegaan en een 
geschil van rechtsgebied doen ontstaan 
dat de rechtsbedeling belemmert; 

Overwegende dat nit de stnkken der 
rechtspleging schijnt te blijken dat de 
feiten I, ten laste van 0 ... , bevatten, na
melijk een of meerdere daden van vleese
lijke gemeenschap tussen de seksen be
gaan in 1943, v66r 7 Juli, op de persoon 
van Ohristiane-Angusta 0 ... , kind meer 
dan tien jaar oud, dat echter de voile leef
tijd van veertien jaar niet had bereikt, 
geboren zijnde op 7 Juli 1929, met de om
standigheid dat de betichte een bloedver
want van het slachtoffer was in op
gaande linie ; 

Dat die feiten, in de beschikking tot 
verwijzing del. 12 December 1945 om
schreven als aanrandingen der eerbaar
heid zonder geweld noch bedreiging, en 
als dusdanig strafbaar met dwangarbeid 
van tien tot vijftien jaar, onder hun 
nienwe omschrijving strafbaar zijn met 
dwangarbeid van zeventien tot twintig 
jaar (Strafwetboek, artt. 375, al. 4, en 377, 
al. 6) ; 

Dat deze verzwaring van de betichting, 
voortspruitende nit de ter correctionele 
terechtzitting overgelegde elementen, en 
al de ten laste van betichte gelegde feiten 
als verknocht voorkomende, die rechtbank 
zich terecht, bij vonnis del. 16 Februari 
1946, onbevoegd heeft verklaard om van 
de feiten, sam:en genomen, kennis te ne~ 
men; 

Overwegende dat het de raadkamer, 
welke bij beschikking dd. 12 December 
1945 haar jurisdictie had uitgeput, niet be
hoorde, daarna, op vordering van de pro
cureur des Konings, kennis te nemen van 
dezelfcle feiten of van een deel er van, en 
dat zij niet bevoegd was om er de recht
sprekende rechtsmacht opnieuw kennis 
van te doen nemen ; 

Om die redenen, het rechtsgebied re~ 
gelende, vernietigt de beschikkingen dd. 
12 December 1945 en 3 April1946, behalve 
in zover de eerste beschikking beslist dat 
de feiten I, begaan vanaf 7 Juli 1943, en 
de feiten II, wegens verzachtende om
standigheden, slechts de toepassing van 
correctionele straffen kunnen rechtvaar
cUgen; beveelt dat onderhavig arrest zal 
overgeschreven worden in de registers 
van de Rechtbank van eerste aanleg t.e 
Nijvel en dat melding er van zal gemaakt 
worden op de kant van <;le gedeeltelijk 
vernietigde beschikking del. 12 December 
1945 en van de vernietigde beschikking 
del. 3 April 1946; verwijst de zaak naar 
de Kamer van inbeschulc1igingstelling van 
het Hof van berpep te Brussel. 

30 Juni 1947. - 2• kamer. - Voorzitter, 
H. Fauquel, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Demoulin. - Gelijlcluidende conclttsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
ad vocaa t-generaal. 

2• KAMTIJR. - 30 Juni 1947. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -_ BE
KLAAGDE BEWEBENDE DAT HIJ GEDWONGEN 
WERD IN EEN VIJANDELIJKE FOBMATIE TE 
TREDEN. ~-ARREST VASTSTELLENDE DAT BE
KLAAGDE Ell VRIJWILLIG IN GETREDEN'-IS. 
ANTWOORD OP- DE CONCLUSIES. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
Sl'RAFZAKEN. - MIODEL EEN GEBREK AAN 
ANTWOORD OP DE CONCLUSIES IN RET ARREST 
AANVOEREND. - ARREST NAAR DE REDENEN 
VAN DE EEBSTE RECHTER VERWIJZENDE. -
REDENEN DE CONCLUBIES BEANTWOORDEND. 
- MIDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN ~'F;ITE. 

1 o Beantwoonlt de bewering van be
lclaagde dat hij gedwongen werd in een 
1'ijandelijlce [01·matie te treden, het ar-
1'est dat vaststelt dat het vrijwillig is 
en vanaf 19.'FQ dat belclaagde in deze [01'
ma.t'ie get·reden is. 

2° 1J!Iist g1·ondslag in feite, het middel dat 
aan het an·est veTwijt een in conclttsies 
voo1·geb1'acht verweer niet te hebben 
beantwoord, dan wanneeT het arrest 
naaT de 1·edenen van de eerste rechter 
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verwijst, die rlit ver·weer beantwoord 
heett (1). 

(EMONTS, T. GEHLEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 April 1947 gewezen door het 
Militair Gerechtshof, zetelende te Luik; 

.A.angaancle de voorziening van Hennen : 
Voor zover de voorziening gericht is 

tegen de beslissing gewezen op de pu
blieke vordering· : 

Overwegende dat de substantfele of op 
straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Over de burgerlijke vordering : 
Overwegende dat aanlegger tot staving 

van zijn voorziening geen enkel middel 
inroept en clat het .Ilof er van ambtswege 
geen opwerpt ; 

.A.angaande de voorziening van Emonts 
Voor zover de voorziening gericht is 

tegen de beslissing gewezen op de publieke 
vordering : 

Over het middel, schending van arti
kel 97 der Grondwet, doordat het arrest 
geen antwoord heeft verstrekt op de con
clusies van aanlegger, die staande hield 
dat er geen misdrijf was tegen arti
kel 118bis van het Strafwetboek, omdat 
hij, wegens de aanhechting van de·groncl-· 
gebieden van Eupen, Malmecly en Mores
net door de vijand, gedwongen werd de 
daad te verrichten welke hem verweten 
wordt: ' 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
clat de aanlegger, vrijwillig en vanaf 1940 
in de Duitse S. .A.. is getreclen; 

Dat het, aldus, een gepast antwoord ver
strekt op de conclusies van aanlegger en 
dat het middel in feite niet opgaat; 

Over het middel : schending· van arti
kel 97 der Grondwet, doordat het arrest 
geen antwoord verstrekt heeft op de con
clusies van aanlegger, clie staande hielcl 
clat .er · g·een inbreuk was op artikel 121bis 
van het Strafwetboek, omdat het feit niet 
door hem ter kennis van de vijand wercl 
gebracht en clat zijn tussenkomst ·niet 
deze van een aanklager, doch van een ge
tuige- was geweest : 

Overwegende dat de aanlegger slechts 
tot een enkele straf werd veroorcleeld we
gens inbreuk op artikel 118bis van het 
Strafwetboek en wegens inbreuk op arti
kel 121bis van hetzelfde wetboek; 

Dat het middel, ware het zelfs gegrond, 
de verbreking niet zou kunnen medebren-

(1) Zie verbr., 2 Juni 1947 (zie hager, 
blz. 177; Bull. en PASIC., 1947, I, 226); 23 _Juni 
1947 (BJ.tll. en PAsiC., 1947, I, 289). Verge!. 
verbr., 16 October 1941 (Bttll. en ,PASIC., 1941, 
I, 378) .. 

gen van de op de publieke vordering ge
wezen beslissing, da-ar de uitgesproken 
straf zou gerechtvaardigd zijn door de 
veroordeling hoofdens inbreuk op arti
kel 118bis van het Strafwetboek; dat het 
dus, dienaangaande, niet ontvankelijk is 
(Wetboek van Strafvordering, artt. 411 
en 414) ; 

Overwegende dat het middel, voor zo
ver het gericht is tegen de op de vordering 
der burgerlijke partij gewezen beslissing, 
in feite niet opgaat; , 

Overwegende dat het arrest, wat de in
brenk op artikel 121bis van het Strafwet
boek betreft, uitdrukkelijk naar de rede
nen van de eerste rechter verwijst; dat 
deze in zijn vonnis vastgesteld had « dat 
Emonts v66r de Duitse overheden niet 
geaarzeld heeft feiten te bevestigen welke 
hij als onjuist kende en dat hij gehandeld 
heeft met het klaarblijkelijk inzicht tot 
de veroordeling van Gehlen te komen ll ; 

Dat, alclus, de rechter over de grond 
op gepaste wijze de conclusies van aan
legger heantwoorclt, door hierop te wijzen 
dat cleze zich niet vergenoegcl heeft ge
tuigenis af te leggen over een door de 
vijand gekend feit, doch v66r de vijand 

- onjuiste feiten bevestigd heeft ten einde 
tegen de burgerlijke partij de toepassing 
nit te lokken, door de vijand, van strenge 
maatregelen; 

En overwegende, voor 't overige, dnt, 
· wat de op de publieke vordering. gewezen 
: beslissing betreft, de substantH~le en op 
. straf van nietigheid voorgeschreveri rechts-

vormen werden nageleefd en da t de be-· 
· slissing overeenkomstig de :wet is; dat, 
wat de op de vordering van de burger-

. lijke partij gewezen beslissing betreft, de 
aanleggers tot staving van hun voorzie
ningen geen bijzonder midclel inroepen en 
dat het Hof er van ambtswege geen op·· 
werpt· 

Om 'die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt de aanleggers tot de 
kosten. 

30 Juni 1947. - 2" kamer. - Voonzitte1·, 
H. Fauquel, voorzitter. - Verslaggever, 

· H. Vitry. - Gelijklwidenfle conavusie, 
H. Raoul Hayoit cle Termicourt, eerste 
aclvoca·at-generaal. -

2" KAMER. - 30 Juni 1947. 

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. -
STRAFZAKEN. - MIDDEL DE RECHTER OVER 
DE GROND VERWIJTENDE NIET TOT EEN TEGEN
OVER ELKANDER STELLEN EN VERHOOR VAN 
GETUIGEN TEN ONTLASTE 'l'E ZIJN OVERGEGAAN. 
- TEGENOVER ELKANDER STELLEN EN VER
HOOR NIET GEVRAAGD. - GEEN SCHENDING 
VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING, 
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Sohendt de reohten van de verdediging 
-niet, het a1·rest van veroo1·deling gevelcl 
zonder dat er tot een tegenover elkan
der stellen en tot een ve1·hoo1· van ue
t1tigen ten ontlaste ove1·gegaan werd, 
dan wan1we1· geen aanvraag tot tegen
over ellcander stellen of tot een ve1·l!oo1· 
van get1tigen door belclaagde bij de 
mohteT oveT de gmnd aanhangig we1·d 
gemaalct (1). 

(SEPTON, 'l'. BEHEER VAN FINANCIEN.) 

ARREST, 

HET HOF; -- Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 lVIei 1947 gewezen door het 
:Militair Gerechtshof, zetelende te Luik; 

Voor zover de voorziening gericht is 
tegen de op de publieke vordering gewe
zen beslissing : 

Over het middel, schending van de rech
ten der verdediging, doordat de aanlegger 
tegenover geen enkele getuige ten laste 
werd gesteld en het horen van getuigen 
ten ontlaste niet bekomen heeft : 

Overwegende dat uit geen stuk, waarop 
het Hof acht kan slaan, blijkt dat de aan
legger het tegenover elkander stellen of 
het horen van getuigen aan de rechter 
over de grond zou gevraagd hebben; 

Overwegende dat, voor 't overige, de 
memorie slechts bescl10uwingen van fei
telijke aard inroept die aan het toezicht 
van het Hof ontsnappen; 

En overwegende dat de substantiE:\le of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen wel,'den nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

Voor zover de voorziening gericht is 
tegen de op de burgerlijke vordering ge
wezen beslissing : 

Overwegende dat de aanlegger geen bij
zoncler middel inroept en dat het Hof er 
van ambtswege geen opwerpt ; 

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

30 Juni 1947. - 2• kamer. - Voo1·zitter, 
H. Fauquel, voorzitter. -- Verslaggever, 
H. Vitry. - 'G-elijlclu·idende oonohtsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 30 Juoi 1947. 

VOORLOPIGE HECHTENIS. - WET VAN 
20 APRIL 1874, ARTIKEL 5. - VEREISTEN 
VAN RET OPENBAAR BELAi'IG.- KUNNEN VOORT
SPRUITEN UIT DE SOCIALE STOORNIS EN DE 

(1) Verbr., 7 October 1946 (Arr. Ye1·br., 1946, 
blz. 320; Bull. en PASIC., 1946, I, 348). 

KRENKING VAN RET ALGEMEEN GEVOEL WELKE 
DE INVRIJHEIDSTFLLING ZOU VE1WORZAKEN. 

De wet van 20 April 1874 ve1·biedt de on
derzoelcsge1·eohten niet de handhaving 
van de hechtenis van de belclaagde als 
doo1· het openbaar belang veTeist te be
scho·wwen, wanneer de feiten, wellce 
laatstgenoemde ten laste gelegd wo1·den, 
een zo e·rg Jca1·akte1· ve1·tonen dat de 
i'f}vrijheidsteUing een sociale stoo1·nis 
zo1t ve1·welcken en noodzalcelijk hot al
gemeen gevoel 1c1·enlcen (2). (Wet van 
20 April 1874, art. 5.) (Stilzwijgende 
oplossing.) 

(RODRIGUE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 April 1947 gewezen door de 
Kamer van inbeschuldigingstelling van 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel, schending van 
artikel 97 van de Grondwet, van artike
len 1317 tot 1320 van het Burgerlijk Wet
boek over het geloof dat dient gehecht 
aau de conclusies, en van artikel 5 van 
de wet van 20 April 1874, doordat, eerste 
onderdeel, het arrest geen juist antwoord 
gegeven heeft op de conclusies van aan
legger en doordat, tweede onderdeel, de 
reclen gegeven door het arrest om te recht
vaarcligen clat de aanlegger in staat van 
hechtenis client gehouden, toepasselijk is 
op al de gevallen waarin een persoon ver
volgcl worclt voor eeu inbreuk welke met 
meer clan clrie maanclen gevangenisstraf 
strafbaar is : 

Wat het eerste onderdeel van het mid
del betreft : 

Overwegende dat, in regelmatig ¥e
nomen conclusies v66r de kamer van m
beschulcligingstelling, de aanlegger be
twistte dat er in onderhavig geval, een 
reden van pubiiek belang bestond die het 
behoud van de hechtenis vereist; 

Overwegencle dat het arrest vermeldt 
« dat de bestr:crifing van de misdaden en 
wanbedrijven een publiek belang van 
eerste orde is; dat die bestrwffing dwm
gend vereist dat de aanlegger in staat 
van voorlopige hechtenis wordt gehouden; 
dat inclerdaacl, de zwaarwichtigheid. der 
feiten, te zijnen laste gelegd, zodanig .i~, 
dat zijn invrijheiclstelling noodzakellJk 
de sociale orde en het publiek gevoel zou 
benadelen, )) ; 

Dat dit antwoord door geen enkele dub
belzinnigheid is aangetast en op de con
clusies past; dat de aanlegger niet be
paalt waarin het arrest het geloof, dat 

(2) Sic verbr., 3 November 1941 (Arr. Verbr., 
1941, blz. 228; Bull. en PAsrc., 1941, I, 413, en 
de nota 2). 
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aan die conclusies client gehecht, geschon
den heeft; 

W at het tweede onderdeel van het mid
del betreft : 

Overwegende dat het arrest, beslissende 
om reden van de bijzonclere gewichtigheid 
der feiten ten laste van aanlegger gelegd, 
en van de storing die zijn invrijheid
stelling zou kunnen medebrengen voor de 
sociale orde en voor het. publiek gevoel, 
dat het publiek belang het behoud van de 
hechtenis vereist, in tegenstelling met wat 
het middel aanvoert, zijn beweegreden 
steunt op omstandigheden eigen aan de 
zaak waarin het uitspraak doet; 

Dat alzo, in elk van zijn onderdelen, 
het midclel in feite niet opgaat; 

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 ; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

30 Juni 1947. - 2° kamer. - Voorzitter, 
H. Fauquel, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Vitry. - GeUjkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Beeck
man (van de Balie bij het Hof van beroep 
te Brussel). 

2° KAMER. - 30 Juni 1947, 

1 o REDENEN VA...~ DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - NEER· 
LEGGEN VAN BESLUITEN. - VASTGESTELD 
DOOR HET PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHT
ZITTING. - GEEN VERPLICHTING HET NEER
LEGGEN IN HET ARREST VAST TE STELLEN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STHAFZAKEN. - VERWEER 
IN BESLUITEN VOORGEBRACHT. - VREEMD 
AAN DE ENIGE FElTEN DOOR HET AHREST TE
GEN DE CONCLUDEHENDE PARTIJ WEERHOUDEN. 
- GEEN VERPLICHTING HET TE BEANTWOOR
DEN. 

1o Het neerleggen van concl~tsies door be
klaagde wo1·dt regelmatig door een mel
ding van het proces-verbaal van cle te-
1"echtzetting vastgesteld; geen enkele 
wetsbepaling sch1·ijjt voo1· dat het ar-
1·est van ve1·o01·deling dergelijlce mel
cling zo~t bevatten (1). 

2° Wannee1· een doo1· beklaagde in oonclu
sies voorgebracht ve1·weer m·eemd is aan 
de enige do01· het a1"1"est tegen hem 

(1) Raadpl. verbr., 28 Maart 1938 (Bull. en 
PAsrc., 1938, I, 118) en nota 5; 26 Mei 1944 
(ibid., 1944, I, 359). 

weerho~tclen jeiten, moet het door dit 
laatste niet beantwoonZ worden (2). 

(MESTER, T. BEHEER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 Mei 1947 door het Militair 
GereGhtshof, zetelende te Brussel, · gewe
zen; 

Over het eerste midclel, afgeleid hieruit 
dat, noch in de redenen, lioch in het be
schikkencl gedeelte van het bestreden ar
rest, melding wordt gemaakt van de neer
legging van de door aanlegger ter te
rechtzitting van 3 Mei 1947 genomen con-
clusies : · 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de door het militair gerechtshof op 
3 Mei 1947 gehouden terechtzitting ver
meldt dat de raadsman van de aanlegger, 
na voorlezing, twee geschreven conclusies 
neerlegt tot staving van zijn pleidooi; 
dat aldus, de neerlegging van conclusies 
regelmatig wercl vastgesteld, geen enkele 
wetsbepaling voorschrijvende dat het ar
rest zelf vermelding vali die neerlegging 
zal bevatten; 

Dat het middel in rechte niet opgaat; 
Over het tweede middel, hieruit afge

leid dat het bestreclen arrest geen ant
woord verstrekt op het algemeen gedeelte 
van cle conclusies, waarbij werd staande 
gehouden dat de Utmi van haar oprichting 
af en tot de bevrijding van het grond
gebied geen organisme is geweest dat 
's vijands politiek of plannen in de hand 
heeft gewerkt en dat wie ook deel uitge
maakt heeft van Utmi niet kan be
schouwd worden als persoonlijk 's vijands 
politiek te hebben gediend : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
hierop wijst dat de aanlegger, - syndi
cale leicler, << die zijn steun aan de wer
king van Utmi heeft gebracht en behou
den, naclat Devlo voorzitter benoemd was 
van dat organisme, en, inzonderheid, na 
28 Januari 1943, steun die het gezag dat 
hij in de syndicale wereld genoot aanzien
lijk maakte, 's vijancls politiek of plannen 
in de hand heeft gewerkt; 

Dat, aldus, de bestreden beslissing, ener
zijcls, de omstancligheid bepaalt van fei
ten en van tijd welke aan Utmi het karak
ter heeft gegeven van een organisme dat 
's vijands politiek en plannen in de hand 
heeft gewerkt, en, anderzijds, als het mis
drijf uitmakencle beschouwt, niet het een
voudig feit tot cle Utmi te zijn toegetre
clen, cloch het ·feit, op het gepreciseercl 
tijclstip, « aan de werking van Utmi zijn 

(2) Verbr., 5 Juni 1939 (B'-"ll. en PASIC., 

1939, I, 275); 18 Maart 1942 (ATr. VeTbr., 19,12, 
blz. 28; Bull. en PASIC., 1942, I, 67). 
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steun te hebben gebracht of behouden, 
steun die het gezag, dat aanlegger genoot, 
aanzienlijk maakte )} ; 

Overwegende, bijgevolg, dat de conclu
sies van aanlegger een. gepast antwoord 
hebben gekregen en dat het middel in 
feite niet opgaat; 

Over het derde middel, hieruit afgeleid 
dat de motivering niet volstaat wat de ten 
laste van aanlegger we~rhouden betich
ting betreft, daar het militair gerechtshof 
de functie niet bepaalt welke Mester in 
de Utmi na 28 Januari 1943 zou bekleed 
hebben, dan wanneer de aanlegger staande 
hield dat hij, noch als titelvoerende, noch 
in feite, een syndicale functie heeft uit
geoefend: 

Overwe-gende dat het bestreden arrest 
· als strafbaar element niet weerhoudt de 
feitelijke inbreuk, welke syndicale functie 
ook in de Utmi te hebben · vervuld, doch 
wel het. feit zijn steun aan de werking 
van de Utmi te hebben verleend of be
houden ; dat, zo het zinspeelde op !let ge
zag, waarvan, de aanlegger_ in de syndi
cale wereld genoot, het enkel was om 
het belang van de .door hem aan de w'er
king van de Utmi verleende steun te ken
merken; 

Overwegende dat, voor het overige, het 
middel slechts de beoordeling bestrijdt 
welke het arrest over de feitelijke ele
menten der zaak geeft; dat de souvereine 
beoordeling van de rechter over de grond 
aan het toezicht van het H<if van verbre
king ontsnapt; 

Dat ·het middel niet kan· aangenomen 
worden; 

En overwegende, - wat de beslissing 
over de publieke vordering betreft, ~ dat 
de substantii~le of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

En overwegende, - wat de beslissing 
over de burgerlijke vordering betreft, ~ 
dat aanlegger geen bijzonder middel aan
voert en dat het Hof er van ambtswege 
geen opwerpt ; , 

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

30 Juni 1947. - 2" kamer. - Voo1·zitter, 
H. Fauquel, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Giroul. - Gelijkl~tidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. ~ Pleiter, H. Coune
son (van de Balie te Bergen). 

2• KAMER. - 30 Juni 1947, 

MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - VOORZIENING DOOR BE
KLAAGDE. ~ MIDDEL AANVOEREND DAT DE DURo 

VERBR., 1~47. ~ 16 

GERLIJKE PARTIJ NIET GELDIG VOOR DE EERSTE 
RECHTER VERTEGENWOORDIGD WERD. - VOOR . 
DE EERS'l'E MAAL VOOR HET HOF VAN ·VERBRE
KING VOORGEBRACHT. - MIDDEL NIET ONT
VANKELIJK. 

Mag niet vom· de ee1·ste maalvoo1· het Hof 
voo1·gebracht wo1·den, het middel hien1.it 
genomen dat tie bu1·ge1·Ujke partij niet 
geld·ig v66r de eerste 1·echter ve1·tegen
woo1·digd werd (1). (Wet van 29 April 
1806, art. 2.) 

(ZOMERS, T, BEHEER VAN FINANCIEN.) 

ARREST, 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 April 1947 gewezen door het 
Militair Gerechtshof, zetelende te Luik, en 
bestreden enkel wat de op de burgerlijke 
vordering gewezen beslissing betreft ; 

Over het enig middel tot verbreking, 
schending van artikelen 97 van de Grond
wet, 1319, 1320, 1321 van het Burgerlijk 
W etboek, 202 en volgende van het W etboek 
van strafvordering; 63, 183 en volgende 
van hetzelfde wetboek; 15 en 16 van de 
wet·dd. 17 April1878, doordat uit de stuk
ken van de zaak blijkt dat de Belgische 
Staat, v66r de Inijgsraad, niet regehnatig 
vertegenwoordigd, werd, daar geen wets
bepaling aan de pleitbezorger, die voor de 
Staat heeft waargenomen, de macht ver
leent te vertegenwoordigen en te beslui
ten, zonder van een bijzondere lastgeving 
te doen blijken, en dat dit gebrek niet 
kon hersteld worden door een regelmatige 
vertegenwoordiging van de burgerlijke 
partij v66r het militair gerechtshof : 

Overwegende dat uit geen stuk van de 
rechtspleging, waarop het Hof acht kan 
slaan, blijkt dat de regelmatigheid van de 
aanstelling der burgerlijke partij v66r 
de rechter over de grond het voorwerp 
is geweest van om het even welke betwis
ting; 

Overwegende dat het middel, voor de 
eerste maal ingeroepen v66r het Hof van 
verbreking en zonder verband met de 
openbare orde, nieuw en, bijgevolg, niet 
ontvankelijk is; 

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

30 Juni 1947. - 2• kamer. - Voo1·zittm·, 
H. Fauquel, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Demoulin. - Gelijlcluidende conqlusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaa]. 

(1) Y.erbr., 6 Mei 1940 (Bull. en PAsiC., 1940, 
I, 139) ; 30 September 1946 (ibid., 1946, I, 3H). 
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2• KAMER. - I Juli 1947. 

INKOMSTENBELASTINGEN. AAN-
VULLENDE PERSONELE BELASTING. - TRIU'T 
ALLEEN DE INKOMSTEN WAARVAN DE BELAS
TINGPLICHTIGE HET GENOT WERKELI.JK BE
KOMEN HEEFT. - VENNOOTSCHAPPEN ONDER 
GEMEENSCHAPPELIJKE NAAM. - BESLUIT VAN 
2 MAART 1942, ARTIKEL 3. - VOORBEHOU
DEN WINSTEN BESCHOUWD ALS AAN DE VEN
NOTEN TOEGEKEND. - AANDEEL VAN ELKEEN 
VAN DE VENNOTEN ONDERWORPEN IN ZIJNEN 
HOOFDE, HETZIJ AAN DE BEDRIJFSBELASTING, 
HETZIJ AAN DE MOBILIENBELASTING. - VEN
NOTEN NIET GETROFFEN DOOR DE AANVULLENDE 
PERSONELE BELASTING VOOR DIT AANDEEL IN 
DE WINSTEN W AAROVER ZIJ NIET WERKE
LIJK BESOHIKT HEBBEN. 

