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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 11 Oc
tober 1916, het opnemen der wapens tegen 
Belgie door een Belg strafbaar stelt met 
de 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
den 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; 

Dat, 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 feit!')n 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, 
ltet middel van belang is ontbloot, daar 
aanlegger wegens de feiten A en B tot de 
doodstraf werd veroordeeld en dat, ver~ 
ondersteld da t ltet mid del gegrond zij 
voor het feit B, de straf zou gerechtvaar
digd 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 
person en en, bovendien, van andere « tot 
op heden nog onbekende personen », en de 
betichting E er zich bij beperkt de tekst 
van artikel 434 van het Strafwetboek 
over te nemen zonder de aanhouding aan 
te duiden op welke deze beschuldiging 
betrekking heeft : 

Overwegende dat uit het antwoord op 
het tweede onderdeel van het eerste mid
del blijkt dat ook het tweede middel zon-
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der belang is voor aanlegger en, dienvol
gens, niet ontvankelijk is ; 

Aangaande al de voorzieningen : 
Overwegende dat de substantiele 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 bnrgerlijke 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 clie redenen, 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
steld 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. -
Voorzitte?', H. Wouters, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
H. Simon. - Gelijlclwidende conclusie, 
I-l. Uolard, advocaat-generaal. -

VACANTIEKAMER, - 21 Augustus 1947. 

INKOMSTFJNBELASTINGEN. BE
DRIJFSBELASTING. MEERWAARDE VER
WEZENLIJK'r OF UIT<:iEDRUKT IN DE REKE· 
NINGEN OF INVENTARISSEN. - AAN DE BELAS
TING ONDERWORPEN ONDER VOORBEHOOD 
ALLEEN VAN DE VRIJSTELLINGEN BEPERKEND 
DOOR DE WET VOORZIEN. - UITGEDRUKTE 
MEERWAARIJE. - VIUJSTELLING OM REDEN 
DAT HET NIE'r Bl~WEZEN IS DAT DE BELASTING
PLIOHTIGE ER DOOR VERRIJKT WERD. 
ARREST NIET WETTELIJK GEMOTIVEERD. 

De bed1'ijfsbelasting treft elke mee;-
waa;·de, hetzij verwezenlijlct, hetzij uit
gerlntlct in de Telceningen of inventaris
sen, onrle?' voo·rbeho7ul alleen van de 
v·J"ijstell-ingen rloor de wet bepe;'lcend 
voorz-ien. Is rl7ts n·iet wettelijlc ge;·echt
varwcUgrl, het wrrest flat een rneerwaarrle 
vrijstelt, rlie in de Telwningen of -inven
ta·rissen is 7titgedntlct, o·rn ;·eflen flat het 
niet bewezen is dat de belastingplichtige 
er doo;· ven··ijlct zmt geweest zijn. (Wet
ten . betteffende cle inkomstenbelastingen, 
samengeschakeld de 31 J'uli 1943, arti
kel 27, §§ 1 en 2bis.) 

(BEHEER VAN FINANCIEN, 
T. N. Y. « RIJN-SCHELDE ll.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestrerlen 
arrest, op 30 September 1946 gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel; 
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Over het tweede middel, schending van 
artikelen 97, 111 en 112 van de Grond
wet, 25, 26, 27, 32 van de wetten betref
fende cle inkomstenbelastingen, samenge
schakelcl bij koninklijk besluit dd. 31 .Juli 
1943 en van artikel 2, § 1, van de besluiten 
betreffencle de nationale crisisbelasting, 
samengeschakeld bij besluit van 31 Juli 
1943 doordat het arrest verweerster van 
de betwiste aanslagen outlast om reden 
dat het niet bewezen is dat zij zich ver
rijkt heeft : 

Overwegeride clat, behoudens de bij arti
kel 27, § 2bis, der samengeschakelde wet
ten voorziene vrijstelling, de bedrijfs
belasting de meerwaarde treft, hetzij ver
wezenlijkt, hetzij uitgedrukt in de reke
ningen of inventarissen van de belasting
sclmlclige, welke ook de oorsprong en de 
aard er van weze ; 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
niet bewezen is clat de door de verzekeraar 
gestorte vergoecling de verweerstet·, fei
telijk, zou verrijkt hebben; 

Overwegencle clat die reden niet volstaat 
om de verleende vrijstelling van belasting 
te rechtvaardigen; dat de enkele inschrij
ving in de rekeningen en inventarissen 
van een som, die een meerwaarde uit
maakt, een grond tot aanslag is, behalve 
de gevallen van vrijstelling van belasting ; 

Overwegende dat daaruit blijkt dat de 
bestreden beslissing niet wettelijk ge
rechtvaarcligd is ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
clen arrest; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgescllreven worclen 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 ;Hof van 
beroep te Gent. 

21 Augustus 1947. ·- Vacantiekamer. -
Voorz-itter, H. Wouters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·sla,qgeve1·, H. de 
Cocqueau des Mottes. - Gelijlcl!ticlencle 
conclu.sie, H. Colarcl, advocaat-generaal. 

VACANTIEKAMER. - 4 September 1947. 

1° RFJDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. 
LIJFSDW ANG UITGESPROKEN VOOR DE lNVOR
DERING VAN DE KOSTEN VAN DE PUBLIEKE VOR
DERING. - 0NNAUWKEURIGHEID VAN DE DA· 
TU:!il VAN HET PLEGEN VAN DE MISDRIJVEN, 
NIET TOELA'IENDE NA TE GAAN OF' DE VEROOR
DEELDE OP DEZE DATUM MEERDER.JARIG WAS. 
- BESLISSING NIET WETTELIJK GEMOTIVEERD. 

2° VERWIJZING NA VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - LIJFSDWANG UITGESPRO
KEN VOOR DE INVORDERING VAN DE KOSTEN 
VAN DE PUBLIEKE VORDERING. - GEDEELTE-

LIJKE VERBREKING OMDAT DE ONNAUWKEURIG
HEID VAN DE DATUM VAN HET PLEGEN VAN DE 
MISDRIJYEN NIET TOELAAT NA TE GAAN OF DE 
YEROORDEELDE MEERDERJARIG WAS OP DEZE 
DATUM. - VERBREKING MET YERWI.JZING. 

1° Is niet wettelijlc gemotivee·rcl, het ar·rest 
van het militair gerechtshof flat tot cle 
Ujfsclwang vemonleelt voor cle invm·
cler·ing van cle kosten van cle p!tblieke 
vorcle1·ing, zoncle1· cle clatum van ·het· 
plegen van cle misclrijven clerwijze te 
bepalen dat het Hof van ve!"bl'elcing lean 
nagawn of de veroordeelde op deze da
tum mee1·de1·jal'ig was. 

2° In geval van gecleeltelijlce verbrelcing, 
clie bevolen worclt omdat de Ujfsdw(jng 
vom· de invonleT'ing ·vctn cle lcosten van 
cle pnblielce , vorclel'ing uitgesproken 
wenl zoncler cle dat!tm van het plegen 
van cle rn·isd·n)'ven clerwijze te bepalen, 
flat het H of van vel·bl"elcing lean nagaan 
of de verom·deelcle op deze datum meer
clerjcwig was, is e1· 1·eden tot vel·wij
zing. 

(DARTOIS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 Juni 1947 gewezen door het 

. Militair Gerechtshof, zetelende te Luik; 
Over het mid del ex-ojJiC'io, schending 

van artikel 97 der Grondwet : 
Overwegende dat uit de procedure blijkt 

dat aanlegger op 26 Mei 1923 geboren is; 
Overwegende clat het bestreden arrest 

hem veroordeelt uit hoofde van misdrij
ven gepleegd in 1944 zonder de datum er 
van anders te bepalen; 

Overwegende dat deze onnauwkeurig
heicl het Hof niet toelaat na te gaan of 
aanlegger, ten tijde van het plegen van 
de misclrijven, te zijnen laste weerhouden, 
reeds meerclerjarig was, noch, bijgevolg, 

· na te zien of llet bestreclen arrest wette
lijk is, ofwel inclien het, in schencling van 
artikel 6 cler wet van 27 Juli 1871, tegen 
verweercler de lijfsclwang uitspreekt voor 
de invordering cler kosten van de publieke 
vorclering; 
· Dat, clus, clit deel van de bestreclen be-
slissing niet gemotiveercl is ; · 

Overwegencle, voor het overige, dat de 
substantiele of op straf van. nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefcl en dat de beslissing · wettelijk is; 

Om die redenen, zonder acht te slaan 
op de op 24 Juli 1947 door aanlegger in 
verbreking te laat neergelegde memorie 
(besluit-wet del. 19 October 1944, art. 3), 
verbreekt het bestreclen arrest, cloch voor 
zover slechts het de veroordeling tot de 
kosten van de publieke vordering invor
clerbaar verklaart bij middel van lijfs
clwang ; verwerpt de voorziening voor 
't overig·e; beveelt dat onclerhavig arrest 
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zal overgeschreven worden in de registers 
van het militair gerechtshof en dat mel
ding er van zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; veroordeelt aanlegger tot de 
negen tienden van de kosten · laat het 
overige van deze ten lasten var{· de Staat· 
verwijst de zaak alzo omschreven naar: 
het militair gerechtshof, anders samen
gesteld. 

4 September 1947. - Vacantiekamer. -
Voo1·zitter, H. Fauquel, voorzitter. -
Vm·slaggeve1·, H. Simon. - Gelijkluidende 
conclttsie, H. Colard, advocaat-generaal. 

1" KAMER. - 18 September 1947. 

1° HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE ZA
KEN. - 0NDEELBAAR GEDING. - HOGER BE
ROEP DOOR EEN PARTI.J. - MOET OP STRAF 
VAN· NIET-ONTVANKELIJKHEID TEGEN ALLE PAR
TIJEN GERICHT WORDEN DIE EEN BELANG REB
BEN DAT STRI.JDIG IS MET DIT VAN BEROEPER. 
- GEEN HOGER BEROEP TE RIOHTEN TEGEN DE 
PARTIJEN DIE HETZELFDE BELANG ALS DIT VAN 
BEROEPER VERDEDIGD HEBBEN. - VERPLICH
'fiNG NOCHTANS DEZE MEDEBELANGHEBBENDEN IN 
RET GEDINH OP TE ROEPEN, INDIEN ZI.J ER NIET 
AANWEZIG ZIJN, DOOR EEN OPROEPING IN TUS
SENKOMST OF OM RET ARREST GEMEEN TE 
HOREN VERKLAREN. 

2° TUSSENKOMST. - BURGERLIJKE ZA
KEN. - 0PROEPING IN TUSSENKOMS'l' IN 
HOGER BEROEP. - PARTI.J VOOR DE EERSTE 
RECHTER. - 0PROEPING IN DE LOOP VAN DE 
DEBATTEN. - WETTELIJKHEID. 

1° In geval van ondeelbaar geding, moet 
het hogeT beroep van een part-ij, om ont
vankelijlc te zijn, ge1·icht worden tegen 
alle pa1·tijen v661- de ee1·ste 1·echter, die 
een belang hadden dat stl'ijdig is met 
dit van cle eise1· in hager beroep. Daa1·en
tegen moet b(woe]}l3'1· zijn. ve1·haal nriet 
1"ichten tegen de partijen die hetzelfde 
belang als het zijne ve1·dedigd hebben; 
doch indien deze partijen niet in hogm· 
bemep aanwezig zijn, moet hij ze e1· in 
t·u~senlcomst opmepen of om het an·est 
gemeen te ho'l"en ve'l"lclaren (1). 

2° De op1·oeping in tussenlcomst of om 
het a1·1·est gemeen te ho1·en ve1·lclaren 
in hager beroep, van een pa1·tij, d·ie me
debelanghebbende was van beroepeT 
voo1· de eeTste rechter, mag geschieden 
bttiten de wettelijke tm·mijnen vastge
steld om hoge1· beroep in te stellen en 
zelfs gedtwende de debatten v66·r het 
hot van beroep (2). (W etboek van bur
gerlijke rechtspleging, art. 330 en 466.) 

(1) en (2) Zie de not~, getekend R. H., onder 
het arrest in Bull. en PASIC., 1947, I, 359 en 
volgende. 

(DESSY, T. DESSY.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, de 27 Februari 1946 op tegenspraak 
gewezen, door het Hof van beroep te 
Brussel; 

Over het enig middel, schending van 
artikelen 443 en 444 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtspleg·ing en van artike
len 1217 en 1218 van het Burgerlijk Wet
boek, doorclat het bestreclen arrest het 
hoger beroep niet ontvankelijk heeft ver
klaard in de beicle zaken, aangaande 
welke het uitspraak deed, om reclen clat 
aanlegger niet binnen de wettelijke ter~ 
mijnen hoger beroep ingestelcl had tegen 
viercle verweerder; clan wanneer vermits 
het hier ging over een oncleelbare zank 
wat betreft de zaak nr 7128, het regel
matig ingesteld hoger beroep tegen de par
tijen, die de beroepen beslissing hadden 
.cloen betekenen, v66r cleze kracht van ge
wijsde verkregen had jegens vierde ver
weerder, aanlegger in verbreking toeliet 
tegen cleze laatste in hoger beroep te ko
men zelfs na de termijnen, te meer daar 
deze hem niet aileen het beroepen vonnis 
niet had doen betekenen, maar zich ook 
oorspronkelijk verzet had tegen de eis van 
de eerste twee verweerclers, en wat be
treft de zaak nr 7290, het regelmatig inge
steld hoger beroep tegen de partijen die 
het beroepen vonnis haclden cloen bete
kenen, clit vonnis volleclig te berde bracht 
voordat dit in kracht van gewijsde ge
gaan was zelfs ten opzichte van vierde 
verweerder : 

Overwegende dat aanlegger, Edmond 
Dessy, oorspronkelijk verweercler was met 
de verweerclers in verbreking, Alfons 
Dessy en Paul Dessy, in de rechtspleging 
ingestelcl door verweerders in verbreking 
mevrouw Lea Dessy, echtgenote Victor 
Gayez, en deze laatste, en strekkencle tot 
het nietig verklaren van zijn verzet te
gen de tegelclemaking van goecleren die 
afhingen van een hen interesserende ge
meenschap, waarvan de vereffening be
volen was geweest; 

Overwegencle dat verweerders, echtge
noten Gayez-Dessy, oorspronkelijke aan
leggers, en Alfons Dessy, ·oorspronkelijke 
verweercler, die geen conclusie had ge
nomen, op 27 en 28 Februari 1945 aan aan
legger Edmond Dessy, oorspronkelijke 
verweercler, en aan verweercler Paul 
J?essy, oorspronkelijke verweerder, die 
zrch naar het oordee] van de rechter ge
dragen had, het vonnis van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Brussel cld. 18 Octo
ber 1944 haclden cloen betekenen vonnis 
dat jegens Edmond Dessy en' Alfons 
Dessy bij verstek en jegens Paul Dessy 
op tegenspraak gewezen werd, en dat het. 
v~rzet tegen de verkoop van de goederen 
met gegroncl verklaart en de drie oor-
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spronkelijke verweerders veroordeelt tot 
de kosten, evenals het vonnis van 8 Fe
bruari 1945 dat Edmond Dessy niet ge
grond verklaart in zijn verzet tegen dit 
vonnis; 

Overwegende dat op 10. Maart 1945 aan
legger Edmond Dessy zijn hoger beroep 
tegen deze twee beslissingen heeft laten 
betekenen aan de partijen die ze hem 
hadclen laten betekenen en die hun eis 
toegewezen zagen; clat, daar de door ap
pellant aangesteltle pleitbezorger geen con
clusies heeft genomen, het hof, bij arrest 
van 3 December 1945 het hoger beroep 
niet-ontvankelijk, roekeloos en schade
lijk heeft verklaarcl en appellant heeft 
veroordeeld tot de betaling aan eerste en 
derde verweerder in verbreking van de 
som van1.000 frank als schadevergoeding; 

Overwegende dat op 9 November 1945 
aanlegger Edmond Dessy ook verwee:rder. 
Paul Dessy, die samen met hem in het 
ongelijk was gesteld, had gedaagd om 
v66r het hof van beroep te verschijnen' 
ten einde te horen uitspraak doen over 
de waarde van het hoger beroep; dat het 
arrest van 3 December 1945 op cleze dag
vaarding geen uitspraak heeft gedaan; 

Overwegencle dat het hof, bij het thans 
bestreden arrest van 27 Februari 1946, 
uitspraak heeft gedaan op het door aan
leg·g·er Edmond Dessy aangetekend ver
zet tegen het arrest van 3 December 1945 
en (( op het door hem tegen de vierde ver
weercler ingesteld hoger beroep ll ; dat het 
clit hoger beroep tarclief verklaart om
dat het ingesteld werd na het verstrijken 
van de bij artikel 443 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtspleging voorziene 
termijn van twee maanclen; dat, wat be
treft het verzet tegen het arrest van 3 De
cember 1945, het de hogere beroepen inge
stelcl tegen de eerste drie verweerders 
niet-ontvankelijk verklaart omclat aan
legger, clan wanneer de zaak ondeelbaar 
is, niet al de partijen die in het geding 
waren v66r de eerste rechter, in de zaak 
betrokken heeft · door een bilmen de wet
telijke termijn ingesteld boger beroep ; 
het verklaart het boger beroep roekeloos 
en veroordeelt aanlegger tot het betalen 
aan eerste en derde verweercler van de 
som van 1.500 frank als schaclevergoe
ding; 

Overwegende clat het bestreden arrest 
vaststelt dat de vorclering, clie strekt tot 
de nietigverklaring van een verzet tegen 
de verkoop van goederen afhangend van 
een gemeenschap, waarvan de verefi'ening 
bevolen is, een tussengeschil uitmaakt 
van een vordering /tot vereffening en ver
deling; dat een beslissing in dergelijk 
geval slechts regelmatig uitgesproken kan 
worden indien zij aan allen en aan ieder 
der eigenaars van het onverdeelde tegen
stelbaa:r is; dat clit punt van het dispo
sitief niet bestreden wordt door de voor-

ziening, noch betwist wordt door verweer
ders; 

Overwegende dat, in een ondeelbaar ge
cling, het hoger beroep van een partij te
gen alle partijen, die v66r de eerste rech
ter een met het hare tegenstrijdig belang 
hadden, gericht moet zijn om ontvanke
lijk te wezen, maar dat men niet begrij
pen kan dat een appellant, zelfs in een 
oncleelbaar geding, zijn verhaal zou moe
ten richten tegen een partij waarmede 
hij geen betwisting had in eerste aanleg, 
omdat ze er hetzelfcle belang vercledigde 
als het zijne ; 

Overwegende dat, in geval van oncleel
baar gecling, de partij, die boger beroep 
instelt tegen de partijen die een met het 
hare tegenstrijdig belang hadden, noch
tans, op straf van niet-ontvankelijkheid 
van haar verhaal, de partijen welke v66r 
cle rechter, die de bestreden · beslissing 
heeft gewezen, cle beweringen van de par
tijen waartegen het boger beroep gericht 
is, betwist hebben of haar eigen bewerin
gen gesteund hebben, in de zaak v66r het 
hof moet betrekken; dat appellant immers 
door zijn beroep het gewijsde opnieuw 
te berde brengt, zelfs ten opzichte van de 
meclebelanghebbenden clie inactief blij
ven, vermits het voorwerp van het geding 
ondeelbaar is ; dat het betrekken der mede
belanghebbenden in de zaak v66r het hof 
een oproeping in tussenkomst is of een 
oproeping om het arrest gemeen te horen 
verklaren, die gedaan kan worden. na het 
verstrijken van de termijn voor het instel
len van boger beroep tot de opening der 
cle~atten en zelfs gedurencle cle loop er
van; 

Overwegende dat uit het bestreden ar
rest en nit de regelmatig voorgelegde 
stukken blijkt dat vierde verweercler 
Paul Dessy, op de ondeelbare vordering 
van eerste en tweede verweerder, strek
kende tot het doen nietig verklaren van 
het verzet van aanlegger tegen de tegelde
making van de goederen, zich naar het 
oordeel van de rechter heeft gedragen, 
i. e. dat hij wettelijk de eis betwist heeft 
en, dienvolgens, zich bij aanlegger gevoegd 
heeft; dat aldus zijn belangen en deze van 
aanlegger in verbreking gemeenschappe
lijk waren v66r de rechtbank van eerste 
aanleg en dat alle twee veroordeeld wer
den tot de kosten ; 

Overwegende dat, daar vierde verweer
der een medebelanghebbende van aanleg
ger was, deze laatste tegen hem geen ho
ger beroep moest instellen, maar dat hij 
hem, vermits het geding ondeelbaar was, 
in het geding moest betrekken ; 

Overwegende dat op 9 November 1945, 
dan wanneer het arrest bij verstek door 
het hof slechts op 3 December 1945 ge
wezen· werd, aanlegger .vierde verweerder 
gedagvaard heeft om v66r het hof vari 
beroep te verschijnen ten einde samen 
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met eerste, tweede en derde verweerder 
te horen beslissen over de waarde van 
het door hem ingesteld hoger beroep ; 

Dat vierde verweerder aldus regehnatig 
in de zaak werd betrokken; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
waar het de oproeping in tussenkomst 
van vierde verweerder tardief verklaart, 
omdat zij gedaan w~rd na de door arti
kel 443 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtspleging voorziene termijn en de te
gen eerste, tweede en derde verweerder 
ingestelde hogere beroepen niet ontvan
k~lijk verklaart, omdat ze enkel tegen 
deze verweerders werden gericht en niet 
tegen vierde verweerder, de in het mid
del aangeduide artikelen 443 en 444 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsple
ging geschonden heeft ; 

Om die redenen, .verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat onderhavig 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; 
veroO!'deelt verweerders tot de kosten; 
verwijst de zaak naar het Hof van beroep 

. te Luik. 

1R September 1947. - 1" kamer. ~ Voo?·
zUter, H. Vitry, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Fettweis. 

Gelijlcl1tiden(lc conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. ~ PleUer, H. Van ·Leynseele. 

1" KAMER. - 18 September 1947. 

imDIDNEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLI.JKE ZAKEN. ~ 
VONNIS BESLISSEND DAT EEN PERSOON ALS 
LASTHEBBER m' ZAAKWAARNEMER GEHANDELD 
HEEB'T. - HOEDANIGHEID DOOR DE PARTIJEN 
NIET BETWIS'l'. - GEEN VERPLICHTING VOOR 
DE RECHTER IIE'l' BES'l'AAN VAST TE STELLEN 
VAN FEITELIJKE ELEMEN'l'EN DIE DEZE HOE
DANIGIIEID BEWIJZEN. 

lV(tnneer geen enlcele van de parUjen be
tw·ist dat een parUj in hoeda1iigheid van 
lasthebbe1· of van zaalcwacwneme1· ge
hanclelcl heeft, is de 1·echte1· over de 
grond, die lieslist dat deze persoon ·in~ 
clie hoedanigheid gehancleld heeft, niet 
geho1tden in zijn vonnis van ambtswe.Qe 
het bestnan vnst te stollen vnn feite
Ujlce clementon die deze hoednnigheid 
bewijzen (1). 

(1) Raadpl. nopens de motivering van de von
nissen in burgerlijke zaken, verbr., 11 Februari 
1932 (Bull. en PAsrc., 1932, I, 62) en de nota 1 
onder verbr., 21 November 1946 (ibid., 1946, 
I, 435). In 't bijzonder inzake zaakwa;trne
ming, verbr., 8 Juni 1893 (ibfd,., 1893, I, 252). 

(ANGEL, T. RENIER.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op llet bestreden 
vonnis, de 8 Maart 194:6 op tegenspraak 
gewezen door. de Rechtbank vim eerste 
aanleg te Brussel, zetelende in huger be
roep; 

Over llet enig middel, schencling van 
artikel 1375 van het Burgerlijk Wetboek 
en van artikel 97 van de Grondwet, door
dat het bestreden vonnis, zonder vast te 
stellen dat de broeller van aanlegger de 
zaken van aanlegger behoorlijk heeft 
waargenomen, beslist heeft dat de beslis
singen van gezegde broeder van aanlegger 
<< deze laatste verplichtten wegens de hoe
danigbeid van lasthebber of tenminste 
van waarnemer die llij bezat; dat aldus 
in Januari 19,!5 een vrijelijk overeenge
komen verbreking van bet huurcontract 
gebeurde tussen geintimeercle (aanlegger 
in verbreking) en de appellant Scbuer
mans (2" verweerder in verbreking) en 
dat, clienvolgens, niet kan beweerd worden 
dat geintimeerde (aanlegger in verbre
king) zonder zijn toestemming nit de ge
bnnrde woning werd verwijderd en clat 
een cler voorwaarden, vereist om een vor
dering tot herstel in het genot te recht
vaardigeu, dns ontbreekt ll ; eerste onder
dee!, clan wanneer, volgens artikel 1375 
van bet Burgerlijk Wetboek, «de meester 
wiens zaak behoorlijk werd beheerd, de 
verbiutenissen moet /nakomen die in zijn 
naam door de waarnemer werden aan
gegaan ... ll, het bestreden vonnis dns de 
waarneming slechts mocht inroepen wan
neer vastgesteld werd dat de beweerde 
waarnemer de zaak van aanlegger be
lloorlijk had beheercl ; nit de stnkken der 
rechtspleging blijkt dat aanlegger, na 
geweigerd te hebben het bestaan van een 
bnnrcontract tussen de twee verweerders 
aan te nemen, na eeli vordering tot her
stel van zijn rechten als llnurder van de 
betwiste woning ingesteld te hebben en 
na schadevergoecling geeist te hebben, be
twist heeft dat zijn broeder Victor Angel 
zijn zaak behoorlijk belleerd heeft, dan 
wanneer, dienvolgens, llet bestreden von
nis, om tot het bestaan van een waarne
ming, die aanlegger verplichtte, te kunnen 
beslniten, had moeten vaststellen, in te
genstrijd met de bewering van aanlegger, 
dat zijn zaak behoorlijk werd beheerd; 
tweede onderdeel, dan wanneer althans 
het bestreden vonnis, :waar het beslist dat 
aanlegger gebonden was cloor de verbin
tenissen aangegaan door de waarnemer, 
zonder uitdrnkkelijk vast te stellen dat · 
zijn zaak behoorlijk werd beheerd, de 
vraag onzeker laat te weten of hij in 
rechte heeft willen beslissen dat aanleg
ger gebonden was door de verbintenissen 
aangegaan door de waarnemer, zelfs in
dien zijn zaak niet beboorlijk werd be-

r:-c 
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heerd, dan wel of hij in feite lleeft willen 
beslissen clat zijn zaak wel behoorlijk 
werd beheerd, wat het Bof van verbre
king niet toelaat zijn toezicht uit te oefe
nen over de wettelijkheid van de bestre
den beslissing en een dubbelzinnige moti
vering uitmaakt, welke gelijkstaat met 
het afwezen van de beweegredenen ver
eist door artikel 97 der Grondwet : 

Overwegende dat de bewering, in het 
eerste imderdeel van het middel vervat, 
dat aanlegger betwist heeft dat zijn zaak 
behoorlijk werd beheerd door Victor 
Angel, zijn broeder, geen enkele steun 
vindt in het bestreden arrest en tegen
gesproken wordt door de co;mclusies die 
partijen v66r de rechter in boger beroep 
genomen hebben; 

Overwegende dat verweerders, toen ap
pellanten, in hun conclusies lieten gelden 
dat. vermits de broeder van aanlegger 
niet voor eigen rekening had gehandeld, 
hij als lasthebber of waarnemer van aan
legg·er gehandeld heeft en dat de door hem 
nangegane verbintenissen aanlegger ver
plichtten; dat deze in zijn conclusies hoe
genaamd niet betwist heeft dat zijn broe
der als zijn mancla taris of waarnemer 
van zijn zaak gehandeld heeft, noch dat 
hij gebonden was door de jegens verweer
ders cloor zijn broeder aangegane verbin
tenissen, maar clat hij beweerde clat zijn 
broeder het betwist lokaal aan eerste ver
weerder slechts ter bede onderverhuurd 
had en dus geen toesteinming in de ver
wijdering· had gegeven; dat het deze be" 
wering is clie het vonnis als niet met de 
werkelijkheid overeenstemmend verklaart, 
daar de elementen cler zaak bewijzen dat 
de broeder van aanlegger, als lasthebber 
of tenminste als waarnemer van de zaak 
van cleze laatste en dezes rechten uit
oefenend, het lokaal aan eeno;te verweer
der onderverhuurd had en afgezien had 
van het mondeling · huurcontract jegens 
tweede verweercler, zijnde de verhuurcler; 

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

Overwegende dat, vermits aanlegger de 
bewering van verweerders niet betwist 
heeft dat hij gehouden was de in zijn 
naam door zijn broeder als lasthebber of 
waarnemer aangegane verbintenissen te 
eerbiecligen of na te komen, de rechter 
niet verplicht was van .ambtswege bet 
bestaan vast te stellen van de feitelijke 
omstandigheclen die, in onderhavig geval, 
de toepassing van artikelen 1998 of 1375 
van het Burgerlijk Wetboek rechtvaar
digen; 

Dat llet tweede onderdeel van het mid
del in rechte niet opgaat; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en tot een vergoecling van 150 frank je
gens iedere verwe.erder. 

18 September 1947. -1• kamer.- Voo!·
zitter, B. Vitry, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, B; Fettweis. 
- GelijkhLidencle conclusi.e, B. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat~ 
generaal. - Pleiter, B. Van Leynseele, 
(loco Struye) . 

2" KArvmR. - 22 September 1947. 

1° VERKNOCBTBEID.- STRAFZAKEN.
FEITELIJKE OMSTANDIGHEDEN. - 0PSPORING 
EN VASTSTELLING. - BEHOORT AAN DE RECH
TER OVER DE GROND. 

2° VERJARING (IN STRAFZAKEN).
STUITING. - UITWERKING TEN OPZICHTE 
VAN DE SAMENHANGENDE MISDRIJVEN. 

3° BEVOEGDBEID EN AANLEG. -
STRAFZAKEN. NATIONALITEITSKWESTIE 
TERLOOPS VOOR HET HOrr YAN BEROEP OPGE
WORPEN. - BEVOEGDHEID YAN DIT LAATSTE 
OM UITSPRAAK TE DOEN. 

4° PREJUDICIEEL GESCBIL. - VER
WIJZING DOOR DE STRAFRECHTER NAAR DE 
BURGERLIJKE RECHTER. ----: GESCHILLEN DIE 
TOT VERWIJZING AANLEIDING GEVEN. 

1° Het bestaan van samenhang of vait het 
ontb!'elcen van samenhang t~Lssen ·ver
scheidene misd!'ijven hangt at van fei
telijlce omstandigheden waarvan de op
spor·ing en de vaststelUng alleen aan 
cle !'echte!' 01ler de groncl behoren (1). 

2° Een claacl, clie de verja!"ing van cle pu
blielce VO!'cle!'ing stuit, heeft cleze uit
we!·king ten opzichte van al de samen
hangencle miscl!'ijven clie te samen on
clerzocht en gevonnist worden (2). 

3° Het hof van be1·oep, kamer voo1· beroep 
in stmtzalcen, is bevoegd om uitsp!·aak 
te cloen ovm· een tei'loops v66r hem op
gewo·rpen nationaliteitslcwestie (3). 

4" Geven slechts aanleiding tot ver11;ij
zing cloor de st!·atrechter naar de biW
flerlij lee rechter, de prejuclicie£e ge
schillen voo1·zien clo01· artilcelen 326 en 
327 van het Burgerlijk Wetboek of doO!' 
U!'t-ilcelen 16, alinea Rl, en 17 van de wet 
van 17 Ap!·il1878 (4); 

(1) en (2) Verbr,, 23 October 1944 en 29 Oc
tober 1945 (A1-r. Verbr., 1945, blz. 16 en 238; 
Bull. en PASIC., 1945, I, 17 en 263); 16 Juni 1947 
(zie hager, blz. 210; Bull. en PAsrc., 1947, I, 
278). 

(3) en (4) Verbr., 8 Augustus 1946 (Ar1·. 
Verb?-., 1946, blz. 279; Bull. en PAsrc., 1946, 
I, 307) !m 27 September 1932 (Bull. en PAsrc., 
1932, I, 249). 
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(WACHTEL.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, de 19 April 1947 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, hieruit genomen 
dat het bestreden arrest ten onrechte 
niet aangenomen heeft, zoals het deed 
voor de misdrijven aan de medebetichte 
-Viette verweten, dat de· verjaring van de 
publieke vordering verkregen was aan
gaande de ten laste van de aanlegger 
weerhouden betichtingen, daar de feiten 
ten laste gelegd van Wachtel, met zoveel 
reden als deze aan Viette verweten, geen 
band van verknochtheid hadden met de -
feiten ten laste van Van Holder gelegd; 

Overwegende dat de vraag of misdrij
ven al dan -niet samenhangend zijn en, 
dienvolgens, of een claad, welke de verja
ring stuit ten opzichte van een dezer mis
drijven uitwerksel heeft op cle verjaring 
van cle' andere, van feitelijke omstandig
heden afhangt waarvan het opzoeken en 
de vaststelling uit.sluitend aan de rechter 
over de grond behoren, de bewoordingen 
van artikel 227 van het Wetboek van 
strafvor<'lering slechts aanwijzend zijnde; 
- Dat, alhoewel hij vastgesteld heeft dat 

de misdrijven ten laste gelegd van CIE\
mence Van Holder en van Viette niet sa
menhangend waren, de rechter over de 
grond souverein heeft kunnen oordelen 
flat de wanbedrijven aan Van Holder en 
aan de aanlegger verweten verknocht 
waren; 

Dat het bestreden arrest, dienvolgens, 
wettelijk beslist dat de chtclen, die de ver
jaring stuiten ten opzichte van de eerste, 
ook de verjaring ten aanzien van de 
tweede hebben gestuit; 

Dat het miclclel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweecle miclclel, afgeleid hier
uit clat, door eenvouclige aclministratieve 
verklaring, van alle gerechtelijke bewijs
kracht ontbloot, het bestreden arrest be
slist heeft clat Wachtel heirnatlos was 
en niet kon genieten van de amnestie, 
welke bij het besluit van de Regent van 
20 September 1945 aan de Belgen en aan 
de onclerclanen van de met Belgie verpon
den lanclen voorbehouden is, clan wan
neer de aanlegger officHHe bescheiclen 
voorbracht welke het bewijs leverclen het
zij van zijn Franse nationaliteit, hetzij 
van zijn Sovjetnationaliteit, en clat in 
iecler geval het hof van beroep, op het 
zicht van clezes conclusies, het prejucli
cieel geschil niet heeft beslecht, noch de 
zaak naar de bevoegde burgerlijke rechts
macht heeft verwezen om ze op te los
sen: 

Aangaande het eerste onderdeel van het 
miclclel : 

Overwegende dat het micldel door vol-

cloencle reclenen <'le door de aanlegger tot 
staving van zijn verweer feitelijke aan
gevoerde miclclelen beantwoordt en ver
werpt; 

Aangaande het tweecle onclercleel : 
Overwegende dat enkel de geschillen, 

voorzien bij artikelen 326 en 327 van het 
Burgerlijk Wetboek en bij artikelen 17 
en 18 der wet van 17 April 1878, preju
clicieel zijn en aanleiding geven tot ver
wijzing naar de burgerlijke rechter ; 

Overwegende clat de door de _ aanleg
ger opgeworpen kwestie nopens de natio
naliteit niet binnen clit kacler valt; clat 
het militair gerechtshof met over cleze 
vraag te beslissen zich gedragen heeft 
naar artikel 15 van vermelcle wet ; 

Dat het miclclel, in geen enkel van zijn 
onderclelen,- kan aangenomen worden ; 

En overwegende da:t de substantiele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en clat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

22 September 1947. - 2e kamer. - Voo1·
zUte1', H. Fauquel, voorzitter. ~ Ver
slaggever, H. Demoulin.- Gelijkl~ticlende 
conclnsie, H. Raoul Hayoit de Termi
conrt, eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 22 September 1947. 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
STRAFZAKEN. -- POLITIERECHTER IN KENNIS 
GESTELD MET EEN GECONTRA VENTIONNALISEERD 
WANBEDRIJF EN MET .WANBEDRIJVEN DIE TOT 
ZIJN BEVOEGDHEID BEHOREN. - MISDRIJVEN 
SAMENHANGEND MET EEN W ANBEDRIJF RIJ DE 
CORREOTIONELE RECHTBANK AANHANGIG GE
MAAKT. - 0NBEVOEGDVERKLARING VAN DE 
POLITIERECHTER. 

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- GESCHIL TUSSEN EEN BESCHIKKING, DIE 
EEN W ANBEDRIJF NAAR DE POLITIERECHTBANK 
VERWIJST, EN EEN VONNIS VAN ONBEVOEGD
HEID VAN DE POLITIERECH'fER, GESTEUND 
HIEROP DAT DE MISDRIJVEN AAN DEZE RECH
'fER ONDERWORPEN SAMENHANGEN MET EEN 
W ANBEDRIJF DAT BIJ DE CORREOTIONELE 
HECHTBANK AANHANGIG IS. ~ 0NDERZOEK 
DAT DOOR HE'f HOF WORDT GEDAAN. - GE
GROND VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID. - VER
NIET:i:GING VAN DE BESCHIKKING. - PERKEN. 

1° De politie1·echte1·, die van een gecont1·a
ventionnalisee1·d wanbed1"ijf en van tot 
zijn bevoegdheicl behoTende wanbed1"'ij
ven lcennis neernt, kan zich onbevoegd 
veTlclaTen of, rloo1· de co1Tectionele 1"echt
bank in 'hoge1" beToep nitspmalc doende, 
onbevoegd ve1·klaa1·d woTden, om reden 
dat deze rnisdrijven sarnenhangen met 
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een misdr'ijf, waarvan de correctionele 
rechtbank in eerste aanleg kennis neemt, 
en dat (le nooclwendigheden van een 
goede 1·echtsbedeling ve1·eisen dat al de 
m'iscl·rijven sa men gevonnist worden (1). 

2° Om het 1·echtsgebiecl te regelen, wan
nee?· de pol'itim·echter, d·ie lcennis neemt 
van een gecontravenUonnaliseerd wan
bedr·ijf en van wanbed-rijven die tot zijn 
bevoegdheid behoren, zich onbevoegil 
heejt verklacwcl of, cloo1· cle C01TecUoncle 
·rechtbank in hoge1· bcroep u,itspnutlc 
clocncle, onbevocgd wenl ve·rklaanl, om 
reclen clat cleze misddjven snmenhangen 
met een wanbed?'ijf, waarvan de co1·
,.ectionele 1·echtbnnk in ee1·ste aanleg 
kennis neemt, onderzoelct het Hot of dit 
lnntste wanbeclrijf op 1·egelmat1ge wijze 
Mj cle co?Tectionele rechtbanlc aanhan
{tiU were! gemaakt, of de fe·iten samen
hnngend bUjlcen en een goecle ·rechts
bedeling ve1·eist clat Z'ij alle samen ue
vomt,ist wo1·clen,· in bevestigend geval, 
ve·nt'ietigt het H of cle beschilcki,ng van 
rle ranrlkame1·, met ttitzoncleTing van het 
beschfkkencl gedeelte clat nnn het wan
beclrijf het kn1·akte1· van ove1·tred,ing 
hceft toegelceitrl en ve1·wijst het cle zanlc 
nanr cle cmTectionele rechtbanlc waar
bij een van de wanbed?"ijven 1·eeds aan
hnngig is, opdat deze ove1· het geheel 
vnn de vervo lgingen ttitsprnnlc doe. 

(PTIOCUREUR DES KONINGS TE NAMEN, 
'r. DESIRON EN CONSOORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied, door 
de Procureur cles Konings te Namen op 
15 Maart 1947 ingediend; 

Overwegende dat, , bij beschikking van 
4 Juli 1946, de Raadkamer van de Recht
bank van eerste aanleg te Namen, na aan
neming van verzachtende omstandighe
den : 1° Nestor Desiron, arbeider, op 
2 Februari 1889 te lloei geboren; 
2° Raymond Mairy, bakker, op 1 Juli 
1911 te Gesves geboren, verwezen heeft 
naar de bevoegde politierechtbank om te 
Gesves, de 31 Met 1946, bij gebrek aan 
vooruitzicht of voorzorg, doch zonder het 
inzicht om de persoon van een ander aan 
te rand€m, onvrijwillig slagen of ver
wondingen toegebracht te hebben, beiden 
aan Henri Louis en de tweede aan de 
eerste; 

Dat dezen, bovenclien, v66r de politie
rechtbank gednagd werden om, onder de
zelfde omstundigheden, de eerste een an-

(1) en (2) Zie verbr., 29 September 1941 
(A1·r. T'e1'b1·., 1941, biz. 203; Bull. en PA;>IC., 
1941, I, 359). 

clere weggebruiker voorbijgestoken, te 
hebben wanneer er enig gevaar voor on
gevallen bestond. de tweede, een voer
tuig te hebben Iaten stationneren op de 
top van een helling, samenhangende mis
drijven; clat Joseph Carez als burgerlijk 
verantwoorclelijke partij voor Nestor 
Desiron wercl gedaagd ; 

Overwegencle clat, de 11 October 1946, 
de samenwerkende vennootschap « Asso- · 
ciation des negociants de Huy, Seraing 
et environs >>, op vervolging en benaar
stiging van haar afgevaardigde beheerclers 
Joseph Carez en Nestor Desiron, recht
streeks Alfred Bertrand, handelaar te 

, Floree, hebben doen dagvaarden om 'zicll, 
op vordering van het openbaar ministerie, 
te lloren veroorclelen tot zulke straffen 
als naar rechte, wegens het misdrijf van 
onvrijwillige slagen en verwonclingen aan 
Desiron en wegens inbreuk op artikel 42 
van het koninklijk besluit van 1 Februari 
1934, samenhangend misdrijf, en tot het 
herstellen van het stoffelijk nadeel cloor 
de eerste partij ondergaan en van het stof
felijk en zedelijk nadeel door de tweecle 
geleden; 

Overwegende <lat de Correctionele 
Rechtbank te Namen op cleze laatste ver
volging nog niet gestatueerd heeft; 

Dat op 21 October 1946 cle Politierecht
bank te Anclenne zich van deze zuak 
outlast heeft, omclat de bij haar aanhan
gig gemaakte feiten en deze a anhangig ge
maakt bij de Correctionele Rechtbank te 
N amen samenhangend zijn, en de zaak 
llaar de Procureur des Konings te N amen 
heeft verwezen ; 

Dat, op hoger beroep van het openbaar 
ministerie, de Correctionele Rechtbank 
te Namen; bij vonnis van 1 Maart 1947, 
beslist heeft dat de eerste rechter onbe
voegd was; 

Overwegencle dat de beschikking van cle 
Raaclkamer der Recht bank van eerste aan
leg te Namen del. 4 Juli 1946 en het von
nis van cle Correctionele Rechtbank te 
Namen van 1 Maart 1947, in kracht van 
gewijscle zijn gegaan en dat , hun tegen
strijdigheid een negatief geschil van 
rechtsmacht medebrengt clat de gang van 
het gerecht belemmert; 

Overwegende clat de feiten, ten laste 
gelegd van Desiron en van Mairy, ver
wezen naar de politierechtbank, en cleze 
ter kenriis gebracht van de correctionele 
rechtbank door de rechtstreekse dagvaar
dingen tegen Bertrand gericht, samen
hangencl schijnen; 

Dat ze betrekking hebben op een aan
rijding tussen twee autovoertuigen, waar
van een door Desiron bestuurd was en 
het ander door Mairy, en op de beweerde 
onwettelijke positie op de rijweg van een 
derde voertuig, door Bertrand bestuurd ; 

Dat een goecle rechtsbedeling vereist 
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dut terzelfdertijd in beide zuken door 
dezelfde rechter zou gestatueerd worden; 

Dat de correctionele rechtbank, als 
rechter in hager beroep kennis hebbende 
van inbreuken welke in de bevoegdheid 
vallen van de politierechter, lieeft kunnen 
beslissen dat deze onbevoegd was, ver
mits deze inbreuken samenhangend zijn 
met andere van haar bevoegdheicl, die bij 
haar aanhangig waren gemaakt, en dat de 
noodzakelijkheid tegenstrijclige beslissin
gen te vermijden, vergt dat al de litigieuze 
feiten terzelfdertijd worden berecht; 

Om clie redenen, het rechtsgebied rege
lencle, vernietigt de beschikking van de 
Raadkamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Namen van 4 Juli 1946, doch in 
zover slechts ze de politierechtbank aan
geduid heeft als de bevoegde rechtsmacht 
om kennis te nemen van de regelmatig 
gecontraventionaliseerde misdrijven; be
veelt clat onderhavig arrest zal overge
schreven worden in de registers van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Namen en 
dat melding er van zal gemaakt worden 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; verwijst de zaak; alzo beperkt, 
naar de Correctionele Rechtbank te Na
men, zetelende in eerste aanleg, opdat er 
terzelfdertijd als over de zaak ten laste van 
Bertrand, volgende nit de rechtstreekse 
dagvaardingen, uitgesproken worde. 

22 September 1947.- 2" kumer. - Voor
zUter, H. Fanquel, voorzitter. - VEw
slctggeve·r, H. Demoulin.~ Gelijlcl~tidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

2" KAMEIL - 22 September 1947. 

DOUANEN EN ACCIJNiZEN. - VER
BEUBDVER-KLARING. - VOERTUIG VOOR DE 
SMOKKELARIJ GEBBU=T. - EJIGENAAR DIE 
NOOH DADEB NOOH MEDEPLIOHTIGE IS VAN DE 
SMOKJmLARIJ. - IN DWALING GEBRAUHT 
NOPENS DE AARD VAN DE VERVOERDE GOEDEBEN. 
- 0MSTANDIGHEDEN DIE GEEN OYERMAOHT 
UI'l'MAKEN. VEBPLIOHTE VERBEURDVER
KLARING. 

A1·t-ilcel 23 van de wet van 6 April 1843 
schrijft de ve·rbe1t1'dve1'7cla1"ing voor, in 
geval van ontdni.k-ing van de wetten op 
cle douanen en acc·ijnzen, van het voo1· 
de smolelcelarij _qebntUcte voertuig, wellc 
er oolc de eigenaa·r vcm weze. De ve1·
b_e-n·rdverkla1'ing ka.n ten laste van de 
de·rde eigenaa1· niet 11-itgesprolcen wor
rlen, wanneer het gebruilc van de 
vrachtwctgen te zijnen opzichte een ge
val vcm ovennacht ttitmaalct; doch de 
omstandi_qheid dat de e·igenaa1· aan de 
smo7clcelaTij geen deel heeft genomen 

en zelfs in dwaUng gebmcht werd no
pens de aard van de goede-ren wellce 
hij vervoerde, volstaat niet om de over
macht te bewijzen (1). 