·w o1·den alleen getmffen doo1· de aanmtl
lende personele belasting, de inlcomsten 
waa1·van de belastingplichtige werlce
Ujlc het _qenot belcomen heett. Door te 
bepalen flat, in de vennootschappen on
de1· gemeenschappelijlce naam, de voor
behouden winsten als aan de vennoten 
toeyelcend zouden beschouwd wo1·den ~n 
dat het deel van ellceen van deze laat
sten, in zijnen hoojde, hetzij aan de 
becl-1-ijfsbelasUng, hetzij aan ae mobi· 
Winbelasting zo~t onde1·wo1·pen worden, 
heejt a1·Ulcel 3 van het besluit van de 
sec1·etaris-genemal van het Ministe1·ie 
van financiiin in dato van 2 Maart 1942, 
niet bedoeld dat de vennoten oolv aan de 
aanvullende pe1·sonele belasting zouden 
onderworpen wonlen voor dit aandeel 
in de winsten waa1·ove1· zij niet we1·
lcelijlv hebben beschilct. (Op 31 Juli 1943 
samengeschakelcle wetten betreffencle de 
inkomstenbelastingen, art. 35, § 4, en 
art. 39.) · 

(VANDEPUTTE, WEDUWE ROTHLISBERGER, 
T. BEHEER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

· HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 October 1945 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over het enig middel, schending van 
onderstaande artikelen cler wetten betref
fend de belastingen op de inkomsten, sa
mengeschakelcl bij besluit van de secre
taris-generaal van het Ministerie van 
financien op 31 Juli 1943, artikel 35, § 4 
(art. 3 van het besluit van de secretaris
generaal van het Ministerie van finan
cHln del. 2 Maart 1942) ; 37, § 1; 39, eerste 
lid; 41, eerste lid; 42, meer in het bijzonder 
zijn clercle paragraaf (art. 6 van het besluit 
van de secretaris-generaal van het Minis
terie van financien del. 2 Maart 1942), 
schencling van artikel 97 van de Gronclwet, 
doorclat het arrest beslist clat de niet ver
cleelde winsten der vennootschap onder 
gemeenschappelijke naam « Vancleputte en 

Rothlisberger >> onderworpen ZIJn aan de 
aanvullencle personele belasting in hoofde 
cler vennoten, clan wanneer artikel 35, 
§ 4, voormelcl het geheel van de door een 
vennootschap onder gemeenschappelijke 
naam gemaakte winsten slechts be
schouwt als aan de vennoten toegekend 
voor het vestigen der mobilHlnbelasting 
en cler bedrijfsbelasting, en clat, in strijd 
met wat het aangeklaagcl arrest beves-. 
tigt, de wijziging welke artikel 6 van het 
besluit van 2 Maart 1942 brengt aan § 3 
van artikel 42 cler samengeschakelde wet
ten op de bedrijfsinkomstenbelastingen, 
klaarblijkend niet tot doel had en niet 
voor gevolg kon hebben de niet werkelijk 
aan de vennoten toegekencle winsten te 
onderwerpen aan de aanvullende perso
nele belasting, wijl het enig doel van het 
artikel, zowel v66r als na de bij besluit 
van 2 Maart 1942 er aan gebrachte wijzi
ging, . enkel was te bepalen aan welk 
dienstjaar de winsten toegekencl aan de 
actieve vennoten in de door het artikel 
aangeduide vennootschappen, moeten ge
heclit worden, en wijl de aimvullencle per
sonele belasting enkel de inkomsten tref
fen kan die de vennoten werkelijk hebben 
ontvangen, clie ze hebben genoten of.waar
over ze hebben beschikt (artt. 39 en 41), 
wat de voorbehouden winsten uitsluit, 
welke in het patrimonium der vennoot
schap bleven : 

Overwegende dat, volgens artikel 3 van 
het besluit van de secretaris-generaal van 
het Ministerie van financien del. 2 Maart 
1942 tot wijziging van artikel 35, •§ 4, van 
de samengeschakelde wetten, in de ven
nootschappen onder gemeenschappelijke 
naam de algeheelheid van de belastbare 
winsten beschouwd wordt als toegekend 
aan de vennoten, deze persoonlijk belast
baar zijnde, hetzij in de beclrijfsbelasting 
(werkende vennoten), hetzij in de mobi
lienbelasting (niet werkende vennoten) ; 

Overwegende dat de wet op de inkom
stenbelastingen gesteund is op het prin
cipe clat de belasting verschuldigd is door 
het lichamelijk- of zedelijk wezen waar
aan de inkomsten zijn te beurt geval
len; 

Overwegende dat het hierboven vermeld 
artikel 3 van dat principe afwijkt doch 
enkel wat de mobilien- en bedrijfsbelas
ting betreft; dat clit artikel, door het feit 
dat het een uitzonderingsbepaling is eng 
client geinterpreteerd; dat zijn toepasc 
singsfeer, wijl ze door zijn tekst en door 
de plaats, welke het in het kader der sa-. 
mengeschakelde wetten inneemt, beperkt 
is tot de bedrijfs- en mobilienbelasting, 
niet kan uitgebreid worden tot de aanvul
lende personele belasting ; 

Overwegende dat deze laatste belasting 
niet bijkomstig is van de J;llObilien- of be
clrijfsbelasting; dat ze een bijzondere, 
onafhankelijke belasting uitmaakt, onder-
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worpen aan eigen regelen omschreven in 
artikelen 37 en volgende van de samen
geschakelde wetten; 

Overwegende dat artikel 39, dat de zet
ting er van aanduidt, door het besluit 
dd. 2 Maart 1942 niet gewijzigd is ge
weest; 

Overwegende dat, volgens die bepaling, 
de aanvullende personele belasting de be
lastingplichtige treft op grond van de in
komsten welke hij in de loop van het 
vorig jaar heeft genoten of waarover 
hij gedurende die tijd heeft beschikt; dat 
daaruit blijkt dat, aan die belasting aileen 
onderworpen zijn, de inkomsten die het 
patrimonium van de belastingschuldige 
komen verrijken; 

Overwegende dat de zin van de wet 
duidelijk is; dat hij nog nader bepaald 
wordt door het verslag aan de Koning 
dat het koninklijk besluit dd. 22 Fe
bruari 1935 voorafgaat en luidens welk 
«de personele belasting de belastingplich
tige moet treffen volgens zijn gezamen
lijke personele mogelijkheden, d. w. z. 
zijn werkelijke belastingmogelijkheden Jl; 

Overwegende dat de persoonlijke, wer
kelijke belastingmogelijkheden van de 
belastingplichtige zich niet uitstrekken 
tot de inkomsten welke in. het patrimo
nium van de vennootschap gebleven zijn 
waarvan ze de reserves hebben verhoogd, 
dan wanneer de belastingplichtige ze niet 
geniet noch er over beschikt; 

Overwegende dat artikelen 40 en volgen
den zich er bij beperken voor elke kate
gorie van inkomsten de wijze van schat
ting en de datum van toekenning te be
palen binnen het kader van het bij arti
kel 39 bepaald principe; 

Overwegende dat artikel 6 van het be
sluit del. 2 l\1aart 1942 tot wijziging van 
artikel 42, § 3, der samengeschakelde 
wetten, de draagwijdte niet heeft welke 
het bestreden arrest er a an geeft; dat 
het, ver van een nieuwe ·grondslag van 
belasting te vestigen, tot enig doel heeft 
die bepaling in overeenstemming te bren
gen met artikel 35, § 4; dat het, vreemd 
aan de zetting van de belasting, zich be
perkt, zowel v66r als na de wijziging, tot 
de bepaling van het belastingdienstjaar; 

Overwegende dat niets toelaat te menen 
dat de opsteiler van het besluit heeft wil
len afwijken van het principe van arti
kel 39, volgens welk aileen die inkomsten 
aan de aanvuilende personele belasting 
onderworpen zijn, waarvan ·de belasting
plichtige het genot werkelijk bekomt; 

Overwegende dat het ten anderen niet 
te begrijpen is dat de belastingplichtige, 
reeds getroffen, hetzij door de bedrijfs
belasting, hetzij door de mobilH\nbelasting, 
wegens inkomsten welke hem niet te beurt 
vallen, wegens diezelfde inkomsten nog 
zou moeten onderworpen worden aan de 
personele belasting, welke, gezien liaar 

progressief karakter, zover zou kunnen 
gaan dat ze hem ·het voordeel zou kunnen 
ontnemen van zijn andere wettig verkre
gen inkomsten ; 

Overwegende dat artikel 41 der samen
geschakelde wetten waarop de beslissing 
steunt, beslissing waarvan het bestreden 
arrest de redenen heeft overgenomen, 
met de behandelde stof geen verband 
houdt; dat het zich er bij beperkt a an te 
duiden welke onder de door de belasting
plichtige bekomen inkomsten van roe
rende kapitalen deze zijn die hij moet 
aangeven; dat het niet tot voorwerp heeft 
de door een derde ontvangen inkomsten 
aan de belasting te onderwerpen, - in de 
zaak, door de vennootschap onder gemeen
schappelijke naam « Vandeputte en Roth
lisberger JJ, - inkomsten welke de belas
tingplichtige niet genoten heeft en waar
over hij niet beschikt heeft; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door te beslissen dat aanlegger de aan
vullende personele belasting verschuldigd 
was op de door de gezegde vennootschap 
voorbehouden winsten, de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen geschonden 
heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal 
overgeschreven worden in de registers 
van het Hof van beroep 'te Gent en dat 
melding er van zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt het beheer van financfen tot 
de kosten; verwijst de zaak naar het Hof 
van beroep te Brussel. 

· 1 Juli 1947. - 2• kamer. - Vom·zitter, 
H. Wouters, raadsheer waarnemend voor- · 
zitter. - Ve1·slaggever, H. de Cocqueau 
des Mottes. - Gelijkll<idende conclu.sif!, 
H. W. J. Ganshof van der Meersch, ad
vocaat-generaal. 

2• KAMER. - I Juli 1947. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANGIFTE.- R.ECHTSPERSONEN.-:- TERMIJN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -
AANGIFTE. - TERMIJN WAAUIN ZI.T MOE'£ 
INGELEVERD WORDEN. - BESCRIKKINGEN 
VAN DWINGEND RECHT. - TE LAAT AANGIFTE. 
- STAAT GELIJK MET NIET-AANGIFTE. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. -
AANSLAG VAN AMBTSWEGE DOOR HET BEHEER. 
- RECHT DAT ONTSTAAT BIJ HET VERSTRIJ
KEN VAN DE TEHMIJN VOOR HET OVERLEGGEN 
VAN DE AANGIFTE. - TE LAAT VEHKLAHING. 
- ZONDER UITWEHKING OP HET RECHT VAN 
RET BEREER. 

4° INKOMSTENBELASTINGEJN;·
TE LAAT VERKLARING. - RECHT VOOR RET 
BEHEER GEBRUIK TE MAKEN VAN DE TER
MI.JN VAN DRIE JAAR WAAROVER RET BE-
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SCHIKT IN GEVAL VAN NIET-AANGII!'TE ZONDER 1 

VOORNEMEN DE BELASTING TE ONTDUIKEN. 
5° INKOMSTENBELASTINGEN. -

TE LAAT GEDANE AANGIFTE. - YERHOGING VAN 
BELASTINGEN ZOALS IN GEVAL VAN NIET-AAN
GIFTE, 

6° REDENEN Y AN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- DRAAGWIJDTE VAN DEVER
PLICH1'ING TE MOTIVEREN. 

1° De 1·echt8pe1·sonen moeten hun, aangifte 
in de inkomstenbelastingen aan de con
t,roleur van de belastingen ovedeggen 
binnen vijftien dagen van de goedlceu-
1'ing van de balans en van cle winst- en 
verUesrelcening; zij beschikken slechts 
over een termijn van zes maanden na 
de afsluit-ing van het boekjaa1· wannee1· 
de balans en winst- en verlies1·ekening 
niet werden goedgelceunl of te laat 
goeclgekeu1·d. (Samengeschakelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 54, § 1.) 

2° De te1·mijn, binnen wellce de aangifte 
in cle inkomstenbelastingen moet overge
legcl wo1·aen, is van dwingend 1·echt en 
de te laat geclane aangifte staat gelijlc 
met cle niet-aangifte (1). (Samengescha
kelde wetten betreffencle de inkomsten
belastingen, artt. 5B en 54.) 

3° Het behee1· mag van ambtswege de in
lcomste1~belastingen vestigen, zodra de 
termijn om cle aangifte ove1· te leggen 
1Je1·streken is; het overleggen van de 
aangifte na het ve1·strijlcen van cle ter
mijn verhinclert zullcs niet. (Samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 56.) 

4° H et overleggen van de aangifte in de 
inlcomstenbelastingen na het verstrij
lcen van de termijn ontneemt aan het be
heer cle te1·mijn niet van drie jaa1·, 
waamvm· het bescMlct, om de belastin
gen te vonleren in geval van niet-'a;an
gifte zoncle1· voornemen de belasting 
te ontcl1<ilcen. (Samengeschakelcle wet
ten betreffencle de inkomstenbelastingen, 
art. 74, al. 1.) 

5° De ve1·hoging van cle inlcomstenbelas
tingen voor het ,qeval van niet-aangifte 
is toepasselijlc ondanlcs het ove1'leggen 
van de aangifte na het vm·strijlcen 
van cle ter:mijn. (Samengeschakelde wet
ten betreffencle de inkomstenbelastingen, 
art. 57.) 

6° De verplichting de arresten te moti
veren is een louter jo1·meel vereiste, 
dat nageleefd wordt, zoclra de rechter, 
op onclubbelzin'nige wijze, de 1·eden aan
geeft clie hem, al was het ten om·echte, 
er toe bewogen heeft uitsp1·aalc te doen 

(1) Zie de nota 1 in Bull. en PAsrc., 1947, 
I, 315. 

zoals hij gedaan heeft (2). (Grondwet, 
art. 97.) 

(N. V. (( ORLEY'S SPINNERIJEN ll, T. BEHEER 
VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

RET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, gewezen op 1 October 1946 door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel tot verbreking, 
schencling van artikelen 97 van de Grand
wet, 1317, 1319 en 1320 van het Burgerlijk 
W etboek; 2 der wet van 15 Mei 1846, ge
wijzigcl door artikel 5 der wet van 9 April 
1935; 54, 55, 56 (dit laatste gewijzigd door 
artikel 11 van het besluit van 2 Maart 
1942), 74, 75, alinea 1, der wetten betref
fencle de inkomstenbelastingen, samenge
schakelcl door het koninklijk besluit dd. 
12 September 1936 - en, voor zover nodig, 
clierzelfcle wetten samengeschakelcl bij de 
besluiten van 5 J uni 1941 en 31 J uli 1943; 
artikelen 2 en 6 der wet van 17 Juni 1938 
tot wederinvoering van de nationale cri
sisbelasting, en, voor zover nodig, van 
artikelen 2, lid 1, en 7 der besluiten van 
16 Juli 1941 en 31 Juli 1943 betreffende 'de 
nationale crisisbelasting, doordat, in strijd 
met de conclusies door eiseres genomen 
in haar fiscaal verhaal en v66r het hof 
van beroep, het bestreden arrest beslist 
heeft clat, omdat zij laattijclig was, de 
inkomstenaangifte van eiseres als onbe
staancle client beschouwcl en dat, clienten
gevolge, het beheer de aanslagen van 
ambtswege mocht vestigen en ze inkohie
ren, bij toepassing van artikel 74 der sa
mengeschakelde wetten, na het sluiten van 
het begrotingsjaar; wanneer het te laat 
neerleggen van een aangifte niet gelijk
staat ll_let een verzuim van aangifte en, na 
het sluiten van het clienstjaar, de navor
dering van rechten slechts toegelaten is in 
geval, hetzij van afwezigheicl van aangifte 
met een bedrieglijk inzicht, hetzij vail 
vrijwillig onvolledige of onjuiste aangifte, 
of, minstens, wanneer de belasting ont
doken wercl door het feit van de belas
tingplichtige, voorwaarden waarvan het 
bestreclen arrest het voorhanden zijn niet 
constateert : 

Overwegencle dat, blijkens de vaststellin
gen van het bestreden arrest en de regel
matig overgelegcle processtukken, de ba-, 
lans en de winst- en verliesrekening van -
het boekjaa:.: 1942-1943, afgesloten de 
31 Augustus 1943, op 27 November 1943 
goeclgekeurd werden door de algemene ver
gaclering van aanlegster; dat de aclminis
tratie een uitstel van vijftien dagen heeft 

(2) Verbr.
1

, 27 Juni 1946 (An·. Jferbr., 1946, 
blz. 247; B1(ll. et PAsrc., 1946, I, 267) en de 
nota 1. ' 
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toegestaan voor de overlegging van aan
legsters aangifte in de inkomstenbelastin
gen; 

Dat deze, gedagtekend 29 .Tanuari 1944, 
slechts op 2 Februari 1944 aan de bevoeg
de taxatiedienst toekwam, dus nadat de 
bij artikel 54, § 1 (koni:tlklijk besluit nr 14 
van 5 Juli 1939, art. 18) vastgestelde tijds
ruimte verlopen was; 

Dat, inderdaad, luidens voormeld arti
kel 54, § 1, waarvan de voorschriften ge
biedend zijn, de aangifte moet overge
legd worden binnen de vijftien dagen na 
de goedkeuring van de balans en van de 
winst- en verliesrekening, termijn die in 
voordoend geval verlengd werd met de 
tijdsruimte van het uitstel toegestaan 
door de administratie; 

Dat de rechtspersonen, verenigingen, 
groepen, slechts over een tijdspanne van 
zes maanden na het afsluiten van het 
boekjaar beschikken om hun aangifte te 
doen, in het aan de zaak vreemd geval, 
waar de balans en de winst- en verliesre
kening, hetzij niet goedgekeurd, hetzij te 
laat goedgekeurd werden; 

Overwegende dat, zodra de termijn om 
de aangifte te doen verstreken was, de ad
ministratie, naar luid artikel 56 der sa
mengeschakelde wetten, de aanslag ambts
halve mocht vestigen; 

Overwegende dat, krachtens artikel 74 
vim voormelde wetten, bij niet-aangifte 
zonder bedoeling de belasting te ontduiken 
of bij niet vrijwillig hetzij onvolledige 
hetzij onjuiste aangifte, de belasting ge
vorderd of nagevorderd mocht worden 
binnen de drie jaar ; 

Dat de aanslag, waarover het geschil 
loopt, ingekohierd werd op 26 September 
1944, dus binnen de bij artikel 74 bepaalde 
termijn; 

Dat het middel niet gegrond is; 
Over het tweede middel tot verbreking, 

schending van de in het eerste middel 
verinelde wetsbepalingen en, bovendien, 
van artikel 57 van de samengeschakelde 
wetten, doordat, in strijd met de besluiten 
door eiseres in cassatie genomen in haar 
fiscaal verhaal en v66r het hof v.an beroep, 
het bestreden arrest heeft beslist, zoncler 
op enigerlei wijze die oplossing te moti
veren, dat het beheer gerechtigd was gel
dig ten laste van eiseres belastingver
hogingen. te vestigen, bij toepassing van 
artikel 57 der samengeschakelde wetten, 
wanneer die wetsbepalingen de belasting
verhoging slechts voorziet bi.i . niet-aan
gifte of in geval van onvolledige of on
juiste aangifte, voorwaarclen die ;niet ver
vuld zijn in onderhavig geval,- vermits 
het bestreden arrest vast13telt dat eiseres 
een aangifte van inkomsten heeft neerge
legd en niet aanstipt dat cleze aangifte 
onvolledig of onjuist zou geweest zijn; 

Over het eerste onderdeel va:i:t het 
middel : 

Overwegende, met betiekking tot de be
weerde schending van artikel 97 der 
Grondwet, dat het bestreden arrest be

·slist dat het beheer de aangerekende be
lastingverhoging kon vestigen, en zijn 
beschikking op deze reden gronclt dat de 
aangifte van aanlegster te laat werd ge
daan en, derhalve, als niet bestaand client 
gehouden; 

Overwegende _ dat de verplichting, door 
artikel 97 der Grondwet aan de rechters 
opgelegd, een louter formele vereiste is, 
waaraan is voldaan wanneer de rechter 
ondubbelzinnig de reden aangeeft, die 
hem, al was het ten onrechte, er toe be
wogen heeft te beslissen zoals hij heeft 
gedaan; 

Over het tweede onderdeel van het 
middel : 

Overwegende dat, wijl de tijdsruimte 
binnen dewelke de aangifte moet worden 
gedaan van dwingend recht is, de achter
lijkheicl van de aangifte met niet-aangifte 
gelijkstaat; 

Dat daaruit volgt dat het bestreden ar
rest heeft kunnen beslissen, z<;>nder de in 
het twe-ede middel aangewezen wetsbe
palingen te schenden, dat het beheer de 
belastingverhogingen kon vestigen f'n 
in zijn beslissing de missing mocht her
. stellen welke het desbetreffend had be
gaan; 

Dat het middel niet kan aanvaard wor
den; 

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

1 Juli 1947. - 2° kamer. - Voorzittrw, 
H. Wouters, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Simon. -
Gelijlcl1tidende oon-clusie, H. W.-J. Gans
hof van der Meersch, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, HH. van Bastelaer (van de 
Balie bij het Hof van beroep te Brussel) 
en Van Leynseele. 

1" KAMER. ~ 4 Juli 1947, 

HUUR. - 0NROEREND GOED. - VERKOOP. 
- HUURVERLENGING AANGEVRAAGD DOOR DE 
HUURDER. - BESLUIT VAN 18 NOVEMBER 
1942. - WEIGERING DOOR DE VERKRIJGER 
VAN HET ONROEREND GOEI). - MAG SLECHTS 
STEUNEN OP REDENEN ONTSTAAN NA DE YER
KRIJGING. 

W annem· een onroe1·end goed ve1'lcooht 
wordt tijclens de doo1· de eigenaar toe
gestane huur, en de hu1wder, b'ij het ve1·
strijlcen van de huur, een ve1·lenging 
e1· van lcraohtens a1·tilcel 1 1Jan het be
sl1tit van 18 Novembe1· 1942 heeft aan
gevraagd, mag de verlc1·ijge1· de ver 
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tenging sZechts weige1·en wegens 1·edenen 
ontstaan na de verlwijg·i:ng, zonder clat 
een onclerscheid dient gemaakt te W01'
aen tttssen ae rea en en voorzien bij . arti
JceZ 11 van gezegcZ beslttit en de andere 
gevallen van we·igeTing becloelcZ bij arti
Jcel .q. 

(LALLEMAND, T. GOEDERS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 18 Januari. 1944 gewezen door 
cle Rechtbank van eerste aanleg te Ver
viers, zetelende in aanleg van hoger be
roep; 

Over het enig middel, schencling van 
artikelen 1, 4, 11,· en bijzonder 11, ali
nea 3, van het besluit del. 18 November 
1942 houdende uitzonderiugsbepalingen 
van tijdelijke aard inzake huurovereen
komsten, gezegd artikel 1 vervangen door 
artikel 2 van het besluit van 15 Juli 1943 
tot toelichting en wijziging van de be
sluiten van 20 September 1940 en 18 No
vember 1942 houdencle uitzonderingsbe
palingen van tij.delijke aard inzake huur
overeenkomsten; 2 van gezegd besluit del. 
15 .Juli 1943, doordat het bestreden vonnis, 
na vastgesteld te hebben dat de verweer
der het onroerend goed, waarvan de aan
legger huurder is, aangekocht had met 

· het inzicht er een handel te exploiteren, 
beslist heeft dat er geen aanleiding be
stond om de litigieuze huurovereenkomst 
te verlengen, onder voorwendsel dat, 
welke ook de familietoestand van aanleg
ger weze, het recht van de eigenaar om 
zijn onroerend goed te bewonen of te 
exploiteren naar alle billijkheid clit van , 
de huurder, waarvan de huurovereenkomst 
contractueel verstreken is, primeert; dat 
de door de verweerder ingeroepen ge~ 
wichtige reden niet na de verkrijging van 
het onroerend goed moest ontstaan zijn 
en dat, inclien men aldus besliste men de 
zin en de economie van artikel 1l van het 
besluit del. 18 November 1942 zou misken
nen, dan wanneer deze bepaling, in klare 
en precieze bewoorclingen opgesteld, ver
meldt dat de verkrijger van het onroerend 
goed, om de weigering of intrekking der 
verlenging te rechtvaardigen, zich enkel 
kan beroepen op redenen die na de ver
krijging ziju ontstaan en dat, voor 't ove
rige, artikel 4 van het besluit del. 18 No
vember 1942 aan de rechter beveelt naar 
billijkheid uitspraak te doen, met inacht
neming van de reden van de opzegging 
':~n de respectieve toestand van de par~ 
tiJen, alsmede van de economische nood
wendigheden : 

Overwegende dat, na in zijn artikel 1 
het grondbeginsel te hebben aangenomen 
dat ieder huurder, mits inachtneming van 
de voorwaarden welke in de volgende be~ 
palingen zijn voorzien, de verlenging van 
de huurovereenkomst kan aanvragen, het 

besluit van 18 November 1942, in zijn arti
kel 10, bepaalt dat de bewoner verlen
ging ten goede komt zelfs ten opzichte van 
hem clie het onroerencl goed verkrijgt, 
met clit voorbehoud dat laatstbedoelde 
echter de intrekking van de verlenging 

. kan vorcleren in de voorwaarclen voorzien 
bij artikel 11 ; 

Overwegende dat artikel 11 een eerste 
geval voorziet waarin de verlenging ge
weigerd of ingetrokken kan worden; dat 
het daaraan toevoegt dat de verlenging 
bij beschikking van de rechter kan wor
den ingetrokken wegens « bijzonder ge
wichtige redenen >>; dat dezelfde bepaling 
in zijn derde alinea, vermeldt dat de ver~ 
krijger «met het oog op weigering of in
trekking der verlenging, zich enkel kan 
beroepen op reclenen die na de verkrijging 
zijn ontstaan » ; 

Overwegende dat het blijkt uit de eco
nomie van vermelde in verband gestelde 
artikelen 10 en 11 dat, volgens de opvat
ting van de auteur van het besluit, inclien 
de verkrijger van een onroerend goed, 
uitzonderlijk de weigering kan inroepen 
of de intrekking van de verlenging tegen 
de huurcler die het bezet kan vorderen, 
clit onder meer het geval is wanneer ge
wichtige redenen bestaan waarvan de be
oordeling aan de omzichtigheid van de 
rechter overgelaten is, maar op de uit
drukkelijke voorwaarde dat deze redenen 
na de verkrijging zijn ontstaan; 

Overwegeude dat daaruit volgt dat met 
te beslissen, om de verlenging aan de aan
legger in verbreking ·te weigeren, dat de 
door de verweerder ingeroepen gewichtige 
reden, 't is te zeggen zijn inzicht in het 
verkregen onroerend goed een handel te 
clrijven, << niet na de verkrijging moet 
ontstaan zijn », het bestreden vonnis de 
in het middel bedoelde bepalingen heeft 
geschonden ; 

Om clie redenen, verbreekt het bestre
den vonnis ; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de regis
ters van de Rechtbank van eerste aanleg 
te Verviers en dat melding er van zal ge
maakt worden op cle kant van de vernie
tigde beslissing; veroorcleelt de verweer
cler tot de kosten ; verwijst de zaak naar 
de Rechtbank van eerste aanleg te Luik 
zetelencle in aailleg van hoger beroep. ' 

4 Juli 1947. - 1e kamer. - Voon:itte1·, 
H. Soenens, eerste voorzitter. - VersZag
gever, H. Lambinet. - St1·ijdige concZttsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - PZeite1·s, HH. Si
mont en Veldekens. 

2° KAMER. - 7 Juli 1947. 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - ARREST VAN VEROORDELING 
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WEGENS TWEE MISDRIJVEN. - EJEN ENKELE 
STRAF. - ~IDDEL DAT SLECHTS EEN VAN DE 
MISDRIJVEN BESTRIJDT. - RECHTER DIE DE 
OPGELEGDE STRAF WETTELIJK, WEGENS RET 
ANDER MISDRIJF, REEFT KUNNEN UITSPRE
KEN.- ARREST VASTSTELLENDE DAT DE STRAF 
LAGER ZOU GEWEEST ZIJN, INDIEN ALLEEN RET 
ANDER MISDRIJF WAS WEERROUDEN GEWEEST. 
~IDDEL ONTVANKELIJK. 

2° 1\'IEDEPLIOHTIGHEID. - AANiUFTE 
AAN DE VIJAND. - VERKLIKTE PERSOON VOOR 
EEN VIJANDELIJKE RECHTSMACHT VERVOLGD. 
- 0PTREDEN VAN EEN DERDE ALS GETUIGE 
VOOR DEZE RECRTSMACHT. - 0PTREDEN DAT 
EEN AFZONDERLIJK l\HSDRIJF KAN UITMAKEN. 
- 0PTREDEN DAT GEEN li!EDEPLICHTIGHEID 
TOT RET REEDS VOLTROKKEN MISDRIJF KAN 
UITMAKEN. 

1 o W annee1· een a1·1·est een veroo1·deUng 
1titspreelct tot een . en Teele st1·aj wegens 
twee misdrijven, waarvan iede1· met de 
1titgesp1·olcen stmf wettelijk stmfbaM 
is, doch het an·est vaststelt dat de 
stmt lager geweest ware dan de 1tit,qe
sprolcen straf, indien alleen het tweecle 
misd1·ijf weerho11.den wa1·e geweest, ver
hinderen artilcelen 411 en 414 van het 
Wetboek van st1·atvo1·de1·ing de ontvan-
7celij7cheid niet van de eis -tot ve1·brelcing 
doo1· de betichte, welke alleen de veroo1·
deling wegens het eerste misd1'ijf be
t:reft (1). 

2o W anneer een pe1·soon aan de vijand 
aangegeven we1·d en ingevolge daa1·
van v6<k een vijandelij lee 1·echtsmacht 
ve1·volgd, 7can het optreden van een 
de1·de als gehtige v661' deze 1·echtsmacht 
desgevallend een afzondedijk misddjf 
1titmalcen, dach geen strafba1·e mede
plichtigheid aan de 1·eeds voltmkken 
·inbTenlc op artikel 121bis van het Stmf
wetboelc (2). (Strafwetboek, art. 67.) 

( GESQUIERE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op bet arrest,- op 
27 Februad 1947 gewezen door bet Mili
tair Gerechtshof, zetelende te Gent; 

Over bet eerste middel, schending van 
artikel 67 van het Strafwetboek, doordat 
de bestreden beslissing aanleggers mede
plichtigheid, in de verklikkingen gepleegd 
door zijn medebeklaagde, afleidt uit zijn 
bonding op de .zitting van het Duits 
krijgsgerecht en, namelijk, nit. bet feit 
dat hij zon verklaard bebben dat een 
strenge en voorbeeldige straf diende toe
gepast, - Ofschoon nit de bepalingen van 
artikel 67 van het Strafwetboek niet kan 

(1) en (2) Zie de voetnota's, getekend R. H., 
onderaan het arrest in Bull. en PAsrc., 1947, 
I, 320. 

worden besloten dat aanleggers handing 
een feit van medeplichtigheid zon nitma
ken, vermits tnssen deze handing en de 
aangeklaagde daden van verklikking geen 
wettelijk verband zon bestaan : 

Nppens de ontvankelijkheid van het 
middel: 

Overwegende dat de aanlegger tot een 
enkele straf werd veroordeeld wegens het 
misdrijf .van aangifte aan de vijand dat 
door het middel woi·dt bedoeld, en waar
aan hij door de eerste rechter niet schnl
dig werd verklaard, alsmede wegens een 
misdrijf tegen artikel 118bis van het Wet
boek van strafrecht; dat de nitgesproken 
straf deze, die bij voormeld artikel 118bis 
is voorzien, niet te hoven gaat; 

Overwegende echter dat het arrest 
hierop wijst dat de straf van drie jaar 
gevangzitting, door de eerste rechter op
gelegd, op twintig jaar bnitengewone 
bechtenis client gebracht << gelet op de 
tragische gevolgen der verklikking ll ; 

Dat het militair gerechtshof, aldus, de 
gewichtigheid van de nitgesproken straf 
afhankelijk heeft gemaakt van de ver
oordeling wegens het misdrijf door het 
middel bedoeld; dat dit laatste derhalve 
ontvankelijk is en, indien het gegrond is, 
aanleicling geeft tot verbreking van ge
heel het beschikkend gecleelte betreffende 
de pnblieke vordering ; 

Nopens de gegrondheid van bet middel.: 
Overwegende dat, lnidens de bewoordin

gen van bet artikel 67, lid 4, van het 
Strafwetboek, de hulp of de bijstand die 
aan de dader van een misdaad of van 
een wanbedrijf worden verleend slecbts 
strafbare medeplichtigheid uitmaken wan
neer zij betrfkking hebben op de handelin
gen welke het feit hebben voorbereid of 
vergemakkelijkt of welke het hebben vol
tooid; dat handelingen volgend op de vol
tooiing van de misdaad of van het wanbe
drijf, dns, krachtens de wet, wel gebenr
lijk een onderscheiden misdri.if, maar 
geen strafbare niedeplichtigheid lnmnen 
nitmaken; 

Overwegencle, anderzijds, dat een mis
claad of een wanbedrijf voltooid is, 
naar de zin die aan dit woord wordt ge
geven in bet artikel 67 van bet Strafwet
boek, wanneer al de voorwaarden zijn 
verenigd die door de wet tot bet bestaan 
van de misdaad of het wanbedrijf worden 
vereist; 

Overwegende dat bet bestreden arrest 
aanleggers medeplichtigheid, in de ver
klikking gepleegd door zijn medebe-

' klaagde, uitsluitend afleidt uit het lonter 
feit, dat, na de aangifte en in de loop 
van de vervolging waartoe zij aanleiding 
had gegeven v66r het Dnits krijgsgerecht, 
aanlegger als getuige opgeroepen en on
derhoord nopens de gevorderde straffen, 
op ondervraging van de voorzitter van 
het krijgsgerecht « de mening heeft uitge-
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drnkt dat deze straffen streng en voor
beelclig dienden te zijn )) ; 

Dat het arrest aldus aanleggers mede
plichtigheid heeft afgeleid nit handelin
gen die de voltooiing van het misdrijf 
hebben gevolgd; dat immers, op 't ogen
blik van aanleggers optreden, de voltooiing 
van de misdaad van verklikking gepleegd 
door zijn medebeklaagde, was voltrokken, 
vermits de aangifte reeds vooraf aanlei
ding had gegeven tot vervolging tegen de 
aangeklaagde personen, -en deze dus vroe
ger, buiten de tussenkomst van aanleg
ger, aan de vervo1gingen en de gestreng
heclen vanwegfl de vijand had blootge
steld; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
derhalve een verkeerde toepassing heeft 
gedaan van het artikel 67 van het Straf
wetboek; 

IDn overwegende dat de verbreking van 
de beslissing op de publieke vordering de 
verbreking medebrengt van de beslissing 
op de vorcleringen door de burgerlijke 
partijen ingesteld ; · 

Om die redenen. verbreekt het bestre
den arrest in al zijn beschikkingen betref
fende de aanlegger ; beveelt dat onder
havig arrest zal overgeschreven worden in 
de registers van het Militair Gerechtshof 
te Gent en dat melding er van zal ge
maakt worden op de kant van de vernie
tigde beslissing; verwijst de zaak naar 
het militair gerechtshof anders samen
gesteld; kosten ten laste van de Staat 
voor drie vierden en ten laste van de bur
gerlijke partijen voor een vierde. 

7 Juli 1947. - 2" kamer. - Voorzittm·, 
H. Wouters, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslagget•et·, H. Vandermersch. 
- Gelijkl1ddende oonolusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. 

2" KAMER. - 7 Juli 1947. 

MISDADEN EN WANBEDRIJVEN TE
GEN DE UITWENDIGE VEILIG
HJ!JID vAN DE STAAT. - STRAFWET
BOEK, ARTIKEL 115, § 2, 4°. - VASTSTEL
LING DAT BETIOHTE TEN DIENSTE VAN DE VIJAND 
HEEFT GESTAAN, IN HOEDANIGHEID VAN SCHAT
TER, OM DE AAN DE EIGENAARS VAN OPGEEISTE 
YOERTUIGEN TE BETALEN VERGOEDING TE BE
PALEN. -VASTSTELLING DAT BETIOHTE 
SLECHTS NA DE VOLTOOIING VAN DE OPEISIN
GEN IS OPGETREDEN. - VEROORDELING NIET 
WETTELIJK GEMOl'IVEERD. 

Valt niet onder toepassing van arti
lcel 115, § 2, 4°, van het Strafwetboek 
(besluit-wet van 25 Mei 1945), hij die 
sleohts ten dienste van de vijand is 
geweest in hoedanigheid van sohatte1·, 
om de aan de eigenaars van opgeeiste 

voe1·t1tigen te betalen vergoeding te be
palenJ ind·ien hij sleohts na de voltooiing 
van cle opeisingen is opgetreden \1). 

(RAYMOND BRAINE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het arrest van 
het Militair Gerechtshof te Antwerpen, 
gewezen op 21 Maart 1947; 

Over het eerste middel, schending van 
artikel 115, § 2, 4°, van het Strafwetboek, 
doordat het bestreden arrest aanlegger 
veroordeeld heeft om reden dat hij zijn 
bedrijvigheid ten dienste van de vijanden 
van de Staat gesteld heeft ten einde voor 
hun rekening grondstoffen of bewerkte 
stoffen of producten; in casu, oorlogsma
terieel onder I, § 2, van artikel 1 van bet 
besluit-wet van 25 Mei 1945 bedoeld, te 
verzamelen, ~ daJ;J. wanneer nit de bewoor
dhigen zelf van het arrest blijkt dat de 
bedrijvigheid van aanlegger bestaan heeft 
in het vaststellen der vergoeding die aan 
de eigenaars der door de vijand opgeeiste 
voertnigen :diende uitbetaald, - zodat 
hij opgetreden is als schatter der door de 
vijand opgeeiste voertuigen, 'tis te zeggen 
van reeds v66r zijn eigen tussenkomst 
verzameld rna terieel-: 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de veroordeling die bet ten laste van aan
legger uitspreekt bij toepassing van het 
artikel 1, 4°, van het besluit-wet van 
25 Mei 1945, houdende aanvulling van de 
bepalingen van artikell15 van het Straf
wetboek, uitsluitelijk grondt op de vast
steJling in feite dat aanlegger bekend 
heeft ten dienste van de vijand te -hebben 
gestaan, in hoeclanigheid van schatter, bij 
het bepalen van de vergoeding die aan de 
eigenaars der door de vijand opgeeiste 
voertuigen diende te worden · uitbetaald; 

Overwegende dat uit deze vaststelling 
blijkt dat aanlegger, noch rechtstreeks 
noch onrechtstreeks, heeft medegewerkt 
tot het uitvoeren van de opeisingen, en 
dat hij de vijand niet heeft bijgestaan in 
de handelingen welke deze opeisingen 
hebben voorbereid, vergemakkelijkt of vol
tooid, doch enkel is _opgetreden na de vol
komen voleindiging der opeisingen zelf, 
om de vergoeclingen te helpen berekenen 
en bepalen die aan de eigenaars der op
geeiste voertuigen toekwamen ; 

1overwegende dat uit de bewoordingen 
zelf van het artikel 1, 4°, van het besluit
wet van 25 .Mei 1945, alsook nit het ver
slag aan de Regent betreffende dit be
sluit-wet, blijkt dat de door deze wets
bepaling ingestelde bestraffing uitslui
telijk tot doel strekt de bedrijvigheid te 

(1) Zie voorgaand arrest, alsmede de nota 1 
in Bu.il. en PASIC., 1947, I, 321. 
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beteugelen van diegenen die zich vrij heb
ben aangesteld als bemiddelaars ten einde, 
voor rekening van de vijand, de grond
stoffen, pFoducten, levensmiddelen of die
ren te verzamelen die bedoel_d zijn onder 
nrs 1, 2 en 3 der besluit-wet; 

Overwegende dat de strafbepalingen 
beperkenderwijze clienen te worden ver
klaard en hun toepassing niet mag wor
den uitgebi·eid buiten de bewoordingen · 
waarin zij werden gesteld; 

Overwegende dat de be paling van het ar
tikel 1, 4°, van het besluit-wet van 25 Mei 
1945 derhalve niet toepasselijk is op die
genen die, zonder te hebben deelgenomen 
aan bedoelde verzamelingen, en na devol
eindiging er van, die buiten hun tussen
komst is geschied, slechts naderhancl zijn 
opgetreclen ; 

Overwegende dat, waar het bestreden 
arrest de bestraffing, bepaald bij arti
kel 1, 4°, van het besluit-wet van 25 Mei 
1945, op aanlegger heeft toegepast op 
grond van de enkele vaststelling die het 
te zijnen laste heeft gedaan, het de wet 
verkeerd heeft toegepast ; 

Overwegende dat het · middel dus in 
rechte gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
de:n arrest; beveelt dat onderhavig ar
rest zal overgeschreven worden in de re
gisters van het Militair Gerechtshof te 
Antwerpen en dat melding er van zal wor
den gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; verwijst de zaak naar 
het militair gerechtshof anders samen
gel:lteld; kosten ten laste van de Staat. 

7 Juli 1947. -- 2° kamer. -- Voo1·zitter, 
H. Wouters, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ferslaggeve1·, H. Vandermersch. 
~ Gelijkl1tidende conclusie, H. Oolard, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Velde
kens. 

2° KAMER. - 7 JuJi 1947. 

1° REOHTEN VAN DE VERDEDIGING. 
- STRAFZAKEN. - lVIIDDEL HIERUIT GENO
MEN DAT DE VERDEDIGING VAN BETICHTE ON
HERSTELBAAR GESCHONDEN WERD DOOR RET 
INBESLAGNEMEN VAN S1'UKKEN GEDURENDE RET 
VOORONDERZOEK. - ARREST VASTSTELLEND 
DAT ALLE INBESLAGGENOMEN STUKKEN WERDEN 
TERUGGEGEVEN EN DAT ER VAN TEGEN BE
KLAAGDE GEEN GEBRUIK GEMAAKT WERD. -
VERWERPING. 

2° VOORLOPIGE HFJOH'l'ENIS. - ONRE
GELMATIGHEDEN IN DE REOHTSPLEGING. 
ZONDER INVLOED OP DE GELDIGHE!D VAN DE 
l!ESLISSING VAN VEROORDELING. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - TOLK. - ]JED. - GEEN· 
AANROEPING VAN GoD. - NIETIGHEID, 

1° Kan niet aangenomen worden, het mid
del h·ientit afgeleid clat de .verdedi,qing 
van bettchte onhm·stelbaa1· zou geschon
den zijn geweest door een tijdens het 
vooronde1·zoek gedane inbeslagneming 
van st1tlcken, dan wannem· het arrest 
vaststelt dat. al deze stulclcen aan be
tichte we1·den tentggegeven en er van 
,Qeen gebntilc tegen hem gemaakt werd, 
noch in het vooronderzoek noch in de 
vordedm.gen van het openbaar minis
teT'ie (1). 

2o De on1·egelmatigheden van de 1'echts
pleging betrefjende de voorlopige hechte
nis zijn zonde1· invloed op de geldigheid 
van de besUssing van vei'001'deling (2). 

3° Is nietig, het an·est van veroordeling 
dat ste1tnt op de doo1· een tollc vertaalde 
_qetuigenissen, indien het proces-ve1·baal 
van de tei·echtzitting niet vaststelt dat, 
bi} het afleggen van de eed 1>0oi·gesch1·e
ven doM artilcel 832 van het W etboek 
van stmtvo1·deT'iitg, de tolk e1· de aan
meping van God heeft bij_qevoegd (3). 
(Besluit van 4 November 1814, art. 2.) 

(VAN DIEREN, T. BEHEER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, gewezen op 27 April 1947 door het 
Militair Gerechtshof, zetelende te Gent; 

Over het eerste middel tot verbreking, 
schending van artikel 97 van de Grond
wet; 37, 38, 39 en 302 van het Wetboek 
van rechtspleging in strafzaken, 3 en 23 
van de wet van 20 April 187 4 betreffende 
de voorafgaande hechtenis, 228, 256 en 
283 van het algemeen reglement van de 
gevangenissen, bij koninklijk besluit van 
30 September 1905 goedgekeurd ; schending 
van de rechten van de verdediging en 
onvoldoende motivering, door gebrek aan 
antwoord op de door eiser genomen be
sluiten, doordat het bestreden arrest, 
alhoewel het bekent of ten minste niet 
ontkent dat eisers dossier « dat de stuk
ken zijner verclediging bevatte en de ge
hele briefwisseling tussen betichte en zijn 
raadslieden >> door de openbare partij in 
beslag werd genomen en dat gezegde 
openbare partij « kennis genomen l;teeft 
van vermelde stukken en ze wellicht heeft 
doen photocopieren, namelijk de briefwis
seling tussen beroeper en zijn raadslie
den », zoals eiser' het ln zijn besluiten 
deed gelden, nochtans verklaart dat << deze 

(1) Zie de nota, getekend R. J. B., onder 
het arrest in Bull. en PASrc., 1947, I, 324. 

(2) Verbr., 1 April 1946 (A•·r. Ye~·br., 1946, 
blz. 129; Bull. en PAsrc., 1946, I, 127) en de 
nota 2. 

(3) Verbr., 22 Juni 1874 (Bull. en PAsrc., 
1874, I, 268). 
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inbeslagneming niet in de minste mate de 
rechten van ,de verdediging heeft kunnen 
schenden, daar al de inbeslaggenomen 
stukken aan de beklaagde teruggegeven 
zijn geweest en dat het openbaar minis
terie noch in zijn onderzoek, noch in zijn 
vordering, er van gebruik gemaakt heeft ll, 
dan wanneer de rechten van, de verdedi
ging kunnen geschonden worden, en in 
de zaak geschonden werden, zonder dat de 
onregelmatig in beslag genomen stukken 
weerhouden en, in se, in de debatten in
geroepen worden, namelijk door het feit 
dat de openbare partij, dank zij deze 
schending,, kennis heeft genomen der ge
heimen der verdediging en dat bij middel 
van misbruik, van dwang en van de onbe
hoorlijke tussenkomst der openbare macht 
waarover zij beschikt ll, zoals eiser het in 
zijn , besluiten deed gelden, die niet be
antwoord werden, en dan wanneer eiser 
vooral artikel 3 van de wet van 20 April 
1874 inriep, dat het recht van de aange
houdene tot vrij verkeer met zijn raads
lieden waarborgt, recht dat geschonden 
werd door de inbeslagneming en de ken
nisneming door de openbare partij, van 
« cle gehele briefwisseling tussen betichte 
en zijn raadslieclen ll, waaromtrent het 
bestreclen arrest geenszins eisers beslni
ten beantwoordt : 

Aangezien het miclclel strekt tot de ver
breking van het arrest zoncler verwijzing ; 

Overwegende dat aanlegger het militair 
gerechtshof, bij conclusie, om ontslag der 
vervolging heeft verzocht op deze grond 
clat de rechten cler verdediging onherstel
baar geschonden zijn geweest door het in
beslagnemen van de dossiers die voor zijn 
verclecliging waren opgesteld en van de 
gehele l)riefwisseling tussen aanleggBr en 
zijn raadslieden ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
die conclusie beantwoorclend, vaststelt dat 
al de inbeslaggenomen stukken aan be
klaagde teruggegeven zijn geweest en dat 
het openbaar ministerie, noch in zijn on
clerzoek, noch in zijn vordering er gebruik 
van gemaakt heeft; 

Dat het claaruit afleidt clat in werkelijk
heicl de inbeslagneming, waarover aanleg
ger zich beklaagt, niet in de minste mate 
de rechten cler verdecliging heeft lnmnen 
schenden ; , 

Overwegencle dat een onregelmatigheicl, 
begaan tijdens het vooronclerzoek, de nie
tigheid van het arrest dat de publieke vor
dering beslecht clan alleen voor gevolg 
heeft wanneer het arrest die onregehna
tigheid overgenomen heeft ; 

Dat uit de souvereine vaststellingen van 
de rechter over de groncl volgt, enerzijds, 
clat het militair gerechtshof niet op on
wettig bewijs recht heeft geclaan en, an
derzijcls, dat het recht van verdecliging 
noch verhinclerd noch ingekrompen is ge
weest; 

Overwegencle meer bepaalclelijk wat de 
beweerde schencling van artikelen 3 cler 
wet van 20 April1874 en 302 van het Wet
hoek ,ian strafvordering betreft, clat de on-
regelmatigheden van de procecluur betref
fende de voorlopige hechtenis zonder in
vloed zijn op de geldigheid van het arrest 
van veroordeling ; 

Dat aldus het arrest, behoorlijk gemo
tiveerd, een wettelijke grondslag heeft 
gegeven aan de beschikking bij dewelke 
het aanleggers conclusie, strekkende tot 
ontslag der vervolging, heeft verworpen; , 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel tot verbreking, 
schending van artikelen 155, 189, 317 en 332 
van het Wetboek van strafvorclering, 
van het besluit van de Prins Souverein 
van 4 November 1814; van artikelen 87, 
106 en 173 van het Wetboek van straf
vorclering voor het leger; van het konink· 
lijk besluit van 18 September 1894, arti
kel 14, van artikel 32 van de wet van 
15 Juni 1935 over het gebruik der talen, 
van artikel 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden arrest : cc Gelet op de ge
tuigenissen ter zitting van het krijgs
hof afgelegd ll, de betichtingen A en B, 

, cleze laatste zonder de verzwarende om- , 
standigheicl van vrijheiclsberoving, ten 
laste van eiser in cassatie bewezen ver
klaart, clan wanneer enige van gezegde 
getuigenissen onregelmatig ontvangen 
werden daar, zoals uit de 'proces-:verbalen 
van de zittingen van 1 April 1947 en 
3 April 1947, blijkt, de getuigen Oanaris, 
Reeder, Martin en Straub hun getuigenis 
in de Duitse taal aflegden met tussen
komst van een tolk die de door de wet 
voorziene eed niet aflegde, aangezien de 
aanroeping tot' God : cc zo helpe mij God ll 
niet uitgesproken werd : 

Overwegende dat, blijkens de vermeldin
gen van de processen-verbaal der terecht
zittingen van 1 en 3 April 1947, de getui
gen Oanaris, Reeder, Martin en Straub 
in de Duitse taal hun verklaringen heb
beu afgelegd, dat die getuigenissen ver
tolkt werden in de Nederlanclse taal door 
de beer Pierre Maerswoudt, dewelke voor
afgaanclelijk de eE!(l_ der tolken had afge
legd in de bewoorclingen vastgesteld door 
het koninklijk besluit van 18 Septem-
ber 1894; , 

Dat, noch uit voorbedoelde processen
verbaal, noch nit enig ander stuk der 
rechtspleging, dat door het Hof in acbt 
zou kunnen genomen worden, blijkt clat 
de tolk Gods lmlp heeft ingeroepen; 
dat, clerhalve, deze pleegvorm als niet 
verricht client beschouwcl; 

Overwegende dat de aanroeping van: God 
beho0rt tot het wezen van de op straffe 
van nietigheid voorgeschreven vormen 
(art. 1 van het besluit van de Prins Sou
·verein del. 4 November 1814); dat ten 
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gevolge van die inbreuk op het besluit van 
4 November 1814 en op de in het middel 
vermelde wetsbepalingen, de rechtspleging 
v66r het militair gerechtshof en het be
streden arrest hetwelk, naar het ver
meldt, berust op de getuigenissen ter zit
ting van het Krijgshof afgelegd, beide 
aangetast zijn door een oorspronkelijke 
nietigheid ; 

Dat het middel gegrond is, wat het on
derzoek van het tweede en van het vierde 
mid del tot verbreking overbodig maakt; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, in zover het eiser wegens in
brenk op de artikelen 275, 278 en 121bis, 
eerste alinea (besluit-wet van 8 .April1917, 
art. 1 van het Strafwetboek) veroordeelt; 
beveelt dat onderhavig arrest zal over
geschreven worden in de registers van 
het Militair Gerechtshof te Gent en dat 
melding er van zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk verbroken be
slissing; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak, alzo beperkt, 
naar het militair gerechtshof anders sa
mengesteld. 

7 Juli 1947. - 2° kamer. - Vom·zitter, 
H. Wouters, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ve1·sla,qgeve1·, H. Simon .. -
Gelijkhtidende conclttsie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal. 
Pleite1·, H. della Faille d'Huysse. 

2e KAMER. - 7 Juli 1947, 

1° EPUR.ATIE INZ.AKE BURGER-
'.rROUW. - TOETREDING TOT HET V. N. V. 
- VERHAAL 'l'EGEN DE INSCHRIJVING OP DE 
LIJST OPGEMAART DOOR DE RRIJGSAUDITEUR. 
- .ARREST VAN VERWERPING ALI.EEN VAST
STEI.LEND DAT BELANGHEBBENDE IN 1941 LID 
WAS GEWEEST VAN HET V. N. V. EN NJET 
BEWIJST ZIJN ONTSLAG TE HEBBEN GENOMEN. 
--' VERWERPING NIET WETTELIJR (!EMOTI-
VEERD. 

2o EPURATIE INZAKE BURGER-
TRIOUW. - LID VAN HET V. N. V. -
V ASTSTELLINGEN VEREIST OPDAT HIJ ZOU 
KUNNEN llEHOUDEN WORDEN OP DE LIJST OP
GEMAART DOOR DE KRIJGSAUDITEUR. 

1o Is niet wettelijk gemotivee1·d, het a1·1·est 
dat, om een veThaal te vtwwe1·pen tegen 
de insch1'i.iv,ing op de lijst opgemaakt 
door cle k-i''ijgsattditettr in ttitvoe1'ing 
van het beslttit-wet van 19 September 
.1945, zich er toe bepe·rlct vast te stellen 
clat belanghebbende in 1941 lid is ge
weest van het Y. N. V. en in geb1·eJce 
blijft te bewijzen ooit zijn ontslag te
hebben genomen. (Besl.-wet van 19 Sep
tember 1945, artt. 2, 2°, en 11, b, 2°.) 

2o Een lid van het V. N. Y. kan slechts, 
als zodanig, behouden wo1·den op de 

lijst opgemaakt door de lc1'ijgsattditett1' 
in u-itvoe1·ing van artilcel 4 van het 
beslttit-wet van 19 8eptembe1· 1945, in
dien de 1·echte·r vaststelt, hetzij de toe
t?·ecling tot gezegde g1·oepering ·voor 
10 Jl1ei 1940 en het behoud van deze 
toetreding na 1 Januari 1942, hetzij de 
toet1·eding sedeTt 13 November 1940. 
(Besluit-wet van 19 September 1945, 
artt. 2, 2°, en 11, b, 2°.) 