(BEHEER VAN FINANOIEN, '1', PODWINSKI.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, de 6 Maart 1947 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen : 

Over het enig middel, schending van 
artikelen -97 der Grondwet, 239 der alge
mene wet van 26 Augustus 1822, 12 en 26 
der wet van 12 December 1912, 8, § 5, der 
wet van 7 Juni 1926, 23 der wet van 
6 April 1843, doordat het bestreden arrest 
!let vonnis waarvan hager beroep betref
fencle de· beklaagde Podwinski heeft ver
nietigd, er in begrepen de verbeurdver
klaring van de wagen clie zijn eigendom 
was, clan wanneer deze verbeurdverkla
ring zich krachtens artikel 23 cler wet van 
6 April 1843 opdrong, niettegenstaande de 
vrijspraak van de beticht<~ : 

Overwegende dat nit de vaststellingen 
van het bestreden arrest blijkt dat de 
wagen, aan de verweercler toebehorend, 
gebruikt werd tot vervoer van alcohol 
voor rekening van medebetichten, in ont
duiking der wetten op de douanen en ac
cijnzen; 

Overwegencle clat !let arrest, na cle ver
weerder vrijgesproken te hebben van de 
te zijnen laste gelegde betichting, de be
slissing van de eerste rechter wijzigt 
welke de verbeurdverklaring van de 
vrachtwagen had bevolen; 

Dat het arrest deze wijziging recht
vaardigt bij de beschouwing dat de ver
weerder geen kennis had van de echte 
a-anl cler vervoerde voorwerpen, zelf door 
cle smokkelaars in dwaling wercl gebracht 
en dacht clat hij wijn vervoerde; 

Overwegencle clat artikel 23 der wet van 
6 April 1843, wanneer een ontduiking van 
cle wetten ()p · cle clouanen en accijnzen 
vaststaat, de verbeurdverklaring voor
schrijft van de vrachtwagen voor deze 
ontcluiking gebezigd, welke ook de eige
naar er van zij ; 

Overwegende, wel is waar, dat clerge
lijke verbeurdverklaring niet kan uitge
sproken worden wanneer het gebruik van 
de wagen voor de smokkel, ten opzichte 
van de eigenaar, een geval van overmacht 
uitmaakt; -

Maar overwegende dat de enkele om
standigheid dat de verweercler in << dwa
ling gebracht wercl )) door cle smokkelaars 
omtrent de aard der vervoerde voorwer-

· (1) Zie de nota, getekend R. H., onder dit 
arrest in Bull. en PASIC., 194'7, I, 369. 
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pen niet volstaat om te bewijzen dat het 
gebruik van de wagen voor de smokkel 
een feit was dat hij onmogelijk kon ver
mijden of beletten; 

Dat het arrest elf' in het middel be
doelde wetsbepalingen schendt; 

En overwegende, voor het overige, dat 
de substantiele of op straf van nietigheicl 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, doch enkel in zover het de 
door de eerste rechter uitgesproken ver
beurdverklaring van de vrachtwagen, aan 
de verweerder toebehorende, heeft vernie
tigd ; verwerpt de voorziening voor 't ove- · 
rige; beveelt dat onderhavig arrest zal 
overgeschreven worden in de registers van 
het Hof van beroep te Brussel en dat mel
ding er van zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; verwijst de zaak, alzo beperkt, 
naar het Hof van beroep te Luik ; veroor
deelt de verweerder tot de kosten. 

22 September 1947. - 2" kamer. - Voor-· 
z·ltte·r, H. Fauquel, voorzitter. - Ve?'
slaggeve?', H. Giroul. - Gelijkluidende 
conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advoeaat-generaal. 

2" KAMER. - 22 September 1947. 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
. AFSTAND. - STRAFZAKEN. - AFSTAND ON

DERTEKEND D[JOR EEN ADVOCAAT VAN RET 
MINISTERIE VAN FINANCIEN. - GEEN BIJZON
DERE OPDRACHT. - 0NGELDIGE AFSTAND, 

Het Hof slctat geen aaht op de ajstancl, 
door een advocaat van het .Ministerie 
van financien onder·telcencl, van een 
vom·ziening door het beheer van finan
cien ingediencl, wanneer de onclertelce
naa?' van de ajstand het bewijs niet 
!evert vctn een daartoe vedcregen bij
zondere opd1·acht (1). 

(BEHEER VAN FINANCIEN, T. NYS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, de 4 Februari 1947 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Overwegende dat het Hof geen acht kan 
slaan op de afstand van de voorziening 
ingediend door de advocaat van het 
Ministerie van financii~n, wanneer deze 
laatste niet bewijst te clien einde een bij
zondere opdracht gekregen te hebben ; 

(1). Verbr., 13 Januari 1941 (Bull. en PAsrc.', 
1941, I, 9). 

Overwegende dat niet blijkt dat het 
verhaal in verbreking, zoals artikel 418 
van het W etboek het voorschrijft, a an de 
partij waartegen het gericht is betekend 
werd; dat bet dienvolgens niet ontvanke
lijk is; 

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

22 September 1947.- 2" kamer.- Voo1·
zitter, H. Fauquel, voorzitter. - Ve1·
slnggeve1·, H. Smetrijns. -- Geli.ilcluidende 
corwlttsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaal. 

26 KAMER. 22 September 1947. 

MIDDELEN TOT VERBREKING. 
S1'RAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING. 
- MID DEL DAT DE NIET-ONTV ANKELIJKHEID 
VAN DE BURGERLIJKIG VORDERING INROEPT. -
MIDDEL GESTEUND OP EEN VROEGERE SCHIK
KlNG TUSSEN PARTIJEN. - KAN NIE1' VOOR 
DE EERSTE MAAL VOOR RET HOF VOORGESTELD 

WORDEN. 

De ve1·om·deelde knn niet voor de eente 
metal v66T het hof een middel voorstel
len, cle niet-ontvnnkeUjlcheicl aanvoe
·rencle vnn cle vonle'l'ing van cle btWf/61'
Ujlce paTt-ij wegens een m·oege·re schilc
king tttssen pa1·tijen (2). 

(THURIOT, T. VANDER WARDEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, de 13 Mei 1947 door het Hof van 
beroep te Brussel gew'ezen ; 

vVat de beslissing gewezen op de pu
blieke vordering aangaat : 

Overwegende dat de voorziening tegen 
het arrest slechts feitelijke beschouwingen 
inroept; 

Dat, voor 't · overige, de substantiele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing wettelijk is ; 

Aangaande de beslissing op de vorde
ring van de burgerlijke partij gewezen; 

Over het midclel, afgeleid ltieruit dat als 
gevolg van een schikking getroffen tussen 
de bnrgerlijke partij en de aanlegger en 
de 10 Maart 1945 uitgevoerd, onder de be
sclterming van de politie van Etterbeek, 
de litigieuze automobiel teruggegeven 
werd zoncler dat een andere vergoeding 
voorzien wercl en dat, dienvolgens, de 

(2) Raadpl. verbr., 13 December 1943 en 
10 Januari 1944 (Bull. en PAsrc., 1944, I, 105 
en 139). 
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latere vordering van Vander Warden aan
gaande de kosten van niet-gebruik niet 
ontvankelijk was : 

Overwegende dat, noch nit het bestre
den arrest, noch nit de stukken van de 
rechtspleging waarop het Hof kan acht 
slaan blijkt dat het middel v66r de rech
ter over de grond zou aangevoerd ge
weest zijn; 

Dat het middel, wijl llet vreerrid is aan 
de openbare orde, niet voor de eerste maal 
v66r het Hof kan ingeroepen worden ; 

En overwegende, wat · de. voorziening 
aangaat tegen de beslissing op de burger
lijke vordering gewezen, dat het Hof 
geen middel ambtshalve opwerpt; 

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

22 September 19-17. - 2° kamer. - Vom·
zitter, -H. Fauquel, voorzitter. - Ve1'
slaggevm·, H. Demoulin.- Gelijkht·idende 
aoncl~tsie, H. Raoul Hayoit de Termi
conrt, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 22 September 1947. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STR-AFZAKEN. - SLACHTOF~'ER VAN RET MIS
DR-IJF DAT DE BURGER-LIJIC VERANTWOORDE
LIJKE PARTIJEN TOT BETALING VAN SCHADE
VERGOEDING v66R DE STBAFREOHTER- GEDAAGD 
HEEFT. - LATER- ALS GETUIGE ONDER-HOORD 
TEN VER-ZOEKE VAN RET OPENBAAR MINISTER-IE. 
- VERZET VAN BETICHTE TEGEN DIT VER
HOOR. - 0NWETTIG VERHOOR. 

2° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. -
STR-AFZAKEN.- VER-BREKING VAN HE'l' ARREST 

VOORZOVER RET HOGER BEROEP VAN BEKLAAGDE 
TEGEN EEN INOIDENTEEL VONNIS ONGEGROND 
WORDT VEBKLAARD. - BRENGT DE VERBRE
KING VAN RET ARREST MEDE VOOR ZOVER 
ONGEGROND WORDT VERKLAARD RET HOGER 
!IEROEP VAN BEKLAAGDE TEGEN RET VONNIS 
VAN VEROOR-DELING OVER DE GROND. 

1 o 1Iet slachto1Je1· van een misdrijf; dat de 
b~t1·ge1·lijlc veTantwoo1·delijlce personen 
tot betaling van scharleveT,qoeding; we
gens een daacl van belclaagde, hun aan
gestelcle, v661· de stra,f·rechter, Mj wie de 
vo1·dering van het openbaa1· ministe1·ie 
aanhangig was gemaalct, geclaagd heeft, 
en ald~ts pa1·tij gewm·den is in het ge
ding v6rk deze 1·eahte1·, lean late·r niet 
mee·r als getuiue ohde1·hoonl wonlen in 
rle zaalc, zod1·a belclaagde ziah tegen clit 
ve·rhao1· ve1·zet. 

2° De veTb1·eking van het an·est, voor zover 
het hager beToep van belclaagde tegen 
een . inairlenteel vonnis angegrond woTdt 
verlclaard. b1·engt de verbrelcing mede 
van het arrest vaor zover angegTand 

wordt ve-rlclaa·rd het hager beroep van 
belclaagde tegen het vonnis van veroa1·
rleling over de grand (1). 

(HUSTING, T. MICHEL.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, de 2 Jnni 1947 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

A. Wat de voorziening betreft, door de 
beklaagcle Rusting gericht tegen de be
slissing op de publieke vordering gewe
zen: 

Over het middel van ambtswege, schen
cling van artikelen 156, 189 en 322 van het 
Wetboek van strafvorclering : 

Overwegende dat de aanlegger Rusting 
op 12 Maart 1946 geclaagd werd, ten einde 
de 29 Maart te verschijnen v66r de Cor
rectionele Rechtbank te Verviers, om te 
Spa cle 14 December 1944, bij gebrek aan 
voornitzicht of voorzorg, doch zonder het 
inzicht om de persoon van een ander 
aan te ranclen, onvrijwillig aan Joseph 
Michel verwonclingen veroorzaakt te heb
ben; 

Overwegende dat op de terechtzitting 
van 29 Maart 1946 de beklaagde onder
vraagd werd, twee getuigen ten laste ge
hoord werden en, bij afwezigheid van ge
tuige Michel, slachtoffer van het ongeval, . 
de rechtbank de zaak in voortgezette de
batten op de terechtzitting van 12 April 
heeft uitgesteld; 

Overwegende dat, intussen, de 8 April, 
ten verzoeke van Michel dagvaarding 
gegeven werd aan Guillaume Ulster 
en aan Bernard Ulster om op 12 April 
te verschijnen v66r de Correctionele 
Rechtbank te Verviers ten einde zich te 
!loren veroordelen tot tussenkomst in de 
vordering door het openbaar ministerie 
tegen de heer . Rusting ingespannen, in 
hun hoedanigheid van meesters die ver
antwoordelijk zijn voor de feiten door 
deze, hun aangestelde, gepleegd, en zich 
solidair te horen veroordelen om aan Mi
chel de som van 500.000 frank ten titel 
van schadevergoecling te betalen ; 

Overwegende dat, wanneer de -zaak op 
12 April terug v66r de rechtbank werd 
gebracht, er niet twee eenvoudig ver
knochte vorderingen bestonden welke de 
rechter op strafgebied mocht samenvoe
gen of niet, maar een hoofdvordering, 
deze van het openbaar ministerie tegen 
Rusting, en een bijkomencle vordering, de 
burgerlijke vordering van Michel tegen 
cle personen die burgerlijk verantwoQr
delijk zijn voor Rusting, vordering welke 

(1) Zie de conclusie van de Heer eerste advo
caat-generaal Hayoit de Termicourt onder het 
arrest in Bull. en PAsrc., 1947, I, 371. 
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zich bij cle anclN'e voegt, clerwijze clat cle 
partijen in- cleze burgerlijke vorclering 
nooclzakelijk partijen waren in het gecling 
v66r cle rechter over cle groncl; 

Overwegende clat Michel, zich op 8 April 
regelmatig burgerlijke partij gesteld heb
bencle, dus als getuige niet mocht oncler
hoorcl worden en dat de beklaagcle en cle 
burgerlijk verantwoorclelijke personen het 
recht hadden zich tegen ziju verhoor te 
verzetten; 

Waaruit volgt dat, met het hoger beroep 
van Rusting tegen het inciclenteel vonnis _ 
van 12 ~pril 1946 niet gegroncl te verkla
ren en met hem tot cle kosten te veroorde
len, het bestreclen arrest de artikelen 156, 
189 en 322 van het W etboek van strafvor
dering heeft geschonclen; 

Overwegende clat de verbreking van clit 
eerste punt van bet clispositief deze mede
brengt van het dispositief betreffende het 
hoger beroep van de aanlegger Rusting te
gen het vonnis over de grond der zaak ge
velcl, zowel op cle publieke vordering, als 
op de vordering van cle burgerlijke partij 
tegen deze aanlegger ; 

B. Wat de voorziening aangaat door 
de burgerlijk verantwoordelijke partijen 
Ulster ingediend : 

Overwegencle clat, voor zoveel zij ge
richt is tegen het cleel van het dispositief, 
welk het hoger beroep van cleze partijen 
tegen het incidenteel vonnis van 12 April 
1946 niet ontvankelijk verklaart, cle voor
ziening bij toepassing van artikel 416 van 
het Wetboek van strafvordering moet 
verworpen worden; 

Overwegencle clat, voor zoveel zij gericht 
is tegen het cleel van het dispositief, waar
bij de beslissing van cle eerste rechter 
wordt bevestigd, welke gezegde aanleggers 
burgerlijk verantwoordelijk verklaart 
voor de veroordeling ten laste van hun 
aangestelcle B;usting uitgesproken, de 
voorziening zonder voorwerp is geworden 
ten gevolge van de vernietiging van d~ 
veroordeling tegen gezegcle Rusting uit
gesproken ten bate van Michel; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
clen arrest, behalve in zover dit arrest het 
hoger beroep van de burgerlijk verant
woordelijke partijen tegen het incidenteel 
vonnis van 12 April 1946 niet ontvankelijk 
verklaart; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de registers 
van het Hof van beroep te Luik en dat 
melding er van zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt de burgerlijke 
partij tot vier vijfden der kosten, de bur
gerlijk verantwoordelijke partijen tot het 
overige vijfde; verwijst de zaak, alzo be
perkt naar het Hof van beroep te BrusReL 

22 September 1947. - 2" kamer. - Voor
:<!'itter, H. Fauquel, voorzitter. - Ve1·-

slnggevm·, H. Vi try. - GeUj lcl~tidende 
conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-g(meraaL 

2" KAMlflR. - 22 September 1947. 

1" VERKEJEJR. - VERVALLENVERKLARING 
VAN RET RECHT EEN RIJTUIG TE VOEREN. -
WET VAN 1 AUGUSTUS 1924, ARTIKEL 2, 
LITT. C. - GEEN VASTSTELLING---nAT BE
KLAAGDE IN S'l'AAT VAN DRONKENSCHAP VER
KEERDE OP HE'l' OGENBLIK VAN RET MISDRIJF. 
- VERVALLENVERKLARING ONWETTIG UlT
GESPROKEN. 

2° VEJRBREJKING. - DRAAGWIJDTE. -
STHAFZAKEN. - BESLISSING VERBROKEN OM
OAT DE S'l'RAF VAN DE ON'l'ZE'l'TING UIT liET 
RECHT 01.1 EEN RIJTUIG 'l'E VOEREN ONWETTIG 
WE:RD UI'l'GESPROKEN. - 0NWETfELIJKHEID 
HlERUIT SPRUITEND, DAT DE RECHTER RET 
BESTAAN NIE'l' VASTSTEL'l' VAN DE DOOR DE WET 
VEREISTE ELEMENTEN. - GEHELE VERBRE
KING. 

1" De ver·unllenverkln·l"ing vnn het 1·echt 
om een ?"ijt~t·ig te voeTen lcnn, b'ij toepcts
s·ing vnn lUt. c vwn nrtilcel 2 vnn de 
wet vnn 1 Au.gust~ts 1899, anngevuld 
cloor a1·tilcel 2 van cle wet van 1 A~tgus
t·us 1924, slechts uitgespmlcen wo1·den 
indien de schulclige zich in staat van 
clronlcenschap · bevoncl op het ogenblilc 
vnn het m·iscl?·ijf,· het volstaat'clu.s n·iet 
dnt cle rechter vaststelt clnt cle schu.l
cUge, op het ogenbUlc van het misd1"'ijf, 
n·iet in stnnt was om cen 1'·l.ituig met cle 
ve1·eiste voon::·ichUglwicl te voe1·en. 

2o W nnnee1·, op voo'I"Ziening vnn cle ·pe·r
oo1·cleelcle, een vonn·is vm·bmlwn worclt 
omclnt cle 1·echte'l", zoncle1· het bestnan 
vnst te stellen vnn nl cle cloor cle wet 
vereiste elementen, cle strnt vnn cle ont
zett-ing wit het 1·echt om een 1"ijtu-lg te 
voeren heeft uitgespTolcen, strelct cle 
ve·rb1·elcing zich ~tit tot het rJeheel vnn 
cle wegens het miscldjf ~titgesprolcen 
stntffen en, bij gevolg, oolc tot cle schul
cUgverlclndng vnn cle ve1·oo1'cleelde (1). 

(1) Vergel. verbr., 22 Juni 1937 (Ar1·. Verb1·., 
1937, blz. 66; Bull. en PASIC., 1937, I, 198) dat 
de gehele verbreking van de bestreden beslis
sing uitspreekt, omdat de rechter .onwettelijk 
verzuimd heeft de straf van de ontzetting uit 
het recht od! een rijtuig te voeren uit te spre
ken. Daa1·entegen is de wegens .een lichamelijke 
onbekwaamheid van betichte ei;l ter gelegen
heid van een veroordeling (wet van 1 Augustus 
1924, art. 2, al. 6). uitgesprok1111 vervallenver
klaring geen straf (verbr., 4 October 1938, 
Arr. Yerb1·., 1938, blz. 195; Bull. en PASIC., 

1938, I, 302) en kan, bijgevolg, het beschikkend 
gedeelte betreffende de toepassing van deze 
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(SAPPIN, T. ISTASSE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, de 22 Maart 1947 gewezen door de 
Oorrectionele Rechtbank te Namen, zete
lende in hoger beroep ; 

Wat de beslissing over de publieke vor
clering betreft ; 

Over het derde middel, schending van 
artikelen 7, 9 en 97 van de Grondwet, 2 
van het Strafwetboek, 2 der wet van 1 Au
gustus 1899 (gewijzigd door artikel 2 van 
de wet van 1 Augustus 1924), op de politie 
van bet yervoer, 1, 3 en 10 van het be
sluit-wet van 14 November 1939 betref
fende de beteugeling van de dronkenscbap, 
doordat het bestreden vonnis de aanleg
ster uit bet recht ontzet alle voertuig met 
eigen bewegingskracbt gedurende drie 
maanden te besturen : a) zonder het be
staan vast te stellen van een der voor
waarden waarbij deze ontzetting toege
laten wordt door de artikelen 2 (wet van 
1 Augustus 1924, art. 2, litt. a, b en c) en 
2bi-s (wet van 1 Augustus 1924, art. 3) van 
de wet van 1 Augustus 1899 en door arti
kel 10 van het besluit-wet van 14 Novem
ber 1939; b) zonder de conclusie te beant
woorden waarbij de aanlegster betwistte 
zich op het ogenblik van het misdrijf in 
staat van dronkenscbap bevonden te heb
ben; c) in alle geval, het pu:t;tt onzeker 
latende te weten of de aanlegster in staat 
van dronkenschap verkeerde op het ogen
blik van de inbreuk, wat een ontoerei
kendheid en een dubbelzinnigheicl van mo
tieven uitmaakt welke met gebrek aan 
motieven gelijkstaan : 

Overwegende dat .bet bestreden vonnis 
aanlegster veroordeelt, wegens overtrecling 
van artikelen 11 en 41 van het konink
lijk beslnit van 1 Februari 1934, tot twee 
geldboeten met bijkomende gevangenis
straf, alsook tot de ontzetting uit het 
recbt een voertuig te besturen gedurende 
drie maanden; 

Dat nit geen vaststelling van het vonnis 
blijkt dat de aanlegster vroegere veroor
delingen zou opgelopen hebben voorzien 
door litt. b van artikel 2 der wet van 
1 Augustus 1899, aangevuld door artikel 2 
der wet van 1 Augustus 1924; dat de ont
zetting uit het recbt te besturen slechts 
wettelijk gerechtyaarcligd is indien aan
legster zich, op het ogenblik van de te 
haren laste weerhouden misdrijven,. in 
staat van dronkenscbap bevond; 

Overwegende· dat, te clien opzichte, bet 
bestreden vonnis releveert dat de aanleg
ster « een zekere boeveelheid alcohol had 

maatregel van openbare veiligheid het voor
werp uitmaken van een gedeeltelijke verbre
king. 

verbruikt ll, dat haar urine « 1/1.000 al
cohol bevatte, wat het begin is van de 
alcoholiscbe intoxicatie; dat de besluiten 
uit de ontleding getrokken echtet een 
theoretiscbe draagwijdte hebben ll ; « dat 
het dus betaamt in elk geval zich door 
andere middelen in te lichteu ll ; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond, cle elementen van de zaak onder
zoekend, beslist << dat ze bewijzen dat de 
dom·· de aanlegster v66r haar vertrek 
verbruikte alcohol haar buiten staat had. 
gesteld om een voertuig te besturen met 
de gewone voorzichtigheid van alle weg
gebruiker vereist ll ; 

Overwegende dat het vonnis, dienvol
gens, niet vaststelt dat de aanlegster, op 
het ogenblik van de te haren laste weer
houden misdrijven, in staat van droriken
schap verkeerde; dat het enkel vaststelt 
dat ze niet in staat was een voertuig. te 
·besturen met de vereiste voorzichtigheid; 

Waaruit volgt dat het vonnis de in het 
middel bedoelde wetsbepalingen heeft ge
schonden; 

Overwegende dat het onderzoek van de 
andere door de aanlegster voorgestelde 
middelen geen belang meer heeft ; 

Wat de beslissing gewezen op de vor
dering van de burgerlijke partij betreft : 

Overwegende dat de verbreking van de 
veroordelingen op de publieke vordering 
uitgesproken deze medebrengt van de 
veroordeling · op de burgerlijke vordering; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis in zover het de aanlegster zo
wel op de publieke als op de burgerlijke 
vordering veroordeelt; beveelt dat onder
havig arrest zal overgeschreven worden 
in de registers van de Rechtbank van 
eerste aanleg· te Namen en dat melding 
er van zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt de burgerlijke partij tot de 
kosten; verwijst de zaak, alzo beperkt, 
uaar de Oorrectiouele Rechtbank te Di
uant, zetelende in hoger beroep. 

22 September 1947. - 2° kamer. - Voor
zitte1·, H. Fauquel, voorzitter. - Ve1·
slag,qever, H. Vitry. - Gelijlcl~tidende 
conclu.sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. -Pl., H. Marcq. 

2" KAMER. - 22 September 1947. 

REGELING VAN RECHTSGEBIEJD. -
BESCHillKING VAN VERWIJZING NAAR DE PO
LITIERECHTER: - POLITIERECHTER DIE ZICH 
ONBEVOEGD VERKLAART OMDAT DE BETICHTE 
MIN DAN ZESTIF.N JAAR OUD WAS OP DE DAG 
VAN RET FElT. - VERNIETIGING VAN DE BE
SCHIKKING. - VERWIJZING NAAR DE KIN
DERRECHTER. 
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1Vannem·, na een beschilcking van venm:j
z·ing naar de politie1·echte1·, deze rechter 
zich onbevoeod ve1·lclaa1·t omdat de be
tichte op de 'dag 17ctn het feit, de valle 
leettijfl vctn zesUen jaar niet bereikt 
had, onflm·zoelct het Hot, floor een ver
zoelcsclwift tot 1·egeUng van 1'echtsge
bierl ·met rle zaak in lcennis gesteld, of 
ae vaststelling van het vonnis j·nist 
blijlct; het vernietigt in bevestigena ge
val de beschiklcing en verwijst ae zcwlc 
naa1· cle bevoegfle lcinclen·echter (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK, 
T. MEULDERS.) 

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 
Luik; 

Overwegencle clat, bij beschikking van 
de Raaclkamer van cleze rechtbank del. 
4 Juni 1946, Jean-Baptiste Meulclers, Mar
cel Felix, glazenmaker, de 19 September 
1930 te Luik geboren, wonende te Ans, 
Fransm:annenstraat, 128, verwezen wercl 
naar de· bevoegcle politierechtbank om er 
terecht te staan wegens de betichting, 
te Ans op 27 Maart 1946, onvrijwillig, bij 
gebrek aan vooruitzicht of voorzorg, 
cloch zoncler het inzicht om de persoon 
van een ancler aan te ranclen, slagen of 
verwonclingen aan Joseph Close toege
bracht te hebben; 

Overwegencle clat, bij vonnis del. 2 Oc
tober 1946, de Politierechtbank te Luik 
zich onbevoeg·cl heeft verklaarcl om de r·e
clen clat, op de dag cler feiten welke hem 
verweten zijn, de betichte de valle leef
tijd van zestien jaar niet had bereikt, de 
zaak verwezen heeft naar de procureur 
des Konings en de burgerlijke partij van 
haar vordering heeft afgewezen ; 

Overwegende dat de beschikking van 
de raadkamer en het vonnis van de poli
tierechtbank in kracht van gewijscle zijn 
gegaan en dat ze een negatief geschil van 
rechtsgebied medebrengen, welk de gang 
van het gerecht belemmert; · 

Overwegende dat uit de· stukken van 
het dossier blijkt clat Meulders de 19 Sep
tember 1930 geboren is, dat hij op de 
datum· van 27 Maart. 1946 dus nog geen 
zestien jaar oucl was en, clienvolgens, v66r 
de kinderrechter had moeten verschijnen; 

Om die reclenen, het rechtsgebiecl rege
lencle, zoncler acht te slaan op de be
schikking van de Raaclkamer der Recht
bank van eerste aanleg te Luik, welke 
als nietig· en niet bestaancle zal aange-

(1} Verbr., 29 October 1945 (A1-r. J1erb1·., 
1945, blz. 237; Bull. en PASIC., 1945, I, 261). 

zien worden, verwijst Meulders voor
noemcl en hiervoren omschreven wegens 
het in de betichting te zijnen laste aan
gecluicl feit naar de Kinclerrechter van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Luik, die 
inclien hij de vernietigcle beschikking 
heeft gevelcl, zal vervangen worden 
overeenkomstig artikel 11 der wet van 
15 Mei 1912, gewijzigcl door artikel 4 der 
wet vari 2 Juli 1930; 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 de kant van 
de vernieti.gcle beschikking. 

22 September 1947. - 28 kamer. - Vom·
zitter, H. Fauquel, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Vitry. - Gelijlclttiflende 
conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termiconrt, 
eerste aclvocaat-generaal. 

2e KAiVIilliC - 22 September 1947. 

EPURATIE INZAKE BURGER'l'ROUW. 
- BESLUIT-WET VAN 19 SEPTEMBER 1945. 
- TOE'L'REDINO TOT HET VERBOND CC EPURA-
TION >>. - VEREISTE VOOitWAARDEN OPDA'f 
ZIJ DE VERVALLENVERKLARING VAN DE RECH
TEN MEDEBRENGE. 

Orn fle vervallenve1'7cla1'ing van fle 1'ech
ten voorzien bij het besl·t~it-wet van 
19 Septembe1· .1945 merle te brengen, 
moet cle toetrefling tot het verbonfl 
cc Epttration » tttssen 9 Mei 1940 en 
9 Jliie·i 1945 geschiecl zijn, ofwel, vnflien 
zij v661' 10 Mei 1940 gegeven wenl, flo01' 
belanghebbenfle behott.flen zijn na 1 Ja
nttari 194'2. 

(DE LA FONTAINE, T. PROCUREUR-GENERAAL 
BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, de 22 Maart 1947 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het enig middel, schending van 
artikelen 2, 2°, en 4 van het besluit-wet 
van 19 September 1945 betreffende de epu
ratie inzake burgertrouw en van artike
len 9 en 97 van de Gronclwet, doorclat het 
bestreclen arrest het behouclen heeft be
vestigcl der inschrijving van de naam van 
aanlegger in cassatie op de lijst opge
maakt bij toepassing van artikel 4, ali
nea 1, van het besluit-wet del. 19 Septem
ber 1945 betreffende de epuratie inzake 
burgertrouw zonder vast te stellen dat 
de voorwaarden, waarvan artikel 2, en bij
zonder artikel 2, § 2, van gezegcl besluit
wet de vervallenverklaring der rechten 
in artikel 123sewies bedoelcl cloet afhan-
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gen, in oas7t verenigd waren en gepoogd 
heeft zijn beslissing te rechtvaardigen 
door beweegredenen welke de wet niet er
kent, te weten : enerzijds, dat de aanleg
ger toegetreden is tot het verbond << Epu
ration ll, zonder de datum van deze toe
trecling te preciseren en, anderzijds, dat 
van het ontstaan af van deze organisatie 
<< haar onvaderlands karakter algemeen 
bekencl stoncl )) , clan wanneer de toetre
cling, om strafbaar te zijn, tussen de 9 Mei 
1940 en de 9 Mei 1945 moest verleend ge
weest zijn aan een organisme waarvan het 
algemeen bekend stond dat het de poli
tiek, de propaganda of de plannen van d~ 
vijand in de hand werkte, en alzo, buiten 
de bedoelingen van de wet, aan eiser 
in cassatie, een onjuiste en zware veroor
deling heeft opgelegd : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende clat, om onder toepassing 

van het besluit-wet van 19 September 1945 
betreffende de epuratie inzake. burger
trouw te vallen, de toetrecling tussen de 
9 Mei 1940 en de 9 Mei 1945 moet verleend 
worden, of, indien ze voor 10 Mei 1940 ge
geven werd, de belanghebbende deze toe
trecling na de 1 Januari 1942 moet bel10u
den hebben; 

Overwegende dat het bestreclen arrest 
zich beperkt bij de verklaring dat de 
aanlegger tot het verbond « Epuration )) 
toegetreden is ; 

OverwegendE' dat het niet zegt wanneer 
deze toetrecling verleend werd; 

Overwegende dat het arrest dus niet 
naar het voorschrift van artikel 97 der 
Grondwet gemotiveerd is; 

Om die redenen, verbreE>kt het bestre
den arrest; beveelt dat ondevhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de regis
ter;; van het Hof van beroep te Brussel 
en dat melding er van zal gemaakt wor
den op de kant van de vernietigcle beslis
sing; legt de kosten ten laste yan de 
Staat; verwijst de zaak naar het Hof 
van beroep te Luik. 

22 September 1947. - 2• kamer. - Vom·
zitte1·, H. Fauquel, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Vitry. - Gelijkluidende 
oonolttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. - Pl., H. De
lacroix. 

2• KAMER. - 22 September 1947. 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE UIT
SPRAAK DOENDE OP EEN BEZW AAR TEGEN EEN 
AANSLAG IN EEN REOHTSTREEKSE GEMEENTE
TAXE. - GEBREK AAN BETEKENING. - VER
YAL. 

W ordt door verval get1·ojfen, de voo1·zie
ning ingesteld tegen een besluit van de 
bestendige dep7ttatie 7titspraak doende 

op een bezwaa1· tegen een aanslag in 
een reohtsf1·eekse gemeentetame, indien 
zij niet betelcend werd aan de pa1·tij 
waa1·tegen zij gerioht is (1). (Wet van 
22 .Januari 1849, art. 4; wet van 22 .Juni 
1865, art. 2; wet van 18 Maart 1874, 
art. 2; wet van 22 Juni 1877, art. 16.) 

(OHAMART, 'l'. GEMEENTE ELSENE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het arrest van 
de BestE>ndige Deputatie van de Provin
ciale Raad van Brabant dd. 17 April1945; 

Over de ontvankelijkheid van de voor
ziening : 

Overwegende dat de aanlegger, bij ver
klaring ter griffie van de Provincie Bra
bant geclaan op 2 Juni 1945, zich in ver
breking heeft voorzien tegen de beslissing 
van de Bestendige Deputatie van deze 
provincie dd. 17 April 1945, welke de be
zwaren verwierp door de aanlegger inge
cliend tegen zijn inschrijving op het ko
hier voor 1943 der belasting op het mobi
lair, welke door Groot Brussel werd ge
vestigd; 

Ovet~wegendE' dat, luiclens artikelen 4 
der wet van 22 .Januari 1899, 2 der wet 
vnn 22 Januari 1865; 2 der wet van 
18 Maart 1874 en 16 der wet van 22 Ja
nuari 1877, de voorziening op straf van 
verval binnen de tien dagen moest bete
kend worden aan de partij waartegen ze 
gericht was ; 

Overwegende dat uit geen enkele der. 
regelmatig voorgebrachte stukken blijkt 
dat de voorziening zou betekend geweest 
zijn aan de partij tegen welke ze gericht 
was; 

Waaruit volgt dat de voorziening niet 
ontvankelijk is ; 

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

22 September 1947. - 2<' kamer. - Voo1·
zitter, H. E'auquel, voorzitter. - Vm·
slaggever, H. Bail. Gelijkluidende 
oonchtsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat - generaal. Pleiter, 
H. Collette. 

2" KAMER. - 22 September 1947. 

1° WET. - ERRATUM. -· VERBETERING VAN 
EEN KLAARBLIJKELIJKE STOFFELIJKE VER
GISSING. - GELDIGHEID. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
EPURATIE INZAKE BURGERTROUW. - BE
ZW AREN WELKE NOOH RET BESTREDEN AR-

(1) Verbr., 15 April 1946 (A•·r. Ve1·br., 1946, 
blz. 148; Bull. en PAsiC., 1946, I, 151). 
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REST NOCH HET ONDERZOEK GEDAAN V06R DE 
RECHTER IN HOGER BEROEP BETREFFEN. ~ 
KAN NIET VOOR DE EERSTE MAAL Vo6R HET 
HOF OPGEWORPEN WORDEN. 

1° Is geldig, een in het Staatsblad belcenll
gemaalct C1Tat·um flat tot enig cloel 
heett een lclaarblijlcelijlce stoffelijke 
vergissing te verbete·ren, welke ·in fle 
bekenclmalcing van fle telcst van een wet 
of van een besl~;it-wet begaan wenl (1). 

2° K-unnen niet voo1· fle eerste maal v661· · 
het Hot opgeworpen wonlen, tot sta
ving van een voorziening tegen een a1·
rest, geveld in een zaalc van e1j~watie 
inzMce bw·ge'l't·J·ottw, fle millflelen die 
noch het bestn3llen a'i"rest noch het on
llel·zoelc gedaan v661' fle 1'echter in hoge·r 
be1·oep betretten. (Wet van 29 April 1806, 
art. 2; besluit van 15 Februari 1946, 
art. 3.) 

(RICARD, T. PROCUREUR-GENERAAL 
TE BRUSSEL.) 

ARREST. 

H:lli"'T HOF; - Gelet .op het bestreden 
arrest, de 22 Maart 1947 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel, schencling van 
artikelen 7 en 129 van de Grondwet, 2, 3 
en 4 Cler wet van 28 Februari 1945 be
treffende de bekenclmaking der wetten en 
besluiten, 3, § 5, van het besluit-wet van 
.19 September 1945 betreffende de epuratie 
inzake burgertrouw, doordat het bestre
den arrest zijn beslissing heeft gegrond 
op artikel 3, 5°, van het besluit-wet van 
19 September 1945, artikel dat verwijst 
naar de nrs 2 en 3 van artikel 1, clan 
wanneer de nrs 2 en 3 van gezegd artikel 1 
niet bestaan en clat de door clit artikel 
behanclelde stof aan het geval vreemd is ; 
doordat de verbetering van artikel 3, 5°, 
van gezegcl besluit-wet van 19 September 
1945, verschenen in het Staatsbllul van 
11 November 1945, blaclzijde 7586, onder 
vorm van een erratum, geen kracht. van 
wet kan hebben, bij gebreke geclaan te 
zijn· geweest bij een behoorlijk bekencl 
gemaakt besluit-wet : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
op de aanlegger artikel 3, 5°, van het 
besluit-wet van 19 September 1945, betref
fende de epuratie inzake burgertrouw, 
heeft toegepast; · 

Overwegende dat wanneer dit besluit
wet in het Staatsblall van 1-2 October 1945 
bekend werc1 gemaakt, voormeld 5° als volgt 

(1). Fr. yerbr., 18 December 1933 (SIR., 1934, 
1, 257). HBt ware ande1·s indien het erratum 
in werkelijkheid een nieuwe beschikking be
vatte (Fr. verbr., ver. kamers, 5 Februari 1947, 
D. H., 1947, 177). 

was opgesteld : cc kan, geheel of ten deele, 
levenslang of voor een tijdperk van twin
tig jaar van clezelfcle rechten vervallen 
worden verklaard al wie cc ofwel hulp 
Jl heeft verleencl aan een der partijen, be
ll wegingen of organismen becloeld bij de 
Jl nrs 2 en 3 van artikel 1 Jl ; 

Overwegende dat cleze tekst klaarblij
kelijk een stoffelijke vergissing beltelsde, 
claar artikel 1 geen nrs 2 en 3 bevat; dat 
deze tekst in werkelijkheid artikel 2 be
doelde; 

Overweg·ende dat llet Staatsblall ·van 
11 November 1945 een erratum bevat clat 
in cle vermelcle tekst cle woorden cc van 
artikel 2 Jl in de plaats stelt van de woor
den (( van artikel 1 )) ; 

Overwegencle dat, om cleze louter stof
felijke vergissing te verbeteren, een nieuw 
besluit-wet niet nooclzakelijk was; dat 
het op 11 November bekencl gemaakt err a
tum in het voorafgaand op 1-2 October 
beke11d gemaakt beslt1it-wet zijn plaats 
inneemt; 

W am·uit volgt clat het middel in rechte 
niet opgaat; 

Over het tweecle miclclel, schending van 
cle rechten van de verclediging en van arti
kel 97 van cle Grondwet, doorclat aanleg
ger tijdens het geheel onderzoek zelfs niet 
tegenover cle getuigen wercl gestelcl, getui
gen clie zware beschuldigingen uitbrachten 
en waarvan twee bij v66r het hof van 
beroep gedane verklaring hun woord heb
ben ingetrokken. doorclat de krijgsaudi
teur ter openbare terechtzitting van· de 
Rechtbank te Nijvel geen enkele getuige 
ten laste heeft doen horen; doordat, bij 
concltlsie van de verdecliging verzocht om 
te beoordelen of in cas~• het besluit-w_et 
van 19 September 1945 de bij de wet van 
20 Maart 1945 toevertrouwde opdracht 
niet had overschreclen, waarbij aan cle 
Koning voor een beperkte duur buiteng·e
wone machten werclen toegekencl, cle 
eerste rechter clit punt heeft ontweken, 
verklarencle dat cle eiser op verzet in wer
kelijkheicl vraagt dat de rechtbank cle .g·e
schiktheicl en cle waarcle zou onderzoeken 
van de maatregelen bij micldel waarvan 
cle uitvoerende macht geoorcleeld h'eeft 
het werk, haar in zake door cle wet van 
20 Maart 1945 toevertrouwcl, te 111oeten 
verwezenlijken : 

Overwegencle clat deze bezwaren, nocll 
het bestreclen arrest noch het onderzoek 
geclaan v66r de rechter in hoger beroep 
betreffen; clat cle aanlegger, dienvolgens, 
niet on tv anfrelijk is om ze voor de eerste 
maal v66r het Hof in te roepen ; 

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

22 September 1947. - 2• kamer. - Vom·
z-itter, H. Fauquel, voorzitter. -. Ver
slaggever, H. Vitry. - Gelijk:lnidende 
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conclu$ie, H. Raoul Hayoit de 'rermi
court, eerste advocaat-generaal. ~ Pleiter, 
H. Collette. 

1e KAMER. ~ 25 September 1947. 

ARBEIDSONGEV AL. - UITBETALING, IN 
KAPITAAL, VAN EEN DEEL VAN DE WAARDE 
VAN !JE R-ENTE AAN DE BLOEDVERWANTEN IN 
OPGAAND.E LINIE VAN HET SLACHTOFFER VER
SCHULDIGD. - IN AANMERKING TE NEMEN 
TOESTA,ND VOOR DE BEPALING YAN DEZE WAA RDE. 

W annee·r de bloedvenoa.nten in opgaande 
linie van het slachtoj]er, gebruik ma
Jcende van het recht hun toegelcend 
d0o1· a1·tilcel 5 van de samengeschalcelde -
wetten op de vergoeding der schade ~tit 
arbeidsongevallen voortspntitende, vra
gen dat een dm·de va.n de waa1·de van 
de h~tn ve1·schuldigde Ujfrente h·un in 
lcapitaal zou uitbetaald wo1·den, moet 
deze waarde berekend worden ten aan
zien van de toestand van de belangheb
benden op de dag van het ove1·l·ijden van 
het slachtojjer. (Wetten, samengescha
keld bij koninklijk besluit van 28 Sep
tember 1931, artt. '.l en 5.) 

(ALGEMENE KAS DER Ni\TIONALE BELGISCHE 
FEDERATIE VAN OPENBARE GEBOUWEN EN WEB-
KEN, T. ECHTGENOTEN LEPERRE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 Juni 1946 gewezen door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk ; 

Over het enig middel, schending van 
artikelen 97 van de Grondwet; 1, 2, 4 en 5 
van het koninklijk besluit dd. 28 Septem
ber 1931 ·tot samenschakeling der wetten 
dd. 24 December 1903, 3 Augustus 1926, 
15 Mei 1929, 30 December 1929 en 18 Juni 
1930 op de vergoeding der schade voort
spruitende nit de arbeidsongevallen, ge
wijzigd door het besluit-wet van 9 Juli 
1945 tot wijziging van sommige bepalin
gen van de wetgeving op de vergoeding 
der schade voortspruitende uit de a~beids
ongevallen, doordat het bestreden vonnis 
beslist heeft : 1 o dat, bij gebrek aan welke 
wettekst ook dienaangaande, moet aan
genomen worden dat de uitbetaling van 
het _derde in kapitaal slechts beperkt is 
door de belangen van de rechthebbenden 
van het slachtoffer; 2° dat het voor de 
rechthebbenden onmogelijk zou zijn, na 
enige jaren; gebruik te maken van het 
vermogen door artikel 5 der samengescha
kelde wetten op de arbeidsongevallen hun 
toegekend indien het . derde in kapitaal 
moest berekend worden op de dag van het 
overlijden van het slachtoffer, vermits die 
rechthebbenden zouden verplicht zijn een 
derde terug · te be tal en van de sedert het 

YERBR., 1947, - 19 

overlijden van het slachto:f,'fer ontvangen 
lijfrente, hetgeen wellicht een derde van 
het gevraagd kapitaal zou overschrijden; 
3° dat het billijk voorkomt en strookt 
met de geest van de wet dat het kapitaal, 
een derde van de lijfrente vertegenwoor
digencle, berekend weze van de dag af van 
de aanvraag tot uitbetaling van een derde 
in kapitaal, rekening zijnde gehouden met 
de alsdan door de belanghebbenden be
reikte leeftijd en waarschijnlijke levens
duur, dan wanneer men zich moet plaat
sen op de datum van het overlijden van 
het slachtoffer om de aan zijn ascendenten 
te betalen levensrente te · berekenen, en, 
bij wijze van geyolg, het derde in kapi-
taal van die rente : · 

· Overwegende dat Andre Leperre op 
7 April 1943 slachtoffer werd van een do
delijk ongeval, terwijl hij in dienst was 
van de gebroeders De Meyere, onderne
mers te Wevelgern, wier verantwoordelijk
heid gedekt is door de aanlegster; clat hij 
als enige erfgenarnen achterliet zijn vader 
en zijn moeder, thans verweerders; 

Overwegende dat, op 21 November 1943, 
de Vrederechter van het kanton Menen 
verzocht werd uitspraak te doen over de 
vergoedingen die toekwamen aan de ver
weerders; dat dezen, gebruik makende 
van het verrnogen ami de bloedverwanten 
in opgaande linie toegekend bij artikel 5 
van de wetten op de vergoeding der schacle 
voortspruitende uit arbeidsongevallen, 
samengeschakeld bij koninklijk besluit 
dd. 28 September 1931, vroegen dat een 
derde van de waarde cler lijfrente, welke 
hun krachtens artikel 4 verschuldigcl 
was, hun rechtstreeks zou_uitbetaald wor
den; clat de vrederechter, bij op dezelfde 
clag gewezen vonnis, hun in kapitaal het 
dercle toekende van de waarde der lijf
rente, berekend op de datum van de eis, 
rekening gehouden met de leeftijd en 
de waarschijnlijke levensduur van de be
langhebbenden op clie datum; dat die be
slissing, op hoger beroep, bekrachtigd 
werd; 

Overwegende dat de voorziening aan dat 
vonnis verwijt clat het, om de aan de ver
weerders rechtstreeks nit te betalen som-

. men te bepalen, als basis heeft genomen 
de lijfrenten berekend volgens de toestand 
der partijen zoals deze was op 21 Novem
ber 1943, dag van de eis, dan wanneer 

. het als basis had moeten nemen de lijf

. rente berekend volgens · -de toestand der 
partijen op 7 April 1943, datum van het 
ongeval ; dat de door de voorziening ge
stelde vraag deze is of artikel 5 der sa-

' mengeschakelde wetten, door de bloed
verwanten in opgaande linie toe te laten 
te vragen dat hun het derde van de lijf-

' rente rechtstreeks zou uitbetaald wor
den, de rente beoogt zoals cleze blijkt 
uit de toestand cler belanghebbenden op 
het ogenblik waarop de eis wordt inge-
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cliend, ofwel de lijfrente zoals deze blijkt 
nit cle toestand van de belanghebbenclen 
op de dag van het overlijden van het 
slachtoffer; 

Overwegend dat artikel 4 der samenge
schakelde wetten op de vergoecling der 
schade voortspruitende uit arbeidsonge
vallen beschikt dat aan de vader en de 
moeder van de getroffene, 't zij aan een 
wettig, 't zij ann een v66r het ongeval er
kend kind, en voor zover hij noch echtge
noot noch gerechtigde kinderen achterlaat, 
een lijfrente verschuldigcl is, waarvan het 
bedrag zal berekend worden naar de leef
tijd van de getroffene en van de rechtver
krijgende naar de maatstaf van 20 t. h. 
van het jaarloon, voor elk der rechtver
krijgenclen; dat, volgens de eindbepaling 
van hetzelfcle artikel de lijfrente ver
schnlcligd is op de dag van het overlijden 
van de getroffene; dat artikel 5 van cle
zelfde samengesch akelde wetten beschikt 
clat de bloeclverwanten in bpgaande linie 
kunnen eisen dat hun een derde van de 
rente rechtstreeks wordt uitbetaald, en 
daaraan toevoegt dat de rechter zo voor
delig mog·elijk voor de eisers zal beslissen; 

Overwegende dat, bij gebrek aan strij
dig·e bepaling·en, de bij artikel 5 bedoelde 
rente slechts de rente kan zijn waarvan 
de fact01·en in het voorgaand artikel be
paalcl worden : cle rente berekend val
gens de toestand op het ogenblik van het 
overlijden van het slachtoffer; dat, door 
te beschikken dat de rechter zo voordelig 
mogelijk voor de eisers zal beslissen, de 
wet verstaat dat de rechter het verzoek 
zal inwilligen of verwerpen naargelang 
van wat hem als het goed begrepen be
lang van de aanlegger voorkomt, maar 
niet dat hij, in de beslechting van cle eis, 
van cle wet mag afwijken ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
door het tegenoversgestelde te beslissen, 
nrtikelen 4 en 5 van de samengescluikelde 
wetten op cle vergoedingen voortsprui
tende uit arbeidsongevallen heeft geschon
den; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de registers 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Kortrijk, t>n dat melding er van zal ge
maakt worden op de kant van de ver
nietigde beslissing; veroordeelt de ver
weerders tot de lwsten; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van eerste aanleg te 
leper, zetelende in graad van hoger be
roep. 