(EDOUARD CARDINAEL.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het arrest, ge
wezen door het Hof van beroep te Gent 
op 26 Februari. 1947; , 

Over het enig middel tot verbreking, 
schending van artikelen 97 van de Grond
wet, 163, 195, 211 van het Wetboek van 
strafvordering, 2, 2°, en 6 van het be
sluit-wet van 19 September 1945, 3 van het 
besluit van de Regent van 15 Februari 
1946 genomen in uitvoering van voormeld 
besluit-wet, doordat het bestreden arrest 
vaststelt dat eiser « werkelijk in 1941 lid 
is geweest van het V. N. V. ll, zonder daar
bij vast.te stellen, ofwel dat eiser tot deze 
partij toegetreden is terwijl het alge
meen bekend was dat die partij de pro
paganda of de plannen van de vij and in 
de hand werkte, ofwel dat hij, toegetre
den v66r 10 Mei 1940, die toetredtng na 
1 Januari 1942 heeft behouden, - als 
wanneer een van beide noodzakelijk is 
om aan de beslissing zijn wettelijke 
grondslag te geven : 

Overwegende dat, door de bepalingen 
van artikel 2, 2°, van het besluit-wet van 
19 September 1945, duidelijk onderscheid 
wordt gemaakt tussen diegenen die, na 
10 Mei 1940, een der door de wet bedoelde 
partijen, bewegingE'n of organismen zijn 
toegetreden, en diegenen welker toetre
ding deze datum is voorafgegaan; dat de 
eersten vervallen worden verklaard van 
cle rechten vermeld in het artikel123sewies 
van het Strafwetboek en, derhalve, onder
hevig gesteld aan inschrijving op <;le lijst 
voorzien bij artikel 4 van het besluit-wet, 
zodra hun toetreding vastgesteld wordt en 
op de enkele voorwaarde dat, op het ogen
blik er van, het algemeen bekend was dat 
fie toegetreden partij, beweging of orga
nisme de politiek, de propaganda of de 
plannen van de vijand in de hand werkte, 
hetzij voor wat, meer inzonderheid, het 
V. N. V. betreft, van af 13 November 1940, 
zoals nader wordt bepaald in het arti
kel 11, b, 2°; dat, daarentegen, tegenover 
de tweeden het verval van rechten slechts 
wordt ingesteld mits zij hun vr_oegere 
toetreding, dagtekenend van v66r 10 Mei 
1940, na 1 Januari 1942 hebben behouden; 

Overwegende dat, om de inschrijving 
van aanlegger op de lijst voorzien bij het 
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artikel 4 van het besluit-wet te rechtvaar
digen, het bestreden arrest zich verge
noegt vast te stellen dat aanlegger in het 
jaar 1941 lid en zelfs een vertrouwbaar 
element van het V. N. V. zou geweest zijn, 
en verder dat aanle~ger in gebreke blijft 
te bewijzen ooit zijn ontslag uit dit lid
maatschap te hebben genomen; 

Overwegende dat het louter feit, dat 
aanlegger in 1941 lid is geweest van het 
V. N. V. slechts zijn inschrijving op voor
melde lijst zou rechtvaarcligen, indien te
vens daarbij ware vastgesteld, ofwel dat 
hij lid was van het V. N. V. v66r 10 lVIei 
1940 en zijn ontslag niet had gegeven op 
1 Januari 1942, ofwel dat hij toegetreden 
is tot het V. N. V. na 13 November 1940; 

Overwegende dat de motivering van het 
arrest dus dubbelzinnig is en ontoerei
kend, en dat het de wetsbepalingen heeft 
geschonden die in het middel worden ver
meld; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal 
overgeschreven worden op de registers 
van het Hof van beroep te Gent en dat 
melding er van zal. gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel; kosten ten laste van de Staat. 

7 Juli 1947. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Vandermersch: 
Gelijklttidende concl~tsie, H. Colard, ad
vocaat-generaal. - Pleiter, H. Velde
kens. 

~e KAMER. - 7 JuJi 1947. 

VERKEER. - VOORRANG. - STELSEL VAN 
RET BESLUIT VAN 8 JULI 1941. - VAN 
KRACHT OP 31 AUGUSTUS 1945. - VOERDER 
DIE AAN EEN KHUISING LINKS WIL AFDRAAIEN. 
- VERBOD DE DOORGANG AF TE SNIJDEN VAN 
DE VOERDER, DIE, BIJ RET VERVOLGEN VAN 
ZIJN WEG, HEM GAAT KHUISEN OF VOORBIJ
STEKEN. 

Krach tens het besluit van- 8 J~tli 19.41, 
dat op 31 Aug~tstus 19.45 vim kmcht was, 
moest de voe·rder van een voert~tig die 
links wilde afdraaien, zelfs aan een 
splitsing, aansluiting of kruising, cle 
ve1·keersvoo1-rang laten aan de voe1·ders 
clie, bij het vervolgen van hun weg, hem 
g·ingen kntisen ot voorbijsteken (1). 
(Besluit van 8 Juli 1941 op de politie 
van het vervoer en van het verkeer, 
art. 6, al. 4, en art. 11.) 

(1) Zie verbr., 14 Februari 1944 (Ar1· .. Ve•·b•·., 
1944, blz. 103; Bull. en PAsrc., 1944, I, 2D6). 

(PETRUS DIERCKX EN MAGDALENA BIERENS_. 
T. FRANS GEVERS EN JOZEF GEVERS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
at-rest, door het Hof van beroep te Brussel 
op 19 October 1946 gewezen; 

Over het eerste middel tot verbreking, 
schending van artikel 6, 4°, en van arti
.kel 11 van het besluit der secretaris
sen-generaal van 8 Juli 1941 houdende 
wijziging van het algemeen reglement op 
de verkeerspolitie, doordat het bestreden 
arrest, het vonnis a quo in al zijn be
standdelen heeft bevestigd en besloten 
heeft tot de niet toepasselijkheid van de 
beschikkingen van artikel 11 van het be
sluit van 8 Juli 1941, op grond van de 
overweging : dat het spruit uit de omstan
digheden, zoals ·die blijken uit het vonnis 
a qtto, dat het ongeval enkel is toe te 
schrijven aan de fout door de burgerlijke 
partij bedreven en op grond van de rede
nen door de eerste rechter aangehaald, 
en doordat het vonnis a qtw, waarvan het 
bestreden arrest zich de motieven heeft 
eigen gemaakt, de verantwoordelijkheid 
voor. het ongeval uitsluitend toeschrijft 
aan het gebrek aan vooruitzicht of voor
zichtigheid van de burgerlijke partij, die 
zich niet kan beroepen op de verkeers
voorrang toegekend aan diegene die zijn 
weg vervolgt tegenover diegene die links 
afdraait, v·ermits het verbod voor te ste
ken aan een kruising, luidens de recht
spraak van het Hof van verbreking de 
dato 7 Juli 1936 en 22 September 1936, 
algemeen is, en doordat het bestreden ar
rest heeft vastgesteld dat betichte, die 
links afdraaide, enkel een fout begaan 
heeft die zonder oorzakelijk verband is 
met het ongeval, door te laat de voor
geschreven signalen te geven, wanneer 
echter het bestreden arrest had moeten 
beslissen dat het besluit van 8 Juli 
1941 op de feiten toepasselijk is; en dat, 
dientengevolge, bij toepassing van arti
kel 6, 4°, en artikel 11 van voornoemd 
besluit, de burgerlijke partij zich wel de
gelijk kan beroepen op de voorrang van 
cliegene die zijn weg vervolgt tegenover 
diegene die links afslaat aan een kruising, 
en dat, bijgevolg, de burgerlijke partij die 
van dit recht gebruik heeft gemaakt geen 
enkele font kan begaan hebben die de 
verantwoordelijkheid voor het ongeval 
met zich sleept ; en dat betichte echter. 
een zware fout heeft begaan die de bur
gerlijke verantwoordelijkheid met zich 
meesleept, zoniet door na te laten tijdig 
de voorgeschreven signalen te geven, dan 
toch door de prioriteit niet geeerbiedigd 
te hebben van degene die, krachtens arti
kel. 11 van voornoemd besluit, zijn weg 
voortzettend aan een kruising, wil voor
steken; en dat, anderzijds, de burgerlijke 
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partiJ geen bijzondere fout kan begaan 
hebben door zich te laten leiden door het 
vermoeden dat betichte het door artikel 11 
toegekend recht van voorr:mg zou eer
biedigen: 

Overwegende dat verweerder Frans 
Gevers voor de Correctionele Rechtbank 
te Turnhout · is gedaagd geworden uit 
hoofde van i:e Mol, op 31 Augustus 1945 : 
a) bij gebrek aan vooruitzicht of voor
zorg, doch zonder het inzicht om de per
soon van een ander aan te randen, onvrij
willig aan Petrus Dierckx en Magdalena 
Bierens slagen en verwondingen te heb
ben veroorzaakt; b) _in overtreding met 
artikel 57, 2°, van het koninklijk besluit 
van 1 Februari 1934, weggebruiker zijnde 
en links willende afdraaien, de doorgang 
te hebben afgesneden van diegene die zijn 
weg vervolgt ; 

Overwegende dat, om aan te nemen dat 
Frans Gevers zich niet schuldig heeft ge
maakt aan de hem te last gelegde feiten 
en, dientengevolge, zich onbevoegd te ver
klaren om over de eis d~r burgerlijke 
partijen te beslissen, het bestreden arrest, 
zich met de beweegredenen van de eerste 
rechter verenigend, hoofdzakelijk steunt 
op de omstandigheid dat de voorsehriften 
van het algemeen reglement op de ver
keerspolitie eiser Petrus Dierckx niet toe
lieten Frans _Gevers bij een kruising voor
bij te steken ; 

Overwegende dat, ongetwijfeld, arti
kel 37, 4°, van het koninklijk besluit van 
1 Februari 1934 het voorbijsteken aan 
kruisingen verbiedt, maar dat die bepa
ling gewijzigd is geworden door de arti
kelen 6, 4°, en 11 van het besluit _ der 
secretarissen-generaal van 8 Juli 1941; 
dat, ·volgens de eerste bepaling, het voor
bijsteken slechts verboden was op de plaat
sen waar het uitzicht onvoldoende is en, 
volgens de tweede, cliegene die links wilde 
afslaan, zelfs aan een splitsing, aanslui
ting of kruising, de verkeersvoorrang 
moest laten aan de bestuurders van voer
tuigen die hem, bij het vervolgen van -hun 
weg, gingen kruisen of voorsteken ; 

Overwegende dat gezegd besluit van 
8 Juli 1944, hetwelk tijdelijk geldig werd 
verklaard door het besluit-wet van 5 Mei 
1944, van kracht is gebleven tot op de dag 
van de bekendmaking in het Staatsblad 
van 1-2 October 1945 van het besluit van de 
Regent de dato 31 Augustus 1945, ,waarbij 
een einde wercl gesteld, zonder terugwer
kende kracht, aan zijn tijdelijke geldig
heid; dat het, derhalve, toepasselijk _is op 
de feiten der telastlegging, welke zich op 
31 Augustus 1945 voordeden; 

Overwegende dat uit voorafgaande be
schouwingen volgt dat het bestreden ar
rest de in het middel aangeduide bepalin
gen heeft geschonden ; 

Om die redenen, en zonder de gegrond
heid van het tweede middel tot verbre-

king na te gaan, verbreekt het bestreden 
arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal 
worden overgeschreven in de registers 
van het Hof van beroep te Brussel en dat 
melding er van zal worden gemaakt op 
de kant van de :vernietigde beslissing ; 

. veroordeelt verweerders tot de kosten ; 
verwijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Luik. 

7 Juli 1947. :___ 26 • kamer. - VooTzitteT, 
H. Wouters,·raadsheer waarnemend voor
zitter. ~ Ve1·slaggeve1·, H. Smetrijns. -
Gelijkluidende conolusie, H. Colard, ad
vocaat-generaal. - Pleite·r, H. Van Leyn
seele (loco Struye). 

1" KAMER. - 10 Ju]i 1947. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. ~ 
GEEN VERPLICHTING EEN REWERING TE BE
ANTWOORDEN DIE ZONDER INVLOED IS OP DE 
IN HET GESOHIL BESPROKEN VRAAG. 

2o MIDDELEN TOT VERBREKING. ~ 
BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL EEN TEGEN
STRIJDIGHEID IN DE BESTREDEN BESLISSING 
AANVOEREND. - GEEN TEGENSTRIJDIGHEID. 
MIDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN FEI'I'E. 

go GEWIJSDE. ~ BURGERLIJKE ZAKEN. 
BETWIST PUNT TUSSEN DEZELFDE PARTIJEN 
AOHTEREENVOLGENS AAN TWEE REOHTERS 
ONDERWORPEN. - BESLISSING VAN DE EERSTE 
VOOR DE TWEEDE INGEROEPEN. - VERPLICH
TING VOOR DEZE LAATSTE ZIOH ER NAAR TE GE
DRAGEN. 

4o VONNISSEN EN ARRESTEN. - BE
soHmKEND GEDEELTE, - BESLISSING VAN DE 
REOHTER. - PLAATS IN DE TEKST VAN HET 
VONNIS. - ZONDER llELANG. 

5o GEWIJSDE.- ~ BESLISSING VAN DE STRA~'
REOHTER W AARBIJ ER TUSSEN llETIOHTE EN 
DE 13URGERLIJKE PARTIJ EEN FEITELIJKE 
VENNOOTSOHAP ZONDER REOHTSPERSOONLIJK
HEID llESTAAT. - BEREKENING VAN' DE SOHA
DEVERGOEDING TOEGEKEND AAN DE lluRGER
LIJKE PARTIJ DiE IN ZIOH SLUIT DAT BE
TIOHTE EN llURGERLIJKE PARTIJ GELIJKE 
BELANGEN HEllBEN IN DE VENNOOTSOHAP. ~ 
VEROORDEELDE DIE DE llURGERLIJKE PARTIJ 
VOOR DE REOHTBANK VAN KOOPHANDEL DAG
VAARDT OM TOT BEPALING EN SOHATTING VAN 
HET MAATSOHAPPELIJK VERMOGEN TE LATEN 
OVERGAAN. - DAGVAARDING GESTEUND OP DE 
llESLISSING VAN HET STRAFGEREOHT. - AAN
SPRAAK op· SLEOHTS EEN DERDE EN NIET OP 
DE HELFT VAN DE WINSTEN. - VERPLIOHTING 
VOOR DE HEOHTBANK VAN KOOPHANDEL VOOR 
VASTSTAAND TE HOUDEN RET llESTAAN TUSoEN 
PAHTIJEN VAN EEN CONTRACT VAN VER-ENIGING. 

1o De 1·eohte1· heeft de veTpliohting niet 
ee-n bewe·r·ing te bearitwoOTden die zon
de1· invloed is op de hem ondeTwoTpen 
vTaag. _ 

2° Mist feitelijke g1·ondslag, het middel 
aanvoerend dat een be;]lissing een tegen-



254-

str·ljdigheid inhOndt, dan wanneer deze 
beslissing geen tegenstrijdigheid bevat. 

so In bur·ger·lijlce zalcen, wanneer· een t·us
sen dezelfde partijen, handelende in 
clezelfde hoedanigheicl, betwiste vraag 
aohtereenvolgens aan twee r·eohter·s 
onderwor·pen wordt, dr·ingt zioh de be
slissing van de eer·ste gebiedend op aan 
de tweede, indien een van de partijen 
ze als gewijsde in·roept, zelfs wanneer· 
die r·eohter· ze. verlceer·d of onwettelijlc 
zo~t aohten. (Burg. Wetb., artt. 1S50 en 
1S51.) 

4° Het besohilclcend gedeelte (waaraan het 
gezag van gewijsde geheoht is) is rlat
gene wat de reohter over de betwisting 
beslist heeft, wellce ook cle plaats weze 
van deze beslissing t~tssen de vermel
clingen van het vonnis en wellce oolc de 
vorm weze waa1"ln zij er·in werd ~tftge
dntlct (1). 

5° W anneer de str·afr·eohter·, die lcennis 
neemt van een ver-volging wegens lHtis
diefstal, beslist heeft dctt er t~tssen de 
betichte en de benadeelde ef?n feitelijlce 
ver·eniging zonder reohtspersoonlijlcheid 
bestond, en in ae plaats van ae oor
spr-onlcelijlce betiohting deze stellende 
van misbntilc van ver·tr·o~twen, aan de 
benadeelde, b~trgerlijlce partij, een soha
aever·goeding heeft ·toegelcend die de 
helft vertegenwoonligt vctn het verdu·ls
ter·a beclrag, en wannee·r ae veroor·
deelde, op- deze beslissing ber·ustend, cle 
benadeelde v66r- de rechtbanlc van .lcoop
hanclel dagvaar·dt, om tot bepaling en 
schatting van het maatschappelijlc ver·
mogen te laten overgaan, moet die reoht
banlc voor onherYoepelijlc vaststctana 
ho!tden het bestaan t~tssen partijen van 
een contract van vereniging, zelfs in
clien cle eiser, in zijn emploot van r·eohts
i.ngang v66r· cle r·echtbanlc van lcoop
hanclel, slechts op een dercle niet op ae 
heltt vcm cle winsten, als ~ennoot be
weert reoht te heb.ben. 

(VANGINDERDEUREN, T. ~NKO.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreuen 
arrest, op 20 November 194S door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, schending van 
artikel 97 van de Grondwet, van artike
len 1S19, 1S20, 1S50, 1S51 van het Burger
lijk Wetboek, van artikel 4 van de wet 
van 17 April 1878 bevattende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van rechts-

(1) Zie verbr., 31 October 1946 (Arr. Verbr., 
1946, blz. 363; Bull. en PAsrc., 1946, I, 306) 
en nota. Adde : verbr., 5 Juli 1937 (Bull. en 
PASIC., 1937, I, 213). 

pleging in strafzaken, en van de be
wijskracht en de kracht van gerechte
lijk gewijsde van het vonnis der Cor
rectionele Rechtbank te Brussel 2oe ka
mer, van 1 April 1939, doordat h~t bestre
den arrest, na verklaarcl te hebben clat de 
Correctionele Rechtbank te Brussel op 
1 April 19S9 : 1 o bevestigd had dat ver
weercler in verbreking een som van 
71.000 frank had verduisterd ten nadele 
der firma « Unica >> ; 2° beslist hacl dat 
partijen een feitelijke vereniging tot 
stand hadden gebracht; so verweerder in 
verbreking veroordeeld had aan eiser in 
verbreking S5.500 frank als schadever
goeding te betalen, - de besluiten van 
eiser in verbreking, waarin deze het hof 
van beroep verzocht te verklaren dat er 
tussen partijen geen vereniging heeft be
staan, heeft verworpen, en bevestigd 
heeft dat, inclien het hof op het verzoek 
van eiser in verbreking inging, het for
meel tegenspraak zou doen op hetgeen de 
correctionele rechtbank werkelijk had be
slist, niet er·ga omnes, maar tussen par
tijen, en doordat het bestreden arrest, 
om die redenen, op de eis is ingegaan 
die verweerder in verbreking in zijn 
inleiclende dagvaarding had gesteld, (na
melijk een deskunclige te horen benoemen, 
met als opclracht de staat van rekenin
gen op te maken der firma « Unica >> op 
25 December 19S5, en de wederzijdse rech
ten en verplichtingen van· partijen te be
palen), en die verweercler in verbreking, 
in gezegde dagvaarding, had . gestaafd 
door de bewering dat hij in de firma 
« Unica » deelnam tot beloop van een 
clerde der wim:ten, - zonder te antwoor
den op de besluiten, waarin eiser in ver
breking liet opmerken dat verweerder in 
verbreking zich niet kon beroepen op de 
kracht van gerechtelijk gewijsde van het 
vonnis der correctionele rechtbank, daar 
hij zelf zich aan de bevestigingen van dit 
vonnis niet hield, en in zijn dagvaarding 
bekende slechts deel te hebben in een 
clercle der winsten, terwijl gezegd vonnis 
der correctionele rechtbank aan eiser in 
verbreking de helft toekende der sam
men welke ten nadele der firma « Unica >> 
door verweerder waren verduisterd, en 
bevestigcle dat er tussen partijen een 
feitelijke vennootschap bestoncl; wan
neer het niet beantwoorclen v'an in de 
besluiten opgeworpen rechtsmiddelen een 
gemis is aan motivering, en een schen
cling uitmaakt van artikel 97 der Grand
wet, en wanneer het steunen op de 
kracht van gerechtelijk gewijsde van een 
vonnis, om in te gaan op een eis die de 
bevestigingen van clat vonnis tegenspreekt, 
een tegenstrijcligheid uitmaakt tussen mo
tivering en beschikkend gedeelte, die met 
het gebrek aan motivering gelijkstaat, 
en wederom een schencling uitmaakt van 
artikel 97 der Grondwet, en tenminste 
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doordat het bestreden arrest beslist heeft 
dat het door het wettelijk vermoede:Ii, 
dat aan de kracht van het gewijsde ge
hecht is, bewezen is dat er tussen par
tijen een vennootschap in deelneming be
stond, waarin verweerder in verbreking 
recht had op het derde der winsten, wan
neer, indien moest aangenomen worden dat 
het vonnis van de correctionele recht
bank beslist heeft, met kracht van ge
wijsde tegenover eiser in verbreking, dat 
er een vennootschap tussen hem en ver
weerder _ bestaan had, uit de bewoordin
gen van dit vonnis zou blijken dat deze 
vennootschap geen vennootschap in deel
neming was waarin verweerder recht zou 
gehad hebben op een derde der winsten, 
doch een feitelijke vennootschap waarin 
ieder partij recht had op de helft der 
winsten, en wanneer, bijgevolg, het be
streden arrest de bewijskracht van het 
vonnis der corre~tionele rechtbank en de 
rechtsregels die het gezag van het ge
wijsde beheersen, blijkbaar geschonden 
heeft : 

Overwegende dat, op klacht van aanleg
ger die zich burgerlijke partij had ge
steld, verweerder v66r de correctionele 
rechtbank werd geroepen om, namelijk, 
verschillende sommen geld bedrieglijk te 
hebben weggenomen, ten nadele van de -
burgerlijke partij van wie hij loondienaar 
was; 

Overwegende dat de correctionele recht
bank, over deze vervolging uitspraak 
doende, verklaart « dat het niet bewezen 
is dat beklaagde loondienaar was van 
klager; dat, bij gebrek aan bewijs van 
die hoedanigheid, slechts de bevestiging 

. kan aangenomen worden van beklaagde 
dat hij vennoot was >>; 

Overwegende dat het vonnis, de betich
ting van huisdiefstal van de hand wij
zende en er deze van misbruik van ver
trouwen in de plaats stellende, zegt dat 
<< beklaagde ten nadele van de firma 
« Unica )), feitelijke vereniging zonder 
rechtspersoonlijkheid, een som verduis
teru heeft van 51.000 frank; dat hij 
daarenboven 20.000 frank verduisterd 
heeft ter gelegenheid van een verrichting 
met de Pickere; dat hij dus ten nadele van 
klager 35.500 frank verduisterd heeft ll, 
som die beklaagde, volgens de veroorde
ling van het vonnis, aan de burgerlijke 
partij, zijn vennoot, als schadevergoeding 
moet betalen ; 

Overwegende dat <lit vonnis op 1 April 
1939 op tegenspraak gewezen, in kracht 
van gewijsde is gegaan ; 

Overwegende dat Menko, tengevolge van 
deze eindbeslissing, Vanginderdeuren v66r 
de rechtbank vim koophandel heeft gedag
vaard om het vermogen te doen bepalen 
en schatten van de vennootschap « Unica >>, 
waarin hij, als vennoot, beweert recht te 
hebben op het derde der winsten; 

Overwegende dat aanlegger in verbre
king, tegen deze eis, door het bestreden 
arrest bij bekrachtiging vim het beroe
pen vonnis- aangenomen, opwerpt dat er 
tussen partijen geen contract van deelge
nootschap bestond en dat verweerder « de 
onderneming slechts beheerde of toege
laten werd te beheren in hoedanigheid 
van bestuurder en van gevolmachtigde. 
door beroeper bezoldigd >> ; dat verweerder 
in verbreking, integendeel, staande hield 
dat zijn hoedanigheid van vennoot uit
drukkelijk werd erkend door het eindvon
nis van de correctionele rechtbank, von
nis clat clienaangaande gezag van gewijsde 
had; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
aan die bewering van verweerder heeft 
recht gedaan; 

Overwegende dat het micldel, in zijn 
eerste onclerdeel aan het arrest verwijt, 
dat het, in schending van artikel 97 der 
Grondwet, een punt van de conclusies van 
aanlegger zonder antwoord heeft gelaten; 

Overwegende dat, op het tussen par
tije:Ii betwist punt of, en in welke maat, 
het vonnis van de correctionele rechtbank 
gewijsde uitmaakt met betrekking tot de 
door Menko ingestelde vordering, aan
legger in de ingeroepen passus van zijn 
conclusies doet opmerken dat beroepene 
zelf, die voortgaat zich · te beroepen op 
het gezag van gewijsde, hetzelve miskent, 
vermits hij beweert dat de vereniging die 
tussen partijen zou bestaan hebben, niet 
een eenvoudige vereniging in feite is, 
maar een vereniging bij wijze van deel
neming en dat zijn deel niet de helft 
maar het derde bedroeg; 

Doch overwegende dat die beweringen 
geen invloed hebben op de vraag, - waar
op de rechter geantwoord heeft, - of er 
tussen partijen al dan niet vereniging 
bestond; 

Overwegende dat het mlddel, in zijn 
tweede onderdeel, a an het. arrest verwijt 
een tegenstrijdigheid te behelzen tussen 
zijn red en en_ en zijn beschikkend gedeelte, 
wat gelijkstaat met een gebrek aan moti
vering; 

Dat, volgens aanlegger, deze tegenstrij
digheid hierin bestaat dat, het arrest, 
enerzijds, verklaart dat het vonnis van 
de correctionele rechtbank, waarbij tussen 
partijen het bestaan vastgesteld wordt 
van een feitelijke vereniging waarin zij 
gelijke delen hebben, gezag van gewijsde 
heeft, wijl het anderzljds, steunende op 
dat vonnis, de vordering van verweerder 
aanneemt waari:Ii deze zich slechts op een 
vereniging van deelneming beroept, welke 
hem enkel recht geeft op een derde van 
de maatschappelijke winsten; 

Overwegende dat het arrest de zin en 
de draagwijdte niet heeft welke aanleg
ger er aan geeft; dat de enkele aan de 
rechter in hoger beroep gestelde vraag 
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was of partijen verbonden waren door een 
contract van vennootschap en, indien ja, 
of, bijgevolg, hun weclerzijdse rechten in 
die vereniging door deskundige dienclen 
vastgesteld en geschat; ofwel, of, inte
gendeel, er tussen hen slechts een over
eenkomst van clienstverhuring bestond, 
zoals aanlegger staande hield om de v:or
dering tot deskunclig onderzoek te doen 
mislukken; 

Overwegende dat het arre.'lt, steunende 
op het beteugelend vonnis, zich beperkt 
bij de verklaring dat definitief berecht is 
dat partijen vennoten zijn, dat die eerste 
beslissing gezag van gewijsde heeft, zich 
als zodanig aan de rechter in hoger beroep 
opdringt, en dat dus de door verweerder 
gevraagde onderzoeksmaatregel dient be
volen; dat het arrest, in cle staat van de 
rechtspleging, geen uitspraak te doen had 
over de vorm en cle voorwaarden van de 
vereniging, noch over het aan elke ven-
noot toekomend deel ; · 

Dat de aangevoerde tegenstrijcligbeicl 
dus in feite grond mist ; , 

Dat bet midclel niet beter gegrond is in 
zijn dercle onderdeel, in bijkomende orde 
ingeroepen ; 

Dat bet bestreden arrest, met te ver
klaren clat, luidens de woorclen van het 
strafvonnis, partijen vennoten waren, 
- wat het vonnis uitdrukkelijk zegt, -
het geloof niet heeft geschonden dat aan 
die beslissing dient gehecht, noch het ge
zag . van bet gewijsde dat ze dienaan
gaande heeft ; 