25 September 1947. -1e kamer.- Voo1"
:i!'itte·r, H. Soenens, eerste voorzitter. -
Ve·rsla,qgevm·, H. Fontaine. - Gelijlclui
dencle conclusie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. - Pleiter, 
H. Resteau. · 

1• KAMi!m. - 25 September 194i. 

1° OVEREENKOMST.- CONTRACT TUSSEN 
REDER EN VISSER. - VISSER DIE ZICH ER 
TOE VERBINDT 'l'E ARBEIDEN ONDER HET GE
ZAG, DE LEIDING EN HE'l' TOEZICHT VAN DE 
REDER. ARBEIDSCON'l'RACT, NIETTEGEN
STAANDE HET REDING INBRENGEN TE DOEN, HET 
REDING VAN DEELGERECHTIGHEID IN DE WIN
STEN EN VERLIEZEN, EN DE WIL VAN PARTIJEN 
OM GEMEENSCHAPPELIJK WINSTEN TE VERWE
ZENLitTKEN. ~ 

2o VERZEKERING TEGEN DE GELDE
LIJKE GEVOLGEN VAN OUDERDOM 
EN VROEGTIJDIGE DOOD.- WET VAN 
15 DECEMBER 1937. - LOON'l'REKKENDE 
V ISSERS. - AAN DE VERPLICHTE VERZEKE
RING ONDERWORPEN. 

3o VERZEKERING TEGEN DE GELDE' 
LIJKE GEVOLGEN VAN OUDERDOM 
EN VROEGTIJDIGE DOOD.- VEROOR
DELING VAN DE WERKGEVER TOT VERGOEDING 
VAN DE SCHADE VOORTSPRUITENDE UIT HET 
VERZUIM VAN OF DE VERTRAGING IN HET 
OVERMAKEN VAN DE STORTINGEN. - VER
OORDELING VAN AMB'l'SWEGE UIT TE SPREKEN 
DOOR DE BURGERLIJKE RECHTER ZOWEL ALS 
DOOR DE STRAFRECHTER. 

4° HUUR vAN WERK. - ARBEIDSCON
TRACT. - ZEEVISSERIJ. - LONEN. - AF
HOUDINGEN OP DE OPBRENGST VAN DE VISVANG
STEN, WELKE MOETEN GEDAAN WORDEN TEN 
TITEL VAN MIJNRECHT VOOR DE BEREKENING 
VAN DE LONEN. - BIJDRAGEN DOOR DE WEEK
GEYER GESTORT AAN DE ALGEMENE GROEPERING 
« VISSEN EN VlSSERIJPRODUdl'EN ll TER UIT
VOERING VAN EEN VERORDENING, DOOR HET BE
SLUIT-WET VAN 5 MEl 1944 NIETIG VEH
KLAARD. - GEEN REDEN TOT AFTREKKING. 

: 50 OVEREENKOMST.- BINDENDE KRACHT. 
. - VONNIS HET BESTAAN V ASTS'l'ELLENDE VAN 

EEN GEBRUIK WAARAAN DE PAR'l'IJEN BIJ EEN 
OVEREENKOMS'l' GEACHT WORDEN ZICH 'fE 
HEBBEN GEHOUUEN, EN WEIGEREND ER GEVOLG 
AAN TE GEVEN. - SCHENDING VAN ARTI
KEL 1134 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK. 

· 1o Is een a1·be·idscontract, en niet een 
contract van vennootschap, de ove1·een
lcomst waa1·bij een visse1· zijn werk
zaamheid te1· beschilclcing stelt van een 
1'ede1·, onde1· wiens gezag, leiding en 
toez·icht hij zich verbindt te a1·beiden, 
zeLfs indien, ingevoLge het contract, de 
1Jartijen ellc iets aanb1"engen (werk of 
werktuigen) en deeL hebben in de win
sten en· vet·liezen, en indien zij de tvil 
hebben om gemeenschappelijk winsten 
te ve1·wezenUjlcen. (Wet van 10 Maart 
1900 op de arbeidsovereenkomst, art. 1 ; 
wet van 5 Juni 1928 houdencle regeling 
van de arbeidsovereenkomst wegens 
scheepsdienst, artt. 1 en 31.) 

2° De lobntrekkende vissers zijn onder
worpen ' aan de verplichte verzelcering 
tegen rle geldeUjke gevolgen van ottdet·-
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dam en vroegtijdige dood. (Wet van 
15 December 1937, artt. ·1 en 2.) 

3° De veroo1·deling van de werkgever tot 
volledige ver,qoeding van de schade, 
voo1·tspntitende ttit het verzuim of de 
ve1·traging in het ove1·malcen aan de 1161'

zelceringsinstelling van de sto1·tingen 
waartoe hij gehouden was, moet 11an 
ambtswege uitgesp1·olcen wo1·den, zowel 
door de btwge1·Uj ke rechter als doo1· de 
stra,frechter. (Wet van 15 December 
1937, art. 67.) 

4° De 1·ede1·, die bijdragen gestort heett 
aan de algemene groepering « Vissen en 
·vissm·ijpmdttcten >>, te1· uitvoedng van 
een door het besluit-wet van 5 Mei 1944 
nietig ve1'1claa1·de vero1·dening, is niet 
gerechtigrl om zich er op te beroepen 
om ze, ten titel van mijn1·echt voor de 
berekening van de aan de vissers toeko
mende lonen, at te houden op de op-
b1·engst van de visvangst. · 

5° Schendt a1·tilcel 1134 van het Btwger
lijlc Wetboek, het vonnis, dat, al stelt 
het het bestaan vast van een gebntilc 
waaraan partijen ·geacht wo1·den zich 
te hebben gehottden, weigert e1· gevolg 
a an te geven (1). (Burgerlijk Wetboek, 
artt. l160, 1134 en 1165.). · 

(VIAENE EN CONSOORTEN, T. PINCKET 
EN CONSOORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF; -· Gelet op het bestreden 
vonnis van de Werkrechtersraad in boger 
beroep te Brugge de dato 8 ·Augustus 1944; 

Over de eerste, twee middelen samen, 
het eerste, in zijn eerste onderdeel, scherr
ding van artikelen 1108, 1832 en 1833 van 
het Burgerlijk Wetboek, artikel1 der wet 
van 10 Maart 1900 op het arbeidscontract, 
artikel 3 der wet van 9 Juli 1926, orga
nieke wet der werkrechtersraden, arti
kelen 1, 15 en 16 der wet van 5 Juni 1928 
houdende regeling van de arbeidsovereen~ 
komst wegens scheepsclienst, artikel 1 der 
wet van 8 Juli 1933 betreffende de jaar
lijkse betaalde verlofdagen, artikel 2 
derzelfde wet, gewijzigd door artikel 1 
der wet vim 20 Augustus 1938, doordat, 
na te hebben vastgesteld, dat elke partij 
iets aanbracht, werk of werktuigen, elk 
een aandeel in de winsten en in de ver
liezen had, en er een affectio societatis 
bestond, de werkrechtersraad in beroep, 
bij het bestreden vonnis, besloten heeft dat 
de verweerders aan de eisers door een 

(1) Zie verbr ., 25 September 1941 (Bull. en 
PAsrc., 1941, I, 356) en de conclusie van bet 
openbaar ministerie ver br., 4 April 1941 voor
afgaand (A•·r. Verb•·., 1941, biz. 72; Bull. en 
PAsrc., 1941, I, 120); verbr., 29 Mei 1947 (zie 
boger, blz. 171; Bull. en PAsrc., 1947, I, 217). 

arbeidscontract verbondeil waren en, bij
gevolg, recht hadden als herstel van het 
nadeel, dat hun door de eisers veroor
zaakt werd, als zij hun niet het door de 
wet vastgesteld verlof verleenden, op 
schadevergoeding die zal berekend wor
den, na vaststelling van het verdiend l'oon 
door de verweerclers en door middel van 
een deskundige belast het bedoeld loon te 
berekenen, overeenkomstig de aanwijzin
gen van het vonnis, terwijl uit bovenver
melde vaststellingen van het bestreden 
vonnis noodzakelijk blijkt, dat de par
tijen niet door een arbeidscontract ver
bonden waren, maar door een contract 
van vennootschap, en dat de wet op bet 
betaald verlof bij gevolg niet toepasselijk 
was; tweede ondercleel, schending van 
artikelen 1108, 1832 en 1833 van het Bur
gerlijk Wetboek, artikel 1 cler wet van 
10 Maart 11100 op de arbeidsovereenkomst, 
artikel. 3 der organieke wet van 9 J uli 
11126 der werkrechtersraclen, artikelen 1, 
15 en 16 der wet van 5 Juni 1928 houdende 
regeling van de arbeidsovereenkomst we
gens scheepsdienst, artikelen 1, 3 en 7 
cler wet van 15 December 1937 in verband 
staande met cle verzekering tegen de gel
delijke gevolgen van ouclerclom en vroeg
tijdige clood, doordat, na te hebben vast
gesteld dat elke partij iets aanbracht, 
werk of werktuigen, een aandeel had in 
de winsten en in de verliezen en aange
moedigd was door de affectio societatis, 
de werkrechtersraad in beroep bij de be
streclen beslissing heeft beslist dat de ver
weerders aan de eisers verbonclen waren 
door een arbeidscontract en, bijgevolg, 
dat de eisers verplicht waren aan de ver
weerders de bedoelde pensioenkaarten af 
te leveren, in verband staande met de ver
zekering tegen de geldelijke gevolgen van 
ouderdom en vroegtijdige dood, terwijl 
uit de bovenvermelde vaststellingen van 
de bestreden beslissing noodzakelijk blijkt 
dat de verweerders, aan de eisers verbon
den, niet door een arbeidsovereenkomst, 
maar door een contract van vennootschap, 
bijgevolg geen loontrekkenden waren 
onderworpen aan ·de verplichte verzeke
ring, door de wet bepaald, in vooruitzicht 
van de ouclerdom en de vroegtijdige dood; 
het tweede middel, schending van arti
kel 97 der Grondwet, eerste onderdeel, 
doordat cle bestreden beslissing, steunende 
op tegenstrijdige gronden, gelijkstaande 
met een gebrek aan gronclen, beslist dat 
de verweerders recht haclden op de toe
passing der wet van 8 Juli 1936 betref
fende de jaarlijkse betaalcle verlofdagen, 
gewijzigd door de wet van 20 Augustus 
1938, en, bijgevolg, een cleskundige bela~t 
heeft, lle aan. de verweerders verschul
digde loonbedragen te berekenen, om 
daarna de eisers te veroordelen tot het be
talen van schadevergoeding nit hoofde 
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van het nadeel, dat zij aan de verweerders 
veroorzaakt hebben, cloor het niet ver
lenen aan deze van het. betaald verlof be
paalcl door cle· bovenvermelde wet, de te
genstrijdige gronden zijnde, enerzijds, dat 
elke partij iets aanbracht, hetzij werk of· 
werktuigen, dat elk een aandeel had in 
de winsten en in de verliezen en vooral 
dat elke partij aangemoedigd was door 
de Mfectio soc·ietat·is, anclerzijcls, clat de 
eisers de bazen waren, de leden der be
manningen werkende onder hun toezicht 
en gezag, en dat de verweerders aan de 
eisers verbonden waren door een arbeicls
overeenkomst; tweede onderdeel, doordat 
de bestreclen beslissing, steunencle op 
strijcUge gronden, gelijkstaande met een· 
gebrek a·an _gronden1 beslist heeft dat de 
wet van 15 December 1937 op de verzeke
ring tegen de geldelijke gevolgen van ou
clerclom en vroegtijdige dood, toepasselijk 
was op de betrekkingen tussen partijen 
en, bijgevolg, clat de eisers verplicht 
waren, aan. de verweerders de pensioen
kaarten af te leveren, voorzien door de 
bedoelde wet, zijnde deze strijdige gron
den : enerzijcls dat elke partij iets aan
bracht, hetzij werk of werktuigen, aan
deel had in de winsten en in de verliezen, 
en . aangel,lloedigd was door de affectio 
<~ocietaUs, anderzijds, dat de eisers de 
bazen waren, de leden der bemanningeri 
werkende onder hun toezicht en gezag, en 
dat de verweerders aan de eisers door een 
arbeidsovereenkomst verbonden waren; 
derde onderdeel, doordat, na te hebben 
vastgesteld dat elke partij iets aanbracht, 
hetzij werk of werktuigen, een aandeel 
had in de winsten en in de verliezen, en 
aangemoedigd was door de affectio socie
t(~Us, wat gelijkstaat met het vaststellen 
van de elementen die een contract van 
vennootschap uitmaken, heeft de werk
rechtersraad in beroep, bij de bestreden 
beslissing, geoorcleeld dat zekere delen der 
mijnrechten (bestaande in bijdragen van 
de reelers voor de hoofdgroepering en hun 
storting in de voorzorg·skas voor de vis
sers) niet mochten afgetrokken worden 
van de opbrengst der visvangst waarop 
de bezolcliging der · verweerders 'berekend 

-- moest worden, om de reden (in tegen
spraak met de bovenvermelde vaststellin
gen) dat deze bedragen, volgens de wet, 
nooit ten laste van cle werknemers komen 
moesten, terwijl elk vonnis moet gegrond 
zijn en de tegenstrijdigheid tussen de 
gronden gelijkstaat met het gebrek aan 
gronden : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
na te hebben vastgesteld dat het tnssen 
partijen aangegaan contract enigzins op 
een contract van vennootschap geleek, om
dat : 1° elke partij iets bijbracht : werk 
of werktnigen, elke partij een deel had 
in de winsten en de verliezen ;· de beman
ning gebeur1ijk de vergoeding verliest die 

ZlJ voor haar werk had bedongen indien 
de visvangst niet slaagt; 2° er affectio 
soc·ietatis bestaat, daar elke partij han
delt om samen geld te winnen, daaren
boven vaststelt, namelijk, dat de beman:
ning onder het bestnnr en het gezag werkt 
van de reeler of van zijn aangestelde, dat 
deze de baas is, en dat hem zijn gezag 
niet wordt toegekend door een algemene 
vergadering van de vennoten of de maten; 

Overwegende dat het tnssen partijen 
aangegaan contract onder toepassing valt 
van de wet de dato 5 Juni 1928 hondende 
regeling van de arbeidsovereenkomst we
gens scheepsclienst; dat de visser, wat 
cleze wet betreft, moet beschouwd worden 
als een zeeman ; dat artikel 31 van deze 
wet beschikt clat de zeeinan te allen tijue 
gelwuclen is tot gehoorzaamheid aan de 
bevelen van zijn hierarchische oversten-; 

Overwegende, bijgevolg, dat de visser, 
in het verrichten van 'llijn werk, zich on• 
derwerpt aan het bestuur en het gezag 
van de reeler; clat hij zijn werkzaamheid 
ten dienste stelt van deze laatste, zich 
verbindt te arbeiden onder het gezag, het 
bestuur en het toezicht van het hoofd 
ener onderneming; clat het tussen partijen 
gesloten contract een arbeidscontract nit
maakt, zoals bepaald bij artikel 1 van de 
wet clcl. 10 :M:aart 1900; dat dergelijk con
tract het begrip van vennootschap uit
slnit; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
terecht beslist heeft dat het tussen par
tijen aangegaan contract geen contract 
van vennootschap uitmaakte; dat het 
middel, in zijn d'rie onderdelen, in rechte 
niet opgaat; 

Overwegende, wel is waar, dat het 
bestreden V]Onnis verklaart dat er affectio 
societatis, is, doch dat nit de samenhang 

· van de beslissing blijkt dat zij die woor
den in een beperkte zin heeft opgevat, 
dat zij er geen andere draagwijdte heeft 
willen aan geven dan het inzicht samen 
geld te winnen; dat het bestaan van dit 
element niet volstaat om nooclzakelijk een 
vennootschap nit te maken; dat de nit
drukking in deze beperkte zin geenszins 
van aard is om een tegenstrijdigheid te 
doen ontstaan; dat het tweede middel, 
dat, in zijn drie onderdelen op een be
weerde tegenstrijdigheid in de redenen 
steunt, in feite niet opgaat; 

Over het derde middel; schending van 
artikelen 1, 2, 3 en 67 der wet van 15 De
cember 1937, op de verzekering tegen de 
geldelijke gevolgen van onderdom en 
vroegtijdige dood, gewijzigd door de wet 
van 18 .Januari 1939 en door het koninklijk 
besluit nr 16 van 22 Juli 1939 op hetzelfde 
voorwerp, artikelen 1, 15 en 16 der wet 
van 5 Juni 1928 houdende regeling van 
de arbeidsovereenkomst wegens scheeps
clienst, om de reden dat de werkrechters
raad in beroep bij de bestreden beslissing 
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beslist heeft, dat de eisers verplicht wa
ren aan de verweerders de pensioenkaar
ten af te. leveren in verband staande met 
de verzekering in het vooruitzicht van de 
ouderdom en vroegtijdige dood en, bijge
volg, bevolen heeft (tan de partijen te be
sluiten over het bedrag der bij te voegen 
pensioenkaarten, na overleg gepleegd te 
hebben met de Algemeende Spaar- en Lijf
rentekas, rekening houdende met de pen
sioenvermindering ontstaan uit het te 
laat aanbrengen der pensioenzegels, om 
daarna de werkgevers-reders te veroor
deleil tot het overhandigen der regelma
tige stortingskaarten, en iemand aan te 
stellen, gelast met het uitvoeren dezer 
veroordeling in plaats van de eisers, voor· 
het geval dat de ambtelijke uitvoering 
niet zot'i gedaan worden ; t~rwijl de ver
weerders, in hun hoedanigheid van zee
Jieden niet miderworpen waren aan de 
verplichte verzekering geregeld door de 
bovenvermelde wettelijke bepalingen : 

Overwegende dat artikel 2 van de wet 
de dato 15 December 19S7 betreffende de 
verzekering tegen de geldelijke gevolgen 
van ouderdom en vroegtijdige dood be
schikt dat aan de bij deze wet geregelde 
verplichte verzekering niet onderworpeil 
zijn : . . . 2° de zeelieden op verplichte 
wijze bij de Hulp- en Voorzorgskas voor 
zeevarenden, krachtens artikel 11 der wet 
van 21 Juli 1844 tot stand gebracht, aan-
gesloten; _ 

Overwegende, echter, dat die Hulp- en 
Voorzorgskas slechts die personen betreft 
cUe, in welke hoedanigheid ook, op de 
monsterrol van een vaartuig der Belgische 
Koopvaardij zijn ingeschreven (besluit 
van 11 December 1941 houdende wijziging 
en samenordening van de statuten der 
Hulp- en Voorzorgskas van zeevarenden 
onder Belgische vlag) ; dat deze Hulp- en 
Voorzorgskas de' verweerders niet betreft 
die in dienst getreden zijn aan boord van 
een vissersboot; dat het bestreden vonnis 
alclus, wel is waar, voor de berekening 
van het loon der verweerders de « Voor
zorgskas voor de vissers te Oostende ll 
bedoelt, doch dat de verweerders, voor zo
ver ze bij die kas zijn aangesloten, niet 
begrepen zijn onder de zeeli!!den bedoeld 
bij artikel 2, 2°, van de wet del. 15 De
cember 19S7; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
door te beslissen dat cle verweerclers on
derworpen zijn aan cle bij de wet van 
15 December 19S7 ingerichte verzekering, 
geen enkel van de in het miclclel aange
duide wetsbepalingen geschonden heeft; 
clat het middel in rechte niet opgaat; 

Over het vierde micldel, schending van . 
artikelen 61, so, 77, 78, 14S, 462, 464, 470, 
480, en bijzonclerlijk so en 4°, van het 
Wetboek van b\:trgerlijke rechtspleging; 
6 en 11S4 van het Burgerlijk Wetboek; 
artikelen 46, 52, 58, 62, 85 en 123 (voor 

zoveel als dit laatste het artikel 62 be
doelt) van de wet van 9 Juli 1926, orga
nieke wet cler werkrechtersraden; 67 ali
nea's 4, 5 en 6, der wet van 15 December 
19S7 op cle verzekering tegen de gelclelijke 
gevolgen van ouderclom en vroegtijdige 
doocl, doorclat, voorwendend clat cle wet 
van 15 December 19S7 op cle verzekering 
tegen cle gevolgen van ouderdom en vroeg
tijdige dood van openbare orde was, cle 
werkrechtersraad in beroep, in de bestre
clen beslissing beslist heeft aan cle ver· 
weerders een bijkomende schaclevergoe
cling toe te kennen, die' zij niet gevordercl 
hadden, uit hoofcle van het nacleel ont
staan voor hen uit cle vertraging in de 
stortingen, en bevolen heeft op cUt punt te 
concluderen, terwijl het aan de rechter 
niet toegelaten is, al ware het tot toepas
siug van een wet van openbare orde, zich 
in de plaits te stellen van de eisencle par
tijen, wat hun wil betreft, en hun hetzij 
een ongeeiste zaak, hetzij meer clan gei:Hst 
werd, toe te kennen : 

Overwegencle clat artikel 67 clet wet del. 
15 December 19S7 bescb.ikt clat met een 
gelclboete van 1 tot 25 frank gestraft 
wordt : << De werkgever of zijn aange
stelde die de bij artikelen S, 7 en 6S voor
ziene afhouclingen niet heeft gedaan; de 
werkgever of zijn aangestelde die, hoe
wel de afhouclingen werden gedaan, heeft 
verwaarloosd · ze, samen met zijn bijdra
gen, binnen clen reglementairen termijn en 
onder de reglementaire voorwaarclen, aan 
cle verzekeringsinstelliug over te maken; 
in beicle gevallen worclt, claarenboven, cle 
werkgever veroordeeld tot het storten 
cler achterstallige persoonlijke en werkc 
geversbijclragen, zonder clat hij, ten laste 
van de loontrekkende, het · beclrag mag 
terugvorderen van de afhouclingen clie hij 
verwaarloosd heeft te doen alsook tot het 
herstellen van elke schade voortvloeiende 
nit het verzuim van of de vertraging in 
het overmaken cler storting ll ; 

Overwegende dat cle wetgever, door cle 
strafrechter cle verplichting op te leggen 
de onclernemer, die in gebreke is de 
door cle wet voorziene afhoudingen over 
te maken, te veroorclelen tot de gehele 
herstelling van het door de clagloner g-e
leden nadeel, clit zonder burgerlijke par
tijstelling, zijn wil heeft laten kennen clat 
clie herstelling in alle geval toegekend 
weze; dat die wil zich opdringt zowel aan 
de burgerlijke als aan de strafrechter; 
dat, door te beslissen clat aan de verweer
ders vergoeding toegekencl worclt wegens 
het nadeel dat him veroorzaakt wenl door 
het verwijl in de overmaking van stortin
gen, waartoe cle aanleggers gehouclen zijn, 
zelfs wanneer cle verweerders dienaan
gaande geen eis had den gesteld, de rech
ter in onderhavig geval zich slechts aan 
cle gebiedencle wil van de wetgever heeft 
onderworpen, en de in het middel aange-
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duide wetteksten niet heeft geschonden; 
dat het middel in rechte niet opgaat; 

Over het vijfde middel, schending van 
artikelen 26, 67, 97, 107, 129 en 130 der 
Grondwet; 28, 46, 47 der wet van 5 Juni 
1928 houdende regeling van de arbeids
overeenkomst wegens scheepsdienst, der 
artikelen 6 en 1134, 1135, 1159 en 1160 van 
het Burgerlijk Wetboek, artikel 5 der wet 
van 10 Mei 1940 betreffende overclracht 
van bevoegclheid in oorlogstijd; van bet 
artikel 1; A, nr 9, B en a van bet besluit
wet van 5 .Mei 1944, betreffencle de beslui
ten genomen en de andere bestuursdaden 
verricht geclurende de vijandelijke bezet
ting door de secretarissen-generaal en 
door ben die deze bevoegdbeid hebben 
uitgeoefencl, doordat, na te bebben vast
gesteld dat om de bruto, - of netto, -
opbrengst te bepalen en zich daarop 
grondencle de bezoldiging der leclen van · 
de bemanni:ilgen te berekenen, de partijen 
een overeenkomst gesloten hebben, volgens 
welke de bezolcliging op de bruto-op
hrengst berekencl worclt, na het aftrekken 
cler mijnrecbten, . de werkrechterf'lraacl in 
beroep, in de bestreclen beslissing, beeft 
bes1ist dat zekere mijnrecbten niet afge
trokken moesten worden (te weten : te 
Oostencle, 0,30 t. b. bijclrage van de reelers 
voor de hoofclgroepering en 0,70 t. b. stor
ting in de voorzorgskas voor de visserij, 
en te Grevelingen, 1 t. h. bijclrage in de 
hoofclgroepering) onder voorwenclsel clat 
deze beclragen volgens de wet nooit ten 
laste van de werknemers komen moesten, 
eerste onclercleel, terwijl de bestreclen 
beslissing, bij .gebrek aan nauwkeurige 
bepaling van de tekst van becloelcle wet, 
waarbij zou verboclen worden dat deze 
kosten ten laste van de werknemers zou
rlen. komen, slecbts gesteund is op ondui
clelijke gronden, die, in alle geval, bet Hof 
van verbreking verhincleren zijn toezicht 
uit te oefenen (zie bijzonderlijk bet arti
kel 97 cler Grondwet), tweede ondercleel, 
dan wanneer, bij gemi:-; van zulkclanige 
wetteksten, de bestreden beslissing, zon
cler de bindende kracbt der overeenkomst 
te schenden, van bet gebruik niet kon 
afwijken, volgens welk de mijnrechten 
afgetrokken worden van het bedrag dat 
tot grond client voor de berekening der 
bezoldigingen (z. bijzonderlijk de arti
kelen 6, 1134, 1135, 1159 en 1160 van het 
Burgerlijk Wetboek, 26, 46, 47 der wet 
van 5 .Tuni 1928 hou~:hmde regeling der 
arbeiclsovereenkomst wegens scheeps
dienst ; derde onderdeel, · terwijl de be
sluiten genomen door de secretarissen
generaal in verband staancle met de in
stel!ing en de organisatie van een natio
nale corporatie van de landbouw en de 
voecling, alsook. de bijkomencle besluiten 
en verorcleningen genomen k1'achtens zulke 
besluiten, ten opzichte van de hoofclgroe
pering « Vissen en vissedjproducten ll en 

cUe mogelijk door de werkrechtersraad 
in beroep becloelcl werclen, nietig zijn 
en aldus geen afwijking recbtvaarcligen 
van de overeenkomsten bestaancle tussen 
partijen (z. bijzonclerlijk de bovenaange
baalde teksten van bet tweede onclerdeel 
en bovendien de artikelen 26, 67, 97, 107, 
129 en 130 van de Grondwet, het artikel 5 
van de wet van 10 Mei 1940 betreffende 
overdracbt van Bevoegdheid in oorlogstijd, 
en, voor zoveel als nodig, het artikel 1, 
A, 9,. B en a van het besluit-wet van 
5 Mei 1944 betreffencle de besluiten geno
men en de andere bestuursdaden verricht 
geclurende de vijandelijke bezetting door 
de secretarissen-generaal en door hen die 
dezer bevoegdheicl hebben uitgeoefend) : 

Overwegencle dat het besluit-wet del. 
5 Mei 1944, genomen krachtens het besluit
wet del. 1 Mei 1944, in zijn artikel 1, A, 9, 
bet besluit del. 27 Augustus 1940 betref
fende de opricbting van een Nationale 
Lanclbouw- en Voedingscorporatie nietig 
verklaart; dat het in zijn artikel 1,' a, 
aile besluiten en verordeningen nietig ver
klaart voor .zover zij gesteund zijn op de 
onder de letters A en B becloelde beslui
ten; clat bijgevolg nietig is de verordening 
del. 1 Mei 1942 waarbij het Hoofd van de 
Nationale Lanclbouw- en Voeclingscorpora
tie, in artikel 18 de reelers en vissers op
legt een bijdrage te storten aan. de alge
mene groepering cc Vissen en visserijpro
ducten ll; 

Overwegende dat het · besluit-wet dd, 
5 Mei 1944 dat het karakter beeft van een 
interpretatieve wet (van cleze del. 10 J\IIei 
1940) betreffende de overdracht van be
voegdbeid in oorlogstijcl, van toepassing is 
op bet besluit del. 27 Augustus 1940 en op 
de verorclening del. 1 Mei 1942; dat daaruit 
volgt dat, zo de aanleggers, in onder
bavig geval ter uitvoering van die veror
dening op de opbrengst ·van de visvang
sten waarover bet hier gaat, zekere bij
dragen hebben gestort aan de hoofclgroe
pering « Vissen en visserijproducten ll, zij 
geacht zijn die stortingen te hebben ge
daan zonder daartoe wettelijk gehouden 
te zijn, en clat ze niet gegroncl zijn om die 
stortingen in te roepen ten eincle, ten titel 
van mijnrecht, voor de berekening van de 
aan de verweerclers toekomende lonen, 
afhouclingen te doen ; 

Overwegende dat, ware de reclen, 
waarom het bestreden vonnis aldus beslist 
verkeerd, het midclel niettemin moet ver
worpen worden omclat de beslissing wette
lijk gerech tvaarcligd is ; 

Overwegencle dat het niet hetzelfde is 
wat de aftrekkingen betreft welke de 
aanleggers ! beweren_ te cloen op de op
brengst van visvangst voor de in de 
cc Voorzorgskas voor de vissers ll gestorte 
bijclragen, stortingen welke niet geclaan 
werden krachtens nietige reglementaire 
bepalingen, doch krachtens het gebrulk: 
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Overwegende dat het bestreden vonnis 
de verwerping van die aftrekkingen 
steunt op het verbod dat de wet zou voor
zien; 

Overwegende dat geen wettelijke bepa
ling die aftrekking verbiedt ; 

Overwegende dat het bestreden vollnis 
vaststelt dat, bij gebrek aan uitdrukke
lijke overeenkomst tussen partijen over 
de wijze van vaststelling v-an het loon van 
verweerders, de bepaling van dat loon 
moet geschieden volgens het gebruik ; dat 
het ook vaststelt dat, volgens het gebruik, 
om het loon te bepalen, de mijnrechten 
van de bruto-opbrengst van de visvangst 
moeten afgetrokken worden, en dat de in 
de « Voorzorgskas voor de vissers >> ge
storte bijdragen deel uitmaken van ·de 
mijnrechten; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
door te beslissen dat die stortingen niet 
mochten afgetrokken worden, de bin
dende kracht van de tussen partijen geslo
ten overeenkomst geschonden heeft, daar 
het gebruik waarnaar partijen geacht 
zijn zich te hebben gedragen in hun over
eenkomsten, moet beschouwd worden als 
integrerend deel van die overeenkomsten 
(art. 1160 van het Burgerlijk Wetboek); 
dat het vonnis dus, op dat punt, :utike
len 1134 en 1135 van h€'t Burgerlijk Wet
boek geschonden heeft ; 

Om die redenen, verbreekt bet bestre
den vonnis, doch voor zover slechts het 
beslist heeft dat de door aanleggers in de 
« Voorzorgskas voor de vissers >> gestorte 
bijdragen, voor de berekening van de 
lonen der verweerders, niet mochten afge
trokken worden van de opbrengst van de 
visvangst ; verwerpt de voorziening voor 
't overige; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de regis
ters van de Werkrechtersraad in boger 
beroep te Brugge, en dat melding er ·van 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroor
deelt aanleggers tot de negen tienden, en 
verweerders tot een tiende der kosten; 
verwijst de zaak, aldus omschreveit, naar 
de Werkrechtersraad in hoger beroep te 
Gent. 

25 September 1947. - 1• kamer. - Voo1·
zitter, H. Soenens, eerste voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. Fontaine. - GeUj'lcl~ti
dencle concl-nsie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. - Pleite1·s, 
HH. Veldekens en Van Leynseele. 

2" KAMBJR. - 29 September 1947. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN~ ZAKEN VAN REOHT
STREEKSE BELASTINGEN. - GRONDBELASTING. 
- WERKELIJK VERWEZENLIJKT NETTO-IN-

KOMEN. - VOORDELEN VOORTSPRUITENDE UIT 
DE UITVOERING, DOOR DE HUURDER, VAN HER
STELLINGEN DIE WETTELIJK TEN LASTE VAN DE 
EIGENAAR ZIJN. - ARREST VASTSTELLENDE 
DAT DE OIJFERS WAAROP RET BEHEER DEZE 
VOORDELEN SOHAT JUIST BLlJKEN EN DAT DE 
BELASTINGPLIOHTIGE ER GEEN ENKEL ERNSTIGE 
BEREKENING TEGENOVERSTELT. - BEANTWOOR
DING VAN DE BESLUITEN DIE VAGE EN ONNAUW
KEURIGE BEZWAREN BEVATTEN TEGEN DE DOOR 
RET DEHEER GEVOLGDE SOHATTJNGSMEl'HODE. 

DooT vast te steUen dat, om het wedcelijlc 
verwezenlijkt netto-inlcomen van een 
onme1·end goed te bepalen, de cijje1·s 
wac£1'0P het behee1· de vooTdelen schat, 
vooTtBpruitende ~tit cle ·t£itvoering doo1· 
de hmtrdeT van heTstelUnrJen, die wette
lijlc ten laste q;ijn van de eiqenaa1·, j·nist 
blijlcen en dat de belasUngplichtige e1· 
geen enkel e1·nstige berekening tegen
overstelt, beantwoordt het an·est de con
cl~tsies van de belas.tingzJlichtige die vage 
en mtnauwke~trige bezwa1·en bevatten 
. tegen cle cloor het behee1· gevolude 
sohatUngsmetl),ode. 

(ANTWERP SUORAFINA WORKS, 'l'. DEHEER 
VAN FINANOJEN.) 

ARREST. 

BET HOF; - ·Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 November 1943 gewezen door 
het Hof van beroep te Brnssel ; 

Over· het enig middel, schending van 
artikel 97 van de Grondwet; 5, en in het 
bijzonder 5, § 2; 13, en in· het bijzon
der 13, § 1; 61, 66 en 67 der samengescha
kelcle wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen (koninklijk besluit van 12 Sep
tember 1936 en, voor zover nodig·, besluit 
van 3 Juni 1941, art. 1), 4, en in het bij
zoncler 4, § 1, 6 en 8, litt. a, van cle wet 
van l7 Juni 1938 betreffende de nationale 
crisisbelasting; artikelen 1317, 1319. 1320 
en 1322 van het Bnrgerlijk Wetboek, door
dat het bestreden arrest heeft beslist dat 
als juist berekend moesten schijnen de 
cijfers van 6.438 frank en 25.753 frank, 
waarop het beheer, respectievelijk voor cle 
twee betwiste clienstjaren, het voordeel 
ge:;;chat heeft voortvloeiend nit het uit
voeren door de huurder van herstellings
werkeil die wettelijk ten laste van -de 
eigenaar zijn, en cle eis tot vermindering 
op grond van artikel 13 der samengescha
kelcle wetten heeft verworpen om reden 
dat eiseres geen bepaalde berekening voor
bracht in tegenstelling met de bestuurlijke 
schatting, terwijl eiseres in haar besluiten 
beweerde clat de berekeningen van het be
heer, die de last cler zware herstellingen 
op het vierde van het kadastraal inkomen 
der verhuurde goederen had geschat, ont
bloot was van alle wettelijke basis, en 
terwijl de rechter over de grond, door te 
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beslissen zoals hij bet gedaan heeft, nage
laten beeft de besluiten van de eise
res te beantwoorden en terzelfdertijd zijn 
plicht 'lrerzuimd beeft van de verscheidene 
elementen, die dienen in bet oog genomen 
tot toepassii:ig van artikel 13, § 1, der 
samengeschakelde wetten, te onderzoeken 
en te scbatten : 

Overwegende dat het middel, in zijn 
eerste onderdeel, · a an bet arrest verwijt 
llat bet verzuirrill heeft antwoord te strek
ken op cle conclusies van aanlegster ; 

Overwegende dat aanlegster in die con
clusies betwistte dat er aan bet litigieus 
onroerend goed grove herstellingen ge
daan wercien en staande bield « dat bet 
aan bet bebeer beboort te bewijzen welk 
voordeel verzoekBter in feite getrokken 
beeft nit bet beding van bet huurcon
tract ll, waarbij die herstellingen ten laste 
van huurster werden gelegd; 

Ovel'wegende dat bet hof van beroep, 
door vast te stellen dat de dienaangaande 
door bet beheer overgelegde cijfers als 
juist voorkomen en dat aanlegster er 
geen ernstige berekening tegenoverstelt, 
die conclusies heeft beantwoord en zijn 
beslissing wettelijk heeft gemotiveerd ; 

Overwegende dat de vage en onnauw
keurige bezwaren, door aanlegster gericht 
tegen de door bet beheer gevolgde methode, 
het voorwerp niet moesten- zijn van een 
bijzonder onderzoek, va,n zodra ]let hof de 
juistheid vaststelde van de uitslag van de 
schatting wat betreft de lasten; 

Overwegende dat bet middel, in zijn 
tweede onderdeel, aan het arrest verwijt 
geen rekening te hebben gehouden met al 
de elementen van beoorcleling nopens de 
belangrijkheid van de door de huurster op 
zich genomen lasten ; 

Overwegende dat nit geen enkel stuk, 
waarop het Hof acht mag slaan, blijkt dat 
de rechter zou verzuimd hebben rekening 
te !louden met enig element van beoorde
Iing in de schatting van de lasten; 

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

ning; veroordeelt aanlegster tot de kosten. 

29 September 194'7. - 2• kamer.- Voor
zitte1·, H. Wouters, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. de 
Olippele. Gelijlcht'idende conal'ltsie, 
H. Oolard, advocaat-generaal. - Pleite1·s, 
HH. de Mey (van de Balie bij het Hof 
van beroep te Brussel) en Van Leynseele. 

2• KAMER. - 29 September 1947. 

HERZIENING. - EPURATIE INZAKE BUR
GERTROUW. - DEFINITIEVE BESLISSING. -
AANVRAAG TOT HERZIENINQ INGERICHT DOOR 
DE WET VAN 18 JUNI 1894. - NIET-ONT
V ANKELIJKHEID. 

De definitieve beslissing, 1titspraalc doende 
op het verzet tegen de insah1·ijving op 
de lijst, cloo1· de Tcrijgsa1tditeur opgesteld 
bij toepassing van het besl1tit-wet van 
19 September 1945 betTeffencle cle epura
tie inzake b1trgertromo, lean het voo1·
we1·p niet 1titmaken van een aanm·aag 
tot herziening bij toepassing van a1·ti
lcelen 443 et 447 van het TVetboelc van 
strafvord~ring. (Wet van 18 Juni 1894.) 

(sLAEDTS.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op bet verzoek
schrift, neergelegd 'ter griffie van het Hof 
van verbreking op 12 Mei 1947, waarbij_ 
Juul Slaedts, bijgestaan door :&'J:r Van 
Leynseele, advocaat bi.i bet Hof van ver
breking, de herziening aanvraagt van bet 
in kracht van gewijsde gegaan arrest van 
het Hof van beroep te Brussel op datum 
van 26 Noivember 1946, dat het vonnis 
I1eeft bekrachtigd va:ri de Rechtbank van 
eerste aanleg te Turnhout op datum te 
10 Juli 1946, waarbij een beslissing werd 
bevestigd van de Heer krijgsauditeur te 
Turnhout, die aanlegger vervallen ver
klaarde van het geheel der rechten voor
zien bij bet artikel 123semies van bet 
Strafwetboek; 

Gelet op het met redenen omkleed en 
bij bet verzoekschrift gevoegd ad vies,- uit
gaande, overeenkomstig het artikel 443 
van het Wetboeli: van strafvordering, van 
clrie advocaten bij het Hof van beroep, 
met tien jaar inschrijving op de· lijst; 

Overwegende dat de rechtspleging tot 
herziening, ingesteld door de artikelen 443 
en 447 van bet Wetboek van strafvorde
ring, een uitzonderlijk rechtsmiddel van 
verhaal is, waartoe enkel kan worden 
overgegaan in de gevallen die beperken
derwijze door de wet worden bepaald; 

Overwegende dat, luidens bet arti
kel 443, herziening van in kracht van ge
wijsde gegane veroordelingen slechts 
wordt toegelaten in criminele en correc
tionele zaken; dat, derhalve, enkel veroor
delingen tot criminele of correctionele 
straffen vatbaar zijn voor berziening; 

Overwegende dat, in het verslag aan de 
Regent, dat het besluit-wet van 19 Septem
ber 1945 betreffende de epuratie inzake 
burgertrouw voorafgaat, uitdrukkelijk 
wordt bepaald dat het verval van rechten 
door de wet ingesteld, waar het, zoals in 
onderh;wig geval, wordt toegepast aan 
een persoon wiens handelingen aan de be
teugeling voorzien door de Strafwet ont
snappen, niet een straf uitmaakt, maar 
wel een veiligheiclsmaatregel van burger
lijk~ aard; 

Overwegende dat het er niet op aan
komt, zoals aanlegger het ten anderen 
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laat opmerken, dat de vervallenverklaring 
van de rechten voorzien bij het arti
kel 123semies van het Strafwetboek, het 
verlies omvat van de rechten bepaald bij 
het artikel 31 vim dit wetboek en dat clit 
verlies. krachtens artikel 7 van hetzelfde 
wetboek, wel degelijk een s_traf is; dat 
immers, indien de ontzetting van politieke 
of burgerlijke rechten in het artikel 7 
van het Strafwetboek een straf wordt ge
noemd wann~er· zij als bijkomende be
straffing wordt toegepast aan misdrijven 
die door het Strafwetboek worden voor
zien, de uitdrukke1ijke bewoordingen van 
het verslag aan de Regent, dat het be
sluit-wet betreffende de epuratie inzake 
burgertrouw voorafgaat, niettemin klaar
blijkelijk wijzen OD de vaste wil van de 
wetgever om de vervallenverklaring van 
rechten die hij instelt, afgezien van alle 
bestraffing, niet te beschouwen als een 
straf, maar wel als een loutere veilig
heidsmaatregel van burgerlijke aard; 

Overwegende dat die wil ·des te duide
lijker is daar de regels van de burgerlijke 
proceduur terzake toepasselijk zijn (arti
kelen 4 en 6 van het besluit-wet van 
19 September 1945) ; 

Om die redenen, verklaart aanleg·gers 
aal)vraag om herziening niet ontvanke
lijk; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

29 September 1947. - 2" kmner. - Voor
zitte1·, H. Wouters, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve1'8laggeve1·, H. Van
dermersch. - GeUjlclwidende concl7t8ie. 
H. Oolard, advocaat-generaal. - Pleite1·, 
H. Van Leynseele. 

2" KAMER. 29 September 1947. 

1° J\IIISDADEN EN WANBEDRIJVEN 
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIG
HEID VAN DE STAA'l'. - AANGIFTE 
AAN DE VIJAND. - ARTIKEL 121b·is VAN HET 
STRAFWETBOEK: - l\1ISDRIJ~' VAN GEMEEN 
RECHT. 

2° STRAF. - AANGIFTE AAN DE VlJAND. -
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN.· - DOOD
STRAF VERVANGEN DOOR DE STRAFFEN OPGE
SOMD BIJ ARTIKEL 80 VAN HET STRAFWET
BOEK. 

1° Hoewel vooTzien bij a,1·Ukel 121bis van 
het St1·afwetboelc, ingelast in het hoofd
st7tlc bet·rettende cle misdaden en wan
bed1'ijven tegen rle 7titwendige veilig
heicl van de Staat, maalct cle aangifte 
ttan fle vijwnd een misdl'ijf 7tit van ge
meen Techt tegen de pa1·ticulie1'en (1). 

(1) Sic verbr., 28 April 1947 (zie hager, 
blz. 136; Bull. en PASIC., 1947, I, 177[. 

2° In geval van veTzachtende omstand·ig
heclen, wonlt de doodstraf. voorz·ien, 
voor de aang·ifte aan de vijand, vMvan
_qen doo1· cle stmtten opgesomcl bij arti
kel 80 van het Skafwe.tboelc, en niet 
door deze opgesomcl bij a1·tilcel 81 (1). 

(HAZENBOSCH EN LAGAE, T. BELGISCHE STAAT 
EN CONSOORTEN.) 

ARREST. 

I-lET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, gewezen door het Militair Gerechts
hof, zetelende te · Gent de 13 Juni 1947; 

. I. Aangaande de voorziening door Ha
zenbosch gericht tegen de beslissing over 
de publieke vordering; 

Over het eerste middel, schending van 
artikelen 62, 79, 81 van het Strafwetboek 
doordat, na aanlegger schuldig· verklaard 
te hebben aan samenlopende misdrijven 
tegen de uitwendige veiligheid van de 
Staat en na aangenomeu te hebben -dat er 
ten voordele van aanlegger verzachtende 
omstandigheden bestaan, het bestreden 
arrest, in plaats van de zwaarste straf 
voorzien bij de wet voor de door het hof 
vaststaand verklaarde misdaden te ver
vangen door levenslange of tijdelijke 
hechtenis of tot gevangenisstraf v;:;tn ten 
minste een jaar, aanlegger tot levenslange 
dwangarbeid heeft veroordeeld : 

Overwegende dat aanlegger schuldig 
verklaard is geweest aan de misdaden 
voorzien bij artikelen 115, 11Gbis en l21bis, 
alinea 3, van het Strafwetboek, misdrij
ven die alle met de dood strafbaar zijn; 
dat, wijl deze misdrijven samenlopend 
zijn, een enkele straf, de zwaarste, tegen 
hem kon uitgesproken worden (art. 62 
van het Strafwetboek) ; 

Dat, ten aanleggers gunste verzach
tende omstandighecl~n aangenomen heb
bende, de rechter hem tot levenslange 
dwangarbeid heeft veroordeeld; 

Overwegende dat aanlegger aanvoert 
dat die straf onwettig is en dat, luidens 
artikel 81 van het Straf.wetboek, de toe
passelijke straf levenslange of tijdelijke 
hechtenis was of een · gevangenisstraf van 
ten minste een jaar; 

Overwegende dat het middel in rechte 
faalt; 

Dat, inderdaad, zo de bij voormelde 
artikelen 115 en 118bis voorziene misdaden 
gewis misdnden zijn tegen de uitwendige 
veiligheid van de staat waarop, in 
geval van verzachtende omstandigheden, 
artikel 81 van bet Strafwetboek dient 
toegepast, het anders gelegen is met de 
bij artikel 12lbis, aJinea 3, voorziene .mis
daad; 

Dat, weliswaar, deze misdaad ook voor
komt in hoofdstuk II, boek II, titel I, 
van voormeld wetboek, maar dat, ondanks 
de titel van dat hoofdstuk, de misdaad 
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waarover het gaat niettemin, door zijn 
eigen natuur, zijn doel en zijn gevolgen, 
een misdaad tegen de particulieren uit
maakt; dat zij wezenlijk een misclrijf is 
vtm het gemeen recht, zoals de straffen 
(opsluiting en clwangarbeid), waarmee de 
wet clreigt in het geval van de alinea's 1 
en 2 van artikel l21bis, het aantonen; 

Dat de clooclstrnf voorzien bij alinea g 
noodzakelijk de· zelfcle aard heeft van 
straf van het gemeen recht zodat, ingeval 
verzachtPncle omstandigheclen aangeno
men worden, zij client vervangen overeen
komstig artikel 80 van bet Strafwetboek, 
zonls het bestreden arrest heeft geclaan, 
en geenszins overeenkomstig artikel 81 
van clnt Wetboek; 

Over het tweecle en het derde middel 
samengevoegcl, schencling van artike
lcn 121bis van het Strafwetboek en 97 van 
de Gronclwet, doorclat 1° het hof weerhou
den heeft, als verklikking, het feit clat een 
groot aantal personen zouclen verklikt 
zijn geweest IDE\t de vermelcling er bij 
dat zij Jioch verontrust noch opgespoord 
werclen door de yijancl; 2° het arrest de 
door Hazenbosch genomen conclusies niet 
.heeft beantwoord : 

Overwegende dat het tweede en het 
dercle middel gesteund zijn op beweerde 
onwettelijkheden welke het bestreclen ar
rest zou begaan hebben als het aanlegger 
schuldig verklaard heeft aan de verklik
king van verschillende personen, meer be
paalclelijk aan de verklikking van de 
Heer Bril; 

Overwegende clat het arrest aanlegger 
veroordeelt, niet aileen wegens de verklik· 
king van Bril, maar ook wegens clie van 
Maurice Meertman, met de omstandig
h eicl da t deze ver klikking, die niet be
cloeld is in de conclusies genomen door 
aanlegger v66r het Militair Gerechtshof, 
is geschied in de voorwaarden voorzien 
bij artikel 121Ms en voor de verklikte 
persoon de bij alinea g van artikel 121bis 
voorziene gevolgen heeft gehad; 

Overwegencle dnt de uitgesproken strnf 
gerechtvaarcligd zijnde, zoals ten ant
woord op het eerste middel is gezegd, bet 
tweede en bet derde miclclel van belang 
ontbloot zijn, daar, inclien zij gegrond be
vonden Werden, zij, om voormelde reden, 
niet zouden Inmnen le:iden tot de verbre
king van het bestreden arrest ; 

En overwegende verder, met betrekking 
tot de voorzieningen van beicle aanleggers 
voor zover zij gericht zijn tegen de be
slissing gewezen op de publieke vorclering, 
clat de substantiele of op straf van nietig
heid voorgeschreven pleegvormen werden 
nageleefd en dat de uitgesproken veroor
delingen wettelijk zijn; 

XI. Voor zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de besl:issing gewezen op de 
vorderingen van de burgerlijke partijen : 

Overwegende dat geen bijzonder m~dclel 

tot verbreking wordt voorgesteld en dat 
het Hof er geen ambtshalve opwerpt; 

Om die reclenen, en zonder in acht te 
nemen het vertoog door Lagae overgelegd 
meer clan vijf vrije dagen na de verkla
ring van voorziening (besluit-wet van 
19 October 1944, art. 5), verwerpt de voor
zieningen; veroordeelt aanleggers iecler 
in een helft der kosten. 

29 September 1947.- 2e kamer. - VoM
zittcr, H. Wouters, raadsheer waarne
mend voorzitter. - V m·slaggcver, H. Si
mon. - GelijkMtirlcnde concl~tsie, H. Co
lard, advocaat-generaal. 

2° KAMER. 29 September 1947. 

1° BEWIJS. ZITTINGBLAD. - CORREO-
TIONELE REOHTBANK. - GEDRUKTE OF MET 
DE HAND GESOHREVEN VERMELDINGEN. 
GEL!JEN ALS BEWIJS TOT INSOHRIJVING VAN· 
VALSHEID. 

2° SPElL. - AR'J'IKEL 2 VAN DE WET. VAN 
24 OCTOBER 1902. - GEWOONTE. -, VAST
STELLING. 

go SPElL. - ARTIKEL 2 VAN DE WET 'VAN 
24 OCTOBER 1902. - GEWOONTE. - •roEPAS
SING VAN TWEE VERSCHILLENDE STRA~'FEN 

WEGENS TWEE MISDRIJVEN OP TWEE VER
SOHILLENDE DATA GEPLEEGD. - STILZWIJGEND 
ANTWOORD OP HET MIDDEL HIERUIT GENO
MEN DAT ELKEEN VAN DE MISDRIJVEN SLEOHTS 
EEN ELEMENT VAN EEN ENKEL EN ZELFDE WAN
BEDRIJF UITMAAKTE. 

4° J\IIIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAl'ZAKEN. - MIDDEL OP EEN FEI'fELIJKE 
BEWERING BERUSTEND, DOOR DE BESTREDEN 
BESLISSING TEGENGESPROKEN. - l\1IDDEL DAT 
GBONDSLAG MIST IN FEITE. 

1 o De ve1·melflingen van het zittingblad 
van fle cormctionele 1·echtbank, ·zo ge
dntlcte als met cle hancl gesclwevene, 
gelden als bewijs tot insch1'ijving van 
valsheicl. 

2° Doo1· vast te stellen flat « niet enlcel 
tweemaal maa1· yewoonlijk )) spelen bij 
betichte werclen toegelaten, stelt het a,1'
rest ~vettelijlc cle gewoonte vast, clie 
vereist wordt vooT het bestaan van het 
miscl·rijf voo1·z·ien bij a1·tilcel 2 van cle 
wet van 24 October 1902. 

go Dam· cle betichte tot twee ve1·schUlencle 
strnffen te veroonlelen wegens twee. in
·lweulcen op a1·tikel 2 van cle wet 'Van 
24 Octobe1· 1902, op twee verschiUencle 
clata gepleegcl, heett cle ·rechter over cle 
groncl noodzakeUjke1·wijze aangenomen 
flat, voor ellc eT van, cle vereiste ge
woonte was vastyestelcl, en alclus het 
miclclel verworpen hient'it genomen clat 
ieder van cle mi.sclrijven slechts een ele-
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ment van een enlwl en zelfde wanbe
drijf uitmaakte. 

4o ~Jli·ist gronclslag in feUe, het midclel be
Tttstencl op een feUeUjke beweTing clie 
doo1· de best1'eclen beslissing wo1·dt te
gengesp1'07cen (1). 

(BUDO.) 

ARREST, 

HET HOF · - Gelet op het bestreden 
arrest door het Hof van beroep te Lnik 
op 30 'April 1947 gewezeri; 

Over het eerste middel tot verbreking, 
schending van artikelen 155 en 189 van 
het W etboek van strafvordering, cloor
dat het niet blijkt nit het zittingblad 
der Correctionele rechtbank te Tongeren 
dat de getuige Louis Vandegoor d~ wette
lijke eed heeft afgelegd, de gedrukte for
mule van het zittingbhtd, volgens welke 
elk van de getuigen de eecl heeft gedaan 
de gehele waarheid te zeggen, niets dan 
de waarheid, er bijvoegende : « Dat zweer 
ik, zo helpe mij God>>, onvoldoende zijnde 
om als bewijs van die eedafiegging te 
gelllen : 

Overwegende dat alle vermeldingen van 
het zittingblad, zo gedrukte als geschre
vene, bewijs afleveren tot betichting Yan 
valsheid toe; dat er derhalve moet wor
den aangenomen, op grond van de in drnk
letters geclane vermelcling van het zitting
blad der Correctionele Rechtbank te Ton
geren dd. 5 Juni 1946, luidencl als volgt : 
cc Elk van hen (de getuigen) duet de eed 
de gehele waarheid te zeg·gen, niets dan 
de waarheid, er bijvoegencle cc Dat zweer 
ik, zo helpe mij God >>, dat de op die ~~a_g 
on(lerhoorde getuige Louis Vandegoor voor 
zijn verklaring de wettelijke eed heeft 
afgelegd; 

Dat het micldel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede midclel tot verbreking, 
schencling van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest : 
1 o geen antwoord heeft verstrekt op de 
conclusie van eiser waarin beweerd werd 
dat een der bestanddelen van de inbrenk 
op artikel 2 der wet van 24 October 1902, 
de gewoonte, ontbrak, vermits het mis
clrijf niet driemaal was vastgesteld ge
worden; 2° een straf oplegt voor ieder 
der beicle feiten van inbreuk op gezegcl 
artikel 2 der wet van 24 October 1902, die, 
samengenornen; de gewoonte zouden moe
ten uitmaken : 

Aangaande het eerste ondercleel van 
het middel : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aanneemt cc clat er bij Budo niet enkel 

(1) Vaste rechtspraak; zie namelijk verbr., 
19 Juni 1944 (Bull, en PAsrc., 1944, l, 397). 

tweemaal maar gewoonlijk spelen werden 
toegelaten in strijd met artikel 2 der wet 
van 24 October 1902 >>; dat uit de samen
hang van de zin moet worden afgeleid 
dat de gebruikte term « gewoonlijk >> hier 
beduiden wil dat de onwettelijke spelen 
meer dan tweemaal door eiser zijn toe
gelaten geweest; dat het hof van beroep 
aldus op voldoende wijze, in antwoord op 
de conclusies van eiser, de gewoonte 
heeft vastgestelcl, welke is vereist voor 
het .bestaan van de inbreuk op gezegcle 
wetsbepaling ; 

Aang;iande het tweecle onderdeel van 
het middel : 

Overwegende clat cle bestreden beslissing 
eiser schuldig verklaart, in de termen der 
wet, aan twee inbreuken op artikel 2 van 
de wet van 24 ~October 1902, gepleegd de 
ene op 22 April 1945 en de andere in 
Maart 1946; dat zij derhalve noodzake
lijkerwijze voor ieder van die misdrijven 
afzonderlijk de bij de wet vereiste ge
woonte heeft aangenomen en niet de twee 
te last gelegde feiten heeft aangezien als 
de bestanddelen van een en hetzelfde 
wanbedrijf, welke, samengenomen, de ge
woonte zouden uitgemaakt hebben; 

Overwegencle clat daaruit volgt clat het 
micldel in zijn twee onderdelen feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het dercle middel van verbreking, 
schending van artikel 2 der wet van 
24 October 1902, doordat het bestreclen 
arrest eiser hee-ft aangezien als de hou
der van een voor het publiek toegan
kelijk lokaal, dan . wanneer de herberg, 
waar gespeel(l is geworden, uitgebaat 
werd door de schoonmoeder van eiser, de 
weduwe Dawans : 

Overwegende clat het middel steunt op 
beschouwingen van feitelijke aard welke 
door de vaststellingen van de bestreden 
beslissing worden tegeng·esproken en, het, 
derhalve in feite niet opgaat; 

En ov~rwegendt~~ dat de substantiio;le of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en de ge
nomen beslissing met de wet overeen
stemt; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie 
ning; verwijst eiRer in de kosten. 

29 September 1947. - 29 kmner~ - Voo·r
zitte1·, H. Wouters; raadsheer waarne
mend voorzitter.- VeTslaggeve1·, H. Smet
rijns. - Gelijlcl~ticlende conc!ttsie, H. Co
lard, advocaat-generaal. 

ze KAMillR. - 29 September 1947. 

1° HOF VAN ASSISEN. - ARREST VAN 
VERWIJZING. - VOORZIENING DOOR DE BE
SOHULDIGDE V66R RET VERSTRIJKEN VAN DE 
TERMIJN VAN TIEN VRIJE DAGEN NA DE BETE-
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KENING VAN HET ARREST EN VAN DE TERMIJN 
VAN VIJF DAGEN VOORZIEN BIJ ARTIKEL 296 
VAN HET WETBOEK VAN STRAFVOR.DER.ING. -
DRAAGWIJDTE. 

2° HOF VAN ASSISEN. - DEBAT op TE
GENSPRAAK VOOR DE KAMER VAN INBESOHUL
DIGINGSTELLING VoOR. HET ARR.EST VAN VER
WIJZING. - .A.FSTAND DOOR DE BETIOH1'E. -
GEVOLGEN. 

1 o De voo1·ziening van de beschttldigde te
,qen het an·est van ve1·wijzing naa1· het 
hot van assisen, i.ngesteld v601' het ver
str-ijken 1Jan de te1·mijn van tien vdje 
da,qen van at de betelcening van het ar-· 
1-est en dit van de termijn van v·ijf da
gen voo1·.zien bij a1·tilcel 296 van het 
Wetboek van strctfvorderinu, onder
werpt aan het oordeel van het H of de 
schena:ing van de wetten betrettende 
de bevoegdheicl, ctlsoolc het ondeTzoelc 
van de n·ietigheclen in fl1'tilcel299 van· het 
Wetboek vnn st1·atvo1·de1"ing op,qesomd 
of voo1·tspntitende ttit de niet-nctlevin,q 
der wetten, die een debnt op te,qen
sp1·nak v66r de lcam/31' vnn inbeschu.ldi
_qingstell-ing hebben ingesteld en eT het 
geb·r·u.ik vnn de talen hebben ge?·e
,qeld (1). 

2° Inclien de betichte van de verschijning 
v661· de knmer van in.beschttldigin,qstel
ling heeft afgezien, heett hij flaardooT 
ctfstnnd gednan van de op1·oeping om te 
verschijnen, en lean hij aan het aT-rest 
niet verwijten zijn ve1·wijz-ing naa1· het 
hot van as.~isen te hebben bevolen zon
rle1' dat z·ijn madsman en hij zelf op
ge'I'Oepen en gehoo1·d wenlen. (Wetboek 
van strafvordering, art. 223 [wet van 
19 Augustus 1920] . ) 

(DE SADELEER EN CONSOORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het arrest,· op 
8 Mei 1947 gewezen door de Kamer van 
inbeschuldigingstelling van het Hof van 
beroep te Luik, arrest niet betekend; 

Gelet op de voorziening, ingesteld op 
13 Mei 1947 door Janssen en door De Sa
deleer, en op 15 Mei 1947 door Bollen : 

Aangaancle de voorziening van tweede 
aanlegger, De Sadeleer : 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
Rchending van artikelen 223 en 416 van 
het Wetboek van strafvordering, en van 
artikel 9 van de wet van 1874 op de voor
lopige hechtenis, doordat aanlegger en 
z:ijn raadsman niet gehoord werden na 
de vordering van het openbaar ministerie 
besluitende tot de verwijzing naar het 

(1) Vaste rechtspraak en namelijk verbr., 
30 Juni 1947 (zie hager, biz. 230; Bull. en 
PASIC., 194,7, I, 300). 

hof van assisen, waarvan aanlegger de 
bevoegdheid betwist, alhoewel aanlegger 
en zijn raadsman, weliswaar, v66r de 
raadkamer cle formaliteiten en termijnen 
van de oproeping verzaakt hadclen, doch 
claarcloor de oproeping _zelf van beklaagde 
en van zijn ra-adsman niet haclclen ver
zaakt, oproeping die de openbare orde 
aanbelangt : 

Overwegende dat, blijkens een bescheid 
van de bundel, aanlegger en zijn raads
man schriftelijk verklaard hebben uit
clrukkelijk af te zien van cle pleegvormen 
van artikel 223. van het Wetboek van 
straf:vordering (( namelijk van het ver
schijhen (van beticllte) v66r de kamer 
van inbeschuldigiugstelling ll; dat daarnit 
volgt dat aanlegger afgezien heeft niet 
alleenlijk van de formaliteiten en termij
nen van de oproeping, maar ook nog van 
het verschijnen en, bijgevolg, van de op
·roeping zelf om te verschijnen; 

Overwegende dat, weliswaar, de pleeg
vormen van de verschijning, voorgeschre· 
ven bij artikel 223, de openbare orde aan
belangen in deze zin dat het miskennen 
of het nalttten er van, tegen de wil van be
klaagde, de rechten krenkt van de verde
cliging, daar zij voorzien zijn om deze 
rechten te verzekeren door het instellen 
van een debat op tegenspraak tussen het 
openbaar ministerie en de beklaagcle v66r 
de kamer van inbeschuldig:ingstelling; 

Overwegende, echter, dat van cleze 
pleegvormen, ingesteld in het belang van 
beklaagde, de beklaagcle, bijgevolg, mag 
afstand doen, vermits hij het recht heeft 
niet te verschijnen ; 

Waaruit voigt dat het midclel ongegroncl 
is; 

Overwegende dat aanlegger in het 
tweede onderdeel inroept dat hij de be
voegdheicl betwist van het hof van assi
sen, doch clat hij niet bepaalt om welke 
redenen; 

W aaruit volgt dat dit onderdeel niet 
ontvankelijk is bij gebrek aan cluidelijk
heid; 

En aangaande de voorziening van de 
drie aanleggers : 

Overwegende dat het door het arrest 
weerl1ouden feit als misdaad omschreven 
is·; dat de zaak tot de bevoegdheid be
hoort van het Hof van beroep te Luik en 
van het Hof van aRsisen van de Provincle 
Limburg; dat het openbaar ministel'ie ge
hoord wercl; dat het arrest gewezen werd 
door de rechters ten getalle door de wet 
bepaalc1; dat aanleggers, die niet versche
nerr, uitdtukkelijk verklaard hebben af te 
zien van de pleegvorm te verschijnen en 
dat de door de wet van 15 Juni 1935 voor
geschreven bepalingen nageleefd werden ; 

Waaruit volgt dat de voorziening niet 
kan aangenomen worden ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanleggers tot de kosten. 
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29 Septembe:r; 1947.-2° kame.r.- Voor
zUte1·, H. Wouters, raadsheer waarne
mend voorzttter. - Verslaggeve1·, H. de 
Olippele. Gelijkluidende concl~tsie, 
H. Oolard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 29 September 1947. 

VONNISSEN EN ARRES'l'EN. - STEAF
ZAKEN. - VERGISSING IN DE VERMELDING 
VAN DE TEKST VAN DE WET. - WETTELIJK 
UITGESPROKEN STRAF. GEEN NIETIG
HEID. 

De ve1·gissing in de vermelding van de 
telcst van de wet 1wengt geen nieUgheid 
met zich ·van het anest van veroorde
Ung, indien de ~titgespmlcen stmf de
zel.fcle is, als degene voorzien door de op 
het wanbedrijf toepasselijlce wet (1). 
(Wetboek van strafvordering, artt. 411 
en 414.) 

(ESKENS, T. RAJ<:PSAET EN VANDENPLAS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, door het Rof van beroep te Gent 

_ op 2 April 1947 gewezen; 

I. Ten aanzien van de beslissing over 
de publieke vordering : 

Over hef enig middel tot verbreking, 
schending van artikel 97 der Grondwet, 
cloorclat er tussen de beweegreclenen van 
het aangeklaagd arrest een tegenstrijclig
heid bestaat, welke met een gebrek aan 
motivering client gelijkgestelcl, vermits de 
betichtingen welke ten laste van eiser 
weerhouclen worden gesteund zijn op· ar
tikel 406 van het Strafwetboek, terwijl 
toepassing worclt geclaan van artikel 491 
van het Strafwetboek betreffende het mis
bruik van vertrouwen : 

Overwegende dat eiser, die vervo1gd 
wercl uit hoofde van twee oplichtingen, 
door het best:reclen arrest schulclig wordt 
verklaarcl aan de beicle feiten cler telast
legging en veroorcleelcl wegens die feiten 
tot twee st:caffen ; dat het inzicht van het 
hof van beroep eiser te veroordelen uit 
hoofcle van inbreuken op artikel 496 van 
het Strafwetboek des te zekerder is daar 
het, in zijn beschouwingen aangaande de 
plichtigheicl van eiser, tot tweemaal toe 
het woord oplichting heeft gebruikt; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
met bij de aanhaling van de toegepaste 
wetsbepalingen, artikel 491 van het Straf
wetboek betreffencle het misbruik van ver
trouwen, in plaats van artikel 496, :waar-

(1) Zie verbr., 29 Januari 1945 (A1·r. Verb?-., 
1945, biz. 90; Bull. en PASIC., 1945, I, 100). 

bij de oplichting wordt beteugeld, te ver
melden, zichzelf niet heeft tegengespro
ken wat betreft de aarcl cler bewezen ver
klaarcle wanbeclrijven, maar enkel een 
stoffelijke misslag heeft begaan welk zon
der invloecl is op de geldigheid van de ge
nomen beslissing; dat, immers, naar luid 
van de artikelen 411 en 414 van het Wet
boek van strafvordering wanneer, zoals 
in casu, de uitgesproken straf dezelfde 
is als degene die voorzien is door de op 
het misdrijf toepasselijke wet, de vernie
tiging van het arrest niet kan worden 
gevorderd, onder voorwendsel dat er bij 
cle aanhaling van de wet een vergissing 
werd begaan ; 

En overwegende, voor het overige, dat 
de substantH!le of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en de genomen beslissing met de 
wet overeenstemt; 

II. Aangaande de beslissing over de 
burgerlijke vorderingen : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel inroept en het Hof er geen van 
ambtswege opwerpt; 

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

29 September 1947. - 2° kamer. - Voor
zitte1·, H. Wouters, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
H. Smetrijns. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Oolard, advocaat-generaal. 

]_e KAMER. - 2 October 1947. 

HUUR. -- HUISHUUR. - 0PZEGGING DOOR 
DE VEHHUURDER GEGEVEN. - AANVRAAG TOT 
VJ<:RLENGING DOOR DE HUURDER. - DAGVAAR
DING TOT VERLENGING BETEKEND MEER DAN 
VIJFTIEN DAGEN NA DE DATUM VAN RET PRO
CES-VERBAAL VAN- NIET-VERZOENING. 

Is niet ontvwn,Jcelijk, wegens hawr t-ardi
viteit, de 1·echtsvorde1·ing van de lmur
de1· tot h~t~trve1·lenging, ingesteld door 
een dagvaa1·ding, die wordt betelcend 
mee1· clan vijfUen dagen na de clatum 
vaa1 hot 1Jroce11-ve1·baal, de niet-ve1·zoe
ning va.n de paTtijen vaststellende. (Be
sluit-wet van 12 Maart 1945, artt: 4, al. 2 
en 33, al._ 3.) 

(N. V. ANCIENS ETABLISSI!:MENTS VANDAM, 
T. BEECKMAN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 15 Maart 1946 gewezen door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, 
uitspraak doende in boger beroep ; 

Over het enig middel, schending van 
artikel 33, § 3, van het besluit-wet van 
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12 Maart 1945, waarbij uitzoncleringsbe
palingen inzake huishuur worden voor
zien en van artikel 97 van cle Gronclwet, 
clom!dat het bestreden vonnis cle door 
aanlegger bij exploot dd. 4 Juni 1945 in
gestelde vorclering niet-ontvankelijk heeft 
verklaarcl om de enige reclen clat de dag
vaarcling meer clan vijftien clagen na cle 
datum van het proces-verbaal van niet
verzoening geclaan wercl, dan wanneer de 
niet-naleving van cleze termijn van vijf
tien dagen niet onvermijdelijk, naar de 
wens van de wet, de niet-ontvankelijk
heid van de vorclering meclebrengt : 

Overwegende dat artikel 33, § 3, van 
het besluit-wet van 12 Maart 1945, wan
neer het bepaalt clat de aanleggencle partij 
dagvaarding << moet >> .doen binnen vijf
tien dagen na de datum van het proces
verbaal van niet-verzoening, een dwin
gencl karakter heeft ; 

Dat indien clit artikel noodzakelijk voor 
de aanleggende partij, in cas1t, voor de 
huurder, vermits het hier over een aan
vraag tot verlenging ging, de verplichting 
insluit het initiatief van cle dagvaarding 
te nemen, er geen enkele reclen bestaat 
om van cleze verplichting deze binnen de 
voorziene termijnen te dagvaarden af te 
zonderen; 

DRt cleze bepalingen, die elkaar aan-
1•ullen, in de tekst zomede logisch onRf
scheidbaar zijn; 

Overwegende, inclerdaacl, dat, vermits 
vaststaat clat de huurcler clagvaatcling 
moest doen, men niet begrijpen zou dat 
artikel 33, § 3, hem het vermogen zou ver
lenen de. vastgestelcle termijn naar goed
clunken nit te stellen of zelfs op wille
keurige wijze te verlengen en dit in een 
zaak die wegens haar aarcl spoecl vereist, 
zoals blijkt nit artikel 4, alinea 2, dat 
hem de verplich ting oplegt de ver lenging 
aan te vragen uiterlijk vijftien clagen na 
de ontvangst van de opzegging gegeven in 
de bij de volgencle alinea voorziene vorm 
en clit << op straf van niet-ontvankelijk
heid »; 

Overwegencle dat hieruit volgt dat het 
bestreden vonnis, clat ovm:igens wettelijk 
gemotiveerd is, de in het miclclel bedoelde 
wetsbepalingen niet geschonden heeft : 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; ve.roorcleelt aanlegster tot de kosten 
en tot een vergoecling van 150 frank je
gens verweerder. 

2 October 1947. - 1• kamer. - Voor
zitte1·, H. Soenens, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, H. Lamhinet. - Gelijlc
lltidende concMt.sie, H. Colard, advocaat
generaal. - Pleite1·s, HH. Veldekens en 
VanRyn. 

1• KAMER. - 2 October 1947. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BESLISSING DIE EEN EIS 
TOT INTERPRET A TIE VAN EEN VONNIS VER
WERPT.- VASTSTELLING DAT RET VOORWERP, 
WAAROP DE EIS TOT INTimPRETATIE BE'J'REK
KING HEEFT, NIET AAN DE RECHTER WAS 0~

DERWORPEN GEWEEST. - BESLISSING WET
TELIJK GEMOTIVEERD. 

Is wettelijlc gemotivee1·d, de beslissing clie, 
om een e·is tot interpretaUe van een 
vonnis te ve1·werpen, zich e1· toe bepel"lct 
vast te stellen dat het voo1·we1·p, waa1·op 
cle eis tot inte1'pTetatie betreJclcing heeft, 
niet aan de 1·echter was onclerwm·pen 
geweest. 

(GHEYSENS, 'f. DE RO~:ST D'ALKEMADE 
EN CONSOOR'fEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, door de eerste kamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel 
op 15 Februari 1945 gewezen; 

Over het enig miclclel, schencling van 
artikel 97 van de Gronclwet, van artike
len 1134, 1319; 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, van artikel1 van de wet 
van 15 Maart 1932 (art. 8 van het Wet
boek van burgerlijke rechtspleging), door
clat het bestreclen vonnis aanlegger zijn 
eis tot teruggave van de som van 15 fr. 15 
ontzegt en hem tot de twee clerclen van de 
kosten veroorcleelt, na verkeerclelijk vast 
gestelcl te hebben clat aanlegger be
weerde clat « de kosten cler twee aanleg
gen cleze van de arbitrage omvatten » en 
na geweigerd te hebben uitspraak te 
doen over de eis voor recht te zeggen 
dat de arbitragekosten voor een vierde 
ten laste van verweerders vallen ; dan 
wanneer aanlegger nooit heeft beweerd 
dat de arbitragekosten begrepen waren 
onder « de kosten cler twee aanleg
gen », doch, integencleel, de betwisting 
nopens deze arbitragekosten voorgestelcl 
heeft als een .gevolg van het bij vonnis 
del. 14 Juli 1944 beslecht geschil, betwis
ting welke om. op haar beurt, beslecht te 
kunnen worden, de interpretatie van clit 
vonnis vereist en clan wanneer verweer
clers zelf het debat in deze voorwaarclen 
aanvaard hebben en zij de onbegrijpelijke 
opwerping, door het bestreclen vonnis ge
daan, niet geopperd hebben; clan wanneer 
het vonnis, waar het alclus aanlegger zijn 
vordering ontzegt op groncl van beweeg
reclenen welke betrekking hebben op een 
ingebeeld gecling, verschillencl van het 
werkelijk gecling, niet als wettelijk ge
motiveerd kan beschouwd worden en cler
halve artikel 97 cler Grondwet schendt, 
alsook cle wil cler partijen miskent, zoalR 
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deze blijkt uit het v66r de' rechter over 
de grond aangegaan gerechtelijk con
tract : 

Overwegende dat, volgens de bewoordin
gen van het exploot van dagvaarding del. 
18 September 1944, « de juridische oor
zaak van· onderhavige eis het vonnis is, 
dat op 14 Juli 1944 tussen partijen gewe
zen werd door de eerste kamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, 
alsook de tennitvoerlegging en de inter
pretatie er van ll ; 

Overwegende dat clit vonnis slechts te 
beslissen had over de twee volgende pun
ten van de eis, welke toen bij de rechter 
door de thans verwerende partijen aan
hangig gemaakt waren, namelijk: a) een 
eis tot betaling van een · som van 
7.923 fr. 92, die het deel van aanlegger 
ve~;tegenwoordigde in de gemeenschappe
lijke nitgaven en lasten van · een onroe
rend goed met verschillende appartemen
ten waarvan hij medeeigenaar is; b) een 
eis tot betaling van een som van 5.000 fr. 
als schadevergoeding voor vertraging in 
de betaling van de hoofdsom : 

Overwegende dat de op deze beide pun
ten uitspraak doende beslissing dd. 14 Juli 
1944 vreemd is gebleven en volledig vreemd 
moest blijven aan de vraag of en in welke 
mate aanlegger verplicht was de v66r 
14 Juli 1944 gedane arbitragekosten te 
dragen, vraag die het voorwerp was 
van het tweede punt van.. de latere eis, 
waarover de thans bestreden beslissing 
uitspraak heeft gedaan ; 

Overwegende dat het voldoende was dat 
de rechter over de grond dit vaststelde in 
zijn verklarend vonnis om het thans be
streden dispositief er van te wettigen; 

Waaruit volgt dat deze. beslissing 
geenszins de in het middel bedoelde wets
bepalingen geschonden heeft; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en tot een enkele schadevergoeding van 
150 frank jegens de verweerders. 

2 October 1947. - 1• kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Oonnart. GeUjl,;
ltt.idende conclttsie, H. Oolard, advocaat
generaal. - Pleite1·, ·H. Collette. 

2• KAMEJR. - 6 October 1947. 

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN, - BURGERLIJK VERANTWOOR
DELIJKE PARTIJ EISERES. - NIET BETE
KENDE VOORZIENING. - NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - PROCES-VERJJAAL VAN DE TE
RECHTZITTING. NIET GOEDGEKEURDE 
SCHRAPPINGEN. - VREEMD AAN DE VERMEL-

DING VAN DE SUJJSTANTIELE. PLEEGVORMEN. -
GEEN NIETIGHEID VAN HET PROCES-VERBAAL. 

3° REOHTEN VAN DE VERDEDIGING. 
- STRAFZAKEN. -- MIDDEL HIERUIT GENO
MEN DAT ZEKERE STUKKEN AAN DE KRIJGS
RAAD ZOUDEN ONDERWORPEN ZIJN GEWEEST, 
ZONDER AAN DE llETICH'lE TE ZIJN MEDEGE
DEELD. - J\IIEDEDELING VAN AL DE STUKKEN 
VAN DE BUNDEL AAN JlEKLAAGDE V66R RET 
ONDERZOEK VAN DE ZAAK DOOR HET MILITAIR 
GERECHTSHOF. - VERWERPING VAN HET 
MIDDEL .. 

4° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE REOHTER OVEH DE GROND.
STRAF IN VERHOUDING TOT DE ZWAARTE VAN 
HET MISDRIJF. - SOUVEREINE JJEOORDELING, 
BINNEN DE PERKEN VAN m; WET, 

5° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
l\1ILITAIRE RECHTSMACHTEN.- GETUIGEN.
EJED AFGELEGD IN DE TERMEN DOOR DE WET 
VOORGESc'HREVEN VOOR DE GETUIGEN. GEHOORD 
DOOR HET HOF VAN ASSISEN, - GELDIGHEID. 

6° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - ElED VAN DE GETUIGEN. -
GEZA:MENLIJKE VERMELDING IN HET PROCES
VERllAAf, VAN DE TERECHTZITTING. - .VOL
DOEND BEWIJS. 

7o VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - PROCES-VERBAAL VAN DE 
TERECHTZITTING · VASTSTI<;I,LENDE DAT DE GE
TUIGEN VERKLAARD HEBBEN NOCH BLOEDVER
W ANTEN TE ZIJN VAN BETlCHTE NOCH IN ZIJN 
DIENST TE STAAN, - ANDERE VERMELDING 
VAN RET PROCES-VERBAAI. VASTSTELLENDE DAT 
TWEE GETUIGEN VERKLAARD HEBBEN IN DIENST 
TE STAAN VAN llETICHTE. - TEGENSTRIJDIG
HEID ZONDER UITWERKING OP DE GELDIGHEID 
VAN DE RECHTSPLEGING. 

8° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - !SRAELIETISCHE GETUIGE. 
- EED.- VORM. 

9° MIDDELEN TO'r VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - MIDDEL EEN 'l'EGENSTRIJDIG" 
HElD IN DE JlEWEEGREDENEN AANVOERENDE, 
WELKE HET ARREST NIET BEVAT. - lVIIDDEL 
DAT GRONDSLAG MIST IN FEITE. 

10o MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN; - RECHTEN VAN DE VERDE
DIGING. - MIDDEL HIERDIT GENOMEN DAT DE 
PROCESSEN-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTIN
GEN VAN DE KRIJGSRAAD NIET TROUW DE VER
KLARINGEN VAN DE GETUIGEN WEERGEVEN. -
MIDDEL NIET v66R RET :r.nLITAIR GERECHTS
HOF INGEROEPEN. - NIET-ONTVANKELIJK, 
HElD. 

11° MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. VOORZIENING DOOR BE
KLAAGDE. - JVIIDDEL AANVOERENDE DAT DE 
BUHGERLIJKE PAHTIJ NIET GELDIG V66H DE 
HECHTER OVER DE _GROND VERTEGENWOOHDIGD 
WEHD. - JVIIDDEL NIET AAN DE HECHTER OVER 
DE GROND ONDERWOHPEN. - NIET-ONTVANKE
LIJKHEID, 

12° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. -
BUHGERLIJKE VORDERING. - BELGISCHE 
STAAT, BURGERLIJKE PARTIJ, BEROEPER. -
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AKTE VAN HOGER BEROEP DOOR EEN INSPEC
TEUR VAN DE REGISTRATIE. ONDERTEKEND, 
NAMENS DE STAAT, KRACHTENS EEN VOLMACHT 
HEM AFGELEVERD DOOR EEN DIRECTEUR DER 
REGIS'l'RATIE VERKLARENDE TE HANDELEN 
VOOR EN NAMENS DE MINISTER VAN FJNANCIEN. 
- GELDIGHEID. 

1° Is niet ontvanlcelijk, de voo;·zien·inrl 
doo;· de burge;·lijlc ve;·antwoordelijlce 
partij ingesteld en die niet betelcencl 
we·rd aan de partij waa;·tegen zij ge
;·icht is (1). (W etboek van strafvorde
ring, art. 418.) 

2o Niet goedgelce~trde schmppingen, die 
niet de vermelding van s~tbstantiiile 
pleegvormen betreffen, maken het p;·o
ces-ve;·baal van de te;·echtz'itting, 
waadn zij voodcomen, niet ongelclig (2). 

3o Kan niet aangenomen ·wonlen, het mid
del genomen ~tit de schendin'g van cle 
;·echten van cle ve·rde(Jiging, doo;-dat ze
lcere stttlclcen aan de Tc;·ijgs;·aad zouden 
onclerworpen zijn geweest .zonder acm 
de betichte te zijn medegedeeld, indien 
al de stuklcen van cle bttndel, v66r het 
onde;·zoek van de zaalc doo;· het mili
tair ge;·echtshot, te;· beschiklcing van 
belclaagde gesteld we;·den (3). 

4o De ;·echter over cle .rJrond bepcta'lt sou
verein, binnen de door de wet vastge
stelcle perken, de strat cUe in ve;·ho·uding 
staat tot de zwaa;·te van het vaststaand 
;'e·rklactrcl misdTijt (4). 

5o Is gelclig, de eed, in de bewoo;·d·ingen 
rloo;· artilcel 317 van het Wetboek van 
stratvo;·dering voo;·geschreven, atge
legcl doo;· de getuigen die v66;· een mi
litair gerech t getuigenis afleggen (5). 

6o Het bewijs dat, vooraleer gehoonl te 
wonlen de getuigen overeenkomstig de 
1.oet de' eecl hebben ctfgelegd, lean ~tit 
een gezamenlijlce vennelding van het 
proces-ve;·baal van de terechtzitUn,q 
voo;·tspntiten; het ve·rvullen vnn deze 
pleegvorm moet niet voo;· elke get~t'ige 
atzonclerlijk vnstgesteld worden (6). 

7o De tegenstrijcligheicl vnn de ve;-melcling 
vnn het proces-ve;·bnal vnn de terecht-

(1) Vaste rechtspraak en namelijk verbr., 
19 Mei 1947 (zie hager, blz. 163; Bull. en 
PASIC., 1947, I, 208), 

(2) Zie verbr., 17 en 24 Maart 1947 (zie 
hager, blz. 84 en 99; Bull. en PAsrc., 1947, 
I, 114 .en 134) en de nota's 3. 

(3) Verbr., 8 Augustus 1946 (An·. Verbr., 
1946, blz. 279; Bull. en PAsrc., 1946, I, 307). 

(4) Zie verbr., 6 Odober 1947 (Bull. en 
PAsrc., 1947, I, 393) en nota 2. 

(5) Verbr., 31 Juli 1947 (Bull. en PAsrc., 
1947, I, 344) .en nota. 

(6) Verbr., 13 Januari en 24 Maart 1947 (zie 
hager, blz. 7 en 99; Bull. en PAsrc., 1947, I, 12 
en 134) en de rwta's 1. 

zitti;w, vnststellende dnt alle getuigen 
verlclna;-d hebben noch bloedve;·wanten 
te zijn van betichte noch in zijn dienst 
te stctan, en vnn een nnde;·e vermeldin,q 
van het proces-verbanl, vaststellende 
dat twee getu·igen verlclcuwd hebben in 
clienst te stnan van betichte, 'is zonder 
uitwe;·king op de gcldigheid vnn de 
;·echtspleging (7). 

8° Er wonlt niet 01J st;·nt van nietigheid 
voo;·gesclweven, clctt cle I srneUeten hun 
hoed opzetten om als getuige de eed· 
at te leggen (8). 

9° Mist grondslag in teUe, het m·iddel een 
tegcnsti"ijdigheid van beweegredenen 
actnvoe;-encle, wellce het best;·eden a;·
;·est niet. bevat (9). 

10° Knn n'iet voo;· de ee;·ste· maal v661' 
het Hot van verbreking wonlen inge
roepen, het middel h'ientit {lenomen dat 
cle '/'echten van de venlecug··ing zo-uclen 
rJeschonden zijn geu;eest, doonlat de 
p'I'Doessen-ve;·baal van de terechtzitUn
,qen vwn de lcrij gsrnnd cle ve1'1cla1·in{len 
wm cle get·nigen niet trmtw zouden 
wee;·geven. 

11° Is niet ontvanlcelijk, het actn de ;·ech
te;· over de _qmnd niet voorgesteld m·id
del, u;aarbij cle bet-ichte 1Jewee1·t flat de 
b~trge?'lijlce partij niet regelmatig v66;· 
cleze rechter vertegenwo01'cligd werd (10). 

12° Is gelcli{l, de alcte van hager bemep na
mens cle Belgische Staat, b~wge1'lij7ce 
pa·ttlj, cloo;· een inspecte~tr van de regis
tratle ingesteld, lvrnchtens een volmacht 
hem ntgeleverd cloo;· een cli1·ecten;· . der 
1·eg·ist;·ntie, verkla;·end.e te hnndelen 
voo;· en namens de Ministe1· vctn finan
cUfn (11). · 

(DE 1\fAERSCHALCK EN CONSOORTEN, 
'1.'. BELGISCHE STAAT.). 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, de 11 April en 9 Mei 1947 gewe
zen door het Militair Gerechtshof, zete
lende te Brussel ; 

Overwegende dat nit de stukken van 
de rechtspleging niet blijkt dat de voor-

(7) Verbr., 6 October 1947 (zie verder, 
blz. 309; B1tll. en PASIC., 1947, I, 401). 

(8) Verbr., 29 October 1835 (Bull. en PASIC., 
1835, J, 151). en 26 Februari 1900 (ibid., 1900, 
I, 166). 

(9) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr., 
27 Februari 1947 (Bull. en PAsrc., 1947, I, 89). 

(10) Verbr., 13 December 1943 (Bull. en 
PASIC., 1944, I, 105) en nota 2. 

(11). Zie verbr., 24 April 1944 (Bull. en PAsrc., 
1944, I, 315) en nota 2; 23 Januari 1905 (ibid., 
1905, I, 206) ; 12 Maart 1936 (ibid., 1936, I, 
189) en nota 1, blz. 190. 
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zietiing van de venhootschap De Mesmae
ker, in zake voorkomend in hoedanigheid 
van burgerlijk verantwoordelijke partij, 
aan de partijen betekend werd waartegen 
ze gericht is; dat ze, dienvolgens, niet 
ontvankelijk is; 

I. Aangaande de beslissingen op de puc 
blieke vordering gewezen : 

Over de voorziening van Jean De Maer
schalck : 

Over het eerste · middel, afgeleid hier
uit dat op bladzijde 56 van het proces
verbaal der terechtzitting van de krijgs
raad van 10 Juli 1946, welk de verklaring 
van getuige Lazarus vetmeldt, een lijn 
geschrapt is zonder dat deze doorhaling 
goedgekeurd en getekend is : 

Overwegende dat de schrapping, waar
over het gaat, geen verband houdt met de 
vermeldi:tJ.g van substantiele pleegvormen ; 
dat ze dienvolgens, noch geheel, noch ge
deelteiijk de nota's van cle terechtzitting 
waarin ze voorkomt volkomen gebrekkig 
niaakt; dat het militair gerechtshof, dus, 
zijn souvereine beoordelingsmacht ·heeft 
kunnen · gebruiken ten opzichte van clit 
bescheid, zoals ten opzichte van al· de an
dere feitelijke elementen van de zaa·k, 
zonder enige wetsbepaling te schenden; 

Dat het middel in rechte niet opgaat; 
Over het tweede middel, schending der 

rechten vail de verdediging, doordat, on
der nr 27, bij het proces-verbaal der 
terechtzitting van de krijgsraad gevoegd, 
een naamloze brief voorkomt, gedagtekend 
van 9 Juli 1946 en aan de heer voorzitter 
van de krijgsraad toegestuurd, en waar
van de processen-verbaal van de kri;jgs
raad niet vermelden dat er lezing van 
werd gegeven of, dat hij aan betichte of 
aan zijn raadsman medegedeeld werd : 

Overwegende dat het stuk in het middel 
bedoeld, door zijn samenvoeging met de 
processen-verbaal der terechtzitting van 
de krijgsraad, integrerend deeluitmakend 
van het dossier, alzo ter beschikking van 
de aanlegger was, die er van kennis heeft 
kunnen nemen, zoniet tijdens de debatten 
vo6r de krijgsraad, althans om zijn verde
diging v66r het milltair gerechtshof voor 
te dragen; 

Dat de rechten van de verdediging niet 
geschonden werden en dat het middel niet 
kan aangenomen worden ; 

Over de voorziening van Van Beneden : 
Over het eerste middel, schending van 

artikel 97 der Grondwet, doordat het be
streden arrest, na verklaard te hebben 
dat de betichtingen; door de eerste rechter 
weerhouden, bewezen zijn gebleven door 
het onderzoek v66r het hof gedaan, de 
tegen de aanlegger uitgesproken straf 
van twee jaar gevangenis op tien jaar 
opslliiting heeft gebracht, dan wanneer 
de betichting, door de eerste rechter tegen 
de aanlegger weerhouden, deze was leve-

VERBR., 1947. - 20 

ringen aan de vijand gedaan te hebben 
« menende dat hij opgeeist was en dat 
deze feitelijke dwaling in zijnen hoofde 
onoverwinnelijk was ll : 

Overwegende dat het beschikkend .ge
deelte van het vonnis van de krijgsraacl 
Van Beneden « schuldig verklaart aan 
de feiten aangehaald in de te zijnen laste 
gelegde betichting ll; 

Dat het deze feiten zijn, in de dagvaar
ding omschreven met de bewoordingen 
van de wet, die het arrest weerhoudt als 

. bewezen zijnde gebleven door het onder" 
- zoek v66r · het hof gedaan ; 

Overwegende, anderzijds, dat de rechter 
over de grond souverein, binnen de per
ken van cle wet, de straf bepaalt in even
redigheid met het misdrijf Welk hij vast
staand verklaart; 

Dat het arrest in oCaS11 uitdrukkelijk de 
verzwaring · van de straf hee:ft gemoti· 
veerd met hierop te wijzen dat, om reden 
van feitelijke omstandigheden welke het 
opsomt, aan de aanlegger een te zachte 
toepassing' van de strafwet gedaan werd ; 

Dat -het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde midclel, schencling van 
artikelen 155 en 159 van het Wetboek van 
strafvorclering en van artikel 10 der wet 
van 1 Mei 1849 op de rechtbanken van en
kele ·en van correctionele politie, door
dat het proces-verbaal der terechtzitting 
van 8 Juli 1946 van de krijgsraad, dat de 
zaak naar een andere terechtzitting ver
schuift, door de voorzitter niet onclerte-: 
kend is; 

Overwegende dat, in strijd met de be
wering in het middel bevat, het proces
verbaal der terechtzittiug van 8 Juli 1946, 
welk vaststelt dat de zetel niet regelmatig. 
kon saniengestelcl worden en welk, dien
volgens, de zaak naar·een andere terechtc 

· zitting verschuift, door de voorzitter op 
het einde en in rand van het proces-verc 
baal ondertekend wercl; dat de goedkeu
ring alleen van de doorhaling vim. elf 
lijnen door de voorzitter niet ondertekend 
werd; dat d_eze schrappingen, claar ze geen 
verband houden met de vermelding van 
substantiele pleegvormen, gezegd proces" 
verbaal niet volkomen hebben kunnen ge
brekkig maken ; 

Dat het middel niet kah aangenomeii · 
worden; · 

Over de voorziening van Eugene Sels : 
Over het eerste niiddel, schending van 

artikelen 154, 155, 156, 189 en 317 van het 
Wetboek van strafvorderirig, en vari de' 
rechten van de verdedigiiig : 1° l:loordat' 
het proces-verbaal der terechtzittirig van 
de voormiddag van 22 Juli 1946 vermeldt 

· dat de gehoorde getuigen de volgende eed 
afieggen : « Ik zweer de- gehele waarheid, 
niets clah de waarheid te zeggen; zo helpe · 

<me God ll, en het proces-verbaal der te-·· 
rechtzitting van de namiddag dat de gee 
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hoorde getuigen de volgende eed afleg
gen : « Ik zweer zonder haat en zonder 
vrees te spreken, de gehele waarheid en 
niets dan cle waarheid te zeggen, zo helpe 
me God il, dan wanneer in criminele za
ken de formule van de eed deze is van 
'artikel 317 van het Wetboek van straf
vordering en dat, cUenvolgens, de ter te
rechtzitting van de voo1'middag gebruikte 
formule deze niet is door de wet op straffe 
van nietigheid voorzien ; 2° doordat de
zelfde processen-verbaal eenmaal en voor 
altijd in hun inleidend deel beschikken 
dat de getuigen verklaren, noch bloedver
want te zijn, noch in dienst te staan van 
de beklaagde, en ook dat ze de eed afleg
gen, dan 'Yanneer de griffier in 't begin 
van de terechtzitting niet kon weten of 
cleze getuigen de eed zouden afleggen, noch 
dat ze zouden verklnreii al of niet bloed
verwanten te zijn, al of niet in dienst te 
staan van de beklaagcle; dat ten anderen 
de zeven en dertigste en negen en dertig
ste getuigen verklaarden in dienst te 
staan, hetzij van de beklaagde, hetzij van 
de vennootschap Coney-Skins, burgerlijk 
verantwoordelijk; dat de aangeduide on
nauwkeurigheid de rechten van de verde
diging krenkt : 

Over het eerste onderc!eel : 
Overwegende dat, v66r de militaire 

rechtsmachten, de wettelijke formule van 
de eed,- welke de getuigen moeten afleg
gen, deze is voorzien voor de rechtspleging 
v66r cle correctionele rechtbank en v66r 
het hof van beroep; da.t de eed echter 
voorgeschreven door artikel 317 van het 
Wetboek van strafvordering, vollecliger 
zijnde dan deze voorzien voor de getui
gen v66r de correctionele rechtbank en het 
hof van beroep, men geen middel tot nie
tigheid zou kunnen steunen op het feit 
dat de getuigen, door een militaire rechts
macht onderhoord, de eed in cle be
woordingen van dit artikel hebben afge
legd; 