Over bet tweede middel, schending van 
de artikelen 1319, 1320, 1350 en 1351 van 
het Burgerlijk Wetboek en van artikel 97 
van de Grondwet, doordat het bestreden 
arrest beslist l1eeft dat het vonnis cler Oor
rectionele Recbtbank te Brussel, 20e ka
mer, van 1 April 1939, met kracht van ge
rechtelijk gewijsde, weliswaar niet erga 
omnes, maar tussen partijen, bevestigd 
heeft dat de firma « Unica ll een vennoot
schap uitmaakte tussen eiser en verweer
der in verbreking, wanneer uit de bewoor
dingen van dat vonnis blijkt dat gezegde 
bevestigingen, betreffende het bestaan van 
een vennootschap, niet behoorden tot bet 
beschikkend gedeelte maar tot de moti
vering van dat vonnis, en dat die beves
tigingen dus geen kracht van gerechtelijk 
gewijsde hebben, en wanneer, moesten ook 
die bevestigingen kracht -van gerecbtelijk 
gewijsde hebben, het wettelijk vermoe
den dat bierdoor ontstaat in bet onder
havig geding niet ingeroepen kon worclen, 
gezien het gemis · aan identiteit van voor
werp en van oorzaak welke door arti
kel 1351 van bet Burgerlijk W etboek 
wordt vereist; en ten minste doordat het 
nit de bewoordingen van het bestreden 
arrest onmogelijk is uit te maken of de 
rechters over de grond hebben beslist dat, 
in casu, er identiteit van oorzaak en voor-

werp voorbanden was, of indien ze bebben 
beslist dat een mogelijke tegenstrijdigheid 
tussen twee vonnissen voldoende is om de 
toepassing van de rechtsregelen, betref
fende de kracht van gerechtelijk gewijsde, 
te rechtvaardigen, wanneer een derge
lijke oncluidelijkheid in de motivering aan 
het Hof -niet toelaat zijn controlerecht 
op het bestredcn arrest uit te oefenen en 
een schending uitmaakt van artikel 97 der 
Grondwet: 

Overwegende dat, in burgerlijke- zaken, 
wanneer een twistpunt t~ssen dezelfde 
partijen, handelende in dezelfde boedanig
heid, achtereenvolgens voor twee recbters 
wordt opgeworpen, de beslissing van 
cle eerste rechter, indien een van de par
tijen ze als gewijsde inroept, zich aan de 
tweecle opdringt, zelfs indien deze ze ver
keercl en onwettig acht; dat cUt prin
cipe, gehuldigd en gepreciseerd bij arti
kelen 1350 en 1351 van het Burgerlijk 
W etboek, steunt op de nooclzakelijkheid 
te beletten dat eenzelfde betwisting altijd 
zou blijven duren en te vermijclen dat er 
tegenstrij digheicl zou bestaan tussen ge
rechtelijke beslissingen welke, tussen cle
zelfde }Jartijen, hetzelfde feitelijk of 
rechtspunt moeten beslecbten; 

Overwegende dat, in de zaak, de eert~te 
cloor de strafrechter, bij wien de burger 
lijke vordering werd aanhangig gemaakt, 
op te lossen vraag was, - vermits partijen 
dienaangaande in geschil waren, - de 
aard te bepalen van de overeenkomst die 
de beklaagde en de klager bond; dat de 
voorafgaandelijke oplossing van die vraag 
zich niet alleen opdrong wat de pilblieke 
vordering, doch ook wat cle burgerlijke 
vordering betreft; dat, inderdaad, zoals 
het bestreden arrest het juist zegt, << be
doeld twistpunt fundamenteel was daar 
het bedrag van de door appellant geeiste 
en door geintimeerde verscbuldigde scba
clevergoecling afhing van de natuur, -
dienstcontract of vereniging om bepaalde 
handelsdaden te verrichten, - van be
wuste overeenkomst ll ; 

Overwegende dat de strafrechter, zich 
over clit eerste twistpunt uitsprekende, 
zicb niet tot de uiteenzetting van een een
voudige reden beperkte; dat, wel is waar, 
die beschikking van het vonnis voorkomt 
onder de tot staving van zijn einclbe 
slissing ingeroepen redenen; dat, noch
tans, zo clit gedeelte van het vonnis , ten 
opzichte van die eindbeslissing een der 
redenen er van is, het daarom niettemin, 
op zichzelf een beslissing uitmaakt op 
een betwist punt; dat ze onafscbeidbaar 
met cle straf _ en de burgerlijke veroorde
ling verenigd is ; dat ze, onder deze dub
bele titel, hetzelfde gezag van gewijsde 
geniet als bet gezag dat uit die veroorde
ling voortv loeit ; 

Overwegende dat bet bestreden arrest, 
door deze eerste beslissing van de straf-
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rechter gebonden, nog enkel moest oor
delen of op het verzoek tot deskundig 
onderzoek diende· recht gedaan; dat ver
weerder door dit verzoek te doen slechts 
de toepassing vervolgde van het correc
tioneel vonnis waarbij hem de hoedanig
heid van vennoot werd toegekend; dat, 
wijl aanlegger die hoedanigheid van ver
weerder bleef betwisten, de twee geschil
len op dat punt, waarvan het ene v66r de 
strafrechter, het andere v66r de burger
lijke rechter werd gebracht, dus wel de
zelfde oorzaak, hetzelfde voorwerp hadden 
en dezelfde partijen in hun zelfde hoe
danigheden tegenover elkander stelden ; 

Overwegende, bijgevolg, dat, door het 
bestaan van een contract van vennoot
schap tussen partijen als onherroepelijk 
bewezen te aanzien en door tegen aanleg
ger, in ondubbelzinnige woorden, het ge
zag van gewijsde in te roepen, het arrest 
behoorlijk gemotiveerd is en de recbtsre
gelen juist heeft toegepast welke bet, naar 
het verwijt van het middel, zou geschon
den bebben; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en tot een vergoeding van 150 frank je
gens verweerder. 

10 Juli 1947. -- 1" kamer. - Voo1·zitte1· 
en perslaggever, H. Fauquel, voorzitter. 
- Gelijkluidende conchtsie, H. Oolard, 
advocaat-generaal. - Ple'ite1·, H. Van 
Leynseele ·(loco Struye). 

1" KAMER. - 10 JuJi 1947. 

VERZE'.r. - BURGERLIJKE ZAKEN. - VoN
NIB BIJ VERSTEK WEGENS NIET-VERSCHIJ
NING. - VERZET BIJ EXPLOOT, HOUDEND 
STELLING VAN PLEITBEZORGER, MIDDELEN VAN 
VERDEDIGING EN DAGVAARDING OM TE VER
SCHIJNEN. - REGELMATIG VERZET. - GEEN 
VERPLICHTING RET TE HERHALEN DOOR VER
ZOEKSCHRIFT VAN PLEI'l'BEZORGER TO'l' PLEIT
BEZORGER. 

Beantwoordt aan de vereisten van de wet, 
het ve1·zet tegen een vonnis bij verstek 
wegens niet-ve1·schijning, dat bij deur
waa1·dersexploot gedaan wo1·dt, bevat
tend stelling van pleitbezorge1·, de mid
delen van verdediging en dagvaarding 
om te verschijnen v66r de 1·echter die 
bij verstelc uitspraalc gedaan heeft. Het 
aldus gedaan verzet moet niet herhaald 
worden bij verzoelcsch'l'ift van pleitbe
zorger tot 11leitbezorger (1). (Wetboek 
burg. rechtspleging, art. 162.) 

(1) Zie CARRE en CruuvEAU, bd. II, vraag 
684; GARSONNET, bd. VI, biz. 308, § 2264. 

I'ERBR., 1947. - 17 

(GRUYTERS, 'l'. STOVENAOKERS EN CONSOORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
vonnis, op 17 Mei 1944 gewezen door de 
Recbtbank van eerste aanleg te Hasselt; 

Over bet middel, schending der artike
len 61, 158 en vooral162 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtspleging, evenals 
van artikel 97 van de Grondwet : 1° door
dat het aangeklaagd vonnis beslist dat een 
verzet tegen een verstekvonnis wegens niet 
verschijning client herhaald bij akte van 
pleitbezorger tot pleitbezorger binnen de 
acht dagen, hoewel het gedaan werd, niet 
bij eenvoudige buitengerechtelijke akte 
zoals voorzien bij bet hogergemeld arti
kel 162, doch bij wijze van dagstelling, 
wat een gerechtelijke daacl is, met andere 
woorden door een deurwaardersexploot 
houdend stelling van pleitbezorger, de 
redenen van het verzet en het verzoek 
om te verschijnen v66r de rechtbank die 
bet verstekvonnis heeft verleend, om te 
boren uitspraak doen over cle groncl van 
bet verzet, en dat, bijgevolg, de her
haling van het verzet bij akte van J)leit
bezorger niet nodig is wijl ze geen enkele 
bestaansreden heeft; 2° doordat het von
nis ambtshalve bet verzet onontvankelijk 
verklaarde, hoewel de bij artikel 162 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsple
ging uitgevaardigde grond van niet-ont
vankelijkbeid verband houdt met de pri
vate orde en dus niet ambtshalve mag 
aangevoerd worden : 

Overwegende dat, luidens artikel 162 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
pleging, wanneer een vonnis gewezen 
is tegen een partij die geen pleitbezorger 
heeft, het verzet kan gedaan worden bij 
buitengerechtelijke akte, onder verplich
ting voor cliegene, die verzet doet, dit 
laatste binnen de acht dagen, met aanstel
ling van pleitbezorger, bij verzoekschrift 
te herhalen, en dat het na verloop van deze 
tijcf niet meer ontvankelijk is ; dat deze 
wetsbepaling alle vertl·aging wil beletten 
in de uitvoering van het vonnis bij ver
stek, verstek dat zou toe te schrijven zijn 
aan de verstekdoende verweercler ; 

Overwegende dat uit het bestreden von
nis en uit cle aan de voorziening gehechte 
stukken blijkt dat het verzet gedaan werd 
bij middel van een exploot van dagvaar
ding behelzend aanstelling van pleitbe
zorger, cle verweermiddelen tegen de vor
dering en dagvaarding v66r cle rechter 
die bet verstek heeft uitgeSJ)roken, «bin
nen de termijn cler wet, zijnde acht 
clagen >>; 

Overwegende dat gezegd verzet aan' de 
vereisten van artikel162 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtspleging volcloet, 
daar het dagvaardingsexploot, binnen de. 
wettelijke termijn met aanstelling van 
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pleitbezorger betekend, zonder mogelijk 
nadeel voor de verwerencle partij, gelijk
staat met het verzoekschrift van pleit
bezorger waarover het in clit artikel gaat; 

Dat daaruit volgt dat het exploot, waar
bij het verzet werd betekend, aan de voor
schriften van gezegd artikel 162 voldoet, 
en dat aanlegger in verbreking dat verzet 
binnen de acht dagen, bij middel van ver
zoekschrift van pleitbezorger tot pleitbe
zorger niet moest herhalen; 

Dat het bestreden vonnis, door het te
genovergestelde uit te spreken, de in het 
middel aangecluide bepalingen geschon
den heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis; beveelt dat onderhavig arrest :;o:al 
overgeschreven worclen in de registers 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Hasselt en dat melding er van zal ge
maakt worden op de kant van de vernie
tigcle beslissing; veroordeelt verweerder 
tot de kosten; verwijst de zaak naar de 
Rechtbank van eerste aanleg te Tongeren. 

lo Juli 1947. -- 1~ kamer. - Vom·zitte1· 
en verslaggeve1·, H. Louveaux, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Gelijklttidencle 
!Jonclt~sie, H. Colard, aclvocaat-generaal. 
- PleUer, H. Hermans. 

le KAMER. ---:- 10 Juli 1947, 

Jo MIDDELEN VAN VERBREKING. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - JV!IDDEL RUSTEND 
OP EEN BEWEERDE VASTSTELLING VAN DE BE
STREDEN BESLISSING .. - V ASTSTELLING NJET 
IN DE BESLISSING BEVAT. - 1\'IIDDEL DAT FEI
TELIJKE GRONDSLAG MIST. 

2o HUUR. - 0VERDRACHT. - MATERIELE 
VOORDELEN VOOH DE OVERDRAGER BEHELZEND. 
- JVIAAKT GEEN DAAD VAN BESCHIKKING TE 
KOSTELOZl!:N TlTJ;:L UIT. 

1° M·ist feitel'ijke gronclslag, het miclclel 
n~stend op een beweerde vaststell-ing 
van de best1·eflen beslissing, dan wan
neer deze laatste cleze vaststelling niet 
bevat. 

2° 111 a a let geen daacl van beschilck-ing te 
lcostelozen tUel ~~it, cle ovenl1·acht van 
hm~r cloo1· de ove1·drage1· toegestaan, om 
:?:-ich v1"ij te malcen van een zwa1·e hmw 
en een zeer aanzienlijlc hem toebehorerul. 
mobilai1· te reclden, hetwelk gevaar liep, 
hetzij lloor de ve1·hm~nler ve1·kocht te 
worden wegens-het niet betalen van het 
h1~1wgeld, hetzij doo1· de vijancl ver
be~wd ve1·lclaard te worden. 

(CHMIELNICKI, T. MAGHAKIAN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis de dato 13 Juli 1946, op tegenspraak 

gewezen door de Recht bank van -eerste 
aanleg _ te Brussel, zetelende in aanleg 
van hoger beroep; 

Over de twee middelen samen, het 
eerste, schending van artikelen 30, 31 van 
het besluit-wet van 12 Maart 1945 inzake 
lmishuur; van artikelen 1101, 1108, U09, 
1111, 1112, 1113, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375 
van het Burgerlijk Wetboek; van arti
kel 97 van de Grondwet; het tweede, 
schending van artikelen 97 van de Grond
wet, .61, 77, 78, 142 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtspleging, 1101, 1134, 1317, 
1319, 1320, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375 
van het Burgerlijk Wetboek : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
de vorclering tot herstel in het bezit, in
gesteld door de aanlegger Chmielnicki, 
van Poolse nationaliteit en Israeliet, die 
Brussel met de zijnen reeds op 14 Mei 
1940 verliet en in Engeland tot 6 October 
1945 verbleef, niet gegrond verklaart; dat 
de beslissing vaststelt dat de heren 
Abramovicz en Orbach, bloedverwanten 
van cle aanlegger, tussenkomende in hoe" 
danigheid V;ln zaakvoerders, in de nit
winning hebben toegestemd, met op 16 Oc
tober 1940 de toestemming te bekomen van 
de N. V. cc Mobiliere et Immobiliere Tour
nmsienne >>, eigenaarster, tot de over
dracht aan verweerder Maghakiaii van de 
op 1 Juli 1948 verstrijkende huur van de 
eerste en de vierde verdieping van het on
roerend goed gelegen 156, Adolphe Max
laan, te Brussel, ten gebruike van spijs
huis en woning verhuurd; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat de zaakvoenlers gehandeld hebben ten 
einde cc de aanlegger van een zware hnur 
te ontlasten ... een zeer aanzienlijk mobi
lair te redden welk, wegens het niet be
talen van het huurgeld, gevaar liep cloor 
de verhuurster te gelde te worden ge
maakt of door de Duitsers verbeurd ver
klaarcl te worden>>, dat ze gehandeld heb
ben cc als bedachtzame en ervaren zaken
lui, die niets verzuimcl hebben om de 
belangen, waarvan ze de verdediging op 
zich hadden genomen, te doen eerbiedi
gen>>; 

Waaruit volgt dat het eerste middel, 
bewerende dat het vonnis vaststelt dat 
cle 'toestemming der zaakvoerclers gege
ven werd onder dwang, in feite niet 
opgaat; dat, hierop wijzencl dat de door 
tle zaakvoerders toegestane overdracht 
van huurovereenkomst voor de aanlegger 
de voordelen medebracht welke het be
paalt, het vonnis beslist dat deze over
dracht geen, daad van beschikking te kos
telozen titel was en op de in het tweede 
middel bedoelde conclusie een passend 
antwoord geeft ; 

Om die redenen, · verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt de aanlegger tot de 
kosten en tot een schadevergoeding van 
150 frank jegens de verweerders. 



-259-

10 Juli 1947. - 16 kamer. - Voot·zitter, 
H.Louveaux, raadshe'er waarnemend voor
zitter. - V erslaggever, H. Fettweis. ~ 
Gelijkl1tidende concl·usie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat generaal. 
- Pleiters, HH. della Faille d'Huysse en 
Resteau. 

2" KAMER. 14 Juli 1947. 

MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - JVliDDEL AANVOEREND DAT HET 
ARREST HET GEVEN VAN EEN INLlCHTING ALS 
EEN BELOFTE HEEFT BESCHOUWD. ~ ARREST 
WIJZEND OP EEN BELOFTE, BUITEN RET GEVEN 
VAN EEN INLICHTING. -. MIDDEL DAT ORONO
SLAG MIST IN FEITE. 

Mist gmndslag in feite, het middel aan
voet·end dat het at-rest het geven van 
een inlichting als een belofte heeft be
scho~twd, dan wanneer het arrest vast
stelt dat belclaagde niet enkel een inlich
ting heeft gegeven, maar bovendien een 
winst beloofd en verzelcerd heeft aan 
de pet·soon aan wie hij t·echtskeelcs 
voo1·stelde een misdaad te plegen. (Wet 
van 7 Juli 1875, art. 1.) 

(RAINE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, de 9 Mei 1947 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel, Kamer van in
beschuldigingstelling, welk de beschik
king bevestigt van de Raadkamer der 
Rechtbank van eerste aanleg te Bergen, 
waarbij voor een termijn van vijf jaar de 
internering van aartlegger bevolen werd 
in een der bijzondere inrichtingen· door de 
regering bepaald en ingestelcl bij toe
passing cler wet del. 19 April 1930 ; 

Over het enig miclclel, schencling van 
artikelen 1 cler wet del. 7 Juli 1875 en 97 
cler Gronclwet, cloordat het bestreclen ar" 
rest op algemene w'ijze beslist clat er naar 
artike11 van gezegcle wet belofte is, welke 
toelaat hem te vervolgen die het strafbaar 
moncleling voorstel deed, wanneer hij cleze 
aan wie het voorstel geclaan wercl enig 
voorcleel « verzekert JJ als prijs voor de 
gepleegcle misclaacl, clan wanneer, volgens 
de wet, de belofte een persoonlijke ver
bintenis van de aanstoker behelst, de ver
bintenis hetzij het aangecluicl voorcleel te 
verschaffen, hetzij ten minste voor de ver
krijging er van te zorgen; en clienvolgens, 
aan de beteugeling moet ontsnappen de 
monclelinge aanzetting met claarbij de een
vouclige verzekering of aancluicling van het 
bestaan van een uit een misclaacl te halen 
voorcleel, 't is te zeggen het geven van een 
inlichting waarop, volgens de feitelijke 
vaststellingen van de eerste rechter, door 
het hof bekrachtigcl, in huidig geval een 

der onderclelen van het ten. laste van ver
dachte weerhouclen voorstel neerkwam, 

Overwegencle dat, in strijcl met wat het 
miclclel beweert, het arrest niet beslist 
clat het geven van een inlichting een be
lofte naar de zin van cleze bewoorcling 
in artikel 1, alinea 3, der wet del. 7 .Juli 
1875 uitmaakt ; 

Dat het, inderdaad, verwijst naar de be
weegredenen van de eerste rechter; dat 
deze er zich niet bij beperkt hierop te 
wijze:ti clat cle aanlegger << liet kennen dat 
het gebeurlijk slachtoffer een· som van 
50.000 frank op zich had, clat clit een in
lichting was JJ, maar bovenclien vaststelt 
« clat uit al de verklaringen blijkt dat de 
aanlegger wel aan de getuige een winst 
heeft willen beloven en verzekeren JJ, 't is 
te zeggen aan de persoon aa:ti wie het 
rechtstreeks voorstel een misdaad te ple
gen gedaan was ; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
En overwegende dat de substanti€\le of 

op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werclen nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

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

14 Juli 1947. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Fauquel, voorzitter. - Verslaggevet·, 
H. Demoulin. - Gelijlchtidende concltts·ie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-genera al. 

2" KAMER. - 14 JuJi 1947, 

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
KENNISNEMING DOOR DE RECHTER IN HOGER 
BEROEP. - VERKLARING VAN HOGER llEROEP 
DOOR GEEN DAGVAARDING. 

2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. -
HOGER llEROEP DOOR HE1' OPENBAAR MINISTE
RIE. -. GEEN AFSTAND MOGELIJK. 

3° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - MIDDEL GENOMEN UIT ONRE
GELMATIGHEDEN TIJDENS RET VOORONDER
ZOEK DOOR DE KRIJGSAUDITEUR. - l\1IDDEL 
NIET VOOR DE RECHTER OVER DE GROND VOOR
GESTELD. - ARREST DAT ZICH DIE ONUE
GELMA1'IGHEDEN NIET TOEEIGENT. - NIE'l'
ONTVANKELIJKHEID. 

1o Het is de verlcla1"ing van hager beroep, 
doch niet de dagvaanling om te ve1·
schijnen .v661' de 1·echter in hager be-
1'oep, cUe de zaalc bij cleze laatste aan
hangig maalct en de dmagwijdte van de 
lcennisneming bepaalt (1). 

(1) Ver])r., 6 Juli 1931 (Bull. en PAsrc., 
1931, I, 208) en nota 2; 9 April 1945 (A1-r. 
Ye.·br., 1945, blz. 128; Bull. en PAsrc., 1946, 
I, 140). 
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2° Het openbaat· ministerie kan geen at
stand doen vwn het hager beroep clat het 
ingesteld heejt (1). 

3° Is niet ontvanlcelijk, het middel niet 
vo61' cle r·echtet· over· de g·rond voorge
stelcl en genornen 1tit mwegelmatigheclen 
begaun tijclens het doot· cle lcrijgsuucli
te1W geclaan vooronclet·zoelc, clan wan
neet· het an·est vun het rnilitait· ge
rechtshoj, waartegen cle voorziening ge
r-lcht is, Z'ich deze onregelrnatigheclen 
niet toei.iigent, doch alleen ber·ust op het 
0'11 rlerzoelc vo01' het hot gecluun (2). 

(LOVENFOSSE.) 

ARUEST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 Mei 1947 gewezen door het 
Militair Gerechtshof, zetelende te Luik; 

Over het eerste- middel, schending der 
rechten van de verdediging, doordat de 
bestreden beslissing, het vonnis bevesti
gend op 28 Juni 1945 door de Krijgsraad 
te Verviers gewezen, de aanlegger schul
dig verklaart aan misdrijven op artike
len 113, 117 en 118bis van het Strafwet
boek, alzo de perken te buiten gaanqe van 
haar .bevoegclheid vastgesteld door de 
clagvaarding, op 2 Mei 1947 door het open
baar ministerie betekend, als volgt opge
stelcl : << veroordeeld... wegens aan het 
vervormen door de vijand van wettelijke 
instellingen of inrichtingen deel genomen 
te hebben (art. 118bis) en deel uitgemaakt 
te hebben van een vereniging (wet van 
22 Maart 1940) ll, wat aanlegger toeliet te 
menen clat het openbaar ministerie, dat 
nochtans op zijn hoger beroep de beyesti
ging van het vonnis heeft aangevraagd, de 
vervolgingen wegens misdrijf tegen arti
kel 113 van het Strafwetboek verzaakte, 
om door het hof slechts het door de wet 
van 22 Maart 1940 voorzien misdrijf te 
doen weerhouden, hoofdens hetwelk ·cle 
eerste rechter aanlegger niet veroordeeld 
had : 

Overwegende dat het de verklaring van 
hoger beroep is ter griffi~ gedaan, en niet 
de dagvaarcling om te verschijnen v66r de 
recliter in hager beroep, clie de zaak 
aanhangig maakt en de draagwijdte en de 
per ken van de kennisneming bepaalt; dat, 
eims het hager beroep ingesteld door liet 
openbaar ministerie, dit laatste de macht 
niet meer heeft gans of gedeeltelijk, het, 
zij uitdrukkelijk of implieiet, afstancl 
er van te doen; - -

Overweg_ende dat, in cas1t, de verkla-

(1) Zie verbr., 6 December 1858 (Bull. en 
PAsrc., 1859, I, 30) en nota 1; 14 Maart 1898 
(ibicl., 1898, I, 117) en nota 2. 

(2) Verbr., 24 Juni 1946 (A1'1·. Vm·br·., 1946, 
biz. 238; B,tll. en PAsrc., 1946, I, · 258) en 
nota 1. 

ring van het openbaar ministerie in be
woordingen is opgestelcl waarvan de alge
meenheid zich verzet tegen de _beperkte 
draagwijdte welke de aanlegger haar wil 
geven; 

Overwegende dat de aanlegger zich 
moest vercledigen tegen clit alzo opgesteld 
algemeen verhaal; dat de rechten van de 
verdecliging niet konden aangetast worden 
wegens het feit dat cle dagvaarding om 
te verschijnen ·v66r de rechter in hoger 
beroep, welke slechts een clagvaarding ge
geven om te verschijnen uitmaakt, onvol
leclige of onjuiste verm:eldingen zou bevat 
hebben, wat de omschrijving van de be-
tichting betreft ; _ 

Dat het middel in reclite niet opgaat; 
Over,. het tweecle ·iniddel, schending van 

artikelen 127 en volgende van het Wet
boek van strafvordering, toepasselijk ge
maakt in militaire zaken, doordat de be
klaagde op 15 Mei 1945 aangehouden, op 
16 Mei onder aanhoudingsbevel wercl ge
stelcl, enkel in betichting werd gestelcl 
wegens inbreuk op artikel 118bis van het 
Straf_wetboek, en enkel nopens dit punt 
ondervraagd werd en doordat hij nooit 
in betichting werd gesteld wegens inbreuk 
op artikel 113 van het Strafwetboek en 
clat hij nochtans over dit punt gevon:nist 
en veroordeeld is geweest : 

Overwegende dat uit te bewoordingen 
van de verklaring van voorziening blijkt 
dat deze slechts gericht is tegen het arrest 
van het militair gerechtshof del. 16 Mei 
1947 en, in strijd met de bewering van de 
aanlegger, zij niet terzelfdertijd de von
nissen bedoelt welke in zake door de 
Krijgsraad te Verviers op 4 Januari en 
28 Juni 1945 gewezen werden; 

Overwegende dat het middel gegrond is 
op de zogezegde onregehnatigheid van ze
kere daden van het voorbereidend onder
zoek; 

Dat het ingeroepen werd, noch v66r de 
eerste rechter, noch v66r het militair ge
rechtshof en dat het .bestreden arrest 
steunt op het onderzoek v66r dit hof ge
daan; dat, luidens artikelen 408 en 413 
van het W etboek van strafvordering, der
gelijke onregelmatigheid niet kan dienen 
nls grond van een verzoek. tot verbreking ; 

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

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

14 Juli 1947. - 2° kamer. - Voot·zitter, 
H. Fauqu~l, voorzitter. - Verslaggev(31", 
H. Demoulin. - C1-el-ijlcl1tidencle conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. 
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2" KAMI\JIL - 14 Juli 1947. 

1° 1\HSDRIJF. - GROND VAN RECHTVAAR
DIGING. - l\10RELE DWANG.- VERMINDERING 
VAN DE VRIJREID VAN BESLISSING. - l\1AAKT 
GEEN MORELE DWANG UIT. 

2° MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN 
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIG
HEID VAN DE_STAAT.- ARTIKEL 115, 
§ 2, 3°, VAN RET STRAFWETBOEK. - AAN
ZOEKEN OF STAPPEN BIJ DE VIJAND GEDAAN. -
NIET AANZOCRTE BESTELLING VAN DE VIJAND. 
- AANZOEKEN OF STAPPEN TEN EINDE DE VOOR 
DE VERVAARDIGING VAN DE TE LEVEREN PRO
DUCTEN ONMISBARE .GRONDSTOFFEN TE VER
KRIJGEN. - l\1ISDAAD. 