Dat het middel, in clit onderdeel, in 
rechte niet opgaat; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de eedaflegging niet 

voor elke getuige in 't bijzonder moet 
vermeld worden; dat een gezamenlijke 
vermelding voor eenzelfde zitting kan vol
staan en, om het even, de verklaringen 
mag voorafgaan of volgen; 

Overwegende, anderzijds, dat niet op 
straffe van nietigheid voorgeschreven is 
dat de getuigen ondervraagd zouden wol'
den over hun bloedverwantschap met de 
beklaagde, en dat geen wetsbepaling, op 
de militaire rechtsmachten toepasselijk, 
voorschrijft aan de getuigen te vragen 
of ze in dienst van de partijen staan; 

Overwegende, einclelijk, dat de aange
haalde onnauwkeurigheid de rechten van 
de verdediging niet heeft )mnnen aan
tasten, daar de getuigen waarvan sprake 

·niet konden gewraakt worden en deze 
him hoedanigheid te kennen hebben gege
ven tijdens hun onderhoor; 

Dat het middel in clit onderdeel niet 
lmn aangenomen worden; 

Over het tweede middel, schending van 
artikelen 154, 155, 156, 189, 317 van het 
Wetboek van strafvordering, van cle ko
ninklijke besluiten van 9 Juni 1817 en 
26 October 1818 en van de rechten van de 
verdecliging, doordat het proces-verbaal 
der terechtzitting van de namiddag van 
22 J uli 1946, vaststelt dat de zeventiende 
getuige, Friedman, verklaart Israeliet te 
zijn en de eed heeft afgelegd zonder dat 
vermeld werd dat hij zijn hoofd gedekt 
heeft en dat, alzo, een op straffe van nie
tigheid voorgeschreven pleegvorm niet na
geleefd werd : 

Overwegende · dat, voor d·e eedaf!egging, 
cle formule op straffe van nietigheid voor
geschreven door artikel 155 van het Wet
boek van strafvordering en de aanroeping 
van God alleen substantH~el zijn; dat 
gezegd artikel geen enkele uitwendige 
vorm voor de eedaf!egging bepaalt en dat 
de vormen, door de besluiten van 9 Juni 
1817 en 26 October 1818 voorzien aan
gaande de eed van de Israelieten, niet 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
zijn; 

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

artikel 97 der Grondwet, vari artikel 4 
der wet van 17 April1878 en van cle rech
ten van de verdecliging : 1 o doordat het 
bestreden arrest de vennootschap Coney
Skins heeft veroordeeld als burgerlijk 
verantwoordelijk voor de veroordelingen
ten bate van de Belgisehe Staat, burger
lijke partij, dan wanneer het proces-ver
baal der terechtzitting van 22 Juli 1946 
aan de burgerlijke partij geen akte ver
leent van haar aanstelling tegen de ven
nootschap en dat overigens JVP· Basijn, 
volmaehtdrager van de Belgisehe Staat, 
deze volmacht sleehts tegen verzoeker 
Eugene Sels en niet tegen gezegde ven
nootsehap bezat; 2° doordat het bestreden 
arrest de vennootschap Coney-Skins heeft 
veroordeeld als burgerlijk verantwoor
delijk voor de veroorclelingen tegen de 
beklaagde uitgesproken en dit, zowel ten 
bate van de openbare pattij als van de 
burgerlijke partij, dan wanneer gezegde 
vennootschap zelfs niet geroepen werd 
om zich op de versehoven tereehtzittin
gen te verdecligen; 3° doordat de Belgische 
Staat v66r het militair gerechtshof vol
macht heeft gegeven aan Mr Jacques 
Basijn ten einde tegen de beklaagde Sels 
te conclucleren en dat, in werkelijkheid, 
Mr Marehandise coneludeerde, zonder dat 
de volmacht een indeplaatstelling te zijnen 
bate inhoudt; 4° doordat de ondervraging 
van mevrouw Marthe Adnet door de 
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politie van Charleroi niet ondertekend 
is : 

Over het eerste en het tweede onder
dee!: 

Overwegende dat de aanlegger niet ont
vankelijk is om een middel in te roepen 
welk een andere partij aanbelangt eii 
welk hem vreemd is ; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat de volmacht op 17 Fe

bruari 1947 door de Belgische Staat aan 
JVP' Jacques Basijn afgeleverd, ten einde 
hem v66r het militair gerechtshof te ver
tegenwoordigen in zake van de aanleg
ger, de macht behelst « alle andere advo
caat van zijn keuze in de plaats te stel
len )} ; 

Dat het middel in dit onderdeel in feite 
niet opgaat; 

Over het vierde onderdeel : 
Overwegencle dat de ondervraging van 

een getuige door de politie aan geen en
kele substanW!le of op straf van nietig·
heid voorgeschreven pleegvorm is onder
worpen; dat ze een feitelijk bestanddeel 
van de zaak uitmaakt welke de rechter 
over de grond souverein beoordeelt; 

Dat het middel in rechte niet opgaat; 
Op het vierde middel, schending van 

artikel 97 van de Grondwet en van arti
kel 115 van het Strafwetboek, doordat het 
arrest de aanlegger heeft veroordeeld om 
aan de vijanclen van de Staat hulp ver
schaft te hebben in klecling- of uitrusting
stukken, waarvan hij wist dat zij voor 
militair gebruik bestemd waren, clan wan
neer nit het bestreden arrest blijkt clat 
verzoeker aan de vijancl geen hulp kon 
verschaffen; dat, inclerclaacl, hetzelfcle ar
rest beschikt dat de vijancl het inzicht had 
te kennen geg·even om bij hem ·en door de 
zorgen van zijn onderdanen over te gaan 
tot het bewerken van de in beslag geno
men konijnvellen; dat het de Syndicale 
Kamer van de pelterij is clie aangevraagcl 
heeft om clit werk in Belgie te mogen ver
richten, om de Belgische arbeiders te vl'ij
waren; dat alzo nit het arrest blijkt dat 
de vUaml geen hulp nodig had; dat 
het woord « hulp )) een bijstand betekent 
aan iemand die zich in moeilijkheid be
vinclt of die om cleze bijstand verzoekt; 
dat de strijdigheid van de motieven van 
het arrest gelijkstaat met een gebrek aan 
motieven: 

Overwegencle dat de motieven v_an het 
bestreden arrest, in het middel aange
haald; geen tegenstrijdigheid behelzen; 
dat ze, integendeel, vaststellen dat de 
vijand de kleding- of uitrustingsstukken 
nodig had, vermits hij het voornemen had 
ze bij hein aan een te brt>ngen; dat aanleg
ger, met alzo aan te nemen, ware het 
zelfs op aanzoek van de Syndicale Ka
mer van de pelterij, ze zelf te vervaar
digen en met ze daarna aan de vijand te 
leveren, aan deze laatste 

1 
uitrustingen 

heeft geleverd waarvan hij wist dat zij 
voor militair gebruik bestemd waren, wat 
een hulp uitmaakt; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over de voorziening van Demesmaeker 
Over het eerste middel, schending van 

artikel 115, §§ 1 en 2, van het Strafwet
boek, van artikel 123teT van het Straf
wetboek en van artikel 97 van de Grond
wet doorclat gezegde artikelen de hulp be
teugelen aan de vijanden van de Staat 
verschaft in wapens en in oorlogsmunitie, 
dan wanneer het bestreden arrest in feite 
souverein vaststelt dat de aanlegger aan 
de vijanden van de Staat geen hulp heeft 
verschaft en dat het arrest, ten minste, 
een tegenstrijdigheid in zijn motieven 
vertoont, wat gelijkstaat met een gebrek 
aan motieven : 

Overwegende dat dit middel hetzelfde 
is als het vierde middel door de aanlegger 
Sels ingeroepen ; 

Overwegende dat onderhavig midclel om 
dezelfcle redenen, als deze welke tot ant
woord op het vierde midclel van Sels wer
den gegeven, niet kan aangenomen wor-
den; · 

Over het tweecle middel, schending van 
de rechten van de verdecliging, doordat 
het zittingblacl der terechtzittingen van 
de krijgsraad, tijclens welke Demes
maeker is verschenen, niet toelaat met ze
kerheicl de in de loop van cleze terecht
zittingen opgenomen getuigenverklaringen 
terug samen te stellen; dat het schrap
pingen, onleesbare woorden en weglatin
gen bevat, welke aan clit zittingblacl alle 
bewijskracht ontnemen; clat het militair 
gerechtshof, op bescheiden oorclelencle, clus 
geen voldoende kennis heeft kunnen ne
men van de door de eerste rechter in open
bare terechtzittingen ingewonnen getui
genissen; dat de rechten van de verdecli
ging, dienvolgens, geschonclen werden : 

Overwegencle clat de verklaringen van 
de g·etuigen in de processen-verbaal der 
terechtzittingen van de krijgsraad opge
nomen, zoncler schencling van .de sub
stantH~le pleegvormen, feitelijke elemen
ten van de zaak ziju, waarvan de aanleg
ger kennis had om zijn verdediging v66r 
het militair gerechtshoi' voor te (\ragen; 
clat, daar de aanlegger ze voor deze rechts
macht met volle kennis kon betwisten en 
op de vergissingen en weglatingen of op de 
interpretatie welke daaraan client gege
ven, kon wijzen, de ingeroepen onregelma
tigheden, in de onderstelling dat ze echt 
zijn, geen schending cler rechten van de 
verclediging hebben kunnen uitmaken; 

Overwegencle dat de aanlegger, daar hij 
daarover vo6r het militair gerechtshof 
geen bezwaar heeft gemaakt, niet ontvan
kelijk is ze voor de eerste maal v66r het 
Hof van cassatie in te roepen; 

Over de voorzieningeu te samen; 
Overwegende; voor 't overige, dat de 
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substantiele of op struf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen .werden na
geleefd en dat de beslissingen wettelijk 
zijn; 

II. Aangaande de beslissingen op de vor
dering van de burgerlijke partij gewezen : 

Over de voorziening van Van Beneden : 
Over het tweede middel, schending van 

artikelen 1 en 61 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtspleging, 3, '63; 66, 67 van 
het Wetboek :van strafvordering, 1984 
en1985 van het Burgerlijk Wetboek op de 
lastgeving, cloordat lVIr Basijn de macht 
niet bezat om zich, nameus de Belgisclle 
Staat, burgerlijke partij te stellen tegen 
de aanlegger, de door de Staat afgeleverde 
volmacht aan cc lVlij:nheer de advocaat Van 
Beneden ll gegeven zijnde ; 

Overwegende dat het ingeroepen mid
del, daar het aan de rechter over de grond 
niet voorgelegd werd, niet ontvankelijk is ; 

Over de voorziening van Demesmacker : 
Over het enig middel, schencling van 

artikelen 1 en 2 van het besluit-wet van 
27 Januari 1916, van artikel152, 204 en 217 
van het Wetboek van strafvordering, van 
artikel 1 van het koninklijk besluit van 
8 September 1896, wijzigende de besluiten 
lwudende regeling van het bestuur cler re
gistratie en der domeinen in de provin
den, van artikelen 1317, 1318, 1319 en 
1320 van het Burgerlijk Wetboek, en 97 
van de Grondwet, doordat het bestreden 
arrest de ontvankelijkheid aanneemt van 
het hoger beroep ingesteld door een ambte
naar, die niet de hoedanigheid had de Bel
giselle Staat te vertegenwoordigen en die 
geen llouder was van.een bijzondere vol
macllt, uitgaande van de wettige vertegen
woordiger van de Belgische Staat, ourger
lijke partij. dan wanneer het hoger beroep 
slechts kan ingesteld worden door de 
partij zelf of door een lasthebber, houcler 
van een l;>ijzondere volmacht van de partij, 
welke bij de akte moet gevoegd blijven, en 
doordat de Heer Herremans, die de vol
macht afgeleverd heeft, de titel neemt van 
cUrecteur der. registratie en der domeinen 
in de lastgeving, welke hij de 8 Augustus 
1946 afgeleverd lleeft, zonder de directie 
aan te wijzen welke hem toevertrouwd is 
en zonder te preciseren dat hij onder meer 
in zijn functies de invordering zou hebben 
der .boeten en gerechtskosten, en der ver- · 
schillende toevailige voortbrengsels, dan 
wanneer een clirecteur der registratie de 
Belgische Staat niet vertegenwoordigt, 
dat artikel 1 van het k;oninklijk beslu.it 
van.8 September.1896 hem deze macht niet 
toekent, dat hij, overigens, namens de 
Minister van financien gehandeld heeft en 
niet namens de Staat en dat nit de admi
nistratieve publicaties blijkt dat de Heer 
Herremans. te dien tijde gelast was met 
de tweecle directie van de registratie te 
Brussel en dat slechts de met het zegel 

gelijkgestelde taxes in zijn bevoegdheid 
vielen : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat nit het bestreden ar

rest en nit de stukken van de rechtsple
ging blijkt dat de bestreden akte van ho
ger beroep ondertekend werd namens de 
Belgische Staat door de heer Moinet, hou
der van een bijzonclere volmacht, welke 
hem afgeleverd werd door de lleer Herre
mans, directeur der registratie en der clo
meinen te Brussel ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
de stukken van de rechtApleging interpre
terende, zonder de bewoordingen er van 
te12en te spreken en, dienvolgens, souve
rem vaststelt dat de heer Herremans met 
de betwiste volmacht te geven handelde 
namens en in hoedanigheid van orgaan 
van de Belgische Staat, vertegenwoordigd 
door de Minister van financien · 

Dat het middel in dat onderd~el in feite 
niet opgaat ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de Staat zijn rechten 

v66r het gerecht doet gelden door zijn 
organen, de hoofden van de ministerfele 
departementen, die bijgestaan of verte
genwoordigd zijn door ondergeschikten, 
handelende volgens de bevelen van hun 
meerderen; 

Overwegende dat, in casu, de rechtsple
ging voor de Staat gevoerd worclt door 
de Minister van financien ; 

Dat deze echter zelf niet gehandeld 
heeft, maar dat, nit de volmacht aan de 
inspecteur lVIoinet afgeleverd, blijkt dat 
het de cUrecteur van de registratie Herre
marrs is die, in hoedanigheid van . orgaan 
van de Staat, gehandeld heeft, dit ver
klarende te doen voor en namens de Minis
ter van financien; clat clergelijke verkla
ring juist vermoed worclt tot wanneer het 
tegencleel bewezen is ; 

Overwegende clat de aanlegger clit ver
moeden van juistheid door geen strijclig 
bewijs heeft ontzenuwcl; 

Waaruit volgt dat het middel niet kan 
aangenomen worden ; 

Over de voorzieningen te samen : 
Overwegende dat de aanleggers geen 

enkel miclclel inroepen en clat het Hof er 
van ambtshalve geen opwerpt; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzienin
gen; veroorcleelt de aanleggers tot de 
kosten. 

6 October 1947. - 2• kamer. - Voor
zitte·r, H. Vitry, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - VeTslaggever, H. Giroul. -
Gelijlcluiaende concl~tsie, H. Roger Jans 
sens de Bisthoven, advocaat-generaal. 
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2" KAMER. - 6 October 1947. 

HERZIENING. - NIEUW FElT, - FElT 
_ EEN OMSTANDIGHEID VAN HET MISDRIJF BE

TREFFENDE, ZONDER DAT ER UIT HET BEWIJS 
KAN VOORTSPRUITEN VAN DE ONSCHULD VAN 
VERZOEKER OF VAN DE TOEPASSING VAN EEN 
TE STRENGE STRAFWET. - AANVRAAG NIET 
ONTVANKELIJK. 

Is niet ontvankelijlc, de aanvmag tot her
ziening gesteund op de aanvoe1'ing '!.>an 
een niemv feit, 'Waa1·uit verzoekm· 'Wil 
ajteiden dat een van de omstandigheden 
van de misdaad, 'Waaraan hij we1·d ·sclwl
dig verlclaard, ten onrechte 'Wee1·ho1tden 
'We1·d, clan wanneer er 1tit het be'Wijs 
niet lean voortspntiten van zijn onsclmlcl 
ten opzichte van deze misdaad of van (le 
toepassing van een st1·enge1·e st1·ajwet 
clan clie 'Wellce hij werlcelij k he eft over
treden (1). (Wetboek van strafvorde
ring, art. 443, 3° [wet van 18 Juni1894] .) 

(DEPAUW, T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift, waarbij Lucien Depauw de her
ziening aanvraagt van de veroordeling te 
zijnen laste uitgesproken door het vonnis 
van de Krijgsraad te Verviers van 3 Octo
ber 1946, dat in kmcht van gewijsde ge-
gaan is; . 

Overwegende dat deze aanvraag steunt 
op de bepaling van artikel 443, 3°, van 
het Wetboek van strafvordering, bij de 
wet van 18 Juni 1894 gewijzigd; 

Overwegende dat, opdat een aanvraag 
tot herziening op deze grand kan aange
nonien worden, het nodig is dat, uit het 
nieuw feit of uit de. ingeroepen omstan
digheid, zoals ze aangehaald zijn, schijnt 
te volgen, hetzij de onschuld van de ver
oordeelde, hetzij de toepassing van een 
straf welke de straf of de minimumstraf 
te boven gaat welke de wet stelt op het 
werkelijk gepleegd misdrijf; 

Overwegende dat deze voorwaarde in 
cas·zt niet vervuld is ; 

Overwegende, inderdaad, dat het von
nis, waarvan de herziening aangevraagd 
wordt, de verzoeker schuldig verklaart 
hulp aan de vijand verschaft te hebben; 

Dat uit dit vonnis blijkt dat de over
making aan de heer H... van het verslag 

(1) Zie verbr., 13 Mei 1946 (A1'1'. Ve.·br., 
1946, blz. 17'9; Bull. en PASIC., 1946, I, 190) ; 
verge!. verbr., 2 December 1946 (A1·r. Verb1·., 
1946, biz. 427; Bull. en PASIC., 1946, I, 460) en 
2 Juni 1947 (zie boger, blz. 175; Bull. en PAsrc., 
1947, I; 223) ; zie ook de conclusie ·van het 
openbaa·r ministerie · die het voormeld arrest 
van 2 December 1946 voorafgaat. 

waarvan de aanvraag tot herziening ge
wag maakt, slechts een der omstandig
heden uitmaakt van de enkele misdaad 
ten laste van requestrant weerhouden; 

Dat moest men, met deze laatste. aan
nemen dat deze omstandigheid ten on
rechte door rle rechter gereleveerd werd, 
dan zou deze enkele misdaad nog bewezen 
blijven door de andere elementen in bet 
vonnis aangehaald en door de aanvraag 
tot herziening niet bedoeld ; 

Dat deze aanvraag dus geen aanleiding 
kan geven tot de erkenning ·van de on
scbuld van de veroordeelde; 

Dat, anderzijds, het in bet verzoek
scbrift beweerd feit de toepassing niet me
degebracht heeft van een strengere straf
wet dan die welke door de veroordeelde 
werd overtreden ; 

Om clie redenen, verwerpt het verzoek
scbrift ; veroordeelt de verzoeker tot de 
kosten. 

6 October 1947. - 2° kamer. - Voor
zitter en verslaggever, H. Vitry, raads
beer waarnemend voorzitter. - Gelijk
l1.tidende conclttsie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 6 October 1947. 

1 o JVIIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - J\IIIDDEL OP EEN FEITELIJKE 
BEWERING GESTEUND, - BEWERING TEGEN
GESPROKEN DOOR HET PROCES-VERBAAL VAN 
DE TERECHTZITTING. - J1.1IDDEL DAT GROND
SLAG MIST IN FEITE. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. -· VASTSTELLING VAN DE BLOED
VERWANTSCHAP VAN EEN GETUIGE MET DE BE
TICHTE. - NIET OP STRAF VAN NIETIGHEID 
VOORGESOHREVEN. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - PROCES-VERBAAL VAN DE 
TERECHTZITTING VASTSTELLENDE DAT DE GE
TUIGEN VERKLAARD HEBBEN NOCH BLOEDVER
WANT NOCH AANVERWANT TE ZIJN VAN BE
TICHTE. - ANDERE VERMELDING VAN HET 
PROCES-VERBAAL VASTSTELLENDE DAT DE BE
~'ICHTE DE OOM IS VAN EEN GETUIGE. - TE
GENSTRIJDIGHEID ZONDER UITWER!KING . OP 
DE GELDIGHEID VAN DE BECHTSPLEGING. 

4o MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. -- MIDDEL GESTEUND OP EEN 
KLAARBLIJKELIJK . VERE:EERDE VERMELDING 
VAN HE'r PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHT
ZITTING. - l\1IDDEL .DAT GRONDSLAG MIS~' IN 
FEITE. 

5° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -,ARREST 

'VAN VEROORDELING HET UISDRIJF OMSCHRIJ
VENDE MET DE BEWOORDI!iGEN VAN DE WET. -
GEEN BESLUITEN. -· BE&LISSING WETTELTJK 
GEMOTIVEERD. 
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1° Mist ymndslag in feite, het m·iddel ye
ste~tnd op een feitelijlce bewe1"ing, die 
rloor cle vermelclingen van het pmces
·verbcutl van de terechtzitting van de 
1·echte1· over de groncl wonlt tegenge
spro lcen (1). 

2° Geen enkel wettelijlce bepaling voo1·z·iet 
rle sanctie van cle nietigheirl voor het 
_qebrelc aan vaststelliny van cle bloeclver
wantschap of rle aanverwantschap ·van 
een getuige met beUchte (2). 

3° De tegenstrijcligheirl tttssen cle vermel
rl·ing van het pmces-ve1·baal van de te
·rechtzitt-ing, ve·rmelclenrle clat al rle ge
tttigen ve1"1claa1·rl hebben noch bloedve1'
want noch aanverwant te zijn met de be
t'ichte, en een anclere vermelcling van clit 
zwoces-ve1·baal. vaststellencle flat cle be
tichte rle oom is van een getuige, is zon
de·r witwm·king op de gelcligheicl van de 
rechtspleging (3). 

4° Mist ,qronclslag in feite, het miclclel ge
steuncl op een vennelcling van het 1J1'0-
ces-verbaal van de te1·echtzitting, clie 
het gevolg is tJan een lottter matedele 
verg·iss·inrJ, en cUe, verbetenl zoals het 
behoo1·t, cum rle critielc van het middel 
ontsnapt (4). 

5° Bij geb1·elc cum beslwiten, motiveert de 
1·echte1· ove·r cle gmnd wettelijk de 
schttlrlve1·7cla1"ing, floor in cle termen 
van rle wet, het be.otaan · van cle be
standclelen van het misclrijf vast te 
stellen (5). -

(FROIDECOEUR.) 

ARREST. 

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, de 30 Mei 1947 gewezen door bet 
Militair Gerechtshof, zetelende te Brussel; 

Over het eerste middel, schending van 
artikelen 155, 189 en 317 van het Wet
boek van strafvordering en van artike
len 87, 106 en 173 van het Wetboek van 
strafrechtspleging voor het Ieger te laude. 
doordat : eerste onderdeel, uit het pro
ces-verbaal der terechtzitting van de 
Krijgsraad te Brussel del. 3 December 
1946 blijkt dat de gehoorde getuigen de 
eed hebben afgelegd in de volgende be
woordingen : cc Ik zweer de waarheid te 
zeggen en niets dan de waarheid, zo helpe 

(1) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr., 
18 November 1946 (Bull. en PAsrc., 1946, I, 
420). ' 

(2) X"erbr., 3 Juni 1901 (Bull. en PAsrc., 
19(}1, I, 280) en nota 1. 

(3) Zie hoger, biz. 303, het arrest van zelfde 
datum (Bull. en PAsrc., 1947, I, 394). 

(4) Verbr., 19 Juni 1947 (zie hoger, biz. 217; 
Bull. en PAsrc., 1947, I, 286). 

(5) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr ., 
16 Juni 1947 (Bull. en PASIC., 1947, I, 279). 

me God)), dan wanneer cleze bewoordin
gen niet overeenkomstig zijn met deze 
door de wet vereist; tweede onclerdeel, 
hetzelfcle proces-verbaal vermelclt, na af
Iegging van de eecl, clat de getuigen ver
klaarcl hebben noch bloeclverwant, noch 
aanverw:.mt te zijn met de beklaagden 
noch in hun clienst , te staan, clan wan
neer de tiencle getuige de nich t van 
de aanlegger is; clat het proces-verbaal, 
welk zich onthoudt hierop te wijzen, al
clus .een valse vm~tstelling behelst in zijn 
algemene vermelding van gebrek aan 
bloeclverwantschap; clerde onclercleel, het 
schijnt clat een getuige onclervraagcl zou 
geweest zijn zoncler de vereiste eecl afge
Iegcl te hebben, de rechtspleging van de 
eedafiegging slechts vastgestelcl zijncle 
op de vierde blaclzijcle van het proces
verbaal van 3 December 1946, clan wanneer 
er op de eerste blaclzijde melding wordt 
gemaakt van een getuige : 

Over het eerste onclerdeel : 
Overwegende dat het proces-verbaal 

der terechtzitting, op 3 December 1946 door 
de krijgsraacl gehouclen, vermeldt dat, al
vorens hun verklaringen te doen, de ge
tuigen de volgende eed hebben afgelegd : 
cc Ik zweer de gehele waarheid te zeggen, 
niets dan de waarheid, zo helpe me God )) ; 

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

Over het tweede onclerdeel : 
Overwegende dat nit de verklaring van 

de tiende getuige, Germaine Bister, in het 
proces-verbaal der terechtzitting van 
5 December 1946 opgenomen, blijkt dat 
de aanlegger haar oom is ; 

Overwegende dat geen enkele wetsbe
paling een nietigheid voorziet wanneer de 
bloedverwantschap of aanverwantscbap 
van een getuige met de beticbte niet is 
vastgesteld; 

Overwegencle, anderzijds, dat clerge
lijke vaststelling zoncler belang was be
treffencle de tiende getuige, daar cleze niet 
valt onder het wettelijk verbocl betref
fencle cle bloedverwantschap; 

Dat het alzo aangevoerd gebrek geen 
substanW:\le rechtsvorm aantast en geen 
enkel cler in 't midclel ingeroepen arti
kelen schenclt; 

Dat het micldel, in clit onclerdeel, in 
rechte niet opgaat; 

Over het derde ondercleel : 
Overwegende dat nit het proces-verbaal 

der terechtzitting van 3 December 1946 
blijkt dat geen enkele getuige onder
hoorcl wercl vooraleer de pleegvorm van de 
eedafiegging cler getuigen vastgesteld was, 
het woorcl c< getuige >), well~ op cle eerste 
bladzijde van ]let proces-verbaal voor
komt, er in bij een stoffelijke vergissing 
gebruikt geweest zijncle om de beklaagcle 
aan te duiden tijclens zijn. ondervraging; 

Dat het middel, in clit onclerdeel, in feite 
niet opgaat ; 
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Over het tweede middel, schending van 
artikel 121, alinea 4, van het Strafwet
boek, doordat het bestreden arrest er zich 
bij beperkt vast te stellen dat de aanleg
ger wist dat de verborgene, wegens in
breuken voorzien bij artikelen- 115 en 
118bis van het Strafwetboek, vervolgd was, 
clan wanneer bet had moeten onclerzoeken 
of de publieke vordering tegen de verbor
gen · persoon in werking was .gebracht 
op 't ogenblik wanneer hij geherbergd of 
geholpen werd door de aanlegger : 

Overwegende dat, bij ·gebrek aan conclu
sie door de aanlegger v66r bet- militair 
gerechtsbof genomen, bet bestreden ar
rest wettelijk bet bestaan van bet mis
clrijf in de bewoorclingen van de wet vast-
stelt; . 

Dat bet middel in rechte niet opgaat; 
En overwegende dat -de substantiele of 

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

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

6 October 1947. - 2° kamer. - Voor
zitte1·, H. Vitry, raadsbeer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Giroul. -
Gelijkluiclende conclusie, H. Roger Jans
sens de Bistboven, advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 6 October 1947. 

1o MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - ElSER VEROORDEELD ALS 
DADER VAN EF;N MISDRI.JF DOOR AANZETTING. 
- MIDDEL DAARUIT GENOMEN DAT RET AR
REST DE WEERHOUDEN WIJZE VAN AANZETTING 
NIET NAUWKEURIG ZOU HEBBEN OPGEGEVEN. 
___:_ ARREST OP DE MISDADIGE KUIPER-IJEN OF 
ARGLISTIGHEDEN WI.lZENDE DIE DE AANZET
TING UITMAKEN. - MIDDEL DAT GRONDSLAG 
UIST IN FEITE. 

2° BEWIJS. - AAN DE AKTEN VERSCHUL
DIGDE TROUW. - STRAFZAKEN. - INTER
PRETATIE VAN EEN AKTE VAN HOGER BEROEP. ~ 
INTERPHETATIE MET DE TEHMEN VAN DE AKTE 
VERENIGBAAR. - SOUVEREINE BEOORDELING. 

So BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE REOHTER OVER DE GROND. -
0NDERRIOHTINGEN DIE DE MEDEPLICHTIG
HEID UITMAKEN. - SOUVEREINE BEOORDE
LING. 

1 o JJ1 ist gmnclslag in feite, he't miclclel 
clalint.it genomen clat het an:est eise1· als 
clacle1· van _ een miscl1'ijf ve1·oo1·clelencle 
om e1· 1·echtstreelcs toe te hebben aan
gezet, niet nattwlceudg zou opgegeven 
hebben waa1'in die aanzetting bestoncl, 
clan wanneer het a~Test op cle misdadige 
lcuiperijen of a1·gHstigheden wijst, wellce 

het weerhotLdt als heb bencle cle aanzet
Ung tLitgemaalct. 

2° De 1·echte1· over de groncl ve1·lclaart sott
verein een alcte van hager beroep, in
clien zijn inte1·p1·etatie niet met cle te1·
men van cle alcte onverenigbaa1· is (1). 

so De 1·echter over de gmnd beslist sotL
verein dat gegeven aclviezen en aanmoe
digingen niet de nodige nattwlcetwigheid 
hadden om onclerrichtingen te vm·men 
wellce de medeplichtigheid uitmalcen (2). 
(Strafwetboek, art. 67.) 

(SIMAR EN CONSOORTEN, 
T. BOSCH EN CONSOORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, de 28 April 1947 gewezen door bet 
Militair Gerecbtsbof, zetelencle te Brussel; 

I. Over de voorzieningen van de aan
leggers, betichten : 

A. Aangaande de beslissing op de pu
blieke vorclering gewezen : 

Wat de voorziening van Simar aangaat : 
Over het enig middel, schencling van 

artikel 66 van het Strafwetboek : 1 o door
dat het bestreden arrest, na in zijn be
weegredenen alle claden gepreciseerd te 
hebben welke bet ten laste van de aari
legger weerboudt om de veroordeling te 
staven welke bet uitspreekt, de beticb
ting E bewezen verklaart, zonder dat bet 
mogelijk is te weten op welke wijze de 
aanlegger rechtstreeks tot de misdaacl 
zou aangezet hebben, clan wanneer arti
kel 66 van het Strafwetboek beperkend 
de wijzen aanduidt volgens welke deze 
aanzetting moet geschieden, zodat de be
slissing niet wettelijk gemotiveerd is; 
2° doordat niets in het dossier, noch in de 
beweegredenen van het arrest, betrekking 
heeft op de alinea's 2 en S van artikel 66 
van het Strafwetboek, betreffencle de 
moord van de beer Bosch : 

Over bet eerste tmclerdeel : 
Overwegende dat _bet bestreden arrest, 

na omstandig gewezen te hebben op de 
daden van deelneming van de aanlegger 
aan de misdaad waarvoor hij veroordeeld 
werd, verklaart : dat, uit dit gebeel van 
getuigenisseiL en van feiten met de ge
beurtenis zelf samengebracbt, blijkt, dat 
Simar, met zicb in verbinding te stel
len met bet een of ander lid van de staf 
van Rex, recbtstreeks aangezet heeft tot 
de moord van de beer Bosch, ten onrecbte 
voorgesteld als zedelijk verantwoordelijk 

'voor de terecbtstelling van Lalmand; dat 

(1) Verbr., 3 Juni 1947 (zie boger, blz, 184; 
Bull. en PASIC., 1947, I, 235). 

(2) Zie verbr., 26 Januari 1903 (Bull . . en 
PASIC., 1903, I, 94). 
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niets, inderdaad, aan Simar en aan zijn 
medebetichten heeft toegelaten te den
ken, zoals ze het uitdrukten tijdens deze 
gesprekken, dnt de heer Bosch deel gena
men had aan de beslissing om Lalmand 
terecht te stellen )) ; 

Overwegende dat uit deze vaststellin
gen blijkt dat de daad van deelneming, 
ten laste van de aanlegger weerhouden, 
deze is van rechtstreeks tot de misdaad 
aangezet te hebben door misdadige kui
perijen of arglistigheden, deze kuiperijen 
hierin bestaande de agent in dwaling te 
brengen, aangaancle een feit, om hem aan 
te zetten de misclaacl te plegen, te weten 
met wetens ten onrechte heer Bosch voor 
te stellen als verantwoordelijk voor de 1 
terechtstelling van Lalmancl; 

Dat het miclclel, in clit onclercleel, in feite 
niet opgaat; 

Over het tweecle ondercleel : 
Overwegencle clat het bestreden arrest, 

zijn beslissing op artikel 66, alinea 4, 
van het Strafwetboek gemotiveercl heb
bende, ze niet moest rechtvaarcligen op 
groncl van alinea's 2 en 3 van hetzelfde 
artikel; 

Dat het middel in rechte niet opgaat; 
Over de voorzieningen samen : 
Overwegencle clat de substantHlle of op 

straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefcl en clat de 
beslissing wettelijk is ; 

B. 'Aangaande de beslissing op de vor
cleringen van de burgerlijke partijen ge
wezen: 

Overwegencle dat de aanleggers tot sta
ving van hlm voorzieningen geen enkel 
micldel inroepen en clat het Hof er van 
ambtshalve geen opwerpt; 

II. Over de voorziening van de aanleg
sters, burgerlijke partijen : 

Overwegencle d.at nit d.e memorie neer
gelegd door de aanlegsters blijkt clat hun 
voorziening beperkt is tot de beslissing 
tegen de betichten Defrenne, Lenoir, Ros
selaers, Desmeth, Declaeclt en Lallemancl 
gewezen; 

Over het. eerste miclclel, schencling van 
artikel 202 van het Wetboek van straf
vorclering en van artikel 1319 en 1320 van 
het Burgerlijk Wetboek, cloorclat het be
streclen arrest met het vonnis te wijzigen, 
welk de beklaagden Emma Declaeclt en 
Maria Lallemancl veroorcleelcle om aan de 
aaniegsters schadevergoeclingen te beta
len, het geloof heeft miskencl dat client 
gehecht aan de akten van boger beroep 
welke deze beklaagclen haclden beperkt tot 
de strafveroorclelingen : 

Overwegencle clat het bestreclen arrest 
met de akten van hoger beroep van de 
beklaagclen Declaedt en Lallemancl. zoncler 
de bewoorclingen er van tegen te spreken 
en, dienvolgens, souverein te interprete
ren, wettelijk heeft kunnen be:Slissen clat 

cleze hogere beroepen gericht waren tegen 
de beslissing gewezen, zowel op cle vorcle
ringen van de burgerlijke partijen, als op 
de publieke vordering; 

Dat het midclel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweed.e midclel, schencling van 
artikel 67 van het Strafwetboek, cloorcla:t 
het bestreden arrest ten onrechte gewei
gerd heeft de door zekere verweerders ge
geven adviezen en de aanmoecligingen ge
geven door Emma Declaeclt, als claden van 
mecleplichtigheicl te beschouwen, clan wan
neer cleze aclviezen en aanmoecligingen 
als onclerrichtingen moesten aangezien 
worden: 

Overwegencle clat het bestreden arrest in 
hoofcle van de in 't micldel becloelcle ver
weerclers geen enkel feit releveert welk 
een daad van cleelneming aan de misclaacl 
van de mom·cl op heer Bosch uitmaakt; clat 
het, integendeel, vaststelt dat de door de 
verweerders geuitte aclviezen of aanmoe
rligingen, omdat ze niet met de nodige 
nauwkeurigheid aan de materiele uitvoer
ders van de misdaad gegeven werclen, de 
onclerrichtingen niet kunnen uitmaken 
welke vermelcl zijn in alinea 2 van arti
kel 67 van het Strafwetboek; 

Dat dergelijke beoordeling der feiten 
van de zaak souverein is; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende clat de aanlegsters geen 
ancler micldel inroepen tot staving van hun 
voorziening en clat het Hof er van ambts
halve geen opwerpt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
nirigen van de aanleggers, betichten, en 
veroordeelt ze tot de kosten ; verwerpt de 
voorziening van de aanlegsters, burger
lijke partijen, en veroorcleelt ze tot de 
kosten, alsook tot een enkele vergoecling 
van 150 frank jegens de verweerclers 
waartegen de voorziening is gericht. 

6 October 1947. - 2• kainer. - Voor
zitte1·, H. Vitry, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Giroul. -
GelijlGlttidende conclttsic, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, aclvocaat-generaal. 

1" KAMER. - 9 October 1947. 

1° VOORZIEJNING IN VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL VER
SCHEIDENE BEZWAREN OMVATTEND. - BE
ZWARICN WELKE SLECHTS ONDERDELEN VAN EEN 
ZELFDE MIDDEL UITMAKEN. - GESCHONDEN 
WETSBEPALINGEN AANGEDUID ZONDER ONDER
SCHEID TUSSEN DE ONDERDELEN VAN HET MID
DEL. __:___ MID DEL ONTV ANKELIJK. 

2° HOGER BEROEP. ~ BURGERLIJKE ZA
KEN. - ROEKELOOS EN TERGEND HOGEJ\ BE-
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ROEP. - VEROORDELING TOT SCHADEVERGOE
UING. - FElT BESTAANDE IN HET NlET-BETE
KENEN VAN EEN HOGER BEROEP AAN AL DE IN 
DE ZAAK BETROKKEN PARTIJEN. - MAAKT OP 
ZICH ZELF GEEN ONGEOORLOOFDE DAAD UIT, 

3o VERBREKING. - BEVOEGDHEID. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - 0NGE00RLOOFDE 
DAAD. - 0MSCHRIJVING DOOR DE RECHTER 
OVER DE GROND. - TOEZICHT VAN HET HOF. 

1 o W annee1· Vfwscheidene in een voil1'zie
ning in b~wgel'lijlce zaken aangevoe1·de 
bezwa1·en niet verschillende middelen 
witmalcen, doch onderdelen van een 
zelfde rniddel, vereist a1·tilcel 9 van de 
wet van 25 F'ebruari 1925 niet dat de 
wetsbepalingen afzonderlijlc voor ellc
een van de gl'ieven zouden aanged7tid 
worde% · (1). 

2° Het feit aileen (lat be1·oeper zijn hoge1· 
be1·oep niet aan al de in de zaalc betl-ok
lcen pa1·tijen betekend heeft, maalct geen 
ongeool'loofde daad 7iit, die een ve1·om·
(lf!ling tot schadevergoeding 1·echtvaa1·
digt ·wegens 1'0elceloos en tergend hoge1· 
beroep (2) . 

3o 1Vanneer de ,·echte1· over de g1·ond een 
feit omschrijft dat hij als ongeoorloofde 
(laad qualificeert, is het hot bevoegd om 
na te gaan of deze daad de bestandde
len van een ongeoorloofde daad om
vat (3). 

(ROELANDTS, T. KERCKHOFS.) 

ARHEST, 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, door het Hof van heroep te Gent 
op 2 .Juli 1945 gewezen: 

Over het enig middel, schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 1382, 1217, 
1218, 1220, 1221, 1319, 1320 en 1321 van het 
Bnrgerlijk Wetboek, 443, 444 en 451 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsple
ging, 21 en 33 van de wet dd. 25 Maari 
1876, doordat het bestreden arrest de aan
legger in verbreking veroordeeld heeft om 

(1) Het gaat er anders om wanneer de ver
scheidene -bezwaren verschillende middelen uit
maken (verbr., 28 November 1935, Bull. en 
PASIC., 1936, I, 69; 9 Januari 1936, ibid., 1936, 
I, 110; 17 en 31 Maart 1938, ibid., 1938, I, 92 
en 124). 

(2) Over het begrip' van roekeloos en tergend 
boger beroep, raadpl. JossERAND, De l'esp1it des 
lois et de leur relativite, 2' dr., n' 53; verbr., 
15 Mei 1941 (Bull. en PASIC., 1941, I, 192); 
Fr. verbr., 27 Januari 1931 (Dall. per., 1931, 
1, 165) en 6 November 1946 (Dall. hebd., 1947, 
2, 49). 

(3) Raadpl. verbr., 20 October 1927 (Bull. en 
PAsrc., 1927, I, 310); 21 Januari 1937 (ibid., 
1937, I, 23), alsook de nota 3 onder verbr., 
9 Mei 1939 (ibid., 1939, r; 235). 

aan de verweerder een som van 5.000 fr. 
te betalen ten titel van schadevergoeding, 
dan wanneer het ten laste van de aanleg
ger op geen enkele font wijst; doordat het 
bestreden arrest, om de veroordeling tot 
de schadevergoeding, welke het uitspreekt, 
te rechtvaardigen, beslist : « Overwegende 
cla t al de betwistingen door appelant 
voorgebracht de vereffening der onregel
matige vennootschap betreffen en dus 
Wellekens evenals geintimeerde aanbelan
gen; dat Roelants met zijn verhaal ann 
w ellekens niet te betekenen, aJhoewel zij 
in eerste aanleg tegen elkander stelling 
hadden genomen, aan het hof niet heeft 
toegelaten deze betwistingen werkdadig 
te beslechten, waren zij gegrond geweest, 
en, in afwezigheid van Wellekens, de re
kening tussen pnrtijen behoorlijk op te 
maken; dat het hoger beroep, in deze om
standigheden, als tergend en roekeloos 
voorkomt en de nit clien hoofde aange
vraagde schadevergoeding als rechtmatig 
voorkomt en toegekend mag worden)), 
doordat het bestreden arrest, de trouw 
schenclende die ann de conclnsies van par
tijen en aan het inleidend exploot van 
aanlegger verschnldigd is, geweigerd heeft 
zekere betwistingen te onderzoeken welke 
voorgelegd waren, onder voorwenclsel clat 
ze de partij W ellekens aanbelangden, die 

_in de zaak niet geroepen was, jegens 
welke het vonnis in kracht van gewijsde 
was gegaan, omdathet op 6 Juni 1944 op 
verzoek van Kerckhofs aan Wellekens be
tekend werd, clan wanneer het nooit be
tekend werd door Roelants a an Welle
kens en dan wanneer het nochtans over 
een ondeelbare stof gaat : -

Over de ontvankelijkheid van het mid
del :-

Overwegende dat verweerder in verbre
king opwerpt dat het middel niet ontvan
kelijk is, bij gemis aan nauwkenrigheid,. 
om reden clat in een zelfcle middel uiteen
lopenc1e oezwaren verenigcl zijil, zonc1er 
dat een onclerscheifl gemaakt wordt tussen 
de wetsbepalingen - van meest uiteenlo
pencle aard ; 

Overwegencle clat het midflel in twee 
onc1erdelen kan verdeelcl worden; 

Dat het eerste onc1erdeel aan het be
streden arrest verwijt dat het, ingaanc1e 
op de wec1ereis door verweerder ingesteld, 
de veroorcleling tot schuc1evergoeding we
gens roekeloos en tergend hoger beroep ge
steund heeft op het feit dat aanlegger zijn 
verhaal a an W ellekens niet heeft bete
kerid, alhoewel heiden tegen elkander stel
ling hadden genomen, dan wanneer het 
gebrek aan betekening van het beroep 
geen font uitmaakt in de zin van arti
kel 1382 van het Bnrgerlijk W etboek ; 

Dat het tweecle onderdeel het bestrec1en 
arrest hekelt omdat het, op grond van dit 
gebrek aan betekening van het hoger be
roep aan de partij W ellekens, geweigercl 
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heeft zekere betwistingen te onderzoeken 
onder voorwendsel dat ze Wellekens aan
belangden die in de zaak niet geroepen 
was· 
O~erwegende dat, dienvolgens, in tegen

stelling met de bewering van verweerder, 
er een nauw verband bestaat tussen de 
twee onderdelen en dat de wetsbepalingen, 
die zouden geschonden zijn geweest, in het 
middel aangeduid zijn; 

-Dat, derhalve, de grond van niet-ontvan
kelijkheid niet kan aangenomen worden ; 

Over het eerste onderdeel van het mid
del : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist : « dat Roelandts, met zijn verhaal 
a an W ellekens niet te betekenen ... , a an het 
hof niet heeft toegelaten de betwistingen 
werkcladig te beslechten ... en in afwezig
heid van Wellekens, de rekeningen tussen 
partijen behoorlijk op te maken; dat het 
boger beroep, in deze omstandigheden, als 
tergend en roekeloos voorkomt ll; 

Dat aldus de bestreclen beslissing het 
tergencl en roekeloos karakter van het 
boger beroep af!eidt uit het gebrek aan 
betelwning van het beroep door aanlegger 
in verbreking aan Wellekens; 

Overwegende dat, wei is waar, de rech
ter het roekeloos en tergend karakter van 
een hoger beroep in feite souverein beoor
deelt; 

Dat echter .een veroordeling wegens roe
keloos en tergend hoger beroep op arti
kel1382 van het Burgerlijk Wetboek moet 
gegrond zijn en, dus, een onrechtmatige 
daad of een -font onderstelt; 

Dat, dienvolgens, wanneer de rechter 
over de groncl het feit beschrijft waaruit 
hij het roekeloos en tergend karakter van 
het hoger beroep af!eidt, het Hof van ver
breking bevoegd is om na te -gaan of clit 
feit de bestanddelen verenigt van een we
derrechtelijke daad; 

Overwegende dat het enkel gebrek aan 
betekening van het beroep aan al de be
trokken partijen geen wederrechtelijke 
daacl is, claar het in principe aan beroe
per vrij staat zijn verhaal tot een of meer 
van de ·partijen te beperken; 

Dat, clerhalve, het bestreden arrest, in 
zover het over de wedereis uitspraak doet, 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek 
geschonden heeft; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat, in strijd met het

geen in het middel wordt beweerd, het 
arrest al de bij het hof vail beroep ann
hanging gemaakte betwistingen heeft be-
slecht; -

Dat, aldus, clit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist ; 

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
beslissing in zover zij over de wedereis 
uitspraak doet; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat onderhavig 
arrest zal overgeschreven worden in cle 

registers van de griffie van het Hof van 
beroep te Gent en dat melding er van zal 
gemaakt worden op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing; veroor
cleelt ieder der partijen tot de helft der 
kosten; verwijst de zaak alclus beperkt 
naa1; het Hof van beroep te Brussel. 

9 October 1947. - 1e kamer. - Voo1·zit
te1· en ve1·slaggever, H. Soenens, eerste 
voorzitter. - Gelijlcltddende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de '.fermicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Res
teau en Veldekens. 

1" KAMEJR. - 9 October 1947. 

OORLOG. - BEZE'l'TING VAN HE'l' NA'l'IONAAL 
GRONDGEBIED DOOR DE VIJAND. - CONVENTIE 
VAN DEN HAAG VAN 18 OCTOBER 1907. -
BIJGEVOEGD REGLEMENT. - AR'l'IKEL 52. -
<< 0PEISINGEN VAN DE GEMEEN'l'EN GEEIS'l' ll. 

- BETEKENIS VAN DEZE TERMEN. 

In arUlcel 52 van het- reglement gevoegd 
b·ij de Oonventie van Den Haag van 
18 Octobe-r 1907, goedgekmtrd door de 
wet van 25 }JI[e-i 1910, bedoelen de W001'
clen « ope·isingen van de gemeenten ge
ei'st ll cle opeisingen, door de bezettm·, 
ten lnste gele,qd vMt cle gemeente zelf, 
en welke deze gebetwlijlc tttssen cle 
i1HV01W1'S venleelt, die ze te hn1·er ont
lftsting ttitvoeren; zij bet1·etJen geen 
opeisingen-, waarbij cle bezette1· zelf een 
pe1·soon treft of een bepaald onroerend 
goecl, al was de gemeente gelast clit opei
s·ingsbevel van de bezetter nan belang
hebbende ove1· te malcen. 

(STAD VILVOORDE, 'l'. VAN ROY.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2 April 1946 gewezen door de 
Rechtbailk van eerste aanleg te Brussel; 

Over het enig middel, schending van 
artikelen 1 en 3 van het besluit-wet van 
31 October 1944 betreffende de betaling 
van de logiesopeisingeu geclaan door de 
bezetter, en, voor zoveel nodig, van de wet 
van 25 Mei 1910, houclende goedkeuring 
van de Conventie van Den Haag van 
18 October 1907, en, meer bepaaldelijk, 
van artikel 52 clezer conventie, doordat 
cle rechtbank zich bevoegd verklaarcl heeft 
om over een vorclering der vetweerclers 
nit te spreken, strekkende tot veroorcle
ling. van eiseres in verbreking tot een 
schaclevergoeding wegens huurscl1acle, 
aangericht aan een huis dat zij opgeeist 
had ten behoeve van het Duitse leger, dan 
wanneer het besluit-wet van 31 October 
1944, die de toestancl cler opgeeisten regelt, 
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overeenkomstig artikel 52 der Conventie 
van Den Haag, aan de eigenaars geen 
burgerlijk recht erkent wegens dergelijke 
opeising, wier last alleen op de bezetter 
berust, en hun alleen toelaat zich tot het 
lVIinisterie van financien te wenden die de 
zaak clan aclministratief regelt : 

Overwegencle clat het bestreclen vonnis 
de door verweerders ingestelde vordering 
ontvankelijk verldaard heeft om de en
kele reden dat artikel 52 van het regle
ment gevoegd bij de Conventie van Den 
Haag, goeclgekeurd door cle wet van 
25 Mei 1910, uitdrukkelijk de opeising, 
door de bezetter, van de gemeenten voor
ziet voor de noodwendigheden van het 
bezettingsleger ·; 

Overwegende clat het vonnis vaststelt 
dat het, in de zaak, niet schijnt dat de 
gemeente zelf de kens . heeft gedaan van 
het eigendom dat voor de vijandelijke 
inkwartiering opgevorderd werd; 

Overwegende dat, daar de bezetter zelf 
als voorwerp van zijn opeising het genot 
van het eigendom van verweerders aan
duidde, de gemeente dan enkel . tussen
kwam om aan verweerders dat opeisings
bevel over te maken ; 

Dat, aldus, uit de vaststellingen zelf van 
het vonnis blijkt dat er geen spraak was 
van « opeising van de gemeente >>, in de 
zin van het in het vonnis ingeroepen arti
kel 52, opeising welke de gemeente, op 
haar beurt, te harer outlasting zou doen 
uitvoeren hebben door een van haar in
woners daartoe door haar aangeduid, doch 
wel van een opeising, door de bezetter 
zelf, van het eigendom van verweerders; 

Dat het vonnis, dus, de bepaling heeft 
geschonden welke · het beweert toe te 
passen; 

Om cUe redenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de registers 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel en dat melding er van zal ge
maakt worden op de kant van de vernie
tigde beslissing; veroordeelt verweerders 
tot de kosten; verwijst de zaak naar de 
Rechtbnnk van eerste aanleg te Mechelen. 

9 October 1947. - 1e kamer. - VoonJit
ter, H. Soenens, eerste voorzitter. - Ver
slctggevei·, H. Fontaine. - Gelijlcl1ddende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, eerste advocaat-generaaL - Plei
tei', H. Van Leynseele. 

1• KAMER. - 9 October 1947. 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- AFSTAND, - .BURGERLIJRE ZAREN. -
DECRE1'EMEN1'. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
~ BURGERLIJRE ZAREN, - VOORZIENING 

TEGEN TWEE VERWEERDERS. - AFSTAND AL· 
LEEN AAN DE EERSTE VERWEERDER BETEREND. 
- TWEEDE VERWEERDER VOOR DE REOHTER 
OVER DE GROND GEDAGVAARD TEN EINDE GE
MEENVERRLARING VAN· VONNIS. - REOHTER 
OVER DE GROND DIE HET VONNIS GEMEEN HEEF'l' 
VERRLAARD. - VOORZIENING ZONDER BELANG 
GEWORDEN TEN GEVOLGE VAN DE AFSTAND VAN 
m~ VOORZIENING TEGEN DE EERSTE VERWEER
DER. 

1 o Op zicht van de alcte waarbij een advo
caat bij het Hot van verbreking, daar
toe gemacht,igd, namens eise1· ve1·klaa1·t 
atstancl te doen van een in burgerlijke. 

. zalwn 1:ngestelde voo·rziening, clecretee1·t 
het Hot cle atstancl van deze voo1·z·ie
ning (1). 

2° W ann.eer de eise1· zich tegen twee ve1·
weenlers heett voorzien, en dan alleen 
van de voo1·ziening ingestelcl tegen cle 
ee1·ste atstancl heett geclcwn, clan wan
neer het besti'eden vonnis z·ich er toe 
beperlct wat de tweecle verweenle-r be
tmtt, te ve·r lclaren, op cle te clien eincle 
cloo1· eiser betekencle da.gvaanling, dat de 
{levelcle beslissing aan deze ve1·weenle-r 
gemeen is, wo1·dt cle tegen hem ingestelcle 
voo1·ziening zonde1· belang, ten gevolge 
van de atstand van de voorziening tegen 
de eerste verwee1·der. 

(BELGISOHE STAAT, T. N. V. ((UNION 
MARGARINIERE BELGE >>.) 

ARREST. 

HI<JT HOF; - Ge1et ·op het bestreden 
vonnis, op 19 October 1946 door de Recht
bank van eerste aanleg te Dendermonde 
op tegenspraak gewezen; 

I. Wat de voorziening betreft gericht 
tegen de naamloze vennootschap << Union 
lVIargariniere >> : 

Overwegende dat de Belgische Staat, 
vertegenwoord·igd door de Heer Minister 
van landsverdediging, in April 1947 ver
klaard heeft dat hij van de door hem te
gen de verwerende vennootschap inge
stelde voorziening afstand dqet; 

II. Wat de tegen Joseph Van der Sti
chelen gerichte voorziening betreft : 

Overwegende dat het bestreden beschik
kend gedeelte, op verzoek van de Bel
giselle Staat, zich er bij beperkt cle je
gens de naamloze vennootschap << Union 
Margariniere beige» gewezen beslissing 
aan verweerder Van der Stichelen ge
meen te verklaren; 

Dat de voorziening van de Staat, tegen 
dat beschikkencl gedeelte aileen gericht, 
bij gebrek a an belang. niet ()ntvankelijk is ; 

(1) Verbr., 4 April 1946 (Bull. en PAsrc., 
1946, I, 133). 
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Om die redenen, decreteert de afstand 
van de tegen de naamloze vennootschap 
<<Union 1\'Iargariniere belge » ingestelcle 
voorziening_; verwerpt de tegen Joseph 
Van der Stichelen ingestelcle voorziening ; 
veroorcleelt aanlegger tot de kosten en tot 
een vergoecling van 150 frank jegens elke 
verweercler .. 

9 October 1947. - 1:• kamer. - Voo1·zit
ter, H. Soenens, eerste voorzitter. - Ver
slaggeve1·, H. Bail. - Gelijkltiidende con- . 
cl'!tsie, H .. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste aclvocaat-generaal. Pleiters, 
HH. Resteau en 1\'Iarcq. 

2• KAMER. - 13 October 1947. 

VERKEER. - V ASTSTELLING DAT EEN OPEN
BARE WEG.'VERDER LOOP'!' DAN .EEN AANSLUI
TING. - VASTSTELLING OP FEITELIJKE OBJEC
TIEVE ELEMENTEN GESTEUND. - WETTELIJK
HEID. 

De rechter ove1· de g1·ond lean, om vast te 
stellen dctt een openbaTe weg venle1· 
loopt clan een aansl'liiting, wetteUjlc tei
telijke objectieve elementen inmepen die 
cle lirtging van de plaats _ betretfen (1). 

(MAIRESSE, T. WlLLEMAN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
vonnis, op 27 Maart 1947 gewezen door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Antwer
pen, zetelende in graad van hoger beroep; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de publieke vorde
ring tegen de aanlegger ingesteld : 

Overwegencle dat de substantiele of op 
straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefcl en dat 
de . beslissing overeenkomstig de wet is; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de eis van de aan
legger, burgerlijke partij : 

Over het eerste micldel, schending van 
artikel 51, § 2, van het koninklijk besluit 
van 1 Februari 1934, cloordat het bestre
den vonnis beslist << dat enkel de topo
grafische gegevens kunnen in aanmerking 
komen in het beoordelen van de voorrang 
die aan zekere wegen ten overstaan van 
andere client verleend; .. . dat het clrukke 
verkeer of de belangrijkheicl van de ver-

(1) Verbr., 5 Maart 1940 (A1T. Ye1·br., 1940,. 
blz. 26; Bull. en PASIC., 1940, I, 71); 7 October 
1942 (An·. Yerbr., 1942, blz. 113; Bull. en 
PAsiC., 1942, I, 221) en de nota 2 onder verbr., 
10 Mei 1938 (Bull. en PASIC., 1938, I, 161). 

binding niet de aard van onclergeschikt
heid van een weg kan verancleren ... dat, 
volgens het plaatselijk uitzicht van het on
geval, de Turnhoutsebaan in winkel
haak uitloopt op de Buurtspoorweglei; dat 
er, clerhalve, aan deze laatste een voor
rang ·client toegekend op eerstgenoemdc », 
terwijl, inclien de rechter over de grond 
bevoegclheid bezit om zich in feite en sou:
verein er over uit te spreken of een open
bare weg al dan niet voortloopt voorbij de 
verbincling, hij tot dat uitspreken niet 
mag overgaan, door zich te steunen op 
een beginsel clat niet overeenstemt met 
het wettelijk begrip van openbare weg 
die zich niet voortzet aan de overzijde der 
verbinding, te weten, clat « enkel de to
pografische gegevens kunnen in aanmer
king komen in het beoordelen van de 
voorrang >> : 

Overwegende clat het bestreclen vonnis, 
om te beslissen dat de weg door aanlegger 
bereclen niet vercler loopt clan de aan
sluiting, zich steunt op objectieve elemen
ten betreffende de Jigging cler plaats en, 
bijgevolg, de in het miclclel ingeroepen 
wetsbepaling niet heeft geschonclen; 

Waaruit volgt clat het miclclel in rechte 
ongegrond is ; 

Over het tweecle micldel, « schencling van 
artikel 97 van de Gronclwef en, voor zover 
noclig, van artikelen 52, 2°, en 53, 1, B, 
van het koninklijk besluit van 1 Februari 
1934, cloordat de bestreclen beslissing niet 
antwoorclt op de door aanlegger genomen 
conclusie die zegde, om zijn voorrangs
recht op doortocht te bewijzen, dat er 

. kilometerpalen met rode kop bestonclen 
op de weg die hij volgde en deze meer 
clan een baan omvatte, op een waarvan 
een spoorbaan lag » : 

Overwegende clat, door vast te stellen 
clat het ongeval zich bij een aansluiting 
voordeecl, en clat op clergelijke plaats de 
door aanlegger bereclen baan in iecler geval 
als secundair diencle aangezien te worden 
luiclens artikel 51, 2°, van het koninklijk 
besluit van 1 Februari 1934, het bestreden 
vonnis impliciet als niet clienencl heeft 
verworpen de verdecligingsmiclclelen afge
leicl door aalilegger nit artikelen 53, 1, B, 
en 52, 2°, van voormelcl koninklijk be
sluit; waaruit volgt dat het miclclel feite
lijke gronclslag mist ; 

Over het dercle midclel, schencling van 
artikel 97 van de Grondwet en, voor zover 
als no dig, van artikelen 51, 52 en 53 van 
het koninklijk besluit van 1 Februari 1934, 
cloordat het bestreden vonnis beslist dat 
« volgens het plaatselijk nitzicht van het 
ongeval, de Turnhoutsebaan in winkel
haak uitloopt op de Buurtspoorweglei ; 
clat er, clerhalve, aan . deze laatste een 
voorrang client toegekend op eerstge
noemde, zodat de betichting ten laste van 
eerste betichte niet bewezen is », wanneer 
de aard van hoofdweg van een baan .niet 
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afhangt van het secundair karakter van 
een andere baan, maar van het bestaan 
van de voorwaarden bepaald in het regle
ment op de verkeerspolitie : 

Overwegimde dat het bestreden vonnis 
geenszins, zoals het middel het beweert, 
de aard van hoofclweg van de 'Buurt
spoorweglei, bereden door verweerder, 
af!eiclt uit de enkele omstandigheid dat 
de Turnhoutsebaan, bereden door aanleg
ger, niet vercler dan de aansluiting loopt; 
dat het bestreden vonnis wel bepaald 
vaststelt : enerzijds, dat de Turnhoutse
baan niet verder dan de aansluiting loopt, 
en, anclerzijcls, dat de Buurtspoorweglei, 
op welke de Turnhoutsebaan uitloopt, 
vercler loopt dan deze aansluiting; 

Waaruit volgt dat het midclel feitelijke 
grondslag mist ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en tot een vergoeding van 150 frank je-
gens de verweerder. · 

13 October 1947. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, raadsheer waarne
mend voorzitter. ~ Ve1·slaggeve1·, H. de 
Clippele. GeZijlclniflende concl~tsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 13 October 1947. 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
l'ERSONEN BEVOEGD OM ZIOH TE · VOORZlEN; 
- STRAFZAREN. ~ ARREST VAN VEROORDE
LING DAT EEN VERBEURDVERKLARING UlT
SPREEKT. ~-ElSER BEWERENDE DAT DE VER
BEURDVERKLARlNG NlET KON UlTGESPROKEN 
WORDEN. - VERBEURDVERKLARlNG NlET TEN 
LASTE VAN ElSER UlTGESPROKEN. - ElSER 1 
ONBEVOEGD. 

Is onbevoegd om een voo1·ziening in te 
stellen, aanvoerende dat een a1·rest on
wetteZijlc een verbenrdve1"1cla1·ing heeft 
ttitgespmlcen.. de eise1· cUe geen partij 
is geweest in de aanleg die het arrest 

· voomfgaat, tenzij ~tit dit laatste blijkt 
of ttit st~tklcen van de 1·echtspleging 
waamp het Hot- acht kan slaan, dat 
eise1· e·igenaa1· is van de ve1·be~t1'dVe1·
klaarde zaak, of dat gezegde verbe~wd
ve1'kla1"ing, geheel of ten dele, te zijnen 
taste werd ~titgesp1·oken (1). 

(1) Wanneer het arrest ten laste van eiser 
een verbeurdverklaring uitspreekt, is deze be
voegd, mits eerbiediging van de regelen betref
fende de termijnen van voorziening, om zich 
tegen het arrest te voorzien, zelfs indien hij 
geen partij is geweest in de aanleg welke dit 
Iaatste afsluit (verbr., 24 Maart en 12 Mei 1947, 

{BEUSELlNCK EN HERNOU.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 26 April en 29 Mei 1947 door 
het Hof van beroep te Gent gewezen; 

I. Over de voorziening van Beuselinck 
tegen het arrest del. 29 Mei 1947 : 

Overwegende dat de substantH\le of op 
straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en clat 
de beslissing overeenkomstig de wet is; 

II. Over de voorziening van Hernon te
gen het arrest dd. 26 April 1947 : 

A. Voor zover het arrest de .aanlegger 
ontslaat van de tegen hem ingestelde ver-
volging: , 

Ove;rwegencle dat de voorziening niet 
ontvankelijk is bij gebrek aan belang ; 

B. Voor zover het arrest, na een mede
betichte te hebben veroordeeld wegens inc 
breuk op artikel 2 van de wet dd. 24 Oc" 
tober 1902, de bij artikel 6 van gezegde 
wet voorziene verbeurdverklaring uit
spi'eekt: 

Overwegencle dat, noch uit het bestreden 
arrest; noch uit enig stuk cler rechtsple
ging waarop het Hof acht kan slaan, 
blijkt dat de verbeurdverklaarde zaken ei
gendom waren van de aanlegger, of dat 
gezegde verbeurdvel,'klaring geheel of ten 

· dele te zijnen Jaste zou uitgesproken zijn 
geweest; 

Dat daaruit volgt dat de aanlegger geen 
hoedanigheid heeft om zich te voorzien 
tegen daf punt van het beschikkend ge
deelte; 

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

13 October 1947. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, raadsheer waarne
mend· voorzitter. - Ve1·slaggeve1·; H. de 
Cocqueau des Mottes. __: Gelijlcluide1tde 
conchtsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
eerste advocaat-generaal. Pleite1·, 
H. Hims (van de Balie bij het Hof van 
beroep te Gent). 

2e KAMER. - 13 October 1947. 

~IIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - MIDDEL HET ARREST VER
WlJTENDE EEN BEPAALDE VASTSTELLING NIET TE 

zie hoger, biz. 93 en 155; Bull. en PASIC., 1947, 
I, 123 en 198, alsook de conclusie van het open
baar ministerie v66r die twee arresten in Bull. 
en PASIC.). 



~ 318 

DOEN.- VASTSTELLING DOOR HET ARREST. -
MIDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN FEI'l'E. 

M·ist rrrondslag in teite, het 'middel, het 
a1Te8t verwijtende een beklaagde we
gens aangifte aan de vijancl vemonleeld 
te hebben, zoncle·r vast. te stellen dat cle 
nan.qegeven persoon het ·voo1·we1·1J is 
geweest vnn vervolgingen, gest-renghe
den of opspodn.qen vanwege de vijand, 
dan wanneer het an·est vaststelt clat 
de 1Je1·soon, ingevolge de ctnngifte, door 
de vijancl oncle1·vrnagd wenl en, cl'ien
volgens, het voo1·weT1J is geweest vnn op
spo·l"ingen. 

(JODTS.) 

ARREST. 

HE?' HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, door het Militair Gerechtshof, ze
telencle te Gent, op 9 Juni 1947 gewezen; 

Ove1· het enig miclclel tot verbreking, 
schencling van artikel 121b'is van het 
Strafwetboek, cloorclat het bestreden ar
rest eiser heeft veroorcleeld uit hoofcle 
van aanklacht aan de vijancl, clan wan" 
neer noch enige opzoe]ring, noch enige ge
strengheicl vanwege deze laatste zijn be
wezen: 

Overwegencle clat het bestreden arrest 
vaststelt dat, naar aanleicling van de aan
gifte door de aanlegger, de aangeklaag·cle 
personen door de agenten van de bezetter 
werclen onclervraagcl .en dat zij, al_clus, 
het voorwerp zijn geweest van opsporin
gen vanwege de vijancl; 

Dat het midclel feitelijke gronclslag 
mist; · 

En overwegencle dat de substantiele 
of op straf van nietigheicl voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefcl en 
da t de beslissing overeenkomstig de wet 
is; 

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

13 October 1947. - 2• kamer. - Vo0'1'
zitte1·, H. Wouters, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslnggever, 
H. Smetrijns. - Gelijklu.idende conchtsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-genera al. 

2" KAMER. - 13 October 1947. 

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
VONNIS VAN DE CORRECTIONELE RECH'l'BANK 
VERNIETIGD OMDAT HET FElT, ZOALS HET IN 
DE DAGVAARDING OMSCHREVEN IS, EEN MISDAAD 
Ul'fMAAKT. - 0NBEVOEGDHEID VAN HET HOF 
VAN BEROEP OM VAN ZELFDE FElT, ONTDAAN VAN 
DE VERZWARENDE OMSTANDIGHEID DIE ER HET 
KARAKTER VAN MISDAAD AAN GAF, KENNIS 'fE 

NEMEN. - TOESTEMMING VAN BETICHTE. 
ZONDER UITWERKING. 

2° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. 
STRAFZ.lliEN. - VERBREKING VAN HE'l' AR
REST WEGENS ONBEVOEGDHEID VAN DE RECH
TER OVER DE GROND. - VERNIETIGING VAN 
DE OUDS'l'E NIETIGE AKTE A~'. 

1 o H et hot van be1·oep dat het vonnis 
a quo vernietigt, omclat cle co1Tectionele 
rechtbanlc, op dagvaard·ing van het 
openbaa1· ministerie, kennis heeft gena
men van een feit in gezegcle dagvcta1·
ding als misdaad omsclweven, en be
klaagde wegens clit feit vemo·rdeeld 
heett, is niet bevoegd om, zelfs met toe
stemming van betichte, lcennis te ne
men vctn hetzelfde feit, vnn de omstnn
cUgheicl ontdaan cUe er het lcaralcter van 
misclaad ctan gaf (1). (W etboek van 
Strafvorclering, art. 214.) 

2° TVcinneer een an·est, wegens onbevoegcl
heicl vnn de 1·echte1· clie het ttitgespm
lcen heeft, ve1·bmlcen wo1·dt, ve•rnietigt 
het Hof·ook wnt het an·est voo1·atg·ing, 
vnnctf cle eerste nietige akte (2). (Wet
hoek van strafvorclering, art. 408.) 

(YAN EECKHAU'l'E.) 

ARREST. 

· HE'l' HOF ; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 31 l\'Iei 1947 gewezen cloor het 
Hof van beroep te Gent; 

Over de twee miclclelen samen, afgeleicl 
nit de schencling : 1 o van cle wettelijke 
bepalingen betreffencle de rechtspleging in 
strafzaken; 2° van het beginsel van cle 
dubbele graacl van jurisclictie : 

Overwegencle clat aanlegster recht
streeks geclagvaarcl was door het open
baar ministerie v66r cle correctionele 
rechtbank, wegens de telastlegging van 
aanhitsing tot ontucht, ten eincle een an
ders driften tf~ voltloen, van een minder
jarige van min clan zestien jaar oucl, wier 
staat van minderjarigheid haar ,bekend 
was; clat cle eerste rechter haar wegens 
cleze feiten had veroordeeld; clat tegen 
clit vonnis hoger beroep aangetekend werd 
door aanlegster en door het openbaar mi
nisterie; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na vastgestelcl te hebben clat de eerste 
recllter onbevoegd was, claar het feit een 

(1) Verbr., 3 Februari 1941 (Ar1·. Vm·br., 
1941, blz. 19; Bull. en PASIC., 1941, I, 29) en 
de nota onder verbr., 22 September 1941 (Bull. 
en PAsiC., 1941, I, 351); raadpl. ook verbr., 
16 December 1940 (ibid., 1940, I, 321) en de 
nota; 3 Juni en 11 November 1942 (ibid., 1942, 
I, 143 en 281). 

(2) Verbr., 16 Juni 1947 (zie boger, blz. 211; 
Bull. en PAsrc., 1947, I, 280). 
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misdaad uitmaakt dat door geen beschik
king der raadkamer « in wanbedrijf werd 
omgezet )), vaststelt dat aanlegster ver
klaart vrijwillig te verschijnen wegens de 
telastlegging van aanhitsing tot ontucht, 
maar met de omstandigheid dat de staat 
van minderjarigheid haar onbekend was 
door nalatigheid (Strafwetboek, art. 380) ; 

Dat het bestreden arrest, na het vonnis 
a q·uo te hebben te niet gedaan, haar ver
oordeelt wegens deze laatste telastleg
ging; 

Overwegende, enerzijds, dat luidens 
artikel 214 van het Wetboek van straf
vordering, indien het vonnis worclt te 
niet gedaan, omdat het misdrijf strafbaar 
is met een lijfstraf, het hof van beroep 
de beklaagde verwijst naar de bevoegcle 
open bare ambtenaar, die echter een andere 
zal zijn dan degene· die het vonnis heeft 
gewezen of het onderzoek heeft gedaan ; 

Overwegende, anderzijds, dat indien 
artikel 15 der wet van 1 Juni 1849 be
paalt dat << de partijen vrijwillig v66r de 
correctionele rechtbank kunnen· verschij
nen )), clat artikel geenszins aan het hof 
van beroep de bevoegdheid toekent om 
kennis te nemen van een misdrijf dat, in 
eerste aanleg, binnen de bevoegdheid van 
de correctionele rechtbank valt en bij die 
rechtbank niet aanhangig werd gemaakt · 

Waaruit volgt dat het arrest, door uit~ 
spraak te doen over de grond, artikel 214 
van het Wetboek van strafvordering en 
artikel 15 der wet van 1 J uni 1849 heeft 
ges.chonden ; _ 

En gelet op artikel 408 van het Wetboek 
van strafvordering; 

Om die redenen, verbreekt, voor zover 
het de aanlegster betreft, het bestreden 
arrest; vernietigt hetgeen daaraan voor
afging, van en inbegrepen de dagvaar
ding dd. 14 Januari 1947 af; beveelt dat 
het onderhavig arrest overgeschreven zal 
worden in de registers van het Hof van 
beroep en van de Oorrectionele Rechtbank 
te Gent en clat melding er van zal worden 
gemaakt op de kant van de vernietigde 
beslissingen; laat de kosten ten laste van 
de Staat; verwijst de zaak naar de Pro
cureur des Konings bij de Rechtbank van 
.eerste aanleg te Gent. 

13 October 1947. - 2" kamer. - Voot·
zitter, H. Wouters, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Vet·slaggever, H. de 
Clippele. - Gelijklu·idend.e conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 13 October 1947. 

OPLIOHTING. - GEilRUIK VAN VALSE NAAM 
OF VALSE HOEDANIGHEID. ~ STRAFBAAR ZELFS 

BIJ ONTSTENTENIS VAN BEDRIEGLIJKE HANDE
LINGEN.-

Is stmfbaat·, hij die een opl-ichting pleegt 
doot· gebruik te malcen van een valse 
naam of van een valse hoedanigheid, 
hoewel hij niet zijn toevlttcht tot be
d1'ieglijlce handelingen genomen heeft. 

(DEMEY.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest gewezen, op 30 Mei 1947 door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van artikelen 195 en 211 van 
het Wetboek van strafvordering, arti
kel 496 van het Strafwetboek, artikel 97 
van de Grondwet, doordat : eerste onder
deel, het vonnis, door het arrest beves
tigd met verwijzing er naar, de ten laste 

· gelegde feiten niet aanduidt, noch de toe
gepaste wetsbepalingen; tweede onderdeel, 
het vonnis, door het arrest bevestigd en 
naar hetwelk het arrest verwijst, de ten 
laste gelegde feiten niet aanduidt; derde 
onderdeel, noch het arrest noch het von
nis vermelden dat aanlegg~r van bedrieg
lijke handelingen gebruik heeft gemaakt; 

Over het eerste en l.tet tweede onder
deel : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aanlegger veroordeelt « om het wanbe
drijf te hebben uitgevoerd )) wegens « op
lichting zoals nader bepaalcl in het vonnis 
a q7to )) en << gezien de wetsbepalingen 
door het vonnif:l aangeduid )) ; 

Overwegende dat dit vonnis de oplich
ting omschrijft in de bewoordingen van • 
de wet; 

Overwegencle dat, bij gebrek aan con
clusie, de rechter over de grond zijn be
slissing voldoende motiveert door vast te 
stellen dat de telastlegging bewezen is 
zoals zij omschreven werd in de bewoor
dingen van de wet; dat het vonnis :irti
kelen 496 en 66 van het W etb.oek van 
strafrecht vermeldt; 

Waaruit volgt dat het middel feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest, 

verwijzende naar de bewoordingen van 
het beroepen vonnis, vaststelt dat aanleg
ger, met het doel zich zaken toe te eige
nen welke aan anderen toebehoren, zich 
sommen heeft doen afgeven « door valse 
namen of valse hoedanigheden aan te 
wenden)); 

Dat deze handelwijze een der middelen 
van oplichting is,' voorzien bij artikel 496 
van het Strafwetboek, dat het arrest aldus 
juist heeft toegepast; 

Waaruit volgt dat het middel, wat zijn 
derde onderdeel betreft, in rechte onge
grond is, en overwegende dat de substan-
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tiele of· op straf van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen werden nageleefd 
en dat de beslissing overeenkomstig · de 
wet is; 

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

13 October 1947. - 2° kamer. - Voor
zitte1·, H. Wouters, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. de 
Clippele. Gelijlclwidende concl~tsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Smits 
(van de Balie bij het Hof van beroep . te 
Brussel). 

2" KAMER. - 13 October 1947. 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
TERMIJNEN.- STRAFZAKEN.- ARREST EEN 
EIS TOT WRAKING VERWERPENDE. - VOOR
ZIENING VOOR RET EINDARREST. 

Is nie.t ontvanlceUjk, de voorziening v66r 
het einclarrest ingesteld tegen een aT-
1·est dat 61' z·ich toe bepedct een e·is t.ot 
wralcing te ve1·we1·pen en eise1· tot de 
door de wet voorziene vergoeding te 
vemontelen (1). (Wetboek van strafvor
dering, art. 416.) 

(BYVOET.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, gewezen de 11 Juli 1947 door het 
Militair Gerechtshof, zetelende te Luik; 

Over de ontvankelijkheid der voorzie-
ning: . 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door bevestiging van het beroepen vonnis, 
aanlegger zijn aanvraag tot wraking van 
de heer Ulrix als voorzitter of lid van de 
Krijgsraad te Hasselt heeft ontzegd ; 

Overwegende clat bij bedoeld arrest het 
militair gerechtshof er zich bij beperkt 
heeft uitspraak te doen over een tussen
geschil dat de samenstelling betreft van 
de krijgsraad voor welke aanlegger ge
dagvaard is geweest; 

Dat bedoeld arrest, vreemd aan een ge
schil nopens de bevoegdheid, noch door 
veroordeling noch floor vrijspraak de te
geri aanlegger ingestelde vervolging be
eindigt en, dienvolgens, geen eindarrest is 
in de zin aan dit woord gehecht door arti
kel 416 van het Wetboek van strafvorde
ring; 

Dat, derhalve, de voo;rziening v66r de 
eindbeslissing ingesteld niet ontvanke-

(i) Verbr., 21 Januari en 22 Juli 1924 (Bull. 
en PAsrc., 1924, I, 146 en 512); 5 Mei 1947 (zie 
hager, biz. 143; B1tll. en PAsiC., 1947, I, 185). 

lijk is, zowel wat betreft de wraking als 
wat betreft de geldboete opgelopen krach
tens artikel 390 van lwt W etboek van 
burgerlijke rechtspleging, daar deze ver
oordeling, noodzakelijk gevolg van het 
ontzeggen der aanvraag tot wraking, het 
lot .van deze laatste deelt; 

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

13 October 1947. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Si
mon.- GeUjkluiclende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. 

2" KAMITIR. - 13 October 1947. 

ro REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKE~. - CONCLU
SIES NA DE SLUITING DER DEBATTEN NEERGE
LEGD. ~ RECHTER OVER DE GROND MOET ZE 
NIET BEANTWOORDEN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRA~'ZAKEN. - PROCES
SEN-VERBAAL VAN DE KRIJGSRAAD GEDEELTE
LIJK NIETIG. - ARREST VAN RET MILITAIR 
GERECHTSROF STEUNENDE OP DE GELDIGE 
DELEN VAN DE PROOESSEN-VERBAAL. - WET
TELIJKHEID. 

1° Het militai1· ge1·echtshof moet concl~t
sies, clie slechts na de sl~Mting der ~le
batten we1·den nefwgelegcl, niet beant
tvoonlen (2) . 

. 2° W anneer (le pmcessen-VC1"baal van de 
te1·echtzUting van de lwijgsraad slechts 
in zek.ere clelen nietig z·ijn, kan het 
militair ge1·echtshof wetteUjk zijn be
slissing ste~men op de geldige delen vctn 
deze 111·ocessen-ve1·oaal (3). 

(VERTESSEN, T. BEREER VAN FINANCIEN.) 

'ARREST. 

. HE'.r HOF; .:___ Gelet op het bestreden 
arrest, door het Militair Gerechtshof, ze
telende te Brussel, op 28 Juni 1947 gewe
zen; 

I. Aangaande de beslissing over de pu
blieke vordering : 

Over het eerste l)liddel tot verbreking, 
schending van de rechten der verdediging, 

(2) Verbr., 17 Juli 1923 (Bull. en PAsrc., 
1923, I, 450); 13 Mei 1929 (ibid., 1929, I, 190, 
A, 7'). 

(3) V ergel.. wanneer de nietigheid het proces
verbaal van de terechtzitting of het vonnis 
a quo in hun geheel treft, verbr., 3 November 
1947 (zie verder, blz. 346; B1tll. en PAsrc., 1947, 
I, 458). . 
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doordat het militair gerechtshof de be
sluiten van eiser uit de debatten heeft 
geweerd,: dan wanneer ZlJ gedurende 
twee uur ontwikkeld zijn geworden ·: 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat het stuk, betiteld « beslui
ten ''• slechts door de verdediging werd 
overgemaakt .na de sluiting der debatten; 
dat het niilitaii: gerechtshof met die con
clusies geen rekening mocht houden zon
det de rechten van de andere partijen te 
schenden; . . 

Dat het middel, derhalve, niet gegi·ond 
is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
afwezigheid van noodzakelijke stukken, 
namelijk van regelmatige zittingbladen 
met opname van geldige verklaringen van 
de onderhoorde getuigen : 

Overwegende dat het militair gerechts
hof, na gedeeltelijke vernietiging van de 
processen-verbaal door de krijgsraad op
gemaakt op 14 en 15 Februari 1946, het 
recht had om' het bewijs der schuld van 
eiser wegens de te last gelegde feiten te 
putten uit de geldige delen van gezegde 
processen-verbaal en uit de overige stuk
ken van de bundel, zonder verplicht te 
zijn tot een nieuw verhoor van de onregel
matig door fle eerste rechter onderhoorde. 
getuigen over te ·gaan ; 

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

gemis aan wettelijke voorlichting van de 
rechter en, clienvolgens, schending van de 
rechten . der verdediging, doordat het 
openbaar ministerie zelfs de opgeroepen 
getuigen niet verplicht heeft te verschij
nen: 

Overwegende dat het niet blijkt uit enig 
stuk, waarop het Hof acht vermag te 
slaan, dat. eiser, hetzij v66r de krijgsraad, 
hetzij v66r het militair gerechtshof, het 
verhoor van bepaalde getuigen heeft aan
gevraagd; 

Dat het middel dus feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vierde middel, schending van 
.artikel 97 der Grondwet, doordat noch in 
eerste· aanleg, noch in hoger · beroep de 
talrijke veroordelingen wegens verklik
king met beweegredenen werden omkleed : 

Overwegende dat, in afwezen van con
clusies, het militair gerechtshof zich ver
genoegen mocht met de te last gelegde 
verklikkingen, welke in de dagvaarding 
omschreven waren in de termen van de 
wet, bewezen · te verklaren; 

Dat het middel, derhalve, niet gegrond 
is; 

En overwegende dat de substantHHe of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de uitgesproken veroordelingen overeen
komstig de wet zijn ; 

VERBR., 1947. - 21 · 

II. Aangaande de beslissingen over de 
burgerlijke vorderingen : 

Overwegende dat eiser ·tot staving van 
zijn voorziening geen bijzonder middel 
inroept en h~t Hof er geen van ambtswege 
opwerpt; 

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

13 October 1947. - 2" kamer. - Voo1·
zitter, H. Wouters, raadsheer waarne
mend voorzittet. - V e1·slaggever, H. Smet
rijns. Gel-ijlclttidende concluMe, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
ad vocaa t-generaal. 

2" KAMER. - 13 October 1947. 

VOORZIEJNING IN VERBREKING. 
:MEMORIE. - STRAb"ZAKEN. - VoomiiENING 
DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ. - VORMEN 
VAN DE MEMORIE. 

Is niet ontvanlcelijlc, de nwnw1·ie van de 
bttrgerlijlce pa1·tij, eiseres in verb1·e
lcing, neergelegd 'ter grij]ii3 van het Hot 
doo1· deze pa1·ti.i zelf, zonde1· tussen
lcomst van een advocaat bij het Hot van 
veTb1'elcing (1). (Wetboek van strafvor
dering, art. 424; besluit vail 15 Maart 
1815, art. 53.) 

(CHRISTIAENS, T. ROBRECHT.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 Juni 1947 .gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

Overwegende dat de aanlegsters in ver
breking, burgerlijke partijen; in hun voor" 
ziening dd. 8 Juli 1947 geen enkel middel 
inroepen tot staving van deze voorziening 
en dat het Ho~ er geen ambtshalve OP" 
werpt; ! 

Dat aanlegsters op 28 Augustus 1947 
een memorie nedergelegd hebben, onder· 
tekend door heli zelf, maar niet door e·en 
advocaat bij het Hof van verbteking, zo" 
dat deze memorie niet ontvankelijk is 

(1) Verbr., 26 Juni 1943 (Bull. en PASIC., 
1943, I, 260). Anders is het met de memorie, 
neergelegd v66r het Hof door de burgerlijke 
partij als verweerster (verbr., 3 Juli 1939, 
ibicl., 1939, I, 345). Ret staat de burgerlijke 
partij ook vrij zelf een verzoekschrift met 
haar middelen tot ver breking op te stellen en 
neer te leggen. Doch dergelijk verzoekschrift 
moet neergelegd worden ter griffie van 'de 
rechtsniacht die de bestreden beslissing . geveld 
heeft, binnen de· tien da.gen, die op de a'atum 
van de verklaring van voorzienin:g volgen (Wet
hoek van strafvordering, art. 422). 
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(art. 424 van het Wetboek van strafvor
dering en 53 van bet besluit van 
15 Maart 1815) ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; verwijst aanlegsters in de kosten; 
veroordeelt verder aanlegsters tot een 
schadevergoeding van 150 frank aan ieder 
der twee verweerders. 

13 October 1947. - 2• kamer. - Voor
zitter, H: Wouters, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Versla{lgeve1·, H. de 
Olippele. Gelijlcluideni/,e' conclusie, 
H. Raoul Hayoit de •rermicourt, eerste 
advoca at-generaal. 

2• KAMER. -,13 October 1947. 

VONNISSEJN EJN ARREJSTEJN. - STRAF
ZAKEN. - RECHTER IN HOGER BEROEP l'IT
SPRAAK DOENDE. - GETUIGEN. - GEEN 
VERPLICHTING DE INHOUD VAN DE GETUIGE
NISSEN IN RET PROCES-VERBAAL TE VERJ\IEL
DEN. 

Geen enlcel wettelijlce bepaling schr-ijft 
voor, dat e1· in hot pmces-verbaal van 
de te1·echtzitting gehottden dom· de 
1'echte1·, die in hager beroep ui{spm.nk 
doet, melding gedaan wo1·dt van de in
houd van de ve1'lcla1·ingen van de ge
t1tigen (1). 

(PECCEU.) 

ARREST. 

HEJT HOF ; - Gelet op bet bestreden 
arrest, door het Militair Gerechtshof, ze
telende te Gent, op 2 Juli 1947 gewezen; 

Over bet eerste middel, afgeleid nit de 
omstandigheid dat de getuigenissen v66r 
bet militair gerecbtshof afgelegd, niet of 
onvoldoende werden. opgenomen in het 
proces-vei·baal der terechtzitting, alhoe
wel het arrest steunt op de instructie ter 
zitting, ci.ie alclus aan de contr&le van bet 
Hof van verbreking ontsnapt : 

Overwegende dat de opname in het zit
tingblacl van de verklaringen der getuigen, 
onderhoord door een rechtsmacht welke 
in laatste aanleg beslist, door de wet niet 
is vereist ; dat immers het Hof van ver
breking geen toezicht vermag uit te oefe
nen over de beoorcleling welke de rechter 
over de grond van gezegde verklaringen 
heeft gedaan ; 

Dat daaruit volgt clat, hoe beknopt en 
9nvolledig ook de verklaringen van de 
door het militair gerechtshof onderhoorde 

(1) Verbr., 24 Maart 1941 (Arr. Vm·br., 194( 
blz. 58; Bull. en PASIC., 1941,. I, 93) .. Zie, wat 
het hof van assisen be.treft, artikel 372 van het 
Wetboek van strafvordering. 

getuigen ZlJll opgenomen geworden, bet 
proces-verbaal dienaangaande tot geen 
nietigheid aanleiding kun geven ; 

Dat het middel, derhalve, in rechte niet 
kan slagen; 

Over het tweede middel, schending van 
de rechten der verdediging, doordat : 
1° de getuigen ter outlasting, welke eiser 
wenste te doen onderhoreri, noch opge
roepen noch gehoord zijn geworden ; 2° het 
voor cle verdediging van eiser voor
naamste stuk van de bundel, << het solda
tenboek JJ, niet is vertaalcl geworclen, dan 
wanneer er niet .vastgesteld werd dat de 
leden van het militair gerechtshof de 
Duitse taal machtig zijn; 3° aan eiser 
geen. toelating werd gegeven zijn bundel 
in te zien ten einde zijn verdediging be
hoorlijk voor te bereiden : 

Overwegende dat het niet blijkt uit 
enig stuk van de ·bundel, waarop het Hof 
acbt vermag te slaan, dat eiser het ver
boor van bepaalde getuigen en de verta
ling van het zogenaamd « Soldatenboek Jl 

beeft aangevraagd, noch dat hij in de 
onmogelijkheid is gesteld geworden zijn 
bun del in te zien ~ 

Dat het middel, dienvolgens, in zijn drie 
onderclelen feitelijke grondslag mist; 

Over bet derde middel, schending van 
.artikel 97 der Grondwet, doordat het be
streden arrest niet vermeldt of eiser heeft 
gehandelcl als dacler, mecledader of me
deplichtige, bij het plegen van de moord 
op Devooght, baron Peers en Van Hamme, 
en niet de omstandiglieid aanduidt waar
uit de deelneming van eiser aan gezegde 
misdaden moet worden afgeleid : 

Overwegende dat het arrest, wat aan
gaat de IV• betichting, vaststelt dat aan
legger « de misdaad uitgevoerd heeft of 
aan de uitvoering er van rechtstreeks 
niedegewerkt heeft Jl; dat, wat, aangaat 
de andere betichtingen, het arrest in de 
bewoordingen van de wet constateert dat 
aanlegger de hem ten laste gelegcle feiten 
heeft gepleegcl, d. w. z. clat hij als dueler 
heeft. gehancleld ; 

Dat, in afwezen van conclusie van aan
legger dienaangaande, het arrest aldus 
wettelijk gemotiveerd is; 

Eln overwegende flat de substantiele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werclen nageleefcl en dat 
de genomen beslissing met de wet over
eenstemt; 

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

13 Octob~r 1947. - 20 kamer. - Voor
zitte1·, H. Wouters, raadsheer waar
nemend voorzitter. Vm·slaggC1JC1', 
H. Smetrijns. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
aclvocaat-generaal. 
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2• KAMER. - 13 October 1947. 

iNKOMSTENBELASTINGEN. - ARTI
KEL 7 4bis VAN DE SAMENGESOHAKELDE WET
TEN BETREFFENDE DE INKOMSTENilELASTINGEN. 
- VERNIETIGDE AANSLAG. - VESTHliNG VAN 
EEN SUilSIDIAIRE AANSLAG. - .VOORWAARDEN. 

Luidens art·ilcel 74-bis, ingelast do01· be
sluit van 8 Maart 1944- in de samenge
schalcelde wetten bett·effende de inlcom
stenbelasti-ngen, wannem· een een<te 
aanslag vernietigd _ werd om niet o·ve1'
eenlcomstig een wettelijlce regel, andere 
dan een 1·egel ·bet1·ejfende de ve1·ja1'ing, 
gevesUgd te zijn geworden, lean het be
heel·, binnen de te1·mijnen door dit arti
kel v(Jorzien, ten Zaste va1], dezelfde be_
Zastingplichtige een nie~twe aanslag ves
tigen, op gmncl van het geheel van de
zelfde aanslagelementen of van een cleel 
er van. Het doet er niet toe dat de doo1· 
de eerste aanslag geschonden 1·egel een 
gmnclregel of een pmcedureregel weze, 
zodm hij geen -bet?·elclcing heeft op de 
verjarinu, (1). 

(VAN HOUTTE, T. BEHEER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten door het Hof van beroep te Gent, 
op 3 December 1946 gewezen;. . . 

Overwegende dat de voorz1emngen m
geschreven s~tb ni• .~88, 189 en ~90. der a_I~e
mene rol gericht ziJn tegen dne m gellJke 
termen opgesteide arresten en geg~ond 
zijn op hetzelfde middel tot verbrekmg ; 
dat zij verknocht zijn en dienen te wor
den samengevoegd ; 

Over het enig middel, schending va:n de 
artikelen 53, 54, 55, 56, 74 en 74bis van 
de bij besluit van 31 Juli ,1943 samen
geschakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen en artikel -2 der wet van 
15 Mei 1946 over de comptabiliteit van 
de Staat, doordat de bestreden arresten . 
nieuwe aanslagen op grond van voormeld 
artikel 74bis geldig hebben verklaard, dan 
wanneer de eerste aanslagen werden ver
nietfgd, niet wegens het verwaarlozen van 
een proceduurformaliteit, maar omdat de 
taritiemes toegekend aan eisers, ingevolge 
bilan van de personenvennootschap met 

(1) Over de bin den de kracht va~ artikel ?4bis, 
door besluit van S Maart 1944 mgelast m de 
samep.geschakelde wetten betreffende -~e belas
tingen op de -inkomsten,. raadpl. namehJk nota 2 
onder' verbr:, 6 Mei 1946 (Arr. YerM., 1946, 
biz. 163; Bull. en PASic., 1946, I, 169), alsook 
veror., 28 October 1946 (Arr. Yerb1·., 1946, 
biz. 358; Bull. en PAille., 1946, I, 386) en 23 De
cember 1946 (A1'1'. Ye1·M., 1946, biz. 449; Bull. 
en PASIC., 1946, I, 485). 

beperkte aansprakelijkheid cc Van Houtte
Duyck >>, bij de eerste aanslagen verkeer
delijk aanzien waren geweest als bezol
dingen en niet als winsten : 

Overwegende dat de bestreden arreste:n 
met recht hebben aangenomen dat arti
kel 7 4bis van de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen de 
administratie machtigt tot het vestigen 
van een nieuwe aanslag, welke ook de 
wettelijke regel weze, - ander dan een 
regel aangaande de verjaring, - wiens 
schending de nietigverklaring van de 
eerste aanslag met zich heeft. gesleept; 
dat noch de letter noch de geest van die 
bepaling kunnen verenigd worden met de 
beperkende uitlegging van eisers ; dat, 
enerzijds, artikel 74bis volgens zijn klare, 
ondubbelzinnige termen, het vestigen van 
een nieuwe aanslag toelaat in alle geval
len van vernietiging van de eerste aanslag, 
niet uitzondering alleen van het geval van 
nietigverklaring op grond van verjaring; 

Dat anderzijds, luidens de overwegin
gen ~elke de besluiten van 12 Mei 1942 
en van 8 Maart 1944 v'oorafgaan, arti
kel 74bis in de wetgeving inzake inkom
stenbelastingen - werd ingelast omdat 
cc moet vermeden worden dat de Staat 
beroofd worde van wettelijk verschul
digde· belastingen waarvan de vestigings
titel ten gevolge van reclames geheel of 
gedeeltelijk te niet gedaan werd door be
slissingen die slechts definitief uitgespro
ken werden na verstrijking van den voor 
de vestiging van de belastingen vastge
stelden.wettelijken termijn »; dat de Staat 
slechts het beoogd doel volkomen kan be
reiken indien men artikel 74bis uitlegt, 
zoals de bestreden arresten het hebben 
gedaan en dienvolgens aanneemt dat de 
bepalin'g toepasselijk is niet aileen in de 
gevalleri van vernietiging van een aan
slag wegens het niet naleven van een pro
ceduurformaliteit, maar in alle andere 
gevallen, behalve het geval van vernie
tiging wegens verjaring; 

Om die redenen, voegt de voorzien,ingen 
samen en verwerpt ze ; verwijst ieder eiser 
in een derde der kosten. 