3° lVIISDADEN EN W ANBEDRIJVEN 
'l'EGEN DE UITWENDIGE VEILIG
HEID VAN DE STAAT.-ARTIREL 115, 
§ 2, 3°, VAN RET STRAFWETBOEK. - LEVE
RING VAN _GELI.TK WELKE AARD. - LEVERING 
WELKE WEGENS DE OMSTANDIGREDEN W AARIN 
ZIJ WORDT UITGEVOERD EEN SCRULDIGE IN
SCHIKKELIJKREID LAAT BLIJKEN _OM IN DE 
BEROEF'l'EN VAN DE VIJAND EN ZIJN OORLOGS
ECONOMIE TE VOORZIEN. - NIET VEREIST 
DAT DE LEVERING EEN MERKELIJKE RULP VER
SCRAFFE AAN DE VIJ ANDELIJKE OORLOGS
INSPANNING. 

4° MISDADEN EN W ANBEDiiJJVEN 
'l'EGEN DE UITWENDIGE VEJILIG
HEID VAN DE STAAT. - AnTmEL 115, 
§ 2, 3° VAN RET STRA~'WETBOEK. - LEVE
RING DOOR TUSSENPERSOON. - LEVERING 
AAN EEN BEWERKER. - 0MSTANDIGREDEN 
WAARTN ZIJ EEN LEVERING DOOR TUSSENPER
SOON UITMAAKT. 

5° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. -
STRAFZAKEN. - VRIJSPRAAK. - VOORZIE
NING DOOR RET OPENBAAR MINIS'l'ERIE EN DOOR 
DE BURGERLIJKE PARTIJ. - VERBREKING. 
- STREKT ZICR UIT TOT DE BESLISSING BE
TREFFENDE DE BURGERLIJK VERANTWOOHDE
LIJKE PAH'l'IJ. 

1 o Een verminde1·ing van de v1·ijhe·id van 
beslissing maakt geen morele dwang 
•t/iit. Deze grand van 1·echtvaa1"diging 
bestaat slechts wannee1· betichte ge
clwongen wenl cloor een macht waaraan 
lvij niet heeft lcunnen weeTstaan. (Straf
wetboek, art. 71.) 

2° Opflat (Ze level"ing van hulp in groncl
stotten of bewe1·1cte stoffen aan de vijan
clen van de Staat, flie een gevolg is -van 
aanzoeken of stappen bij de vijanden 
r1edaan of b·ij voor httn 1·ekening hande
lenfle ttt.ssenpersonen, stTafbaaT weze, 
rnoeten cle aanzoeken of stappen niet 
nooflzakel!ijlc het bekornen van de bestel
lin(! tot voo1·we1·p hebben gehad,· het vol
stant dat rle levering het ve·rvolg en het 
logisch gevolg van de aanzoeken en stap
pe1t weze. Zo valt onder toepassing ·van 
rle wet, cle Zeve1·ing van hulp, d·ie een 
gevolg is van aanzoelcen of stappen ge-

claan om cle voo1· fle ve·rvaa-rd·iging •vwn 
te leveren proflucten onmisbaTe groncl
stoffen te bekornen (1). (Strafwetboek, 
art. 115, § 2, 3° 0) 

3° A.1·tikel 115, § 2, 3°, van het Stmfwet
boek bete·n.l]elt cle level"in,q vcm orn het 
(Jven wellce aa1·cl, d·ie, wegens cle ornstan
cligheclerb waa1·in z·ij wenl ttitgevoe·1'cl, 
ee11 schttlcl'i.!Je inS!chilclcelijlcheifl waotw·ijst 
orn in cle behoetten van de vijancl en zijn 
ooTlogseconornie te voo1·zien,· het vere·ist 
niet flat de levering besternfl weze voor 
de rnilitai1·e behoeften van het vijande
lijlc Zeger of een merlcel-ijlce hulp ver
schaffe aan cle vijanflelijke ooTlogs
·inspanning (2) , 

4° De leve!"ing van httlp adn cle vi.iand 
valt onder toepassing. van artilcel 115, 
§ 2, 3°, van het St1·afwetboelc als zijnde 
rloor tttssenpersoon geflaan, -wanneer het 
prodtwt, flat fle hulp tt-itrnaakt, aan een 
verwerke1· .l]eleverd w01·dt, doo·1· toecloen 
van wie het fle v·ijanfl be·reikt, met me
deweten van cle leverancier, rnet het
zelffle lcaralcte·r van nut ·flat het oor
spronlcel-ijlc had; het cloet er weinig toe 
dat de verwerlcing het product derwijze 
in falwicaten verrnengt dat zijn inrliv·i
dttalisatie onmogelij 7c wordt. 

5° De verb1·elcing, op voorz·ienin.l] doo1· het 
· openbaar rniniste1·ie en doo·r cle buTge1· 

lijlf-e pa1·tij tegen een an·est van ·vr·ij
spraalc, strelct zich ttit tot cle beslissing 
betrettende de but·gerlijlc verantwoo1·
delijke. 

(AUDITEUH- GENERAAL EN BELGISCHE STAAT, 
T. JANSSEN EN CONSOORTEN EN DE NAAMLOZE VEN
NOOTSCHAPPEN CC FABELTA )) EN C< FIBRANNE ll.) 

AHREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 April 1947 gewezen door het 
Militair Gerechtshof, zetelende te Brus
sel; 

I. Aangaande de beslissing op de pu
blieke vordering gewezen : 

Over het micldel, schending van arti
kel 71 van het Strafwetboek, van arti
kel 115 van hetzelfde wetboek, aangevnld 
en gepreciseerd door het besluit-wet del. 
25 Mei 1945, en van artikel 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
beslist dat de aangeklaagde leveringen van 
rayonne en fibranne geen strafbaar karak~ 
tel! hebben, om reden dat de verhoging 
van productie, welke er aanleiding toe 
gaf, het gevolg niet zou zijn van vrij
genomen beslissingen, dan wanneer het 
arrest enkel nit ten anderen strijdige be- ' 

(1) Zie verbr., 15 Januari 1946 (A1-r. T'e,·b,.., 
1946, blz. 22; Bull. en PASIC., 1946, 'I, 25). 

(2) Verbr., 24 Maart 1947 (zie hager, biz. 100; 
Bull. en PAsrc., 1947. I, 135). , 
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schouwingen welke een zogezegd onweer
staanbare dwang uitmaken, afieidt dat 
de vrijheid van de beslissing der beklaag
clen verminderd is geweest; 

Overwegencle dat het bestreclen arrest, 
na verklaarcl te hebben clat de zeclelijke 
clwang moet blijken nit de vrees voor een 
erg, dreigencl en zeker gevaar, van aarcl 
een macht nit te maken waaraan het men
selijkerwijze onmogelijk zou zijn te weer
staan, hierop wijst dat, in onclerhavig 
geval, de gesprekken van de Duitsers over 
de nooclzakelijkheid de productie fibranne 
niet enkel te handhaven, maar nog te ver
hogeu, en welke beschouwd- kunnen wor
den als een bedreiging uitmakencle, niet 
uitgingen van de overheicl die bevoegd 
was om sancties te nemen; dat geen be
clreiging, welke de persoon of het gezin 
van de verdachten becloelde, uitgebracht 
wercl; clat het nochtans « waarschijnlijk ll 
blijkt clat deze laatsten « hebben kunnen 
geloven ll clat sancties hun « gebeurlijk ll 
zonclen treffen; clat, dienvolgens, de vrees 
voor cleze hypothetische gestrengheclen 
ongetwijfeld hun beslissingen heeft bein
vloecl en << ze moeten aangezien worden 
als ,op hun geest een zoclanige invloecl nit-. 
geoefencl te hebben dat hun vrijheicl om 
te beslissen er door verminclerd .is ge
weest ll; 

Overwegencle rlat cleze dubbelzinnige en 
strijdige beschouwingen slechts een ver
mindering vaststellen van de vrijheicl van 
beslissing cler verclachten; clat het bestre
clen arrest clus niet gewezen heeft op het 
bestaan van de morele clwang waarvoor 
de wet vereist clat de beschuldigde of be
klaagde << geclwongen is geweest door een 
macht waaraan bij niet heeft knnnen 
wederstaan ll ; 

Waaruit volgt clat bet arrest de in 
't miclclel bedoelde wetsbepalingen heeft 
geschonden; 

Over het middel, schencling van arti
kel 115 van het Strafwetboek, aangevuld 
en gepreciseerd door het besluit-wet dd. 
25 Mei 1945, cloordat het bestreden arrest 
beslist dat de aanzoeken of stappen ge
chum bij de vijanden van de Staat of bij 
tussenpersonen handelende voor hun re
kening·, nooclzakelijk als doel moeten heb
ben het bekomen van bestellingen, wan
neer alinea S van het besluit-wet dd. 
25 Mei 1945 geen beperking behelst en ins
gelijks de stappen of aanzoeken becloelt 
welke het verkrijgen van grondstofJen 
en cle onmisbare gemakkelijkheden voor 
't uitvoeren der bestellingen van de vijand 
tot doel hebben : 

Overwegende clat, wat de rechtstreekse 
leveringen van rayonneclraad aan de 
vijand betreft, het bestreclen arrest vast
stelt clat, inclien aanzoeken of stappen ge
claan werden bij de vijand, of bij tussen
personen voor zijn rekening hanclelende, 
geclurende de ganse bezetting, deze niet 

geschieclclen om aan de proclucerencle ven
nootschap bestellingen te verzekeren, 
<< maar wel om de gronclstoffen en onmis
bare gemakkelijkheclen VDor een snelle uit
voering van de leveringen te bekomen ll ; 
clat het verklaart dat cleze omstandighe
clen cleze niet zijn door cle wet voorzien, 
welke, opclat het misdrijf zou bestaan, 
<< s,chijnt ll te eisen dat de stappen « de 
bestelling zelf en niet de onmisbare voor
waarden tDt haar uitvoering als voorwup 
zouclen hebben ll ; 

Overwegende dat so van § 2 van arti
kel 115 van het Strafwetboek de levering 
van hulp in gronclstoffen of bewerkte 
stDffen aan de vijanclen van de Staat als 
misdrijf aanziet << wanneer deze levering 
is geschiecl ingevolge bij hen of bij tus
senpersonen, die voor hun rekening han
delden, geclane aanzoeken of stappen ll ; 

Dat de levering alzo, naar de wet, bet 
gevolg moet zijn van aanzoeken of stap
pen zoncler dat vereist worclt clat deze 
nooclzakelijk het bekomen vari bestellin
gen tot cloel hebben; dat, naar de tekst, 
het vereist is cloch ook volstaat, clat de le
vering ingevolge stappen geschieclcle, 't is 
te zeggen dat ze er het logisch gevolg van 
zij; 

Overwegende dat, zonder het bekomen 
van de voor het fabriceren vlm de te le
veren proclucten onmisbare stoffen, de le
vering onmogelijk zou zijn; clat deze dus 
afhangt van deze verkrijging en clat ze, 
clienvolgens, het gevolg is cler stappen bij 
de vijancl geclaan om de voor de fabri
catiP onmisbare stoffen te bekomen; 

Overwegencle dat cleze interpretatie met 
de geest van de wet overeenstemt;. dat 
cleze, zoals het verslag aan de Regent, 
het besluit-wet del. 25 Mei 1945 vooraf
gaancle, het onnerlijnt, onder so van § 2 
van artikel 115 de leveringen van om het 
even welke aarcl heeft Willen beteugelen, 
wanneer cleze, wegens de omstancligheden 
waarin zij hebben plaats gehad, bij hun 
clader bet bewijs leveren van sclmlclige 
inscbikkelijkheid om in de behoeften van 
de bezetter en zijn oor logseconomie te 
voorzien; clat clergelijke inschikkelijkheid 
uit de door het arrest vastgestelcle stap
Deri en aanzoeken blijkt ; 

Overwegencle clat de bestreden beslissing 
alzo artikel 115 van het Strafwetboek 
heeft geschonclen ; 

Over het middel, schending van arti
kel 97 van de Grondwet en van artikell55 
van -het Strafwetboek gepreciseerd door 
het besluit-wet cld. 25 Mei 1945, cloordat 
het bestreden arrest beslist dat de leverin
gen van rayonne geen klaarblijkelijk 
strafbaar .karakter hebben, om de reclen 
clat de uitvoer er van geen merkelijke 
hulp aan de vijandelijke oorlogsinspan
ning heeft kunnen brengen, wanneer de 
wet niet vereist dat de levering een << mer-
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kelijke >> hulp aan de vijandelijke oorlogs
inspanning brengt : 

Overwegende dat, na op het feit der ver
meerdering van de rayonne-leveringen aan 
Duitslancl gewezen te hebben, llet bestre
den arrest beslist << dat deze vermeerde
ring van leveringen aan de vijand geen 
blijkbaar strafbaar karakter heeft, om 
reden dat de ravonne niet vatbaar is voor 
militair gebruik en dat, clienvolgens, de 
uitvoer er van aan de vijandelijke oorlogs
inspanning geen merkelijke hulp heeft 
kunnen verschaffen >> ; 

Overwegende dat, het bestaan van het 
misdrijf beoordelen uit het oogpunt 
der enkele militaire behoeften van de 
vijand, het bestreden arrest buiten het 
kacler is gegaan van 3°, '§ 2, van arti
kel 115 van _ het Strafwetboek, welk tot 
doel heeft de leveringen van om het even 
welke aard te beteugelen, wanneer cleze, 
wegens de omstandigheden waarin zij hebe 
ben plaats gehad, het bewijs leveren van 
schuldige inschikkelijkheicl om in de be
hoeften van de bezetter en zijn oorlogs
economie te voorzien ; 

Dat deze wetsbepaling niet vereist dat 
de hulp zou bestemd zijn voor de mili
taire behoeften van het vijandelijk leger; 

Overwegencle, bovenclien, dat met te 
eisen dat de leveringen een « merkelijke 
hulp aan de vijandelijke oorlogsinspan
ning brengen, het bestreden arrest de toe
passing van de wet doet afhangen van een 
voorwaarde welke ze niet oplegt ; 
· Dat het bestreden arrest alzo 3° van 

, § 2 van artikel 1:1,5 heeft geschonden; 
Over het middel, schending van arti

kel 115 van het Strafwetboek, aangevuld 
en gepreciseerd door het besluit-wet del. 
25 Mei 1945 doordat het bestreden arrest, 
wat de leveringen, van fibranne aangaat, 
beslist dat de leveringen gedaan aan on
dernemingen welke voor de vijand wer
ken en welke, bij weten van de leveran
cier, aan de vijand de verschafte produc
ten leveren, na ze in hun fabricaten ver
werkt te hebben zonder de aard noch de 
vorm er van te veranderen, niet onder de 
toepassing vallen van de vermelde wets
bepaling, dan wanneer deze leveringen 
een aan de vijand bij tussenpersoon ver
schafte hulp uitmaken; 

Overwegende dat uit de vaststellingen . 
van het bestreden arrest blijkt dat de 
fibranne een stof waR welke een hoofdza
kelijk belang had voor de Duitse krijgs
nijverheid, dat de verdachten hun produc
tie verhoogd hebben, onder mear door het 
op:richten, bij middel van Duits kapitaal 
en Duitse technici, van het werkhuis te 
Zwijnaarde; dat de betichten Janssen, 
Washer en Semal erkend hebben dat ze 
kennis hadden van het feit dat het groot
ste deel fibranne, welke ze aan de Bel
giselle nijveraars leverden, daarna over-

gemaakt werd hetzij aan de Wehrmacht, 
hetzij aan vijandelijke organismen; 

Overwegencle echter dat het arrest be
slist dat artikel115, '§ 2, 3°, van het Straf
wetboek niet toepasselijk is, omdat de 
levering van fibranne noch rechtstreeks 
aan de vijand, noch door tussenpersoon 
gedaan werd, vermits dit product de 
vijancl slechts bereikte bij « middel van de 
verwerkers >> die ze in de aan de Duit
sers geleverde stoffen hebben gemengd; 

Overwegende dat het arrest nochtans 
aanneemt dat het woord « tussenpersoon >> 
in zijn etymologische zin genomen, een 
zeer uitgebreide draagwijdte heeft welke 
« elke persoon, die zich te welken titel 
ook bevindt tussen de producerende bron 
en de laatste bestemmelingen van het af
gewerkt product)), kan begrijpen, maar 
dat het, in cas~t oordeelt de betekenis er
van te moeten lleperken, omdat het moei
lijk aan te nemen is dat de wetgever, 
gebruik makende van een zo onduidelijke 
bewoording en van een zo weinig bepaalde 
juridische draagwijdte, het inzicht ge
had heeft de verwerkencle ondernemingen 
te bedoelen ; 

Overwegende dat de wet de economiscbe 
samenwerking heeft willen beteugelen ze
als ze gekenmerkt is bij artikel 115 van 
het Strafwetboek en het besluit-wet del. 
25 J\IIei 1945 dat cUt artikel preciseert; dat 
het boofclbestanddeel van deze misdrij
ven uitgemaakt wordt door het verschaf
fen van een hulp aan cle vijand; dat de 
wet de beteugeling van dit feit nastreeft 
en dat de in deze wetsbepalingen ge
bruikte bewoordingen, dienvolgens, een 
interpretatie moeten krijgen weike over
eenstemt met bet door de wetgever nage
streefd doel ; 

Dat dus als tussenpersoon, naar cle zin 
van de wet, moet beschouwd worden, de 
persoon bij middel of door toedoen van wie 
het product, dat een hulp voor de vijand 
uitmaakt,, deze laatste bereikt, met het
zelfde karakter van nut dat het oorspron
kelijk had; 

Overwegende dat, indien het arrest, 
enerzijds, vaststelt dat de verwerkende 
ondernemingen cle fibranne in hun fabri
caten derwijze hebben vermengd dat de 
individualisatie er van onmogelijk wordt, 
het, anderzijds, hierop wijst dat deze ver
menging geschiedde zonder de vorm of de 
aard van het product te veranderen, en bet 
ten anderen verklaart dat « het grootste 
deel van de aan de Belgiscbe nijveraars 
geleverde fibranne voortgeleverd werd, 
hetzij aan de Wehrmacht, hetzij aan de 
Dienst- van aankopen voor de Duitse bur
gerlijke behoeften >l ; 

Dat nit deze vaststellingen blijkt dat, 
onder de vorm van stof, het in werkelijk
heid altijd de fibranne is, - grondstof 
waaraan de Duitsers een dringende nood 
hadden, - die aan · de vijand werd gele-
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verd door het toedoen van de Belgische 
nijveraars; dat cleze Iaatsten, dienvolgens, 
wel tussenpersoon zijn geweest tussen de 
beklaagden en de vijand voor het ver
schaffen aan deze laatste van een nuttige 
hulp oVOOr zijn oorlogseconomie; 

Overwegende dat uit wat voorafgaat 
blijkt dat het bestreden arrest, - met te 
beslisiien, ondanks de hierboven herin
nercle vaststellingen, clat de fibranne 
door de beklaagden aan de vijand niet 
door tussenpersoon werd geleverd,.-: arti
kel 115, § 2, 3°, van het Strafwetboek 
heeft geschonden, en clat het midclel ge·
grond is; 

II. Over de voorziening van de burger
lijke partij : 

Overwegencle clat de hierboven ingeroe
pen beweegredenen voor . de verb:reking 
van de beslissing op de publieke vordering 
gewezen de verbreking rechtvaarcligen van 
de beslissing op de vordering van de bur
gerlijke partij gewezen; 

En overwegencle clat de nitgesproken 
verbreking zicb moet uitstrekken tot de 
beslissing betreffencle de burgerlijk ver
antwoorclelijke partijen; 

Om cUe reclenen, verb.reekt cle bestreclen 
beslissing; beveelt clat onclerhavig arrest 
zal overgeschreven worden in cle registers 
van het Militair Gerechtshof, zetelende 
te Brussel, en clat melding er van zal ge
maakt worden op de kant van de vernie
tigcle beslissing; veroorcleelt de verweer
ders tot de kosten; verwijst de zaak naar 
het militair gerechtshof anders samen
gestelcl. 

14 .Tnli 1947. - 26 kamer. - Voot·zitte1·, 
H. Wouters, raaclsheer waarnemend voor
zitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Giron!. -
Gelijlvl·uidende oonolusie, H. Colard, ad
vocaat-generaal. - Pleiters, HR. della 
Faille d'Huysse, Hermans, Marcq en Si
mont. 

VACAN'l'IEKAMER. - 31 Juli 1947, 

1o MISDADEN EN WANBEDRIJVEN 
'rEGEN DE UITWENDIGE VEILIG
HEID VAN DE STAA'l'. - STRAFWET
BOEK, ARTIKEL 115: - TERBESCHIKKING
S'l'ELLING VAN DE VI.JAND VAN PERSONEEL 
VOOR DE HERSTELLING VAN ZIJN MILITAIRE 
VERVOERMIDDELEN. - LEVERING VAN HUL{' 
IN MANNEN. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
S'l'RAFZAKEN. - 0Rl'J'IEK VAN EEN BEWEEG· 
REDEN. - BESLISSING DOOR EEN ANDERE RE
DEN GERECH'l'VAARDIGD. - GEBREK AAN BE
LANG. 

1° Het jeit, vrijwillig en bewust pet·so
neel te1· besohilcking te stellen van de 
vijand voo1· de herstelling van zijn mi-

·Utaire vervoe1·middelen, lean een leve-
1"ing van httlp in mannen uitmalven. 
(Strafwetboek, art. 115, al. 4.) 

2° Is van belang ontbloot en, d·ienvolgens, 
n·iet ontvankelijk, het middel dat zioh 
er toe beperkt een van de beweegrede
nen van de bestreden beslissing te ori
tise1·en, dan wannee1· deze doo1· een an
der beweegreden wettelijlc ge1·eohtvaar
digd is (1). 

(VANDER'l'AELEN, T. BEHEER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 Maart 1947 gewezen door het 
Militair Gerechtshof, zetelende te Brus
sel; 

Over de clrie miclclelen samen, het eer
ste, schencling van artikel 115 van het 
Strafwetboek, bijzoncler van 1° van arti
kel 1 van het besluit-wet del. 25 Mei 1945, 
waarbij de toepassing van artikel 115 na
der wordt bepaald, doordat het bestreden 
arrest het feit voor de aanleggers, of ten 
minste voor de eerste van hen, zijn ei
gen bedrijvigheid, deze van zijn perso
neel, zijn materieel en zijn nijverheids
inrichting ten dienste van de vijancl ge
steld te hebben, met het oog op de her
stelling van de legertrein, gelijkstelt met 
de inrichting of leiding van een onderne
ming tot het inrichten van een installatie 
voor militaire doeleinden bestemcl, clan 
wanneer de legertrein met dergelijke 
installatie niet kan gelijkgesteld wor
den; het tweede, . schencling van arti
kel 115 van het Strafwetboek, bijzon
der 4° van artikel 1 van het besluit
wet del. 25 Mei 1945 en van artikel 95 
der Gronclwet, cloordat het bestreclen 
arrest het verzamelen van proclucten 
ten orirechte gelijkstelt met de herstelling 
van de legertrein, dan wanneer proclucten 
verzamelen het inzicht behelst welwillende 
tussenpersoon tussen de voortbrengers of 
Ieveranciers van cleze producten en de 
vijand te zijn; cloorclat, anderzijcls, een 
werk strekkende tot cle herstelling van 
een product met het verzamelen van clit 
product niet mag gelijkgesteld worden, 
wanneer op de voorwaarde van verzame
ling niet worclt gewezen, en doordat, ein
clelijk, het arrest, ver van een verzameling 
van proclucten vast te stellen enkel hierop 
wijst dat de beklaagde 7,ich zelve, zijn 
personeel en zijn inrichting ter beschik
king van de bezetter heeft gesteld, wat 
het verzamelen van proclucten niet uit
maakt ; het clercle, schending van m;ti
kel 97 der Grondwet, doorclat bij een 

(1) Vaste rechtspraak en namelijk verbr., 
16 Juni 1947 (zie hager, blz. 210; Bull. en 
PASIC., 1947, I, 278). 
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strijdigheid in de redenen, gelijkstaande 
met een gebrek aan redenen, · het bestre
den arrest op eenzelfde prestatie terzelf
dertijd 1° en 4° van artikel 115, § 2, van 
het Strafwetboek toepast : 

Overwegende dat de aanleggers veroor
deeld werden wegens inbreuk op arti
kel 115, § 2, 1 o en 4°, van het Strafwet
boek, door het besluit-wet dd. 25 Mei 1945 
nader bepaald; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
onder meer vaststelt dat de aanleggers 
vrijwillig, bewust en uit winstbejag hun 
eigen bedrijvigbeid, deze van hun perso
neel hun materieel en hun nijverheids
inri~htingen ter beschikking van de vijand 
hebben gesteld voor de herstelling van de 
legertrein van de vijand; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door deze beschouwingen, op de bestand
deleli wijst van het misdrijf van hulp in 
mannen aan de vijand, bij artikel 115, 
§ 2, 1°, van het Strafwetboek voorzien, 
en bij het besluit-wet del. 25 Mei 1945 na
der bepaald ; dat zijn eigen bedrijvigheid 
en deze van zijn personeel ten dienste van 
de vijand stellen om voor de vijand de 
herstelling uit te voeren van het militair 
materieel hierop neerkomt rechtstreeks in 
de militaire behoeften van het vijandelijk 
leger te voorzien door arbeid te leveren, 
't is te zeggen hulp in m.annen te ver
strekken; 

Overwegende . dat het bestaan van het 
misdrijf, alzo uit de souvereine vaststel
lingen van de bestreden beslissing afge
leid, de uitgesprok.en veroordeling recht
vaardigt; 

Dat daaruit volgt dat de tot staving van 
de voorzieningen ingeroepen middelen 
welke gericht zijn tegen andere beweeg
redenen van het bestreden arrest dan 
!leze hierboven vermeld om het beschik
kend gedeelte te rechtvaardigen, zonder 
belang zijn ; 

En overwegende, wat de beslissing ge
wezen op de publieke vordering betreft, 
dat de substantiele of op straf van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen werden 
nageleefd en dat de beslissing wette
lijk is; 

Overwegende, wat de beslissing gewezen 
op de burgerlijke vordering betreft, dat 
de aanleggers tot staving van hun voor
ziening ge.en enkel middel inroepen en dat 
het Hof er ambtshalve geen opwerpt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt de aanleggers tot de 
kosten. 

31 Juli 1947. - Vacantiekamer. - Voor
zUter, H. Fauquel, voorzitter. - Verslag
gever, H. Giroul. - Gelijlcl~tidende con
clusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal. 

VACANTlEKAMIDR. - 31 JuJi 1947, 

1° MISDADEN EN WANBEDRIJVEN 
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIG
HEID VAN DE STAAT. ~ AANGIFTE 
AAN DE VIJAND (STRAFWETBOEK, ART, 121bis). 
- AANGIFTE DIE GEEN BEPAALD PERSOON BE
TRE~'T. ~ VEREENZELVIGING VAN DE DADER 
VAN HET AANGEGEVEN FElT MOGELIJK GEMAAK'r 
DOOR DE AANGIFTE. - VOLDOENDE VOOR
WAARDE. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARHESTEN. - STRAFZAKEN. - BuR
GER.LIJKE VORDERING,- VONNIS. DE BETICHTE 
TOT EEN STRAF EN TOT SCHADEVERGOEDING 
VEROORDELENDE. - HOGER. BEROEP DOOR DE 
BETICHTE.EN DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJEN. 
- ARREST VERKLARENDE DAT DE BURGERc 
LIJKE VORDERINGEN NIET BIJ DE RECHTER IN 
HOGER BEROEP AANHANGIG WERDEN GEMAA'KT. 
- BESLISSING UITSLUITELIJK GESTEUND OP 
DE ONREG~;LMATIGHEID VAN DE HOGER BER.OE
PEN VAN DE BURGER.LIJKE PARTIJEN. ~ GE
BREK AAN R~DENEN. 

1 o De inb'l'euk op a1·Wcel 121bis van het 
Strnjwetboelc ve·re·ist n'iet dat de dader 
de bewe1'1ce1· van het aangegeven feit met 
z·ijn naam zou ctangewezen hebben, noch 
dat hij hem zo~t gelcend hebben; het 
artilcel lean van toepassing worden in
cUen de elementen, ter Tcennis van de 
vijancl gebTacht, de veTeenzelviging van 
de bewe1'7wr van het feit hebben toe,qe
laten. 

2o Is niet wetteUjlc gemotivee·rd, het ar-
1'est; clat, op de hor1e·r be1'0epen van de 
beUchte en van de burgerUjlce pa1·Ujen, 
de eerste ·tot een st1·at en tot schade
ve1'goeding veroo1·delende, de burge1·
Uj7ce vonle'l'ingen bij de rechter in ho,qer 
be1'0ep niet aanhan[Jig verklaa1·t alleen 
om reden dat de hoger be1'0epen van de 
b~wge·rUjke part-ijen niet 1·egelmatig 
wenlen in,qesteld. (Gronclwet, ar't. 97.) 

(PREUSS, T. BEHEER VAN FINANCIEN, PIR 
EN MOUNIER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 April 1947 gewezen door het 
Militair Gerechtshof, zetelende te Brus
sel; 

I. Wat de beslissing gewezen op de pu
blieke' vordering betreft : 

Over het miclclel, schending van arti
kelen 1211Jis van het Strafwetboek (be
sluit-wet del. 17 December 1942) en 97 vari 
de Grondwet, doordat de conclusies door 
de aanlegger v66r de krijgsraad genomen 
betwistten dat deze enige persoon aan de 
opzoekingen van de vijand wetens zou 
blootgesteld hebben, vermits niet bewezen 
is dat hij een bepaald · penmon verdacht 
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die door ZIJn gedragingen gemakkelijk 
geidentificeercl kon worden, en dat het be
streden arrest er zich bij beperkt te zeg
gen clat Preuss twee brieven heeft over
gemaakt, wat toegelaten heeft de opzoe
kingen te beperken en de identificering van 
de burgerlijke partij Pierre Pir heeft me
clegebracht, en de bewering van Preuss 
niet heeft beantwoord volgens welke de 
wet vereist dat een gemakkelijke iclenti
ficering van de blootgestelde persoon 
mogelijk weze dank zij de aangeklaagde 
feiten : 

Overwegende dat nit het bestreden ar
rest blijkt dat, gezien de weigering om 
tussen te komen van de Franse rijks
wacht, de · aanlegger deze feiten aan de 
Duitse ingenieur die de werken onder zijn 
toezicht had, en dilarna .aan {le Feldgen
darmerie, liet kennen en hun de twee ont
vangen brieven overhamligde; 

Dat, met alzo te handelen en met toe te 
laten vlug het veld der opsporingen te be
perken, hij wetens de opst~ller van die 
briev'en aan de opzoekingen, vervolgin
gen of gestrengheden van de vijand bloot
stelde, het feit dat deze met zijn naam 
niet aangeduid werd, en dat hij al clan 
niet zou vermoed hebben dat deze dader 
Pierre Pir was, van weinig b_elang zijnde; 

Dat met daarbij te voegen dat de toe
passing van artikel 121bis van het Straf
wetboek niet vereist dat de aangeklaagde 
persoon met zijn naam aangeduid weze, 
maar dat het volstaat dat de elementen, 
ter kennis gebracht van de vijandelijke 
overheden, van dergelijke aard zijn clat ze 
de identificering van cleze persoon toe
laten, het militair gerechtshof zijn beslis
sing naar de wens der wet heeft gemoti
veerd en met . reden de bewering van 
Preuss ontkennend beantwoord heeft, 
waarbij cleze staamle hield dat de wet, 
clank zij het aangeklaagd feit, een gemak
kelijke identificering zou vereisen van 
de blootgestelde persoon en niet zijn mo
gelijke identificering; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

II. Wat de beslissing gewezen op de 
burgerlijke vordering van de Staat be
treft : 

Overwegende dat geen bijzonder middel 
is ingeroepen en dat het Hof er van 
ambtswege geen opwerpt ; 

III. Aangaande de beslissing op de vor
deringen van de burgerlijke partijen Pir 
en Monnier gewezen : 
· Over het micldel, schending van artike

len 1 en 2 van het besluit-wet del. 27 Ja
nuari 1916 en van artikel97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest niet be
slist heeft over het door de aanlegger in
gediend hoger beroep, welk, in zijn alge
meenheid, de· beslissing gewezen op de vor-

dering van de burgerlijke partijen Pir en 
Monnier bedoelde : 

Overwegende dat, na in zijn beweegre
climen hierop gewezen te hebben dat de ho
ger beroepen van de burgerlijke partijen 
Pir en Monnier niet regelmatig werden 
ingecliend, het bestreden arrest voor recht 
zegt clat de burgerlijke vorderingen van 
deze partijen niet aanhangig werden ge
maakt bij het militair gerechtshof; 

Overwegencle dat, volgens akte opgesteld 
door het hureelhoofcl van de gevangenis te 
Sint-Gillis, de aanlegger op 1 October 
1946 verklaard heeft zich in hoger beroep 
te voorzien tegen al de beschikkingen van 
het vonnis door de krijgsraad, op 30 Sep
tember 1946, te zijnen laste geveld; 

Overwegende clat het militair gerechts
hof, niettegenstaande de onregelmatigheid 
van de hoger beroepen cler burgerlijke 
partijen, door het hoger beroep van de 
aanlegger kennis heeft kunnen nemen van 
de veroordelingen tot schadevergoeding, 
tegen hem en ten bate van deze partijen; 
door de krijgsraacl uitgesproken; dat het 
arrest zich onthouclt de reclen te geven 
waarom het hoger beroep van de aanleg
ger clit uitwerksel niet zou gehacl hebben; 

Dat het micldel gegrond is; · 
En overwegende, wat de beslissing ge

wezen op de publieke vorclering betreft, 
clat de substantiHe of op straf van nietig
heicl voorgeschreven rechtsvormen werden 
nageleefcl en clat de beslissing overeen
komstig de wet is; 

Om die redenen : I. Wat de beslissing 
gewezen op de publieke vordering betreft ; 
verwerpt de voorziening; II. Wat de be
slissing gewezen op de vordering van de 
burgerlijke partij, Belgische Staat, be
treft, verwerpt de voorziening; III. Aan
gaande de beslissing op de vorcleringen 
van de burgerlijke partijen Pir en Mon
nier gewezen, verbreekt het bestreden 
arrest cloch in zover aileen het over het 
hoger beroep door de aanlegger ingestelcl 
niet gestatueerd heeft; beveelt dat onder
havig arrest zal overgeschreven worden in 
de registers van het militair gerechtshof 
en c1at melding er van zal geclaan worden 
op de kant van de gecleeltelijk vernietigde 
beslissing; verwijst de zaak, alzo beperkt, 
naar het militair gerechtshof anders 
samengesteld ; veroordeelt de aanlegger 
tot de twee derclen cler kosten en de ver
weerclers Pir en Monnier tot het ·over
blijvende dercle. 

31 Juli 1947. - Vacantiekamer.- Vom·
zitte1·, H. Fauqnel, voorzitter. - Ve1·sla.CJ
gever, H. Demoulin. - Gelijklu.iclencle 
conclttsie, H. Roger Janssens de Bist
hoven, advocaat-generaal. 
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VACANTIEKAMER. 31 Juli 1947. 

LIJFSDW ANG. - STRAFZAKEN. - BE
KLAAGDE MINDERJARIG TEN TIJDE VAN DE 
FElTEN. - VEROORDELING TOT LI.JFSDWANG. 
- 0NWETTELIJKHEID. 

De lijfsdwang mag niet ~titgesprolcen ·wor
den tegen een veroordeelde wegens door 
hem tijdens zijn minderjarighe·id ge
pleegde misd·rijven (1). (Wet van 27 Juli 
1871, art. 6.) 

. ( WILLEMIJNS.) 

ARRF.ST. 

RET HOF; - Gelet op het bestrede~ 
arrest, gewezen op 29 Mei 1947 door het 
Militair Gerechtshof te Gent; 

Over het middel ambtshalve opgewor
pen, schending van artikel 7 der wet van 
27 .Tuli 1871 : 

Overwegende clat, blijkens de vaststel
lingen van de aangeklaagde beslissing : 
1° aanlegger Hector Willemijns op 19 Ja
nuari 1926 geboren is ; 2° de feiten wegens 
dewelke voornoemde aanlegger veroor
deeld is geweest, gepleegd werden tussen 
Juli 1942 en September 1944, dus wanneer 
Hector Willemijns nog minderjarig was; 

Overwegende dat desondanks het be
streden arrest de beschikking heeft beves
tigd waarbij de krijgsraad beide aanleg
gers samen met een derde medebeklaagde 
solidair heeft verwezen in de kosten van 
het geding, kosten begroot op 5.006 frank, 
invorderbaar door middel van lijfsdwang 
waarvan de duur bepaald werd, voor ieder 
betichte, op een maancl, de beklaagden 
ieder voor de helft verwezen heeft in de 
kosten van beroep en deze met die van 
eerste aanleg cc invorderbaar heeft ver
klaard bij micldel van lijfsdwang waar
van de duur bepaald blijft op een 
maand JJ; 

Overwegende dat lijfsdwang niet mag 
bevolen worden indien de veroorcleelcle 
minderj arig was toen hij het misclrijf . 
heeft gepleegd ; 

Dat, beslissende zoals hierboven is ge
zegcl, het aangeklaagd ai'rest de in het 
middel bedoelde wetsbepaling heeft ge
schonden; 

Overwegende verder dat de substantiele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
pleegsvormen werden nageleefcl en dat, be
houdens de tegen Hector Willemijns on
wettig uitgesproken lijfsdwang, de ver
oordelingen wettig zijn ; 

Om die redenen. verbreekt het bestreden 
arrest doch voor· zover alleen het tegen 
aanlegger Hector Willemijns de lijfs-

(1) Vaste rechtspraa.k; zie namelijk verbr., 
6 Januari 1947 (Bull. en PAsrc., 1947, I, 5). 

dwang uitspreekt voor het invorcleren der 
kosten van de publieke vordering ; \er
werpt de voorzieningen voor het overige ; 
beveelt dat onderhavig arrest zal over
geschreven worden in de registers van het 
Militair Gerechtshof te Gent en dat mel
ding er van zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; veroordeelt aanleggers tot de 
kosten; zegt dat er geen aanleiding is tot 
verwijzing. 

31 Juli 1947.- Vacantiekamer.- Voor
z'itter, H. Fauquel, voorzitter .. - Vm·slag
gever, H. Simon. - Gelijk"luidende con
cl~tsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal. 

vAcANTIEKAMER. - 21 Augustus 1947. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - ARREST VAN BET MILITAIR 
GEREOHTSHOF. - TOT ZIOH TREKKEN VAN 
DE ZAAK. - GEEN AANDUIDING VAN ARTI
KEL 215 VAN HET WETBOEK VAN STRAFVOR
DERING. - GEEN NIETIGHEID. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
MILITAIR GEREOHTSHOF. - VERNIETIGING 
VAN BET VONNIS. - TOT ZIOH TREKKEN VAN 
DE ZAAK. - YEROORDELING OP GROND VAN 
BET ONDERZOEK VOOR HET HOF EN VAN DE 
ELEMENTEN DOOR DE KRI.JGSAUDITEUR BI.TGE
BRAOHT. - WETTELIJKHEID. 

1 o H et verzuini van de aandttiding van 
a1·tUcel 215 van het Wetboelc van straf
V01'dering in het arrest, wannee1· het 
militair gerechtshot de zaalc tot zich 
.fletroklcen heett, lean geen nietighe·id 
medeslepen. 

2o Het militair ge1·echtshof flat, na het 
vonnis van de lcrijgsraad vernietigd te 
hebben, de zaalc tot zich t1·ekt, ma.fl de 
belclaagde ve1·oo1·delen door te ste~men 
op het onde1·zoek v66r het hot geclaan 
en de elementen d.oor de lc1·ijgsauditeur 
bij gebmcht (2). (Wetboek van strafvor
dering, artL 190, 211 en 215; besluit-wet 
van 27 Januari 1916, art. 3.) 

(DERAVET, T. GAUTHIER EN THIBAUT.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 Juni 1947 gewezen door het 
Militair Gerechtshof, zetelende te Luik ; 

Wat de beslissing gewezen op de pu
blieke vordering br;treft : 

Over het eerste middel, schending van 

(2) Zie verbr., 16 December 1946 (Arr. 
Yerb1·., 1946, blz. 441; Bull. en PAsrc., 1946, 
I, 476). 
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artikel 195 van het W etboek van strafvor
dering en der wet van 2 Januari · 1924, 
doordat het arrest artikel 215 van bet 
Wetboek van strafvordering niet ver
meldt, dan wanneer het hof beslist heeft 
bij wijze van tot zieh trekking; 

Overwegende dat, luidens artikelen 195 
van het Wetboek van strafvordering, ge
wijzigd bij de wet van 2 Januari 1924, het 
verzuim van aanduiding der wetsbepaling 
die toegepast wordt slecbts aanleiding 
geeft tot een geldboete ten laste van de 
griflier; dat clit verzuim, clienvolgens, cle 
nietigbeid van de beslissing niet kan mede
slepen; 

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

artikelen 189 en 195 van het W etboek van 
strafvordering en vmrartikel 97 van de 
Grondwet, doordat het hof enkel op stuk
ken beeft gestatueerd, de vermelde bepa
lingen alzo heeft geschonden en zijn be
slissing ook niet gemotiveerd heeft : 

Overwegende dat het aan de rechter 
vrijstaat, behalve in bet geval waai:in de 
wet er anders over beschikt, zijn overtui
ging te steunen op feiten of omstandig
beden waarvan hij souverein het bestaan 
en de draagwijdte beoordeelt; dat, met 
de betichting bewezen te verklaren door 
het onderzoek v66r het hof gedaan en door 
de door de krijgsauditeur bijgebrachte 
elementen, het hof, bij gebrek aan con
clusies nopens clit punt, zijn beslissing 
wettelijk heeft gemotiveerd en geen enkele 
wets be paling heeft geschonden; 

Dat bet middel niet gegrond is; 
Wat de beslissing gewezen op de bur

gerlijke vordering betreft : 
Overwegencle dat cle. substantHHe of op 

straf van , nietigbeid voorgescbreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
cle beslissing overeenkomstig cle wet is ; 

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

21 Augustus i947. - Vacantiekamer. -
Voo1·zitte1·, H. Wouters, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslag,qeve1·, 
H. de Cocqueau des Mottes. - Gelijlc
lwiclende conclttsie, H. Colard, advocaat
generaal. 

VACANTimKAMER. - 21 Augustus 1947. 

1° EPURATIE INZAKE BURGER
TROUW. - lNSCRRIJVING OP DE LI.TST 
VOORZIEN BIJ RET BESLUIT-WET VAN 19 SEP
TEMBER 1945, ARTIKEL 4. - BELET LATERE 
STRAFR.ECHTELIJKE VERVOLGINGEN NIET. 

2o MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAREN. - VOORZIENING, TEGEN EEN 
VONNIS VAN BEKRACRTIGING GEVELD DOOR DE 
KRIJGSRAAD OVEREENROMSTIG RET BESLUIT
WET VAN 10 NOVEMBER 1945, A~TIKEL 1. 

- MIDDEL GENOMEN Ul'l' DE SCHENDING VAN 
DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. - .M:IDDEL 
NIET ONTVANKELIJK. 

1 o De inschrijving van een tJersoon 011 de 
lijst voo1·z·ien bij artikel 4 vc~n het be
slttit-wet van 19 SetJtember-1945 bet1'ef
fencle de ezm·ratie. inzMce burgert·ro~tW 
bevat geen beschilclcing van buitenve1·
volgingstelUng en belet het late1· instel
len van st1·atrechteUjke vervolgingen 
niet. 

2° Is 111iet ontvwnlcez.ijlc, het m·idclel gena
men ·u:it de schending van cle 1·echten 
vnn cle venlerliging, dnt ingeroepen 
wonlt tot stnving vnn een voorziening 
tegen een vonnis vnn cle lcrijgs1·nnd, het
welk het voo1·stel van sancUes belwnch
U,qt lloo1· het OtJenbacw ministede vom·
gestelcl ove1·eenlcomstig artUcel 1 van het 
1Jesl·nit-wet van 10 November 1945 (1). 

( VI-JNCKE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, door de Krijgsraacl te Gent op 
21 April1947 gewezen ; 

Omtrent bet eerste midclel tot verbre
king, schemling van artikel 1 van bet 
beRluit-wet van 10 November 1945 en van 
artikel 1319 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat, bij miskenning van het geloof 
verschuldigcl aan het exploot van bete
kening der beslissing van de Krijgsaurli
tenr te Gent del. 23 Januari 1946, volgens 
welke eiseres op de lijst voorzien bij arti
kel 4 van het besluit-wet van 19 Septem·
ber 1945 betreffende de epuratie inzake 
burgertrouw wa_s ingeschreven geworden, 
en voor een tijrlperk van twintig jaar ver
vallen verklaard van de rechten bedoeld 
bij artikel 123sew·ies van het W etboek van 
strafrecht, om lid te zijn geweest tot in 
1945 van de « Dietse meisjesscharen )), lc'h 
welke beslissing van de krijgsaucliteur 
noorlzakelijk het gevolg moet zijn geweest 
van een beschikking van buitenvervolging
stelling door gezegde magistraat wegens 
die feiten verleend, het bestreden voimif' 
een overschrijcling van recbtsmacht heeft 
begaan met eiseres, die niet meer verdacht 
was van inbreuk op artikel 118bis van bet 
Strafwetboek nit boofcle van dergelijk 
misdrijf, te hebben veroordeelcl tot cle 
sancties voorgesteld door de krijgsaucli
teur bij toepassing vim bewust artikel 1 
van het besluit-wet van 10 November 1945: 

Overwegencle clat, enerzijds, het niet 
blijkt nit de stukken van het dossier dat 
de krijgsauditeur een beschikking van 

(1) Zie verbr., 5 September 1946 (A1·r. 
Ye·rb1·., 1946, blz. 290; Bttll. en PAsrc., 1946, 
I, 318). 



-269-

buitenvervolgingstelling wegens inbreuk 
op artikel 118bis van het Wetboek van 
strafrecht ten voordele van eiseres had 
verleend v66r 6 Maart 1947, datum van 
zijn krachtens het besluit-wet van 10 No
vember 1945 aan eiseres gedaan voorstel 
van sancties ; dat, anderzi,ids, de inschrij
ving. van eiseres op de lijst voorzien bij 
artikel 4 van bet besluit-wet van 19.Sep
tember 1945, betreffende de epuratie in 
zake burgertrouw, zulke beschikking niet 
veronclerstelt en geschied is onverminderd 
de strafsancties welke betrokkene had op
gelopen; dat daaruit volgt dat de krijgs
auditeur op 6 Maart 1947 eiseres nog als 
v.erdacht van het bewust misdrijf ver
mocht te aanzien en gerechtigd was om 
h aar een voorstel van sancties te do en ; 
dat dan ook de krijgsraacl, met het door 
de krijgsauditeur gedaan en door eiseres 
annvaard voorstel te bekrachtigen, zich 
ann geen overschrijding van rechtsmacht 
schulclig kan hebben gemaakt; 

Dat het middel derlialve niet opgaat; 
Omtrent het tweede middel tot verbre

king, schending van artikel 1 van het be
~luit-wet van 10 November 1945 en kren
king der rechten van de verdediging, door
dat eiseres zich v66r de krijgsauditeur 
niet kon laten bijstaan door haar raad, 
die zij aangeduid en vernoemd had aan 
de krijgsauditeur, en de bmidel cler zaak 
niet gedurende acht en veertig uur te 
harer beschikking en die van hnar raads- · 
man werd gesteld voor de transnctie, en 
schending van artikel 1S19 van ·het Bur
gerlijk Wetboek, doordat het proces-ver
baal van onderhoor van eiseres door de 
krijgsauditeur vaststelt dat dezelfde dag 
van haar onderhoor eeri transactie werd 
voorgesteld en ondertekend : 

Uverwegende dat, naar luid van arti
kel 1, alinea 7 van het besluit-wet van 
10 November 1945, het vonnis dat de be
tichte veroordeelt tot de door het open
baat ministerie voorgestelde sancties 
slechts voor voorziening in verbreking 
vatbaar .is wegens overschrijcling van 
rechtsmacht; dat, dienvolgens, het middel 
niet ontvankelijk is; 

En overwegende, voor het overige, dat 
de genomen beslissing met de wet overeen-
stemt; · 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; verwijst eiseres in de kpsten. 

21 Augustus 1947. - Vaeantiekamer. 
Voo1·zittm·, H. Wouters, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slagge1.:er, 
H. Smetrijns. - Gelijlcluidende oonolusie, 
H. Oolard, advocaat-generaal. 

VACANTIEKAMillR.- 21 Augustus 1947, 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN.,
STRAFZAKEN. - KRIJGSRAAD. - VONNIS 
VAN VEROORDELING HOUDENDE ONTZETTING UIT 
RET RECHT OM IN REOHTE GETUIGENIS AF TE 
LEGGEN. ~. BIJ VERSTEK TEN OPZIOHTE VAN 
EEN VAN DE BETIOHTEN EN OP TEGENSPRAAK TEN 
OPZIOHTE VAN DE ANDEREN. -HOGER BEROEP 
DOOR DEZE LAATSTEN. ~ VERZET DOOR DEGENE 
DIE NIET VERSOHEEN. -DE EERSTEN ZONDER 
EED ONDEHHOORD. - 0NWET'fELIJKHEID. -
JVliLI1'AIR GEREOHTSHOF. - GELIJKTIJDIGE 
VERSOHIJNING VAN ALLEN: ....:._ ZONDER EED ON
DERHOORD IN DE ONDERVHAGING WELKE ZIJ 
ALS MEDEBETIOHTEN ONDEHGAAN. ~ WET'IE
LIJKHEID. 

2° VONNISSEN EN ARRESTIDN. - MJLI
TAIR GEREOHTSHOF. - BESTAAN VAN VER
ZAOHTENDE OMSTANDIUHEDEN. - VAS'l'STEL
LING DAT BIJ MEERDERHEID VAN STEMMEN 
UI1'SPRAAK GEDAAN WERD EN BIJ GEHEIME 
S1'EMMING GESTEMD. - NIET DOOR DE WET 
VOORGESOHREVEN. 

So REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARliESTEN. - STRAFZAKEN. - BESLUI
TEN VOOR DE EERSTE REOHTER GENOMEN. ~ 
NIET VOOR DE REOHTER IN HOGER BEROEP 
OPNIEUW VOORGEBRAOHT. - REOHTER IN 
HOGER BEROEP NIET VERPLIOHT ZE TE BE
ANTWOORDEN. 

1° Wanneer de Tcrijgs1·aad een vonnis van 
ve1·oo1·del-ing heett geveld hou.den(le ant- · 
zetting ~tit het reoht om in 1·echte 
getuigenis at te leggen, bij verstelc ten 
opziohte van een van de medebetiohten 
en op tegenstwaalc ten opz·iohte van d-e 
anderen, en wannem· deze laatsten ha
ger bemep hebben ingesteld, mag hij, op 
het ve1·zet van degene die niet ve1·soheen, 
de anderen niet zonder eed onde1·horen, 
de te hmtnt!n laste uitgesprolcen vm·
oordeling niet definitiet zijnde. Maar 
deze zeltde personen mogen later ~~;·onder 
eed ondedwonl worden dooi· het mili
tai1· gereohtshot in de ondervraging 
wellce zij ondergaan · als medebetiohte·n 
van de verzette1· die met hen voor de 
1·echtsmaoht in hogm· bemep versohijnt. 

2° (;feen enkele wetsbepaling sohrijtt voor 
vast te stellen dat het militai1· gereohts
hot bij mee·rderheid 'Van stemmen ttit
sp1·aa7c gedaan heett en bij geheime 
stemming gestemd heett over het b.e
staan van ve1·zaohtende omstan.flighe
den (1). 

so Het militai1· gereohtshot is niet gehou
clen besluiten te beantwoorden die voo1· 
de lcrijgsmad genomen we1·den en niet 
v661· het hot opnieuw voorgebmcht (2) , 

(1) Verbr., 30 Juni 1947 (zie boger, biz. 234; 
B-l}ll. en PASIC., 1947, I, 305). 

(2) Zie verbr., 18 October 1943 (Bull. en 
PASIC., 1944, I, 11). 
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(BERTRAND EN CONSOORTEN, 
T. WEDUWE HEREMANS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 Juni HJ47 gewezen door het 
Militair Gerechtshof, zetelende te Brus
sel; 

I. Wat de publieke vordering betreft : 
Over de voorziening van Schumacker : 
Overwegende dat de memorie van de 

aanlegger Schumacker, op 14 Juni 1947 
ter griffie ontvangen, te laat is om meer 
dan vijf vrije dagen na zijn verklaring 
van voorziening van 6 Juni 1947 neerge
legd te zijn geweest; 

Dat er dus geen acht client op geslagen; 
Over de voorziening van Leon Bertrand: 
Over het eerste middel, afgeleid hler

uit dat het bestreden arrest, door de ver
klaringen van Schumacker, Michotte, 
Gauthier, zoon, Bodson, Corremans, Fon
taine en Fergloute, ter terechtzitting van 
de krijgsraacl van 6 Februari 1946 ont
vangen, uit de debatten te verwerpen, 
onder voorwendsel dat deze personen de 
eed niet afgelegd hadden, dan wanneer ze 
medebetichten waren, de rechten van de 
verdediging en de wetsbepalingen ter zake 
heeft geschonden : 

Overwegende dat uit het bestreden ar
rest blijkt dat de aanlegger bij verstek 
veroordeeld werd cloor de krijgsraad op 
7 September 1945, terwijl zeven zijner me
debetichten, te weten : Schumacker, Mi
chotte, Gauthier, zoon, Bodson, Corre
mans, Fontaine en Fergloute op tegen
spraak veroordeeld werden; dat de aan
legger, na tegen deze beslissing verzet te 
hebben aangetekend, de zeven medebe
tichten waarvan sprake ter terechtzitting 
van 6 Februal"i 1946 als getuigen deecl 
dagvaarden; 

Dat de krijgsraad hun verklaringen orit
ving zonder eedafiegging ; 

Overwegencle dat. het bestreden arrest, 
om de verklaringen van de zeven personen 
uit cle debatten te- verwijderen, vaststelt 
dat zij niet · ontzet waren nit het recht 
om in rechte getuigenis af te leggen bij 
een beslissing in kracht van gewijsde ge
gaan; dat door te beslissen dat de getui
genissen, in deze voorwaarden ontvangen, 
onwettelijk waren, de bestreden beslis
sing de wet niet geschonclen heeft, maar 
artikelen 155 en 189 van het W etboek van 
strafvordering juist heeft toegepast ; 

Overwegende, anderzijds, dat het be
streden arrest hierop wijst, dat de zeven 
personen· in het midclel bedoeld onder
hoord werden in het onderzoek v66r het 
militair gerechtsliof gedaan, in hoedanig
heid van medebetichten, en over al de fei
ten van de zaak in tegenwoordig·heid van 
de aanlegger ondervraagd werden ; dat 

daaruit blijkt dat de rechteri van de ver
decliging niet geschonden werden; 

Dat het micldel 'niet kan aahgenomen 
worden; 

Over het tweede middel, schending van 
artikel 97 van de Grondwet, van artike
len 79 en 81 van het Strafwetboek en van 
artikel 8 van het besluit-wet van ·14 Sep
tember 1918 doorclat : 1 o het militair ge
reclltshof door de straffen toe te passen 
geen rekening· heeft gehouden met de ver- . 
zachtende omstandigheden, wanneer ver
meld artikel 8 bescliikt dat er gelieime 
stemming g·eliouden wordt over liet bestaan 
van de verzaclitende omstancliglieden; 
2° liet bestreden arrest niet naar de zin 
van de wet gemotiveerd is en de door de 
aanlegger genomen conclusies niet beant
woorcl lieeft : dat de expeditie naar de 
glasblazerij niet tegen cle Herremans ge
riclit was en de deelneming van de aanleg
ger aan deze feiten niet wettelijk vast- -
geste ld is ; . 