13 October 1947. ~ 26 kamer. - Voo1·
zitte1·, H. Wouters, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggeve1·, 
H. Smetrijns. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generual. - Pleiter, H. Van 
Leynseele. 

2• KAMER. - 20 October 1947. 

10 STRAF. - DWANGARBEID. STRAF 
ZWAARDER DAN DE HECHTENIS VAN ZELFDE 
DUUR. 

2° MISDADEN EN WANBEDRIJVEN 
TEGEN DF. UITWENDIGE VEILIG-
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REID V .AN DE ST.A.AT. - BESLUIT
WET VAN 10 NOVEMBER 1945. - VONNIS VAN 
DE KRIJGSRAAD. EEN STRAF UITSPREKENDE 
DIE DE DOOR RET OPENBAAR MINISTERIE 
VOORGESTELDE SANCTIES OVERTREFT. - Ho
GER BEROEPEN DOOR RET OPENBAAR MINISTERJE 
EN DOOR DE BEKLAAGDE. - VERZWARING VAN 
DE S'fRAF DOOR RET MILITAIR GERECRTSROF. 
- 0NWETTELIJKHEID. 

1° Vo01· een gelijke duu1· is de st?"af van 
dwanga1·bc-id zwaarder clan cleze va.n 
hechtenis. (Strafwetboek, artt. 7 en 63.) 

2° Wannem· de k?"ijgsraacl een straf heeft 
uitgesp1·olcen, clie de floor het openbaaA· 
ministerie, ove1·eenlcomstig het besluit
wet van 10 Novembm· 1945 voorgestelcle 
sancties ove1·t1·ett, ·Jean het militair ge
rechtshof deze ve?·oo1·cleling niet i>er
zwaren, noch op hager bemep van be
klaagde (1) noch op hager bwroep vaj'! 
het 01Jenbaar ministerie (2). 

(COURTOIS, T. FOSSE.) 

ARREST. 

HE'l' HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, door het Militair Gerechtshof te 
Brussel, de 4 Juni 1947 gewezen; 

.Aangaande de beslissing op de publieke 
vorclering gewezen : , 

Over het midclel van ambtswege, scherr
ding van artikel 1 van het besluit-wet van 
27 Januari 1916 en van artikel 1 van het 
besluit-wet van 10 November 1945, door
clat het militair gerechtshof de straf van 
tien jaar gewonehechtenis, door de eerste 
rechter uitgesproken, op tien jaar dwang
arbeicl heeft gebracht, clan wanneer het 
hof de door de eerste rechter uitgespro
ken straf niet mocht verzwaren, noch op 
het hoger beroep van de beklaagde, noch 
in cas1t, op het hoger beroep van de 
krijgsauditeur, het voorwerp van clit ho
ger beroep bij artikel 1 van het besluit 
van 10 November 1945 beperkt zijnde : 

Overwegencle dat bij toepassing van arti
kel 1 van het besltlit van 10 November 
1945, de krijgsaucliteur bij de Krijgsraad 
te Charleroi aan de aanlegster, beticht 
van verschillende aangiften aan de vijand, 
had voorgesteld de publieke vorclering te 
doen vervallen mits een gevangenisstraf 
van vijf jaar en het stellen onder politie
toezicht gedurencle twee jaar; dat de aan
leg·ster zich aan deze voorstellen van het 
or.ienbaar ministerie niet Wilde onclerwer
pen en, clienvolgens, v66r de Krijgsraad 
te Charleroi werd geclaagd om te horen 
statueren over de publieke vorclering; 

(1) Verbr., 13 Januari 1947 (zie hoger, 
blz. 6; Bull. en PAsrc;, 1947, I, 11) en nota 2. 

(2) Zie verbr., 12 Mei 1947 (Bull. en PASIC., 
1947, I, 205) en nota 1, blz .. 206. 

Overwegende dat de krijgsraad de be
tichtingen bewezen verklaarde en de aan
legster tot een straf van. tien jaar gewone 
hechtenis veroorcleelde; dat, na hoger be
roep tegen cleze beslissing door de be
klaagcle en het openbaar miriisterie inge
stelcl, het militair gerechtshof cleze straf 
verving door . deze van tien jaar dwang
arbeid; 

Overwegencle dat uit artikelen 7 en 63 
van het Strafwetboek blijkt dat, indien 
de stl'affen yan gelijke duur zijn, de 
clwangarbeid als zwaarclere straf dan· de 
hechtenis wordt beschouwcl; 

Overwegende dat het militair gerechts
hof de straf uitgesproken door de eerste 
rechter op het hoger beroep van de ·be
klaagcle niet heeft kunnen verzwaren zon
cler de wettelijke uitwerking van clit 
verhaal te schenclen; 

Overwegende clat het evenmin zulks 
heeft kunnen doen op het hoger beroep 
van het openbaar ministerie; 

Overwegencle dat, inclerdaacl, luiclens de 
slotalinea van artikel 1 van het besluit
wet van 10 November 1945, indien de be
klaagde weigert zich aan de voorstellen 
van het openbaar ministerie te onderwer
pen, krachtens clit artikel gedaan, de pu
blieke vordering haar verder verloop 
heeft, zoncler dat de vorderingen van het 
openbaar ministerie mogen afwijken van 
de voorgestelcle sancties ; 

Overwegende clat, wijl deze bepaling op 
gebieclencle wijze het kacler . der vorcle
ringen van het openbaar ministerie be
perkt heeft, de clraagwijclte yan de over
clragencle uitwerking van het hoger be
roep van het openbaar ministerie en, clien
volgens, de aanhangigmaklng bij de 
rechtsmacht van hoger beroep het nood
zakelijk ook zijn; clat op dit hoger be
roep het militair gerechtshof geen zwaar
clere straffen mag uitspreken clan deze 
door het openbaar ministerie a an de' be
klaagcle voorgestelcl of door de eerste 
rechter uitgesproken; 

Waaruit volgt dat het militair gerechts-
. hof, door de straf uitgesproken door de 

krijgsraad op tien jaar clwangarbeicl te 
brengen, de in 't middel aangecluide wets-
bepalingen heeft geschonden ; . · 

Wat de beslissing aangaat op de bur
gerlijkc vordering gewezen : 

Overwegencle clat de verbreking van de 
beslissing, welke op de strafvervolging 
gewezen wercl, de verbreking medesleept 
vim de beslissing, welke op de vordering 
van de burgerlijke partij gewezen wercl; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den al'l'est; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de regis
ters van het Militair Gerechtshof, zete
lencle te Brussel, en dat melding er van 
zal gemaakt worden op de kant van de 
vernietigde beslissing ; verwijst de zaak 
naar het militair gerechtshof anders sa~ 
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mengesteld; veroordeelt de burgerlijke 
partij tot de kosten. 

20 October 1947. - 2• kamer. - Voor
zitter, H. Vitry, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H: Smetrijns. 
- Gelijkluidende conc1usie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaaL 

· 2" KAMER. - 20 October 1947. 

MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN .TE
GEN DE UITWENDIGE VEJILIGHEID 
VAN DE STAAT. - EESLUIT-WET VAN 
10 NOVEMBER 1945. - AANNEMING DOOR 
BEKLAAGDE VAN DE HEM VOORGESTELDE SANG
TIES. - DE~'INITIEF KARAKTER. - lNTimK
KING TER ZITTING. - VEROORDELING TOT DE 
VOORGESTELDE SANCTIES. - GEEN MACH'rs
DVERSCHRIJDING. 

De aanneming doo1· beklaagde van de hem 
doo1· de krijgsau<liteur overeenkomstig 
het besluit-wet van 10 Novembe1· 1945 
voo1·gestelde sancties is definitief. De 
k1'ijgs1·aad begaat geen machtsover
sclwijding doo1· de belclaagde, die tm· 
zitting verklaa1·t zijn aanneming in te 
tmlclcen, tot deze sancties te veroo1·de
len (1). (Besluit-wet van 10 November 
1945, art. 1.) 

(DELHASSE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, de 1 Maart 1947, door de Krijgs
raad te Verviers gewezen; 

Over het enig middel tot cassatie, 
schending van artikel 1 van het besluit
wet van 10 November 1945, doordat de 
krijgsraad de aanlegger heeft. veroor
cleeld tot de· sanctie door het openbaar 
ministerie bij toepassing van deze bepa-

(1) De zaak vedoonde deze bijzonderheid 
dat, na de aanneming door beklaagde van de 
hem door de krijgsauditeur gedane voorstellen 
van sancties, deze laa tste, op vraag van be
klaagde, tot een aanvullende informatie was 
overgegaan en te dien einde uitstel van de 
zaak op een· latere datum bekomen had. 

De krijgsraad is bevoegd om te oordelen of 
de voorgestelde sancties moeten aangenomen 
wor~en. Op de nieuwe zitting, na de aanvul
lende informatie, had beklaagde ontegenspre
kelijk het recht te beweren dat, ten aanzien 
van de uitslag van die informatie, er geen aan
leiding meer bestond tot het aannemen van de 
voorgestelde sancties. De krijgsraad had in 
deze zin kunnen beslissen. Doch, de aanspraak 
vau beklaagde verwerpende, had hij geen 
machtsoverschrijding gepleegd en was zijn be
slissing voor geen verhaal vatbaar ._ 

ling voorgesteld, dan wanneer de aanleg
ger ter terechtzitting had verklaard op 
zijn aanneming van gezegde sanctie terug 
te komen: · 

Overwegende dat, luidens alinea's 6 en 7 
van artikel 1 van het besluit-wet van 
10 November 1945, het vonnis dat de ver
oordelirrg van de beklaagde uitspreekt, 
tot de· sancties voorgesteld door het open
baar ministerie, slechts voor voorziening 
in verbreking vatbnar is wegens over
schrijding van macht; dat de Krijgs
raad te Verviers dergelijke ovetschrijding 
niet heeft kunnen begaan met de aanleg
ger te veroordelen tot de straf door de 
krijgsauditeur voorgesteld en eerst door 
de beklaagde a augenomen, lioewel deze 
laatste ter terechtzitting verklaarde op 
zijn aanneming van de voorgestelde sane
tie terug te komen ; 

Overwegende, inderdaad, dat de aanne
ming door de beklaagde, van de voorstel
len hem gedaan door het openbaat minis
terie, als definitief moet gehouden worden; 
dat des te meer alzo client beslist daar het 
besluit-wet van 10 November 1945 ver
schillende maatregelen voorschrijft be
stemd om de beklaagde toe te laten aan
gaande de voorgestelde sancties een be
slissing te nemen met voile kennis van 
de zaak en in alle onafhankelijkheid; dat 
overigens het docir de auteurs van het be
sluit-wet nagestreeftl doel dit is << een be
trekkelijk spoedige bestraffing van al de 
gevallen van verraad, tijdens den oorlog 
en de vijandelijke bezetting gepleegd te 
verzekeren ll en << aan de publieke vorde
ring een einde te maken ll, dat het met dit 
doel zou strijdig zijn de beklaagde toe te 
laten van advies te veranderen tot op 
het sluiten der debatten op de homolo
gatie van de sancties, de ten gevolge van 
zijn aanneming gevorderde bijzondere 
procedure alzo onnuttig makend, en ePn 
tweede procedure teweegbrengend waar 
.zijn zaak behandeld en beslecht. zou wor
den volgens de gewone regels ; 

Overwegende dat daaruit volgt dat de 
voorziening niet :ontvankelijk is; 

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

20 October 1947. - 2• kamer. - Voo1·~ 
zitte1·, H. Vitry, raadsheer waarnem~nd 

· voorzitter. - Versla.ogever, H. Smetrijns. 
- Gelijkluidende conclnsie, H. Colard, 
advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 20 October 1947. 

1° HOF VAN ASSISEN. - MAGISTRAAT 
VAN RET OPENBAAR MINISTERIE DE PROCU
REUR-GENERAAL VERVANGEND. - UITDRUKKE
I,IJKE AFVAARDIGING NIET VEREIST - VER-
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MOEDEN VAN REGEI,MATIGE A~'VAARDlGING, BIJ 
GEBREK AAN llE1'WISTING, 

20 HOF VAN ASSISEN. - VERMOEDEN VAN 
REGELMATIGE AANDUIDING VAN DE GRIFFIER, 
DIE ZETELT, DOOR DE HOOFDGRIFFIER. 

3° HOF VAN ASSISEN. - LIJST VAN DE 
GEZWORENEN AAN DE BESCHULDIGDE RETE
KENO VOOR DE DATUM BIJ ARTIKEL 394 VAN 
RET WETBOEK VAN STRAFVORDERING BEPAALD. 
- GEEN NIETIGHEID. 

1 o De atvaardiging van een magist1·aat 
van het openbaa1: ,ministerie om in het 
hot van. assisen te zetelen moet door de 
promwe7w-generaal niet 1titdrukkelijk 
gegeven wo1·den; bij gebrek aan betwis
ting v661· de 1·echte1· ove1· de grand, 
wonlt de magistmat van het openbaar 
ministerie, die de pmc7weur-generaal 
ve1·vangt, ve1·moed regelmatig te zijn ctf
gevaa?·digcl. (Wet van 30 April 1919, 
art. 9.) 

2° Geen enlcele wetsbepa-ling sch1"ijtt voor 
dat de hootdg1'ijJier van de 1·echtbank 
van ee1·ste afmleg in het hot van assi
sen zmt zetelen; de grijfier die hem 
ve1·vangt wm·dt ve1·moed door hem te 
flien einde regelmatig te zijn aanged7tid. 
(Wet van 18.Juni 1869, artikelen 92, 4°, 
en 200.) 

3o Jndien fle lijst van flc gezwm·enen aan 
de besclmlfli{ffle vroe{fe1' betekenfl werfl 
dan flaags v66r fle day bepaald voor het 
vo1·men van fle tabel, vloeit flaa·ruit 
.oeen nietigheifl voort (1). (Wetboek van 
strafvordering, art. 39.4.) 

(CLAVIER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, de 28 Mei 1947 gewezen door het 
Hof van assisen van de Provincie Luxem
bm;g; 

Over het eerste middel, hieruit afgeleid 
clat « het hof naar de zin van de wet niet 
is samengesteld geweest, doordat: 1 o geen 
enkel stuk van de rechtspleging aanduidt 
dat het openbaar ministerie zetelende tet 
terechtzitting, M. Bastien, substituut van 
de Procureur des Konings te Aarlen, re
gelmatig te dien einde door de procureur
generaal werd afgevaardigd; niets aan
duidt dat de griffier zetelende ter te
rechtzitting, en in de stukken van de 
rechtspleging vermeld als de heer Nepper, 
griffier, de !toofclgriffier van de Rechtbank 

(1) Sic verbr., 23 April 1917 (Bull. en PAsrc., 
1918, I, 8). Zie ook Repert. prat. du d1·. belge, 
v• Oour d'assise.s., . . n:•• S.4.t en 345; BELTJENs, 

Oode it'inst,·uction. crit/~zU.elle, art. 394, n' 3. 

te Aarlen zou ZlJn, daar deze niet de 
heer Nepper, doch de heer Delcorde is '': 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

vaststelt dat van het Hof vail assisen der 
Provincie Luxemb'lug, zetelende te Aarc 
len, namelijk deel uitmaakt de heer 
Maurice Bastien, substituut van de Pro
cureur des Konings bij de Rechtbank van 
eerste aanleg te Aarlen, die de functies 
van openbaar ministerie waarneemt; 

Overwegende dat deze magistraat dus 
gekozen . werd overeenkomstig het voor
schrift van artikel 9 der wet van 
30 April 1919; 

Overwegende dat dit artikel niet vereist 
dat de keuze, door de procureur-generaal, 
van de officier van het openbaar minis
terie nit een uitdrukkelijke afvaardiging 
blijkt; dat bij gebrek aan betwisting cles
aangaande v6or de rechter over de grond, 
de officier van het openbaar ministerie, 
die de procureur-generaal ter terechtzit
ting vervangt, vermoed. wordt regelmatig 
afgevaardigd te zijn geweest ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

vaststelt dat het uitgesproken werd door 
het Hof van assisen der Provincie van 
Luxemburg waar de heer Leon Nepper, 
griffier bij de Rechtbank van eerste aan
leg te Aarlen namelijl~ aanwezig was; 

Overwegende dat artikel 92, 4°, der wet 
van 18 Juni 1869 niet de aanwezigheid 
van de gri:ffier in persoon ter terechtzit
ting vereist; dat dit voorschrift nageleefd 
is inclien de zetelende griffier, griffier of 
adjunct-griffier, tot de gri1ffi.e behoort der 
rechtbank van eerste aanleg van het ar
rondissement waar het hof van assisen 
zetelt; 

Overwegende dat, luidens artikel200 cler 
wet van rechterlijke inrichting, de grif
fier de dienst tussen hem en zijn adjunct
griffiers verdeelt ; 

Overwegende dat de heer adjunct-grif
fier Nepper wordt vermoecl als regelmatig 
aangeduicl te zijn geweest door de gri-ffier 
om in het hof van assisen te zetelen ; 

Waaruit volgt clat het middel, in geen 
zijner onderdelen, kan aangenomen wor
den; 

Over het tweecle micldel, afgeleid hier
uit clat de lijst van de gezworenen aan de 
beschuldigde niet betekend werd over
eenkomstig artikel 394 van het W etboek 
van strafvordering : 

Overwegende dat het juist is dat. de 
betekening, waarover het gaat, aan de 
aanlegger vanaf 23 Mei 1947 gedaan werd, 
clan wanneer de 27 Mei de vastgestelde 
dag was voor het vormen van de tabel; 

Maar overwegende clat het middel niet 
ontvankelijk is, daar de aanlegger geen 
belang heeft om zich te beklagen over een 
vroegtijclige betekening, welke voor hem 
slechts gunstige ~evolgen heeft gehad, ver· 
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ruits hij over rueer tijd beschikte oru zich 
voor te bereiden tot de uitoefening van 
zijn recht tot wraking; 

En overwegende dat de substanW:ile 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkorustig de wet is ; 
~Oru die redenen, verwerpt de voorzie

ning ; veroordeelt de aanlegger tot de 
kosten. 

20 October 1947. - 2" karuer. - Vom·
zitter en verslaggever, H. Vitry, raads
heer waarneruend voorzitter. - Gelijkltti
dende conclusie, H. Colard, advocaat-ge
neraal. 

2" KAl\n<m. - 20 October 1947. 

P VOORZIENI~G IN VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - GEEN· TWEEDE VOORZIENING 
TEGEN EENZELFDE BESLISSING. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN.- STRAFRECRTSMAOHT. ~ GE
TUIGEN. - EOHTGENOTE VAN BETIOHTE. -
KAN NIET ALS GETUIGE GEROORD WORDEN JN
DIEN RET OPENBAAR MINISTERIE ER ZICR TE
GEN VERZET. 

so VERJARING IN STRAFZAKEN. -
PURLIEKE VORDERING. - SOHORSING GEDU
RENDE RET GEDING IN VERBRfoKING. 

4° MIDDELEN TOT VERBREK!NG. -
STRAFZAKEN. - VOORZIENING TEGEN RET AR
REST VAN VEROORDELING. - MIDDEL RIERUIT 
GENOMEN DAT~ DE FElTEN GEAMNESTIEERD ZIJN. 
- VROEGER IN KRACHT VAN GEWIJSDE GE
GAAN ARREST DESLIST HEBBENDE DAT ZIJ RET 
NIET ZIJN. - MIDDEL NIET ONTVANKELIJK. 

1 o W anneer een voorz·iening verworpen 
werd, is een niettwe voorziening van de
zelfde eise1· te,qen · dezeljde beslissing 
niet ontvanlwlijk (1). (Wetboek van 
stra_fvordeJ,"ing, art. 4S8.) 

2° De echtgenote van de betichte lean n·let 
als getttige v66r de correction,ele ·rechts
macht gehoo1·d wo1·den, indien het open
baa!· ministerie e1· zich tegen vm·zet. 
(Wetboek van strafvordering, art. 156, 
189 en 211.) 

so In co1TecUonele zaken, wm·dt de ver
jaring van de pttblielce vorde1·ing ge
schol·st sedert de ve1·kla1·ing van voor
ziening tot aan het an·est van het Jiof 

(1) Zie het arrest van het Hof van- verbre
king de dato 28 April 1947 (A1·r. Yerbl-., 1947, 
biz. 138; Bull. en PAsrc., 1947, I, 179) dat, als 
voorbarig, niet ontvankelijk verklaart, de voor
~iening van eiser tegen het arrest van het Hof 
van beroep te Brussel in dato van 17 Decem
ber 1946. 

van verlJ1·elcing (2). (Wetboek van straf
vordering, voorafgaande titel [wet van 
17 A,.pril 1878], art. 27.) . 

4° Kan niet inge1'0epen wo1·den tot sta
ving van de voo1·ziening tegen het a1'-
1'est vail> veroo1·deling, het middel him·
uit genomen dat de jeiten do01' amnes
tic gedelct zijn wanneer een · vo1·ig ar-
1'est, in lcracht van gewijsde geg(lan, 
beslist heejt dat zij het niet waren. 

(KOUPRJANOFF;) 

ARREST. 

HET HOF ; ~ Gelet · op de bestreden 
arresten, de 17 December 1946 en 18 Juni 
1947, gewezen door het Hof van beroep 
te Brussel ; . 

I. In . zover de voorziening gericht is 
tegen het arrest op 17 December 1946 ge
wezen: 

Overwegende dat, wanneer de eis tot 
verbreking verworpen wordt, de partij die 
hem heeft ingesteld, zich onder geen voor
wendsel en door geen middel hoegenaamd 
nogmaals tegen hetzelfde arrest of vonnis 
in verbreking kan voorzien (art. 4S8 van 
het Wetboek van strafvordering); 

Overwegende dat het bestreden arrest 
van 17 December 1946, vanwege de aan
legger, reeds het voorwerp is geweest van 
een voorziening in verbreking van 26 De
cember 1946, welke bij arrest van dit 
hof dd. 28 April 1947 verworpen werd; 

Dat, dienvolgens, onderhavige voorzie
ning, door dezelfde aanlegger tegen de
zelfde beslissing ingesteld, niet ontvan
kelijk is; 

II. Voor zover de' voorziening gericht is 
tegen het arrest op 18 Juni 1947 gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid hieruit 
dat het hof van beroep geweigerd heeft 

(2) Zie verbr., 30 Juni 1913 (Bull. en PASIC., 

1913, I, 300) ; 8 December 1924 (twee arresten) 
(ibid., 1925, I, 62 en 64) en nota 2, blz. 62; 
9 Februari 1925 (ibid., 1925, I, 128) en nota 2; 
29 Juni 1931 (ibid., 1931, I, 200); 5 October 
1931 (ibid., 1931, I, 239) en nota 2, biz. 240. 

In onderhavig' geval, was het niet betwist
baar dat de voorzieriing van 7 Juli 1944 ontvan
kelijk was : door betichte ingeste!Q. tegen het 
arrest van veroordeling op 1 J uli 1944 door het 
Hof van. beroep te ·Brussel uitgesproken, was 
zij door het Hof van verbreking~ aangenoinen 
geworden. _Bij een niet gepubliceerd arrest van 
9 Juli 1945, had het Hof de verbreking uitge
sproken om reden dat, het dossier van de 
rechtspleging in de brand van de lokalen van 
de griffie op 3 September 1944 vernietigd ge
weest zijnde, het zich in de onmog-elijkheid 
bevond na te ga!'n of de substantiele of op 
straf van nietigheid voprgeschreven rechtsvor
men werden nageleefd. 
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bet getnigenis van aanleggers echtgenote, 
regelmatig gedaagd, te ontvangen : 

Overwegencle dat de getuigen ter te
rechtzitting slechts gehoord worden « in
clien daartoe aanleiding bestaat ll, daar 
de rechter• oorcleelt of het gepast is de 
verklaring vim de getulge te ontvangeil; 
dat de echtgenote van de beklaagde overi
gens, krachtens artikelen 156, 189 en 211 
van het Wetboek van strafvordering, niet 
mocht toegelaten worden om te getuigen 
des te meer daar uit het proces-verbaal der 
terechtzitting blijkt dat het openbaar mi
nisterie zich tegen haar v{\rhoor verzette; 

Dat het middel in rechte niet opgaat; 
Over het tweede middel, hieruit afge

leicl dat de feiten ten laste van de aan
legger weerhouden verjaard waren : 

Overwegencle dat het arrest van het hof 
van beroep dc1.17 December 1946, in kracht 
van gewijs,de g,egaan,. heeft beslist dat de 
verjaring van de publieke v.ordering op 
3 .April 1944 gestuit werd; 

Dat, anderzijds, nit de rechtspleging 
blijkt, zoals het bestreden arrest het ove
rigens releveert, dat de verjaring ge
schorst werd tijdens het geding in cassa
tie, te weten van af de verklaring van 
vootziening van 7 Juli 1944, tegen het ar
rest van het hof van beroep van 1 Juli 
1944 ingediend, tot op 9 Juli 1945, datum 
van het arrest van clit Hof op de· voorzie
ning statuerende; dat, dienvolgens, op de 
datum van de bestreden beslissing, 18 Juni 
194;7, cle verjaring van de publieke vorde
ring niet verkregen was; 

Dat het miflclel niet gegrond is; 
Over· het derde middel, hieruit afgel~id 

dat de feiten geamnestieerd zijn : 
Overwegende dat definitief beslist is, 

door h.et arrest van het hof van beroep 
del. 17 December 1946, dat de aanlegger 
de voorwaarden niet verenigde welke 
vereist zijn om te genieten van de bij het 
besluit-wet van 20 September 1945 voor
ziene amnestie ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; · · 

Over het vierde micldel, afgeleicl hieruit 
dat, in strijd met de beweegredenen van 
het arrest, het bewijs niet werd inge
bracht, overeenkomstig artikelen 233 en 
volgencle van de algemene wet, gewijzigd 
door artikel 1 der wet van 28 Decem
ber· 1912 : 

Overwegende · dat het · bestreden arrest 
in geen enkel vim zijn beweegreden ver
klaart dat het bewijs van de inbreuk in
gebracht werd overeenkomstig de in 
het middel bedoelde artikelen ;· dat het, in
tegencleel, gewag makende van de vernie
ling van de originelen der processen-ver
baal door de brand van de lokalen der 
griffie van het Hof van cassatie, ver
klaart dat het bewijs van het misdrijf 
blijkt uit het onderzoek ter terechtzitting 

geclaan en, bijzonder, · uit het verhbor der 
verbaliserende agenten; 

Dat liet middel in feite- niet opgaat; 
En overwegende dat de substantH!le of 

op straf van nietigheid voorgeschreven _ 
rechtsvormen werden nageleefd ·en dat de 
beslissing wettelijk is ; 

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

20 October 1947. - 26 kainer. - Vom·
zitter, H. Vitry, raadsheer waarnemend 
voorzitter; - Ve1·slaggever, H. Gtroul. ·
Gelijkhtidencle conclusie, H. Colard, ad
vocaat -generaal. 

1" KAMER. - 23 October 1947. 

HUUR. - HUISHUUR-. - UITZONDER-INGS
REPALINGEN DE VERPLlCHTING VAN OPZEGGING 
OPLEGGENDE OF DE HUUR-VERLENGING BEVE
LENDE. - NIET VAN TOEPASSING INDIEN DE 
HUUR EEN EINDE GENOMEN HEEFT DOOR HET 
VER-DWIJNEN VAN HET VOORWERP ER VAN. 
- PERCEEL VERHUURD, TOT EEN BEPAALDE 
DATUM, OM BAKSTENEN TE MAKEN. - FAnRI
CATIE IN DE OVEREENGEKOMEN TER-MIJN BE
EINDIGD. - UITZONDER-INGSBEPALINGE:-1" NIET 
TOEPASSELI.JK. 

Hoe algemeen pok de termen zijn ·van de 
besluiten die bepalen dat geen einde aan 
een huishmtr kan rtesteld wo1·den zonder 
clat voo1·atnaandelijk p,en opzegging aan 
de hmtnler betelcend wo1·dt, of dat de 
h~tish~tren k~rnnen vedengd wo1·den na 
de voor httn ve1·st1"ijken overeengekomen 
te1·mijn, deze ttitzonde1·ingsbepalingen 
niet van toepassing zijn indien de h~t1t1' 
doo1· het verdwijnen van haar voorwenJ 
een einde genomen heeft. W anneer een 
pemeel verhnu.nl wenl als ind~tst1·iele 
rtroncl,. tot een bepaalde aat~tm, om balc
stenen te malcen met ae e1· uU te trelc
Tcen grand, en wanneer de .fabricatie op 
cle. ove1·eengelcomen clatum geeincli,qd 
wets, zo~t cle hmwder op de uitzoncle
ringsbepalingen inzalce lmishmt1" niet 
lcttnnen ste~tnen om een hum·vedeng·ing 
te belcomen, daa1· deze een verandering 
van de. bestemm·ing van het ve1·hmwde 
goed· zmt inslu.iten, en een ve1·httring 
met het oon op een ·ind·ust1·iele emploi
tatie iit een verhuring met het oog op 
een landbou,wemploitatie omzetten. (Be
sluit van 1R November. 1942, art. 1; 
besluit van 15 .Juli 1943, art. 2.) 

(LECLAIR, T. BOSSUYT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 23 Mei 1945 gewezen door de 
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Rechtbank van eerste aanleg te Oude
naarde; 

Over het enig middel, schending der 
artikelen 97 der Gronclwet; 1134 1709 en 
1719 van het Burgerlijk Wetboek; arti
kel 2 van het besluit van 15 Juli 1943 en 
desnoods de besluiten van 20 September 
1940, 28 .April 1941 en 18 November 1942 
op de huishuur, doorclat het bestreden von
nis beslist heeft dat de verweerclers 
geen opzeg moesten betekenen vermits de 
huur volgens de huurpacht einde had ge
nomen op 1 September 1943 en clat in alle 
geval, de clagvaarcling van 3 September 
1943 de waarcle had van een opzegging 
clan wanneer artikel 1 van het besluit 
van 18 November 1942 aan alle huurclers 
toelaat verlenging te vragen, wat eiser ge
daan heeft v66r de Beer vreclerechter te 
~inove, zich verwerencle tegen de dagvaar
cllng; en cloorclat het bestreclen vonnis zegt 
dat - « seclert 1 September 1943 er geen 
hu~rcontract meer bestaat )), clan wanneer 
artlkel 2 van het besluit van 15 Juli 1943 
zegt clat alle 1mur van huizen slechts eincle 
neemt mits een opzegging gegeven door de 
verhuurder, en clan wanneer de verweer
clers geen opzegging hebben betekencl aan 
eiser en men in alle geval de clagvaarcling 
van 3 September 1943 niet kan aanzien als 
een opzegging, daar cleze clagvaarcling noch 
de opzegging noch het bericht bevat clat de 
huurcler vijftien clagen heeft om verlen
ging te vragen van de huurpacht · en clan 

· wanneer, in eli en men de clagvaarding toch 
~oest ~anzie~ als een regelmatige opzeg
gmg, mettemm het verweer v66r de vre
clerech~er door de eiser (hutlrcler) moet 
aangez1en worden als strekkencle tot de 
verlenging van· de huurpncht; en clan wan
neer het bestreclen vonnis die verlenging 
n;west tegemoetkomen, overeenkomstig ar
tikel 1 van het besluit van 15 Juli 1943 : 

Overwegencle clat verweerclers, bij da
ging del. 3 September 1943, aanlegger heb
ben geclagvaarcl ten eincle hem te horen 
veroorclelen om het hem verhuurcl perceel 
grond te verlaten; clat het bestreden von
nis op die eis heeft recht geclaan; 

Overwegencle clat aanlegger aan het be
streclen vonnis verwijt clerwijze er over te 
he~b~n beslist, clan wanneer hij geen aan
zeggmg. gekregen heeft van een opzegging 
(schenclmg van art. 2 van het besluit-wet 
cl_cl. 1_5 Juli 1943), en dan wanneer hij 
z1ch m de vereiste voorwaarclen bevond 
om een verlenging van huurovereenkomst 
te bekomen (schencling van artt. 1 E'n vol
gencle van het bE'sluit-wet del. 18 Novem
ber 1942); 

Overwegencle clat het bestreclen vonnis 
de veroorcleling van aanlegger om de ver
h~mrcle plaatsen te ontruimen steunt 
hrerop, clat het voorwerp van de huur
oyereenkomst op 1 September 1943 een 
emde genomen heeft en clat alle verlen-

ging van huurovereenkomst na die datum 
onmogelijk geworclen is ; 

Over_wegencle dat nit de vaststellingen 
van het bestreclen vonnis blijkt dat bet 
betwist perceel verhimrcl wercl als inclus
trH:~le groncl, om er bakstenen te maken 
met de aarcle welke er nit getrokken 
worclt; clat het vonnis ook vaststelt dat 
de exploitatie waartoe het stuk grond ver
lmnrcl was geweest een eincle ril<iest ne
men op 1 September 1943 en op die datum 
werkelijk eincle heeft genomen; 

Overwegencle clat de vaststelling van 
het vonnis, luiclens welke de exploitatie 
waartoe het perceel was verhuurcl ge
weest op 1 September 1943 einde had ge
nomen, van feitelijke aarcl en clus sou-
verei:i:t is ; ' ' 

Overwegencle clat, hoe algemeen ook de 
bewoorclingen mogen zijn van de beslui
ten die beschikken clat aan geen huurover
eenkomst eincle kan gesteld worden. zoncler 
clat voorafgaanclelijk aan de huurcler een 
opzegging betek.end is geweest, of dat de 
huurovereenkomsten kunnen verlengd 
worden na het verstrijken van de termijn 
waarvoor ze Werden gesloten die bepa
lingen niet kunnen toegepast ~orclen wan
neer de huurovereenkomst einde heeft ge
nomen door het verdwijnen van het voor
werp er van, ter zake door de voltrek
king van de exploitatie waartoe ze wercl 
aangegaan; dat de verlenging van een 
huurovereenkomst onclerstelt dat de be
stemming van het verhuurd goecl vatbaar 
is voor verlenging na gezegde termijn; clat, 
ter zake, de verlenging van de huurover
eenkomst slechts zou kunnen begrepen 
worden mits een veranclering in de be
stem~~ng van het verhuurde, wat strijdig 
zon ZlJll n;tet de bedingen van het con
tract; clat het genot van aanlegger, bij 
overeenkomst bestemcl om bakstenen te 
maken, niet zou kunnen veranclerd worden 
in de exploitatie van het 11erceel als bouw
grond; 

Overwegende clat. krachtens artikel1741 
van het Burgerlijk Wetboek, het huur
contract ontbonclen wordt door het te 
niet gaan van het verhuurde goed; 

Overwegencle dat het bestreden vonnis 
zoncler de in het. middel aangeduide wets~ 
bepalingen te schenclen, heeft kunnen be
slissen dat de betwiste lmurovereenkomst 
clefinitief eincle had genomen, en aanleg
ger heeft lnmnen veroordelen om de ver
hunrcle plaatsen te ontruimen · 

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

. 23 October 1947. - 1• kamer. - Voor
r:ntte1", H. Soenens, eerste voorzitter. -
Ve1·sZa_qgeve1", H. Fontaine. - GeUjklui
clende concl1ts·ie, H. Colarcl. advocaat
generaal. - Pleiters, HH. De Winde en 
Velclekens. 
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1" KAMER. - 23 October 1947. 

1 o SCHIP-SCHEEPV .A.ART. ~. ZEEVER
VOER. ~ STELSEL VAN ARTIKEL 91 V•AN 
BOEK II VAN RET WETBOEK VAN KOOPRANDEL. 
~ ~'\_ VERIJ DOOR DF. VERVOERDE GOEDE HEN 
ONDERG'AAN. ~ GEVOLG VAN NALATIGREDEN 
VAN DE SCHEEPSLIEDEN EN VAN DE ONGE
SCHIKTREID VAN RET SCRIP. - VER,\NT
WOORDELIJKREID VAN DE VERVOERDER. 

2° SCHIP-SCHEEPV .A.ART. - ZEEVER
VOER. - STELSEL VAN ARTIKEL 91 VAN 
BOEK II VAN RET WETBOEK VAN KOOPHANDEL. 
- VERPLICRTING VAN DE VERVOERDER EEN 
REDELIJKE NAARSTIGREID AAN DE DAG TE LEG
GEN OM RET SCRIP GESCHIKT TE MAKEN OM 
DE LADING TE. VERVOEREN. - GESCHIKTHEID 
VAN RET SCRIP MOET REOORDEELD WORDEN 
MET BETREKKING TOT DE AARD VAN DE. TE 
VERVOEREN GOEDEREN. 

3° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - MIDDEL. EEN OVERBODIGE 
REWEEGREDEN CRITISEREND .. - MIDDEL NIET 
ONTVANKELIJK. 

4° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL EEN TE
GENSTRIJDIGREID EN EEN DUR!lELZINNIGREID IN 
DE REDENEN AANVOEREND. - BEWEEGREDENEN 
DIE GEEN TEGENSTRIJDIGHEID NOCH DU!lBEL
ZINNIGREID VERTONEN. - JV!IDDEL DAT GROND
SLAG MIST IN FJnTE. 

5° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL AAN DE 
RECRTER EEN ANDERE BESLISSING TOESCRRlJ
VENDE DAN DEZE DIE RIJ GEVELD REEFT. 
MIDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN FEITE. 

6° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - MID DEL EEN GE
BREK AAN ANTWOORD OP DE BESLUITEN AAN
VOEREND. - BESLUITEK DIE OP GEPASTE 
WIJZE BEANTWOORD WERDEN. -=- JVIIDDEL DAT 
GRONDSLAG MIST IN FETTE. 

1o In het stelsel van cle ve1·voeraontract:en 
van ,qoecle1·en over zee vctstgesteld do01· 
vc1·hanclclba1·e aognossementen, is clc 

· ve1·ail'!twoonlelijlcheid van de ve·rvoenlc1· 
bewezen, inclien vastgestelcl worclt, clat 
cle cloor de vervoe1·cle goecle1·en onde1·- . 
uane averijen het gcvolg zijn van nala
tigheclen van cle saheepsUerlen en van cle 
ongesahiktheid van het sahip. (Wetboek 
van koophanclel, boek II, art. 91 [clercle 
wet van 28 November 1928, art. 1].) 

2° In het stelsel van cle vervoei'aont1·aaten 
van goedeTcn over zee vastgestelcl cloot· 
verhanclelbare aognossementen, heett de 
vervoe1·de·r de verpliahting een 1·eclelijke 
naarstigheid aan de dag te leggen orn 
het sahip gesaldkt te maken om de la
din.q te vervom·en. Daze gesahikthC'id van 
het sahip moet niet in abstracto beoor
cleeld worden, doah met bet1·elclcing tot 
de aanl van de te vervoeren goederen. 
(Wetboek van koophanclel, boek II, arti-

kel 91 [ clerde wet van 28 November 
1928, art. 1] .) · 

3o Is niet ontvankelijlc bij geb1'ek aan be
lcmg, hat middel dat een ove1'bod·ige 1'e
den van het an·est a1·itisce1·t (1) . 

4° Mist gmnclslag in feite, het·middel aan
voerend dat cle rerZenen van een arrest 
teuenstrijdig zijn of dubbelzinnig, rlan 
wanneer de reclenen noah tegenstrijdig
heid noah cl1c,bbel:zinnigheid veTtonen (2). 

5° M·ist gmndslag in 'teUe, het mitlde,l dat 
aan de reahter ove1· de gmnd een andere 
beslissing toesahrijft dan deze welke 
hij geveld haejt (3) . 

6° Mist gmnclslag in feite, het middel dat 
·een geb1'elc aan antwoo1·d op de beslui
ten aanvoe1·t, dan wannee1· deze, in het 
arrest. op gepaste wijze beantwo01'd 
werden (4). 

(KAPITEIN CUMMING, T. 1° l'i' V. lETABLISSE
MENTS SPIERS ET SON; 2° N. V. ETABLISSE
MENTS KONINCKX FRERES; 3° uEON. VAN 
PARIJS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 Juni 1944 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, schending van 
artikelen 97 der Grondwet, 59 en 67 der 
samengeschakelde wetten op de zeevaart, 
het boek II van het Wetboek van koop-

. handel uitmakende; van het eerste artikel 
cler wet van 28 November 1928 voor doel 
hebbencle de Belgi.sche wetgeving in over
eenstenim.ing te brengen met de interna
tionale overeenkomst voor eenmaking van 
zekere rechtsregels inzake cognossementen, 
getekencl te Brussel de 25 Augustus 1924, 
thans het artikel 91 der samengeschakelcle 
wetten op de zeevaart uitmakende, en, in 
het bijzonder, schending van litt. A van dit 
artikel in zijn eerste alinea, § I, a en b, 
§§ II, III, 1°, 2° en 3°, en •§ IV, 1° en 2°, 
cloordat het bestreclen arrest, om de ver
antwoordelijkheid van aanlegger in verbre
king te weerhouden, enerzijds, verklaart, 
dat deze de verantwoordelijkheid voor de 
kwestieuze averijen draagt zolang hij het 

(1) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr., 
24 October 1946 (A,.,.. Verb1·., 1946, blz. 350; 
B~tll. en PASIC., 1946, I, 379). 

(2) Vaste rechtspraak en namelijk verbr., 
16 Januari en, 20 Maart 1947 (zie hager, 
blz. 11 en 91; Bull. en PAsiC., 1947, I, 17 en 
121). 

(3) Vaste rechtspraak en namelijk verbr., 
30 Januari 1947 (zie hager, blz. 22; Bull. en 
PASIC., 1947, I, 29): 

(4) Vaste rechtspraak en namelijk verbr., 
20 Maart 1947 (zie hager, blz. 90; Bull. en 
PASIC., 1947, I, 120). 
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bewijs van hindernissen van overmacht 
niet !evert, en, anderzijds, verwijst, zo
wel in zijn eigen middelen als wanneer 
het steunt op de middelen van de eerste 
rechter, naar. de door artikel 1 der wef 
van 28 Noven;tber 1928 uitgevaardigde 
regels van verantwoordelijkheid en, in het 
bijzonder, naar de verplichting van de 
vervoerder behoorlijke zorg nit te oefe
nen, naar de last van het bewijs, naar 
het verbod clausulen van onverantwoor
delijkheid in te lassen en naar de wettige 
redenen van outlasting, dan wanneer : 
1° alhoewel artikelen 59 en 67 der samen
geschakelde wetten op de zeevaart de 
kapitein verantwoordelijk stellen voor de 
koopwaar met het vervoer derwelke hij 
zich gelast, tenzij hij het bewijs !evert 
van hinderpalen van heirkracht, deze arti
kelen het geval niet betreffen wanneer de 
aansprakelijkheid van de · vervoerder 
voortvloeit uit een vervoercontract vastge
steld door een verhandelbaar cognossement 
of een gelijkaardig document, zulk · con
tract beheerd zijnde door artikel 1 der 
wet van 28 November 1928; dat deze wet
geving niet bepaalt dat de kapitein of de 
vervoerder aansprakelijk zou zijn voor de 
averijen, ten ware hij het bewijs zou le
veren van hindernissen van overmacht, 
vermits zij de verantwoordelijkheid der 
averijen afhankelijk maakt van het ver
zuim behoorlijke zorg te besteclen om 
een schip in goede staat van zeewaardig
hei1 ter beschikking te stellen (§ III, 1°, 
en § IV, i 0 ) en, voor wat het vervoer be
treft, vrijwaring van verantwoordelijk
heid bepaalt voor tal van schaden veroor
zaakt in andere bmstandigheden clan deze 
van heirkraoht (§ III, 2°, en § IV, 2°) 
(schending der hierboven aangehaalde tek
sten, behalve artikel 97 der Grondwet) ; . 
2° dat, in elk geva1, de hiervoor aange
haalcle beweegredenen van het bestreden 
arrest tegenstrijdig ziju of, ten minste, 
dubbelzinnig, daar zij insluiten dat het 
hof van beroep aangenomen heeft dat het 
betwiste vervoer wel en niet beheerd was 
door artikel 1 der wet van 28 November 
1928 (schending van art. 97 der Grond
wetl: 

Overwegende da t, inclerdftacl, het bestre
den arrest de veroordeling van aanlegger 
steunt, enerzijds, hierop dat hij het be
wijs niet !evert dat de averijen waarover 
het gaat toe te· schrijveu zijn aan hinder
nissen van overmacht, en, anderzijds, op 
zekere bepalingen van artikel 1 van de 
wet del. 28 November 1928, welk artikel 91 
uitmaakt van de zeewet, en, namelijk, 
bij verwijzing naar het beroepen vonnis 
op 6° van § III, alsook op de verplichting 
behoorlijk zorg te dragen voor het zee
waardig maken van het schip, opgelegd 
bij zelfde § 1°, litt. a, en op 8° van zelfde 
paragraaf; doch dat, zo met het micldel 
wordt aangenomen dat in het regime van 

de vervoercontracten onderworpen aan het 
hierboven gezegd artikel, te weten de ver
voercontracten vastgesteld door een ver
handelbaar cognossement, de verantwoor
delijkheid van de vervoerder niet is opge
lopen. <laardoor aileen dat hij het bewijs 
niet levert van een aan overmacht te wij
ten hindernis, daaruit niet zou volgen 
dat het ai-rest moet v:erbroken worden.; 
dat dit laatste, inderdaad, vaststelt dat de 
deskundigen, wier vaststellingen het ar-

. rest zonder voorbehoud overneemt, van 
oordeel zijn dat de averijen van de koop
warep het gevolg zijn geweest van nala
tigheden vanwege de bemanning, en van 
de ongeschiktheid van sjs OeUic Sta1· 
om de lading te vervoeren; dat het ar
rest clus steunt op de vaststelling van de 
niet-naleving, door de vervoerder of door 
deze voor wie hij instaat, van de verplich
tingen bepaald bij artikel 1 der wet dd. 
28 November 1928; dat het middel, dat in 
die onderstelling, een overbodige reden 
van het arrest bestrijdt. bijgevolg van be
lang zou ontbloot zijn en niet zou kun
nen aangenomen worden ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
om te · beslissen dat hE't beding van het 
cognossement, waarbij overeengekomen 
werd dat de lading vervoerd werd op de 
risico's van de inladers, bestemmelingen 
of eigenaars, van geen waarde is, uit
drukkelijk de bepaling inroept van arti
kel 91, III, 8°, van de wet op de scheep
vaart; dat het, aldus, in klare en niet 
twijfelachtige bewoorclingen heeft aange
nomen dat het betwist vervoer door een 
verhandelbaar cognossement was vastge
steld · geweest, voorwaarde tot toepas
sing van artikel 91 van gezegde wet; dat 
zo het verklaart dat de aanlegger voor 
de averij verantwoordelijk is zolang hij 
het bewijs niet Ievert van aan overmacht te 
wijten hindernissen, zoals bepaald wordt 
in artikelen 59 en 67 van de zeewet, het 
zulks verklaart omdat het oordeelt dat de 
last van het bewijs op de vervoerder 
weegt, zelfs onder het regime van arti
kel 1 van de wet del. 28 November 1928, 
dat artikel 91 uitmaakt van de zeewet; 
dat de door het middel aangevoerde te
genstrijdigheid niet bestaat; dat het mid
del, op dit punt, in feite niet opgaat; dat 
het evenzo is met het verwijt van dubbel
zinnigheid, vermits uit het bestreden ar
rest duidelijk blijkt dat de rechter oor
deelt dat artikel 91, zowel als artikelen 59 
en 67 van de zeewet in de zaak van toe
passing zijn; . 