Over liet eerste onderdeel : 
Overwegende clat liet bestreden arrest, 

door de aanlegger tot de cloodstraf te ver
oordelen, beslist lieeft clat er te zijnen 
voorclele geen verzaclitende omstanclighe
clen beston(len; dat geen wetsbepaling 
beveelt vast te stellen dat liet militair 
gereclitsliof bij meerclerheicl van stemmen 
gestatneerd heeft en gelieime stemming 
lleeft geliouden over liet bestaan vari de 
verzaclltende omstancliglieden; 

Over het tweede onclerdeel : 
Overwegende dat, bij gebrek aan con

clusies door de aanlegger v66r liet mili
tair gereclitsliof genomen, liet bestreden 
arrest, clat de v66r cle eerste recliter ge
nomen conclusies niet moest beantwoor
den, zijn beslissing wettelijk heeft gemo
tiveerd door de actieve deelneming te 
preciseren welke de aanlegger in de mis
drijven nam ; 

Dat liet middel, in geen enkel zijner on
derdelen, kan aangenomen worden ; 

Over liet gelieel der voorzieningen ; 
Overwegende dat de substanti'ele of op 

straf vannietiglieid voorgesclireven reclits
vormen werden nageleefd en dat de be
slissing wettelijk is ; 

II. Wat de vorderingen van de burger
lijke partijen betreft : 

Overwegende dat de aanleggers Ferr 
gloute, Bertrand en Navez, waartegen de 
burgerlijke vorderingen uitgeoefend wor
den, geen enkel micldel inroepen en clat 
liet Hof er van ambtswege geen opwerpt ; 

Om die reclenen, verwerpt de __ voorzie
ningen ; veroordeelt de aanleggers tot oe · 
kosten. 

21 Augustus 1947. - Vacantiekamer. -
VooTZitter, H. Wouters, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeveT, 
H. Giroul. - Gelijkl~tidende conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. 
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VACANTIEKAMER, - 21 Augustus 1947. 

1o REOHTERLIJKE INRICHTING. -
KRIJGSRAAD. - SAMENSTELLING VAN DE ZE
'TEL. - ZAAK TIJDENS EEN MAAND BEGONNEN 
EN DE "VOLGENDE MAAND VOORTGEZET. - .AAN
GEWEZEN OFFICIEREN DIE BLIJVEN ZETELEN. 
- ZETEL REGELMATIG SAMENGESTELD. 

2° REOHTERLIJKE INRTOHTING. -
KRIJGSRAAD. MAGISTRAAT TEGELIJK 
VOORZITTER VAN EEN KAMER VAN DE KI:JGS
RAAD EN BIJGEVOEGD BURGERLIJK MAGIS
TRAAT VAN EEN ANDERE KAMER. - WETTE
LIJKHEID. 

3o WET EN KONINKLIJK BESLUIT. 
- BEKENDMAKING. - WETTELIJKE VOOR
WAARDEN. - BINDEND KARAKTER IN GEHEEL 

RET RIJK. 

4° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE REOHTER OVER DE GROND. -
STRAFZAKEN. VERZACH'l'ENDE OMS"l'AN
DIGHEDEN. - SOUVEREINE BEOORDELING. 

5° WET EN KONINKLIJK BESLUIT. 
- TERUGWERKENDE KRACHT. - VERKLA
BENDE WET. - TOEPASSELIJK OP DE FElTEN 
VAN NA RET INWERKINGTREDEN VAN DE GEIN
TERPRETEERDE WET, ZELFS INDIEN ZIJ DE 
VERKLARENDE WET VOOBAFGAAN. 

6° lVIIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - STRAF DIE GERECHTVAAR
DIGD BLIJFT. - MIDDEL NIE'r ONTVANKELIJK. 

1° De rnilitaire leden van de Mijgsmad, 
die gemepen zijn om te zetelen gedu
•·ende de maand clie op de daWrn ·van 
httn aanwijzing volut, blijven regelma
tig zetelen in de zalcen waarvan het 
ondemoek begonnen in de loop van clie 
maand, na verst•·ijlcing er van werd 

. voo•·tgezet. 
2° Geen enlcele wetsbepaling verbiedt dat 

een zelfde rnagistraat vo"o•·zitter weze 
van een kame•· van de k•·ijgsraad en 
bijgevoegd btwgerlijk magistraat van 
een ande•re Teamer van die rechtsmacht. 

3° De •·egelmatige beJcendmalcing van een 
wet of van een besluit-wet in het Staats
blad en het ve1·strijlcen van de vastge
stelde te1·mijn waanta zij als door de 
burge•·s gelcencl beschottwd wo•·den, ve•·
wezenlijlcen op zich zelf de wijze van 
belcendmalcing die de wettelijlce belcend
malcing ttitmaalct, wellce de wet in ge
heel het Rijlc bindend maalct (1). 

4° De rechter ove1· de m·ond beoo•·deelt 
sotwe•·ein het bestaan van verzqchtende 
omstandigheclen (2). (Wet van 4 Octo
ber 1867, art. 1, gewijzigd bij artikel 3 
van de wet van 23 .Augustus 1919.) 

(1) Zie verbr., 6 November 1944 (A•-r. Ve•·b,·., 
1945, biz. 26; Bull. en PASIC., 1945, I, 23). 

(2) Verbr., 19 Februari 1947 (Bull. en 
PASIC., 1947, I, 67). 

: 5° De beschilclcingen van het besluit-wet 
van 17 December 1942, « verlclrH·encl >> 
zij1icle van artilcel 113 van het Stmt
wetboelc, zijn toepasselijlc zelfs op de 
feiten v66r hun belcenclmalcing ge-
pleegcl (3). , 

: 6° Is niet ontvankelij lc bij gebrelc aan be
. lang, het middel dat, ve•·onde•·steld dat 

het gegmnd zij, cle st.-at als ue•·echt
vaa.rdi,qd zott laten voo1·tbestaan (4). 

(DELBEK:E; EN CONSOORTEN.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden ar
rest, gewezen door het lVIilitair Gerechts
hof, zetelende te Gent dd. 14 Mei 1947; 

I. Wat de voorziening aangaat op de 
publieke vordering· gewezen; 

.Aangaande de voorziening ingesteld 
door Gaston Delbeke ; 

Over het eerste middel tot cassatie, 
schending van de bepalingen vervat in 
titel I der wet van 15 Juni 1899 en van 
titel II van het Militair Strafwetboek, 
alsook van artikel 8 van het besluit-wet 

· dd. 26 Mei 1944, doordat : a) de militaire 
leden van de krijgsraad die aangewezen 
waren geweest om te zetelen tijdens de 
maand December 1946, gezeteld hebben.op 
de terechtzittingen gehouden in Januari 
1947, tijdens welke de zaak behandeld 
werd door voormeld rechtscollege, en 
tijdens de terechtzitting van 9 Januari 
1947 gedurende welke de krijgsraad 
uitspraak heeft gedaan; b) de heer Lim
pens, bijgevoegd burgerlijk magistraat, 
deel heeft uitgemaakt van de eerste kamer 

·van de krijgsraad, die aanlegger heeft 
berecht, wanneer hij te dien tijde voor
zitter was van een kamer van de Krijgs
raad te Gent : 

Overwegende, met betrekking tot het 
eerste onderdeel van het middel, dat, blij
kens de stukken der rechtspleging, de mili
taire leden van de krijgsraad aangewezen 
werden bij loting de 30 November 1946; 

Dat de zaak opgeroepen werd tijdens 
de terechtzitting van 16 December van 
voorbedoeld jaar, dat de behandeling on
middeHijk aanving en voortgezet werd ge
clurende de terechtzitting('.n van Decem
ber 1946 en yan Januari 1947 en dat het 
vonnis gewezen werd de 9e van gezegde 
maand; 

Overwegende dat, luidens artikel 4 van 
het besluit-wet van 4 Mei 1945, de offi-

(3) Verbr., 18 December 1944 en 12 Februari 
1945 (Arr. T' erbr., 1945, biz. 65 en 106; Bull. 
en PAsrc., 1945, I, 70 en 117). 
. (4) Vaste rechtspraak; zie namelijk verbr., 
19 Februari 1947 (Bull, en PAsrc., 1947, I, 67). 
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Cleren welke als werkelijke of plaatsver
vangende leden zullen zitting nemen in 
de krijgsraad, gedurende cle volgende 
maand, door de in de vijfde alinea van 
bovenbedoeld artikel vermelde magistra
ten worden nit de lijst geloot, opgesteld 
door de opperofficieren vermelcl in de 
tweede alinea van bewust artikel 4 ; 

Dat, noch nit de bewoordingen, noch nit 
de strekking van het. beslnit-wet van 
4 Mei 1945 kan worden afgeleid dat de 
wetgever heeft willen afwijken van het 
principe gehnldigd door artikel 67 der wet 
van 15 Juni 1899, krachtens hetwelk de 
krijgsraad kennis neemt van de zaak of 
van de zaken waarvoor hij samengeste!d 
werd; waaruit noodzakelijk volgt dat de 
militaire ledeli van de krijgsraad zitting 
behonden in cle zaken waarvan cle behan
deling een aanvang nam tijdens de maand 
die op hun uitloting volgt, zelfs wanneer 
die zaken niet kunnen beeincligd worden 
in de loop van die maand; 

Overweg·ei1c1e, met betrekking tot het 
tweede onclerdeel van het middel, dat 
geen enkele wetsbepaling verbiedt dat 
een zelfde magistraat zou voorzitter zijn 
van een kamer van de krijg·sraatl en 
tweede burgerlijke magistraat van een 
andere kamer van cut rechtscollege; 

Dat beide onderdelen van het midclel 
in rechte falen; 

Over het tweede middel tot cassatie, 
schending der artikelen 316 en 317 van 
het W etboek van strafvordering, cloordat 
de genaamde Coudrijns door de krijgs
raacl gehoorcl is geweest, dan wanneer hij 
tijdens het verhoor van andere getuigen 
in de gehoorzaal aanwezig is geweest : 

Overwegende dat artikelen 316 en 317 
van het W etboek van strafvordering niet 
van toepassing zijn op cle rechtspleging 
voor de militaire strafrechtsmachten; 

Dat het niet blijkt dat aanlegger v66r 
het militair gerechtshof bij conclusie 
heeft beweerd dat het recht van verdedi
ging door het ingeroepen feit geschonden 
is geweest; 

Dat het middel, noch in rechte, noch in 
feite gegrond is ; 

Over het clerde middel tot cassatie, 
schending van de rechten der verdediging 
cloordat : a) cle voorzitter van de krijgs
raad de clunr cler pleidooien willekeurig 
heeft ingekort; b) doorclat het publiek 
de raadsman van de medebeklaagden van 
aanlegger zon hebben bedreigd : 

Overwegende dat het midclel gegrond is 
op feiten waarvan de werkelijkheid niet 
is vastgesteld door beschleiden waarop 
het Hof acht kan slaan; clat het, dienvol
gens niet ontvankelijk is ; 

Over het vierde middel tot cassatie, 
schending van artikelen 2 van het Straf
wetboek, 129 van de Grondwet, 2 _en 6 der 
wet van 26 Febrnari 1845 doordat het 
bestreden arrest het besluit-wet van 17 De-

cember 1942, ter verklaring van de arti
kelen 113 en 117 van het Strafwetboek, 
heeft toegepast alhoewel de tekst van 
voormeld verklarend beslnit-wet niet af
gekoncligd werd in Belgie en dus geen 
terugwerkende kracht kon hebben : 

Overwegencle dat het besluit-wet van 
17 December 1942 g·epubliceerd werd in 
het Belgisch Staatsblaa ur 28 van 29 De
cember 1942 te Louden, waar cle Belgische 
regeriug haar zetel voorlopig gevestigd 
had; 

Dat de regelmatige bekendmaking van 
een wet of van een beslnit-wet in het 
Belgisch Staatsblaa en het verstrijken 
van de bepaalde termijn na dewelke 
zij als gekend door de burgers worden 
beschouwd, op zich zelf cle wijze van pn
bliciteit verwezenlijken waarin de wette
lijke bekendmaking· bestaat, die cle wet 
bindend maakt in geheel het Rijk ; 

Dat het micldel in rechte faalt; 
Over het vijfde- middel tot cassatie, 

schending van artikel 71, van het Straf
wetboek, doordat aanlegger cle wet van 
1942 niet kon kennen wegens een on
overwinbare onwetendheid van bedoelde 
wet: 

Overwegende dat het middel berust op 
feitelijke beweringen die, noch in het be
streclen arrest, noch in enig stuk der pro
cednur steun vinden; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 
Aangaande de voorziening ingesteld door 

Gustaaf Horemans; 
Over het eerste middel tot cassatie, 

niet aanneming van verzachtende omstan
digheden, wanneer zowel nit het vooron
derzoek als nit het onclerzoek blijkt dat 
er ten gunste van aanlegger verzachteude 
omstandigheden bestaan : · 

Overwegende dat het bestreden arrest 
verklaart dat, gelet op de erge aard der. 
-feiten tegen Gustaaf Horemans weerhou
den, geen verzachtende omstancligheden in 
aanmerkiug clienen genomen; 

Dat, alclns, het middel is gericht tegen 
een souvereine en behoorlijk gemotiveerde 
beoordeling van .de rechter over de grond; 

Dat het middel niet kan aanvaard 
worden; 

Over het tweede middel tot cassatie, 
schencling van artikel 97 der Grondwet 
door niet beantwoording van de conclusie 
bij welke aanlegger Horemans het mili
tair gerechtshof heeft verzocht te consta
teren dat, naar de verklaring van de ge
naamde Keebeck, aanlegger geen lid maar 
wel bediende der S. D. is geweest : 

Overwegende dat uif geen enkel stuk 
der rechtspleging blijkt dat v66r het mili
tair gerechtshof aanlegger conclusies heeft 
genomen betreffencle het in het micldel 
bedoeld feit ; 

Dat het midclel in feite faalt; 
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Aangaande de voorziening ingesteld 
door Willem Lauwaert; 

Over het eerste middel tot cassatie, 
schending van artikelen 97 van de Grond
wet, 2 van het Strafwetboek, 5 van het 
besluit-wet van 17 December 1942, doordat 
het militair gerechtshof bij het bestreden 
arrest de artikelen 113, 117 en 118bi8 van 
het Strafwetboek, gewijzigd door de be
sluit-wetten dd. 11 October 1916 en 17 De
cember 1942, artikelen 1 en 2, heeft toege
past op feiten die gepleegd werden voor
aleer het besluit-wet van 17 December 
1942 in werking trad : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aanlegger Lauwaert schuldig verklaart 
aan de bij artikelen 113 en 117 van .het 
Strafwetboek, gewijzigd zoals hierboven 
is gezegd, voorziene misdaad ; 

Overwegende dat artikel 113, eerste lid, 
gewijzigd door het besluit-wet van i1 Oc
tober 1916, het· opnemen der wapens tegen 
Belgie door een Belg strafbaar stelt met 
cle dood; 

Dat het besluit-wet van 17 December 
1942, artikel 1, ter. verklaring van arti
kel 113, zekere feiten bepaalt die voor de 
toepassing van artikel 113, eerste lid, gel
clen als opnemen der wapens tegen BelgHl; 

Overwegende dat de verklarende wet de 
zin bepaalt welke de verklaarde wet had 
op het ogenblik dat zij uitgevaardigd 
werd; 

:bat, dienvolgens, het bestreden arrest 
artikel 113 van het Strafwetboek gewij
zigd door het besluit-wet van 11 Augus
tus 1916, met de zin welke, naar het be
siuit-wet van 17 December 1942, er aan 
van meet af aan gehecht is geweest, op de 
ten laste van aanlegger bewezen ver
klaarde feiten moest toepassen; 

Dat, voor zover het middel aanvoert dat 
. artikel 118bis,-gewijzigd door hogervermeld 
besluit-wet niet mocht toegepast worden 
op de aanlegger ten laste gelegde feiten, 
het middel van belang is ontbloot, daar 
aanlegger wegens de feiten A en B tot de 
doodstraf werd veroordeeld en dat, ver~ 
onclersteld dat het middel gegrond zij 
voor het feit B, de straf zou gerechtvaar
cligd blijven voor het feit A ; 

Over het tweede middel tot cassatie, 
scliending van artikelen 97 van de Grond
wet, 186 van het Wetboek van strafvorde
ring, doordat het bestreden arrest aanleg
ger heeft veroordeeld wegens verklikking 
aan de vijand van bij name aangewezen 
personen en, bovendien, van andere « tot 
op heden nog onbekende personen >J, en de 
betichting E er zich bij beperkt de te:Kst 
van artikel 434 van het Strafwetboek 
over te nemen zonder de aanhouding aan 
te duiden op welke deze beschuldiging 
betrekking heeft : 

Overwegende dat nit het antwoord op 
het tweede onderdeel van het eerste mid
del blijkt dat ook het tweecle middel zon-
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der belang is voor aanlegger en, dienvol
gens, niet ontvankelijk is ; 

Aangaande al de voorzieningen : 
Overwegende dat de substantHlle of op 

straf van nietigheid voorgeschreven pleeg
vormen werden nageleefd en dat de ver
oordelingen wettelijk zijn ; 

II. Wat de voorziening aangaat' tegen 
de beslissing over de burgerlijke vorde
ring gewezen : 

Overwegende dat rle aanleggers tot sta
ving van hun voorziening geen enkel mid
del inroepen en dat het Hof er van ambts
wege geen opwerpt ; 

Om die reclenen, en zonder in acht te 
nemen het vertoog neergelegd op 21 Mei 
1947 door aanlegger Van Laere tot onder
steuning der voorziening door hem inge
stelcl de 14 Mei 1947 (besluit-wet van 
19 October 1944, art. 5), verwerpt de voor
zieningen ; veroordeelt aanleggers ieder 
tot een achtste der kosten. 

21 Augustus 1947. - Vacantiekamer. -
Voo1'zitte1', H. Wouters, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggevm·, 
H. Simon. - Gelijklwidende conclnsie, 
H. Uolard, advocaat-generaal. · 

VACAN'I'mKAMIDR. - 21 Augustus 1947. 

INKOMSTEJNBELASTINGEN. BE-
DRIJFSBELASTING. l\1EERWAARDE VER-
WEZENLIJKT OF Ul'l'GEDRUKT IN DE REKE
NINGEN OJ' INVENTARISSEN. - AAN DE BELAS
TING ONDERWORPEN ONDER VOORBEHOOD 
ALLEEN VAN DE VRIJSTELLINGEN BEPERKEND 
DOOR DE WET VOORZIEN. - UITGEDRUKTE 
MEERW AARDE. - V.RIJSTELLING OM RED EN 
DAT HET NIET BEWEZEN IS DAT DE BELASTING
PLICH'l'IGE ER DOOR VERRIJK'r WERD. 
ARREST NIET WETTELIJK GEMO'l'IVEERD. 

De bed1·ijfsbelasting treft elke mee1'
waarde, hetzij ve1·wezenlijkt, hetzij ~tit
gedr·nkt in de 1·elceningen of inventa1·is
sen, onder voo1·behou.d alleen van de 
vl"ijstell'ingen doo·r de wet bepe1·lcemZ 
voo1·zien. Is clus n·iet wetteUjk gerecht
vactnUgcl, het a1'rest clat een nwenoaarde 
m·ijstelt, clie in de 1'elceningen of -inven
ta'l'issen is u.itgedntlct, om reden clat het 
niet bewezen is dat de belastingplichtige 
eT clam· ve1Tijlct zo~t ge~oeest zijn. (Wet
ten. betteffende de inkomstenbelastingen, 
samengeschakelcl cle 31 Juli 1943, arti
kel 27, §§ 1 en 2bis.) 

(BEHEER VAN FINANOIEN, 
T. N. V. « RI,TN-SCHELDE ll.) 

ARREST. 

HEJT HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 September 1946 gewezen 
door het Hof vnn beroep te Brussel ; 
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Over het tweede middel, schending van 
artikelen 97, 111 en 112 van de Grand
wet, 25, 26, 27, 32 van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, samenge
schakeld bij koninklijk besluit del. 31 .Juli 
1943 en van artikel 2, § 1, van de besluiten 
betreffende de nationale crisisbelasting, 
samengeschakeld bij beslnit van 31 Jnli 
1943 doordat het arrest verweerster van 
de betwiste aanslagen outlast om reden 
dat het niet bewezen is dat zij zich ver
rijkt heeft : 

Overwegen'de dat, behoudens de bij arti
kel 27, § 211is, der samengeschakelde wet
ten voorziene vrijstelling, de bedri.ifs
belasting de meerwaarde treft, hetzij ver
wezenlijkt, hetzij nitgedrukt in de reke
ningen of inventarissen van de belasting
schuldige, welke ook de oorsprong en de 
aard er van weze ; 

Overwegende clat het arrest beslist dat 
niet bewezen is dat de door de verzekeraar 
gestorte V'ergoecling de verweerstei·, fei
telijk, zou verrijkt hebben; 

Overwegende dat die reden niet volstaat 
om de verleende vrijstelling van belasting 
te rechtvaardigen; dat de enkele inschrij
ving in cle rekeningen en inventarissen 
van een som, die een meerwaarde nit-. 
maakt, een grond tot aanslag is, behalve 
de gevallen van vrijstelling van belasting ; 

Overwegende dat daaruit blijkt dat de 
bestreden beslissing niet wettelijk ge
rechtvaardig·d is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
clen arrest; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgesclueven worden in de regis
ters van het Hof van beroep te Brussel 
en dat melding er van zal gemaakt wor
den op de kant van de vernietigde beslis- · 
sing ; veroordeelt verweerster tot de kos
ten; verwijst de zaak naar het llof van 
beroep te Gent. 

21 Augustus 1947. - Vacantiekamer. -
Vom·zUter, H. Wouters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. de 
Cocqueau des Mattes. - Gelijklnillende 
concltt-sie, H. Colard, aclvocaat-generaal. 

VACANTiillKAMER. - 4 September 1947. 

1" REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. STRAFZAREN. 
JJIJFSDW ANG UITGESl'ROKEN VOOR DE INVOR
DERING VAN DE KOSTEN VAN DE PUBLIEKE VOR
DERING. ~ 0NNAUWREURIGHEID VAN DE DA
'l'UJI,I VAN RET PLEGEN VAN DE MISDRIJVEN, 
NIET TOELATENDE NATE GAAN OF. DE VEROOR
DEELDE OP DEZE DATUJI,I MEERDER.JARIG WAS. 
- BESLISSING NIET WETTELIJR GEMOTIVEERD. 

2" VERWIJZING NA VERBREKING. 
- STRAF7.AKEN. - LIJFSDWANG UITGESPRO
KEN VOOR DE INVORDERING VAN DE KOSTEN 
VAN DE l'UBLIEKE VORDERING. - GEDEELTE-

LIJKE VERBREKING OMDAT DE ONNAUWKEURIG
HEID VAN DJ!: DATUM VAN RET PLEGEN VAN DE 
MISDRIJVEN NIET TOELAAT NA TE GAAN OF DE 
VEROORDEELDE MEERDERJARIG WAS OP DEZE 
D,\TUM. - VERBREKING MET VERWJ,JZING. 

1° Is niet wettelijlc gemotiveenl, het an·est 
van het militair gerechtshof dat tot de 
Ujfsdwang ve1·oo1·deelt vom· de inV01'
clering van cle lcosten van de p~tblieke 
vo1·clering, zonder cle datum van het 
plegen van de misdrijven dm·wijze te 
bepnlen dat het Hot van ve1·or·ek'ing lean 
nagacm of ae ve1·oordeelcle op deze da
t~tm meerde1·_ia1'ig was. 

2° In gevnl van gedeeltelijlce veTMek·ing, 
die bevolen V)orclt omdat de Ujfsdw(Jng 
vom· de invm·fleTvng van de lcosten van 
cle tmblieke , vorde1•ing qtitgesprolcen 
~uerd zonde1· ae clat~tm van het plegen 
van de m·isd'l'ijven de1·wijze te bepalen, 
flat het Hot van verb1·elcing lean nagaan 
of de veroor·deelcle op deze datum mee1'
cle1jcwig was, is er· r·eclen tot verrvij
z·ing. 

(DARTOIS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 Jnni 1947 gewezen door het 
Militair Gerechtshof, zetelencle te Lnik; 

Over het micldel ex-ojfic·io, schending 
van artikel 97 der Grondwet : 

Overwegencle clat nit de procedure blijkt 
dat aanlegger op 26 Mei 1923 geboren is; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
hem veroordeelt nit hoofde van misdrij
ven gepleegcl in 1944 zonder de datum er 
van anclers te bepalen; 

Overwegende clat deze onnanwkeurig
heicl het Hof niet toelaat na te gaan of 
aanlegger, ten tijcle van het plegen van 
de misdrijven, te zijnen laste weerhonden, 
reeds meerderjarig was, noch, bijgevolg, 

· na te zien of het bestreden arrest wette
lijk is, ofwel inclien het, in schencling van 
artikel 6 der wet van 27 J nli 1871, tegen 
verweerder de lijfsclwang nitspreekt voor 
de invordering der kosten van de publieke 
vorclering ; 

Dat, dns, dit deel van de bestreclen be-
slissing niet gemotiveercl is; -

Overwegende, voor het overige, dat de 
substantHHe of op straf van. nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werclen na
ge1eefcl en clat de beslissing wettelijk is; 

Om die redenen, zoncler acht te slaan 
op de op 24 Jnli 1947 door aanlegger in 
verbreking te laat neergelegcle memorie 
(besluit-wet cld. 19 October 1944, art. 3), 
verbreekt het bestreden arrest, doch voor 
zover slechts het de veroorcleling tot cle 
kosten van de publieke vordering invor
derbaar verklaart bij midclel van lijfs
dwang; verwerpt cle voorziening voor 
't overige; beveelt dat onclerhavig arrest 