Over ·het tweecle middel schending van 
artikel 1 der wet van 28 November 1928, 
dat voor doel heeft de Belgische wetge
ving in overeenstemming te brengen met 
de internationale overeenkomst voor een
making van zekere rechtsregels inzake 
cognossementen, ondertekend te Brussel 
op 25 Augustus 1924, thans het artikel 91 
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der samengeschakelde wetten op de zee
vaart, het boek. II van het W etboek van 
koophandel uitmakende, en, in het bij
zonder, van litt. A, § III, 1°, 2°, en § IV, 
1° en 2°, i, m, en q, van gezegd eerste 
artikel, daar het bestteclen arrest beslist 
clat; zo de koelinrichting van de sjs Gel
tic Sta1· zich bij het vertrek te Rio de 
Janeiro in goede staat van werking be
vond, zij nochtans slechts een onvol
doende kracht kon ontwikkelen om aan de 
vereisten te beantwoorden van de verkoe
ling en van cle . goede bewaring van een 
lading clie uitsluitend nit sinaasappelen sa
mengesteld was, dan wanneer de verplich
ting van de vervoerder, v66r en bij de 
aanvang van de· reis, behoorlijk zm·g te 
dragen voor ht"t zeewaardig maken van 
het schip en, namelijk, het geschikt en 
veilig maken van. cle laaclruimen, vries- en 
koelkamers, deze niet medebrengt het 
schip te voorzien van koelinrichtingen 
die aan de laatste vereisten van de 
moderne teclmiek voldoen, en dat de ver
plichting de redelijke naarstigheid aan de 
dag te leggen volbracht is wanneer, zoals 
in het lmidig geval, de vervoerder een 
schip. ter beschikking heeft gesteld waar
van de vriesmachines en koelinrichtingen, 
degelijk · nagezien door zeedeskundigen, 
zich in goede staat van werking bevinden 
(schencling van§ III, 1°, en§ IV, 1° en 2o, 
hierboven aangehaald) : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de veroordeling van aanlegger geenszins 
steunt hierop dat deze verplicht was een 
schip ter beschikkiiig te stellen waarvan 
de vriesinstallaties voldeden aan de laat
ste vereisten van de moderne techniek ; 
dat het op dat punt, als reden van de ver
oordeling van aanlegger, inroept dat het 
vaststaat dat, zo de koelinrichting van de 
sjs Celtic Sta?' zich bij het vertrek te 
Rio de Janeiro in goede staat van wer
king bevond, zij slechts een onvoldoende 
kracht kon ontwikkelen om aan de ver
eisten te beantwoorden van de verkoe
ling· en van de goede bewaring van een 
lading die' uitsluitend nit sinaasappelerr 
samengesteld was ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
met reden heeft aangenomen dat de ge
schiktheid van het schip om de lading te 
vervoeren moet beoordeeld worden, niet 
in abstntcto, doch wel met betrekking tot 
de aard van de te vervoeren koopwaren, 
en dat het n1iddel, voor zover het aun het 
arrest verwijt besli.st te hebben dat aan
legger verplicht was een schip te leveren 
waarvan de vriesinstallaties aan de laat
ste vereisten beantwoorden van de mo
derne techniek, in feite niet opgaat; 

Over het derde middel schending van 
artikel 97 der Gromlwet, cloordat het be
stl'eden arrest niet kan beschouwd worden 
als wettelijk gemotiveerd, omdat het het 
middel niet beantwoord heeft hetwelk aan-

legger in verbreking in zijn besluiten in ho
ger beroep heeft voorgebracht dat, om het 
bedrag der schade te bepalen, er rekening 
diende gehouden te worden met het reis
verlies en dat, aangaande cUt punt, de 
twee cieskuncligen tegenstrijclige oordelen 
hadclen uitgebracht : 

Overwegende dat aanlegger, in zijn v66r 
het hof van beroep genomen conclusies, 
inriep dat er rekening diende gehouden 
met het bestaan van een verlies welk 
noodzakelijk nit de rei;; voortvloeide, om 
te beweren, namelijk, dat een aanvullend 
de..'lkundig onderzoek moest bevolen wor
den; 

Overwegende dat het arrest verklaart : 
« dat cle vaststellingen, uitleggingen en 
waarclcringen van de deskundigen, alsook 
de andere gegevens ter zake voorhanden 
zijnde, aan het hof voldoende bestand
delen verschaffen om, zonder. vercler on
derzoek, over te gaan tot de begroting 
der schade ; dat de sommen door de des
kuncligen bepaald en door de eerste rech
ter aangenomen dienen bekrachtigd >> ; 

Overwegende dat het arrest, aldus, im
pliciet, doch op onbetwistbare wijze, als 
niet gesteund op het bewijs van een wer
kelijk nadeel, alle andere oorzaken van 
schacle dan deze waarvan de so=en, 
welke het tot herstel der schade aanduidt, 
in rekening zijn gebracht, verworpen 
heeft; · 

Dat het midclel in feite niet opgaat; 
Om · die redenen, verwerpt de voorzie" 

ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en tot een vergoeding van 150 frank je
gens elke verweerder. 

, 23 October 1947. - 1° kamer. - Voo?·
zitter, H. Soenens, eerste .voorzitter. ---:
Verslctg_qever .. H. Fontaine. - GeUjlcl-ui-

. dende concl~•s·ie, H. Colarcl, advocaat
generaal. - Plwite1·s, HH. Simont, Velde
kens en Van Ryn. 

2• KAMER. - 27 October 1947. 

1° OORLOG. - STATUUT VAN DE GEWAPENDE 
WEERSTAND. - HOEDANIGHEID VAN LID VAN 
DE WEERS'l'AND. - BEWIJS. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
MILITIEZAKEN. - MIDDEL RUSTEND OP EEN 
FEl'rELIJKE BEWERING ZONDER . STEUN IN DE 
BESTREDEN BESLISSING EN DE STUKKEN VAN 
DE HECH'fSPLEGING. 

1° Om z-ijn wettelijk witwe1·Tcsel te heb
ben·, moet cle hoedan·i{fheid van Hd ·van 
cle weerstCLnd erlcencl zijn door beslissing 
van een commissie, ingesteld lcrachtens 
het · besluit-wet van 19 Septembe1· · 1945, 
clCLt het stat~•ut van de· gewCLpende weer-
st.and vaststelt. · 
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2o JJiist iJi·ondslag in teite, het midllel 
ntstend op de bewering dat een bmeder 
van de eiser in de rangen van de wee·r
stand gevallen is, dan wannem·· noch 
~tit de best1'eden beslissing noch ~tit de 
aan het Hot ove1·gelegde stulclcen blijlct, 
clat de hoedanigheid van lid van de 
weerstand aan deze broede1· van de 
eiser door de bevoegde commissie .,.r
lcencl werd. 

{NIEMI!:GEER1'S.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden be
slissing, door de Hoge Militieraad op 
2 7 lVIei 1947 gewezen ; 

Overwegende dat eiser beweert recht 
te hebben op een uitstel van onbe]Jaalde 
duur bij toepassing van artikel 10 der 
militiewet, het besluit-wet van 19 Sep
tember 1945 tot vaststelling van het sta
tuut van de gewapende weerstand en arti
kel 10 van: het besluit-wet van 25 Juni 
1946 tot wederinvoering van liet normale 
militiestelsel, omdat, behalve zijn vier in 
leven, zijnde zusters, hij een broeder heeft 
gehad die gedurende de veldtocht 1940-
1945 als lid van de weer stand. is gesneu
veld; dat echter' niet blijkt nit de stukken 
van de bundel dat de bevoegde controle
commissie, ingesteld krachtens het besluit
wet van 19 September 1945, op regelmatige 
wijze, de hoedanigheid van lid van de 
weerstand van eisers .broeder heeft vast
gesteld en erkend; dat het mid del, ge
grond op de bewering van een feit, dat 
noch door de bestreden beslissing, noch 
door de andere stukken der procedure 
waarop het Hof acht kan slaan, is bewe
zen, niet ontvankelijk is ; 

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

27 October 1947. - 2" kamer. - Vo01'
zUte·r, H. Wouters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Smetrijns. 
- Gelijlcluide·nde conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 27 October 1947. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - 0PENBAAR MINISTERIE. 
TWEE MAGISTRATF;N DIE ACRTEREENVOLGF..NS 
IN DEZELFDE ZAAK GEZETELD REBBEN. -
VERKEERDE AANDUIDING, IN RET ARREST, 
VAN DEGENE DIE GEVORDERD REEFT. - GEEN 
NIETIGREID. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - :&1IDDEL · ·AANVOEREND DAT 
EEN BURGERLI.TKE PARTIJ NIET REGELMA'l'IG 
VOOR DE RECRTER OVER DE GROND 'vERTEGEN
WOORDIGD WERD. ·- l\'IIDDEL NIET AAN DE 

RECRTER OVER DE GROND VOO.ttGESTELD. 
JI.'IIDDEL NIET ONTVANKELIJK. 

1° Wannee:r, door het zittingblad van de 
dag van de rlebatten vastgesteld werd, 
dat een met name aanged~tide offic·ier 
van het openbaa1· ministe1·ie het req~ti
sitoir heett ~titgespmlcen, is de ·ver
lceerde ·aand~tiding, in het a1Test ·van 
ve·roordeling, later in aanwezigheid van 
een ande1· ojficier van het openbaar 
rniniste1·ie geveld, van denaam van deze 
laatste als zijnde deze van de magis
t1·aat die gevordeTd heett, geen oo1·zaalc 
van nietigheid (1). 

2° Kan niet voo1· cle ee.Tste maal v661· het 
Hot van ve·rbrelcing ingeToepen worden, 
het 'I'IViddel hientU genomen dat de b7t1'
gerlijlce pa1·tij niet 1·egelmatig voor de 
TechteT oveT de grand vertegenwoo1'
digd We1'd (2) . 

(DE VOS, T. SAMENWERKENDE VENNOOTSCHAP 
<<RET LICHT ll EN DE BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, gewezen QP 30 Juni 1947 door het 
lVIilitair Gerechtshof, zetelende. te Gent; 

I. Aangaande de voorziening gericht 
tegen de beslissing over de i;1ublieke vor
dering : · 

Over het middel afgeleid uit de strij
digheid der vermeldingen van het proces
verbaal der terechtzitting van 23 Juni 
1947, luidens hetwelk de Heer substituut
auditeur-generaal De Vreese het militair 
gerechtshof heeft gevorderd aanlegger te 
veroordelen tot levenslange hechtenis, en 
die van het bestreden arrest dat vaststelt 
dat de Heer substituut-auditeur-generaal 
V anlwudt gehoord is geweest : 

Overwegende dat het p]:oces-verbaal der 
terechtzitting van 23 Juni 1947 autheil
tiek constateert dat de officier van bet 
operibaar ministerie, die er in bij zijn 
naam is aangeduid, gehoord is geweest 
in zijn vordering strekkende tot boven
bedoelde veroordeling; dat, nadat aanleg
gers raadsman gehoord was geweest en 
zijn verweermiddelen had voorgesteld, 
de zitting geheven werd en de zaak ver
wezen naar de terechtzjtting van 24 Juni 
1947 tot voortzetting; 

Dat, luidens het proces-verbaal dezer 
terechtzitting,. de raadslieden van aanleg
gers medebeklaagden aan de beurt kwa
men, waarna, al de wettelijke pleegvor-

(1) Verbr., 14 April 1924 (Bull. en PAsrc. 
1924, T, 306) en nota. 

(2) Verbr., 27 Januari 1943 (Bull. en PAsrc., 
1943, I, 42) en nota 2; 30 Juni 1947 (zie hoger, 
biz. 241; Bull. en PAsrc., 1947, I, 312). 
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men vervuld zijnde geweest, de heer voor
zitter de debatten heeft gesloten ver
klaard en de zaak ve.rwezen voor uit
spraak naar de terechtzitting van 
30 Juni 1947; 

Overwegende dat uit geen enkel pro
cesstuk blijkt dat de clebatten heropend 
werden en dat een niei1we vordering werd 
uitgesproken door een ander licl van het 
openbaar- ministerie buiten de aanwezig
heid van aanlegger ; 

Dat, inderdaad, blijkens de vermeldin
gen van het proces-verbaal der ·terechtzit
ting van 30 Juni, de Beer Substituut-audi
teur-generaal Van Houdt de zetel van bet 
openbaar ministerie bekleedde en dat, na
dat de deurwaarder de zaak opgeroepen 
had, de heer voorzitter het arrest in open
bare zitting heeft voorgelezen; 

Overwegende dat, zo cle aanwezigheid 
van het openbaar ministerie op de te
rechtzitting is vereist op straffe van nie
tigheid van proceduur en vonnis, het 
geenszins nodig is dat dezelfde officier 
van het openbaar ministerie al de phases 
der rechtspleging bijwone; 

Dat de magistraten van een zelfde par
ket elkander vervangen krachtens het 
principe van de ondeelbaarheid van hun 
instelling ; 

Overwegende dat de o.fficier van het 
openbaar ministerie die bij de uitspraak 
aanwezig is geweest, evenals degene- die 
op de terechtzitting van 23 Juni 1947 aan
leggers veroordeling heeft gevorderd, 
claartoe gelijk bevoegd en gekwalificeerd 
waren; 

Dat de louter stoffelijke dwaling, die 
in het arrest werd begaan omtrent de 
naam van de magistraat van het parket 
die ip_ de zaak gevorderd heeft, niet hij 
machte is de proceduur nietig te maken : 

Dat, mitsdien, het middel niet kan aan-
vaard worden; -

Overwegende, bovendien, dat de substan
tiele of op straf van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen werden nageleefd 
en dat de beslissing overeei1komstig de 
wet is; 

II. Aangaande de voorziening -ingesteld 
tegen de beslissing .over de vordering. van 
de burgerlijke partij, Belgische Staat : 

Overwegende dat geen bijzonder middel 
tot cassatie wordt voorgesteld. en dat het 
Hof er geen ambtshalve opwerpt; 

III. Aangaande de voorziening ingesteld 
tegen de beslissing op de vordering van 
de burgerlijke partij, samenwerkende ven
nootschap « Bet Licht )) : 

Over het enig middel tot cassatie, aan
gevoerd door aanlegger en afgeleid nit on
reg·ehnatig·heid cler proceduur doordat niet 
blijkt dat de heer Desmedt, beheerder van 
voormelde burgerlijke partij, houder was 
van een volmacht die hem bekwaam 
maakt de samenwerkende vennootschap 

« Bet Licht )) te vertegenwoordigen op de 
terechtzitting van het militair gerechtshof, 
of althans dat de volmacht waarvan de 
heer Desmedt houder was, hem gegeven 
wercl overeenkomstig cle standregelen van 
de vennootschap : 

Overwegende clat het middel niet aange
voerd is geweest v66r de rechter over de 
g1•ond en, mitsdien, niet ontvankelijk is; 

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

27 October 1947. - 2e kamer. - Vom·
zUter, H. Wouters. raadsheer waarnemend 
voorzitter. - V erslayyever, H. Simon. 
- Gelijlcluiclende conclttsie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 27 October 1947. 

VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOl\fST).- STAAT.- SCHEN
DING VAN EEN BUTIGERLI.JK RECHT DOOR EEN 
ONGEOORLOOFDE DAAD VAN EEN OP SCHILDW ACHT 
STAANDE SOLDAAT. - RECHTSTREEKSE VER
ANTWOORDELIJKHEID VAN DE STAAT.- VooR
WAARDEN. 

Opdat de schencliny van een btW!JIM'lijk 
·recht door fle onyeoo1'lootfle flaafl van 
een op schildwacht staande soldaat de 
Staat 1'echtstl'eeks tot verantwoorde
lijlche'iil kttnne verbinden, wordt niet 
vereist dat cle soldaat tot taalc yelcre
yen hrtd deze dnacl te stellen; het vol
stant dnt de dancl bestaat in een fotttieve 
ttitvoe1'iny, doo1· de soldaat, van de 
taalc waa1·merle hij belnst wns (ll. 

(DE CLERCQ EN CONSOORTEN, T. BELGISCHE 
STAAT). 

ARREST. 

BET HOF; --'-- Gelet op het bestreden 
arrest gewezen, op 30 Januari 1.947 door 
het 1\'Iilitair Gerechtshof, zetelende te 
Brussel; 
· Over de twee middelen samen : 

Bet eerste, schending. van artikelen 3, 
4 van de wet van 1.7 April 1878, artike
len 1, 8 van de wet van 25 Maart 1876, 
artikelen 1.382, 1383. 1384 van het Bur
gerlijk Wetboek, artikel 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden arrest de ken-

(1) Zie verbr., 31 Maart 1943 (Arr. Verbr., 
1943, blz. 75; Bull. en PAsiC., 1943, I, 117) ":' 
nota 2 ·in Bull. en PASIC., 1943, I, 117; 15 Ja
nuari 1946 (A,-,·. Verb1·., 1946, blz. 22; Bull. en 
PASIC., 1946, I, 25); 19 November 19<1.6 (Bull. 
en PASIC., 1946, I, 409)_; 29 Mei 1947 (zie hoger, 
blz. 170; Bull. en PAsrc., 19<1.7, I, ,216) en nota 1. 
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nisneming van de burgerlijke vordering, 
tegen de Belgische Staat gericht, weer
houdt, alhoewel bet vaststelt of ten min
ste aanneemt dat soldaat lVIoens, die de 
schade veroorzaal>:te. op het ogenblik cler 
feiten een orgaan van de Staat was, clan · 
wanneer de daad van solclaat lVIoens, 
indien deze een orgaan van. de Staat 
was, de daad van de Staat zelf uitmaakte, 
diens i·echtstreekse aansprakelijkheicl me
deslepencl, waa,ruit volgt dat de straf
rechter onbevoegd was om over cleze aan
sprakelijkheid te vonnissen ter gelegen
heicl van de vervolgingen tegen soldaat 
Moens gericht; 

Bet tweede, schending van artike
len 1382, 1984, 1998 van het Burgerlijk 
W etboek, van artikelen 418, 419 van het 
Strafwetboek, van artikel 97 van de 
Grondwet, doorclat het bestreden arrest 
verklaart dat soldaat Moens geen op
dracht gekregen hacl op rustige burgers 
te vuren en dat hij, dus, niet kan aange
zien worden als gehandelcl hebbencle als 
orgaan van de Staat, daar « de Staat niet 
verantwoordelijk kan gesteld worden voor 
daclen, door solclaten gepleegcl, buiten de 
opclrachten van hun dienst », clan wan
neer door het arrest v astgestelcl worclt 
clat h,et verweten feit een docling door ge
brek aan voorzichtigheicl of voorzorg 
was, en dan wanneer de Staat aanspra
kelijk is voor de schadelijke gevolgen 

- van de claad van zijn orgaan, daacl die 
de schulclige of beclrieglijke uitvoering is 
van een taak welke het orgaan wegens 
zijn ambt, de macht of de plicht had te 
voltrekken : 

Overwegencle dat, blijkens de vermel
dingen van het bestreclen arrest, soldaat 
Moens, op schildwacht staande, gevuurd 
had op Van Vlaenderen en wegens dit 
feit veroordeeld wercl om clezes doocl on
vrijwillig te hebben veroorzaakt; 

Overwegencle dat aanleggers de Bel
giselle Staat rechtstreeks haclden geclag
vaard v66r de krijgsraacl en ter terecht
zitting geconclucleerd haclden tot cle soli
claire veroorcleling van cle Staat met be
klaagde Moens tot de herstelling van de 
door het misdrijf berokkende schade ; 

Overwegende dat het bestreclen arrest 
anneemt dat soldaat Moens een orgaan 
is van de Staat, doch beslist dat het mis
drijf door hem gepleegcl de rechtstreekse 
aansprakelijkheid van de Staat niet me
clesleept, omdat de solclaat, in onderhavig 
geval, niet kan aangezien worden als ge
ltandeld hebbencle als · orgaan van de 
Staat; 

Overwegende dat, om alzo te beslissen, 
het arrest zich steunt op de enkele moti
vering dat de soldaat « natuurlijk geen 
opdracht gekregen had op rustige bur
gers te vuren, met wie hij in gesprek, 
~ op onregelmatige wijze, - was geko
men ll; 

Overwegende dat deze motivering niet 
volstaat om de beslissing te verrechtvaar
digen; 

Overwegende immers dat de recht
streekse aansprakelijkheid van cle Staat, 
en clus ook de onbevoegdheicl van de straf
rechtelijke rechtsmachten om kennis te 
nemen van de eis gesteuncl op dergelij.Ke 
aansprakelijkheicl. kon voortvloeien uit 
de omstandigheid dat het schadebrengend 
strafbaar feit zou kunnen bestaan in de 
slechte uitvoering, door soldaat. Moens, 
van de opdracht waarmede hij belast 
was; 

Waaruit volgt dat beide middelen ge
groncl zijn ; 

Om die· red en en, verbreekt het bestreden 
arrest, doch enkel voor zover het beslist 
op cle eis door aanleggers ingestelcl tegen 
de Belgische Staat; beveelt dat onder
havig arrest zal overgeschreven worden 
in de registers van het Militair Gerechts
hof, zetelende te Brussel en dat melding 
er van zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
laat de kosten ten laste van cle Staat; 
verwijst de zaak, alzo beperkt, naar het 
militair gerechtshof anclers samengesteld. 

27 October 1947. - 2" kamer. - Vo01·
zi.tter, H. Wouters, raadsheer waarneinend 
voorzitter. ~ Verslaggever, H. de Clip
pele.- Gelijkl11idende conclttsie, H. Roger 
Janssens de BiRthoven, advocaat-generaal. 
- Pleiter, H. della Faille d'Huysse. 

26 KAMER. - 27 October 1947. 

DOU ANEN EN ACCI.JNZEN. - BETEU
GELING VAN DE SLUIKING. - J\IIEDEPLICHTHl
HEID. - KENNIS VAN DE SLUIKING. ·- BE
WIJS TE LEVEREN DOOR DE VERVOLGENDE 
PARTIJ. 

Hij die de dader helpt om sluilcing te 
plegen in zalcen va.n douanen en accijn
zen lean slechts veroo1·deeld wo1·den als 
medepUchtige, indien bewezen is, dat 
h'ij van de gepleegde slttiking Tcen?Iis 
heejt gehad; dit bewi.js ntst op de ve1'
volgende pa1·tij (1). (Wet van 6 April 
1843, art. 28.) 

(GODART EN VANHOOFSTAD, T. BEHEER 
VAN FINANClEN.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest,· gewezen op 5 .Juni 1947 door het 
Hof van beroep te Brussel; 

(1) Zie verbr., 12 Maart 1940 (Ar,., Ye,·M., 
1940, biz. 35; Bull. en PASIC., 1940, l, . !l8); 
13 November 1944 (A,.,., Ye?'b?'., 1945, biz. 31; 
Bull. en PASIC., 1945, I, 28). 
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Over bet eerste middel, door aanlegger 
Godart aangevoerd, en ambtsbalve opge
worpen wat cle voorziening betreft door 
Vanboofstad ingest~;Jcl, scbending van 
artikelen 97 cler Gronclwet, 207 der wet 
van 26 · Augustus 1822 betreffende de ac
cijnsrecbten, 27 der wet van 6 April 1843 
over tolzaken, 67 van bet Strafwetboek : 

Overwegencle dat aanleggers, op ver
volging ingesteld door bet beheer van 
finallcien, door bet bestreclen atTest ver
oorcleeld. zijn geweest ieder tot een gevan
geni.<;straf van vier maanden, een geld
boete van 468.560 frank en tot bet beta
len van ontdoken accijnsrecbten wegens 
medeplichtigheid aan vervoer van 1.000 ki
log-ram vochtige losse rooktabak, zonder 
dat cUt vervoer en bezit gedekt was door 
bet vereiste bescheid; 

Overwegende dat bet vonnis, uitgespro
ken door de Oorrectionele Recbtbank te 
Antwerpen, uitdrukkelijk vermeldt dat 
beide betichten bun goede trouw hebben 
ingeroepen en beweerd dat zij heL be
drieglijk E:arakter niet kenclen van de 
daden die ze verricht hebben en bet aan 
bet ministerie van geldwezen beboort bet 
bewijs te leveren van hun kwade trouw; 

Overwegende dat cle correctionele 
rechtbank dat verweermiddel beeft ver
worpen op i:leze grond dat (< kan afgeleid 
worden uit de bestanddelen der zaak dat 
beticbten inderdaad als · medeplichtigen 
gehandeld hebben, terwijl de hoofdschul
digen, die de eigenlijke daders zijn, onbe
kend zijn gebleven; aangezien echter de 
materialiteit van de feiteu bewezen is, en 
bet betichten zelf zijn die de goede trouw 
die zij inroepen zouclen moeten bewijzen, 
wat zij in gebreke zijn te cloen->>; 

Dat bet hof cUt betoog van de recht
bank heeft overgenomen, derhalve . bet 
principe heeft miskend .clat medeplichtig
heid aan inbreuk inzake douanen en ac
cijnzen clan alleen kan bestaan wanneer 
bij, die de dader in het plegen behulp
zaam is geweest, bekend was met de ge
pleeg·de sluiking ; 

Dat in geval die bekendbeid door de 
beticbte wordt betwist, zoals uit de ver
meldingen van bet vonnis blijkt, de ver
volgende partij bet bestaan moet aanto
nen van dit wezenlijk bestanddeel van de 
strafbare medeplichtigheid; 

Dat, aanleggers veroordelende wegens 
medeplichtigheid op deze grond clat zij 
bun goede trouw niet hebben aange
toond, het arrest de orde der bewijzen 
weclerrechtelijk heeft gewijzigcl en het, 
dienvolgens, niet wettelijk gerechtvaar
cUgd is; 

Overwegende dat bet' bestreden arrest, 
alclus, de in het middel vermelde wetsbe
palingen Jieeft geschonclen ; 

Om die redenen, verbreekt bet bestre
den arrest; beveelt dat onderbavig arrest 
zal overgeschreven worden op de regis-

ters· van bet Hof van beroep te Brussel 
en clat melding er van zal worden ge
maakt op de kant van cle vernietigcle be
slissing; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar bet Hof van 
beroep te Gent. 

27 October 1947. - 2e kamer. - Voor
zUte1·, H. Wouters, raadsbeer waarnemencl 
voorzitter. - Vers£aggeve1·, H. Simon. 
- Oelijlcl~tidende · oonclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, aclvocaat-generaal. 

2" KAMER. - 27 October 1947. 

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKE.'I. 
DOUANEN EN ACCIJNZEN. - KENNISNEMJNG 
DOOR DE RECH'l'ER IN HOGER l)EROEP.- AKTE 
VAN HOGER BEROEP DOCH NIET DAGVAARDINb. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTJiJN. STRAFZAKI!:N. 
BESLUITEN VAN BEKLAAGDE. - VERWERPING 
OM REDEN DAT RET MIDDEL STUIT TEGEN RET 
GEZAG VAN RET RECHTERLIJK GEWIJSDE. -
BESLISSING WETTELIJK GEMOTIVEERD. 

3° REOH'J:BANKEN. - DOUANEN EN AC
CIJNZEN. - EJERSTE ARREST DAT EF)N HOOFD
GEVANGENISSTRAF, EEN BOETE EN EEN VERVAN
GENm; GEVANGENISSTRAF REEFT UITGESPRO
KEN. - BEDRAG VAN DE BOETE .DAT TE BEPA
LEN BLIJFT. - TWEEDE ARREST DAT :iiET 
BEDRAG VAN DE. BOETE BEPAALT EN EEN VER
VANGENDE GEVANGENISSTRAF VAN LANGERE 
DUUR UITSPREEKT. - MACHTSOVERSCHRI.T
DlNG. 

4° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. -
S'l'RAFZAREN, - VERVANGENDE GEVANGENIS
STRAI<' ONWETTELIJK IN DE PLAATS GESTELD 
VAN DEGENE DIE DOOR EEN VORIG ARREST WERD 
UITGESPROREN. - GEDEELTELIJRE VERBRE
RING. 

5° VJiJRWIJZING NA VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - VERBREKING VAN DE BE
SOHIKKING DIE ONWET'l'ELIJK EEN VERVAN
GENDE GEVANGENISSTRAF IN DE PLAATS STEL'l' 
VAN DEZE DIE UITGESPROKEN WERD DOOR 
EEN IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN AR
REST. - VERBR-EKING ZONDER VERWIJZING. 

1° Het is de· ve1'7cla1ing van hager beroep; 
niet de dagvaa1·ding om v66r de 1·echte1· 
in be1·oep te ve1·schijnen, die de zaalc 
bij cleze lnatste aanhangig maalct !l). 

2° Is wettelijk gemotiveenl, het wrrest flat, 
cle besl~titen van belclaagde beantW001'
clend, e1· op wijst dat de betwisting clie 
zij opwe1·pen dejinitief doo1· een vo1·ig 
nrrest beslecht werd. 

3° W annee1· een eerste- arrest een veroo1·
deling heeft uitgesprolcen tot een boete 

(1) Verbr., 14 Juli 1947 (zie boger, blz. 259; 
Bull. en PAsrc., 1947, I, 334) en nota. 
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waa1·van alleen het bedrau later nog 
moest bepaald WMden in verhoud·ing 
met de ontdolcen accijns1·echten, en op 
een maand de dutw heeft . vastgesteld 
van de bij deze ·boete beho1·ende vel'
vangende gevangenisstraf, pleegt machts
ovel·schl"ijding de 1·echtm· die, in vool·t
zetting van de zaak ttitspraak duende, 
na het bed1·au van de boete bepaald 
te hebben, cle dum· van de vel·van
gende gevaitgenisst·rat op twee maanrlen 
Mengt (1). 

4o De verbrelcing, ·uitgespl·olcen omdat een 
vervangende gevangenisstrat onwettig 
in de plaats gesteld wenl van deze d·ie 
duo1· een in kracht van gewijsde gegaan 
arrest we1·d ttitgesprolcen, wo1·dt tot 
deze beschilclcing beperlct (2). 

5o De verbreking van de beschilcking, die 
onwettelijk een ve1·vangende gevangenis
stmf in de plaats stelt vwn deze; d,ie do,o1· 
een in lwacht van gew·ijsde gegaan al'
re.st werd uitgesp·rolcen, geschieclt zan
del' verwijzing (3). 

(GHYSSENS, T. BEHEER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HEJT HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, gewezen de 13 Juni 1947, door het 
Hof van beroep te Gent; 

(1) Raadpl. verbr., 27 October 1930 (Bull. en 
PAsrc., 1930, I, 331) en de besluiten van bet 
openbaar ministerie, die bet arrest voorafgaan. 

(2) en (3) De rechtspraak van bet Hof, val
gens welke de onwettelijkheid van de vervan· 
gende gevangenisstraf de gehele straf treft en 
de gehele verbreking met '\'erwfjzing . mede
brengt (zie nota 2 onder verbr., 11 December 
1933, Bull. en PAsrc., 1934, I, 97), kon inzake 
niet toegepast worden. Immers de drie elemen
ten van de straf, hoofdgevangenisstraf, boete 
en vervangende gevangenisstraf, waren · defini
iief uitgesproken geweest door een arrest op 
4 October 1945 geveld; hun wettelijkheid, bij 
gebrek aan voorziening tegen dit arrest, kon 
niet meer worden besproken. Niettegenstaande 
de ve~;nietiging van de beschikking van bet be
streden .arrest betreffende de vervangende ge
vangenisstraf, bleef de definitief uitgesproken 
vervangende gevangenisstraf bij de uitgespro
ken · geldboete gevoegd. De· verbreking moest 
dienvolgens beperkt worden tot de vervangende 
gevangenisstraf, die onwettelijk in de plaats 
was gesteld van deze van bet vorig arrest. Deze 
gedeeltelijke verbreking moest dus zonder ver
wijzing uitgesproken worden, geen enkel straf. 
gerecht de macht hebbend om in zake een 
nieuwe vervangende gevangenisstraf nit te 
spreken (zie de nota onder verbr., 16 April 
1934,' Bull. en PAsrc., 1934, I, 240; verbr., 3 en 
9 Juni 1947, ibid., 1947, I, 233, en nota 5, en 
261, en nota 2, blz. 262). 

VERBR., 1947. - 22 

Over het eerste milldel tot cassatie, 
schending van artikelen 3 der wet van 
17 April 1878, 61, 1°, van het Wetboek 
van burgerlijke rechtspleging, doordat 
het hof van beroep uitspraak heeft ge
daan over een eis ingesteld bij dagvaar- ~ 
cling betekend ten verzoeke van het open
baar ministerie, 'wanneer aanlegster, naar 
de ter zake geldende voorschriften diende 
gedagvaard ten verzoeke van de Belgische 
Staat, vertegenwoordigd door de Minis
ter van financH!n : 

Overwegende · dat, blijkens regelmatig 
overgelegde processtukken, de publieke 
vordering regelmatig werd ingesteld door 
een dagvaarding aan belanghebbende be
tekend ten verzoeke van het beheer van 
financien, vervolging en benaarstiging van 
de Directeur der douanen en accijnzen te 
Gent; 

Dat zij, na berechting door de Correc
tionele Rechtbank te Dendermonde, aan
hangig werd gemaakt bil het Hof van 
beroep te Gent door het hoger beroep, in
gesteld op 16 Mei door het beheer van 
financien en op 26 Mei 1944 door het open
baar ministerie en door de beklaagde ; 

Dat de in het middel bedoelde dagvaar
ding aileen ten doel had aan de beklaagde 
de pleitdag te doen kennen waarop de 
zaak zou opgeroepen worden om, inge
volge het arrest dd. 4 October 1945, het 
beclrag, te horen bepalen en van de geld
boete en van de waarde der fictief in bP.
slag genomen alcoholische dranken ; 

Dat het middel, zowel in feite als in 
rechte, faalt; 

Over het tweede en het derde middel tot 
cassatle, daaraan ontleend dat het bestre
den arrest eiser veroordeeld heeft tot 
tienmaal het bedrag der gesloken accijns
rechten, dan wanneer geen rechten voor 
ontaarde alcohol konden g~ist worden 
omdat geen ontaarde !llcohol vervoerd of 
verkocht werd, e:ti dat voor het vervoer of 
het. verkopen van methyl-alcohol geen ge
leibrief is vereist, en dat het arrest de 
conclusie van eiser dienaangaande onbe
antwoord heeft gelaten : 

Overwegende dat, bij onherroepelijk ge
worden arrest gewezen op 4 October 1945, 
het hof van beroep aanlegster schuldig 
heeft verklaard aan vervoer van 131 liter, 
25 centiliter, alcoholische drunken van 
21° graden Gay-Lussac, temperatuur 15o C, 
dientengevolge ze veroordeeld heeft tot 
vier maanden gevangenisstraf en tot l!et 
betalen van een geldboete gelijk aan tien
maal het gezamenlijk bedrag der accijns
rechten en verbruikstaxe verschuldigd op 
de onregelmatig vervoerde of verkochte 
131 liter, 25 centiliter, aJcoholische drun
ken en, in geval van niet inleveren van de 
fictief aangeslagen 131 liter, 25 centiliter 
voormeld. tot het betalen van hun waarde; 

Dat bovenbedoeld arrest, vooraleer het 
bedrag cler geldboete en de waarde der 
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t\ctief aangeslagen dranken te bepalen, 
'aiin de · vervolgende partij heeft bevolen 
het beloop der accijnsrechten en ver
briiikstaxe, verschuldigd op bovenbedoelde 
drahken, benevens hun waarde, te be
rekt!nen; 

Overwegende dat aanlegster het hof 
yan beroep bij conclusie verzocht ·had 
vast te stellen dat voor het vervoer van 
methyl-alcohol geen bescheid vereist is en 
het tienvoud der gesloken rechten niet 
kan worden toegekend ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
terecht -doet opmerken dat <i die betwis

/ ting niet in acht. kan worden genomen 
daar zij reeds definitief beslecht werd 
door het aTrest van 4 October 1945 » ; 

Dat, door die beweegredenen, het aange
vallen arrest aanlegsters conclusie op ge
paste wijze beantwoord en zijn beslissing 
wettelijk gerechtvaardigd heeft; 

Dat, mitsdien, het middel niet kan aan
genomen worden; 

Over het middel ambtshalve opgewor
pen, overschrijding van rechtsmacht en 
schending van het-gezag van het door het 
arrest- van 4 October 1945 gewijsde : 

Overwegende dat, door het arrest van 
4 October 1945, het hof van beroep zijn 
rechtsmacht had uitgeput behoudens wat 
betrof het cijferen van het bedrag der 
geldboete en van de waarde der fictief 
aangeslagen dranken ; 

Dat, desonclanks, het aangevallen arrest 
andermaal uitspraak doet over de vervan
gende gevangenisstraf en dezer duur, die 
door het arrest dd. 4 October 1945 op een 
maand bepaald werd, ditmaal op twee 
maanden heeft vastgesteld; 

Dat, aldus, het arrest beslist heeft over 
iets dat bij het hof niet meer aanhangig 
was ; waaruit volgt dat het hof van be
roep zijn rechtsmacht heeft overschre
den en het gezag van het gewijsde heeft 
geschonden; 

Voor het overige, en voor zover de voor
ziening de beslissing bedoeldt : 

1 o Op de publieke vordering : 
Overwegende dat de substantiele of op 

t-~traf van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden uageleefd en dat de be
slissing overeenkomstig de wet is ; 

2° Op de burgerlijke vordering : 
Overwegende dat aanlegster-tot staving 

van haar voorziening geen enkel middel 
inroept en dat het Hof er van ambtswege 
geen opwerpt ; · 
- Qm cUe redenen, verbreekt het bestre
den arrest voor zover het beslist dat de 
geldboete, welke het uitspreekt, bij ge
breke van betaling binnen de tijd bepaald 
bij artikel 40 van: het Strafwetboek, zal -
mogen vervangen worden door een gevan
genisstraf van twee maanden ; verwerpt de 
.voorziening voor het overige; beveelt dat 
onderhavig arrest zal overgeschreven wor-

den in de registers van het Hof van be
roep te Gent en dat melding er van zal 
gemaakt worden op de ·kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing ; verwijst 
aanlegster in twee uerden · der kosten ; 
laat het overige der kosten ten laste van 
de Staat; zegt dat er tot verwijzing geen 
aanleiding is. 

27 October 1947. - 26 kamer. - Voor
zitter, H. I Wouters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Simon. 
- Gelijlclnidende conclusie, H. Roger 

·Janssens_ de Bisthoven, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 27 October 1947. 

BRANDSTICHTING. - IN BRAND STEKEN 
VAN STRO, NA HET DORSEN ACHTERGELATEN 
OP HET :VELD. - BRANDSTICHTING VAN AF
GESNEDEN VELDVRUCHTEN. 

Is een afgesneden veldvnwht, naar de zin 
van Mtilcel 512, alinea 1 van het Stmt
wetboelt, st1'o, na het dorsen op het veld 
achte1·gelaten, totdat het gebruilct wordt 
of in de schuu1· gebmcht. (1). (Straf
wetboek, art. 512.) 

(BELLEMANS EN CONSOORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het arrest, gewe
zen door het Hof van beroep te Brlissel, 
op 19 April 1947 ; 

Over het enig middel van verbreking, 
schending .van artikel 512 van .het Straf
wetboek -en van artikel 97 van de Grand
wet, doordat aanleggers in verbreking 
veroordeeld werden uit hoofde van vrij
willige brandstichting van afgesneden 
veldvruchten, dan wanneer het stro niet 
kan worden beschouwd als een « afge
sneden velclvrucht Jl in de zin vari· artie 
kel 512 van het Strafwetboek ; doordat 
aanleggers in verbreking veroordeeld wer
den uit hoofde van brandstichting van 
veldvruchten, dan wanneer .de afgesneden 
veldvruchten door artikel 512 van het 
Strafwetboek maar alleen worden be
schermd indien zij op het veld zijn blijven 
liggen, na het dorsen, hetgeen in casu niet 

(1) Raadpl. Fr. verbr., 17 April 1812 (Pasic. 
j1·., 1812, 1, 433) en 17 September 1827 (ibid., 
1828, 1, 81); nota onder Grenoble, 10 October 
1927 (D. P., 1928, 2, 55); verbr., 3 Februari 
1873 (Bull. en PASIC., 1873, I, 112); 18 Decem
ber 1933 (ibid., 1934, I, 112) ; 0HAUVEAU et 
HELIE, Theorie du Code penal, n' 3827; NYPELS 

en SERVAIS, art. 512, n' 10; Repert. prat.' du 
d1·. belge, v' lncendie, n" 54 tot 61. 
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is bewezen; doordat aanleggers in verbre
king veroordeeld werden uit hooct'de . van 
brandstichtiQg van veldvruchten, dan wan
neer, indien er zelfs moest worden aange
nomen: dat stro, in principe, een afgesne
den veldvrucht uitmaakt, dit in elk geval 
slechts zou kunnen gelden voor stro in 
verse staat, na het dorsen, en vanzelfspre
kend niet voor stro dat, zoals in het tegen
woordig geval, lange maanden na het dor
sen, op het veld is blijven liggen ver
rotten : 

Over het eerste onderdeel van het mid-
del: · 

Overwegende dat, onder de benaming 
« afgesneden veldvruchten ll, artikel 512 
van het Strafwetboek alle · vruchten en 
alle nuttige voortbrengsels der aarde be
doelt, die,, door hun eigenaar, van de 
grond werden afgescheider! en voorlopig 
op de open akker werden gelaten, tot dat 
zij er van worden verwijderd en in een 
bergplaats opgesloten waar zij beter on
der het oog kimnen worden gehonden ; 
dat de wet niet enkel toepasselijk is op 
de voortbrengsels der aarde die bestemd 
zijn tot cle voeding van mensen en dieren 
maar ook nog op deze waaruit hij die ze 
inoogst enig nut kan trekken; 

Overwegende dat het stro, ondanks de 
wegneming van de aar, niettemin een on
derdeel is van een veldvrucht en een 
voortbrengsel der aarde dat tot velerlei 
landbouw- en. nijverheidsdoeleinden kan 
worden benuttigd; dat het inzonderheid, 
wanneer het, lijk in onderhavig geval, na 
afscheiding van de grand en wegneming 
van de aar, in schoven werd verzameld 
die in mijten werden opgestapeld en, der
halve, blijkbaar door de eigenaar tot bij
zondere tenuttemaking wordt aangewezen, 
het wel degelijk een afgesneden veld
vrucht uitmaakt in de zin cUe aan deze 
.bewoording wordt gegeven in het arti
kel 512 van het Strafwetboek ; en dat, 
wanneer het in deze· toestand op de open 
akker wordt gelaten, het de bescherming 
geniet tegen brandstichting die door dit 
artikel wordt verleend ; 

Over het tweede onderdeefvan het mid
del: 

Overwegende dat artikel 512 van het 
Strafwetboek <le afgesneden veldvruchten 
tegen brandstichting beschermt, niet enkel 
en uitsluitelijk wimneer zij onmiddellijk 
na het dorsen op de akker blijven liggen, 
maar wel zolang zij, zonder hun oor
spronkelijke aard van afgesneden veld
vruchten te verliezen, buiten de schuren 
en bergplaatsell van de eigenaar, door 
deze, waar dan ook, op 't open land waar 
ze door hem werden verzameld, aan de 
openbare eerlijkheid werden overgelaten; 

Over het derde onderdeel van het mid
del : 

Overwegende dat het stro de bescher
ming van het artikel 512 van· het Straf-

wetboek ontgaat wanneer het ZIJn oor
spronkelijke aard van afgesneden veld
vrucht verliest, hetzij wanneer het door 
de eigenaar wordt benuttigd tot de doel
einden waartoe het door hem werd be
stemd, hetzij wanneer het door hem wordt 
opgenomen en geborgen in schuren of 
s'tapelplaatsen waar het aan een beter en 
bijzonder toezicht kan worden onder
worpen; dat zolang het, steeds in het be
zit van zijn eigenaar, in de· staat waarin 
het door hem, na losmaking van de grond, 
en met het oog OP. latere benuttiging werd 
.verzameld, op het open land wordt gela
ten, het de bescherming van de wet blijft 
behouden; 

Overwegende dat de min of meer lange 
duur zijner verlating op het open land, 
aan ·het stro de aard niet kan ontnemen 
van afgesneden veldvrucht waarop arti
kel 512 van het Strafwetboek van toepas
sing is; 

Overwegende dat het middel, in elkeen 
zijner onderdelen, in rechte aan grond 
mist; 

Eln overwegende dat de substantiele of 
op straf van nietigheid '' voorgesch'reven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

27 October 1947. - 2° kamer. - Voo1·
zitte1·, H. Wouters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve·l"slaggeve1·, H. Vander
mersch. Gelijkluidende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. 

le KAMmR. - 30 October 1947. 

1° ARBEliDSONGEVAL. - BESLUIT VAN 
24 DECEMBER 1941. - RISICO VERBONDEN 
MET DE NORMALE WEG DOOR DE ARBEIDER GE
VOLGD. - BEGRIP OMSCHREVEN DOOR ARTI
KELEN 2 EN ·9 VAN HET BESLUIT-WET VAN 
13 DECEMBER 1945. 

2° ARBEIDSONG]JVAL. - BESLUIT VAN 
24 DECEMBER 1041. - FOUT VAN HET 
SLACHTOFFER. - GEVOLG TEN OPZICH'l'E VAN 
DE TOEPASSING VAN GEZEGD BESLUIT. 

1 o Luidens a1·tilcel 2 van het besluit-wet 
van · 13 Decembe1· 1945 betreffende de 
ve1·goeding der schade vom·tspntitende 
uit ongevallen die zich op de weu naar 
of van het werk voordoen, en a1·tiTcel 9 
van zelfde besl~tit-wet, wetsbepalingen 
die het besl~tit van 24 Decembe1· 1941 
over hetzelfde voorwe1·p interp1·eteren, 
bed~tiden de woorden cc met den nol·ma
len weg ve1·bonden dsico l) in dit laatste 
besluit, ellc risico dat enig vm·band 
hondt met de noodzakelijlchet:d voo·r de 
arbeider om zich te verplaatsen ten 
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wi'/'t,(le zioh naa1· fle plaats vwn zijn werlv 
te begeve1t of e·r van tentg te lceren, (1). 

'2° De fottt van liet slachtotter slttit slechts 
cte toepassing 1tit, te zijnen voorclele of 
ten voo1·ctele van z·ijn q·echtve1'7crij gen
clen, van het beshtit van '24 December 
1941, wannee1· zij geen enlcel verbancl 
hottclt met de normale weg (2). 

{FRESON, T, INDUSTRIE MINIERE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, door de Reclltbank van eerste aan
leg te Luik op 6 Juli 1945 gewezen; 

Over · de twee middelen samen, . het 
eerste, schending van artikelen 1 en 6 
'~'an het besluit der secretarissen-generaal 
van 24 December 1941, uitgelegd door het 
besluit-wet van 13 December 1945 betref
fende de vergoeding der scllade voort
spruitende nit ongevallen die zich op de 
weg naar of van het werk voordoen, van 
artikelen 1, 2 en 3 van de wetten betref
fende de vergoeding der schade voort
spruitende nit de arbeidsongevallen, sa
mengeordend bij koninklijk besluit van 
28 September 1931 en van artikel 97 van 
de Grmidwet, doordat het bestreden vonnis 
beslist heeft dat het betwist ongeval, 
clat zicll op de normale weg naar het werk 
voorgedaan had, niet onder de toepassing 
van het besluit van 24 December 1941 valt 
en, dienvolgens, aan aanlegger in verbre
king, die er het slachtoffer van geweest 
was, het voordeel geweigerd heeft van de 
wetgeving op de vergoeding der schade 
voortspruitende nit de arbeidsongevallen, 
om. de onvoldoende reden dat dit ongeval 
enkei- aan de schuld van aanlegger te wij
ten was, en niet het gevolg zou zijn van 
een risico • aan de notmale weg naar of 
van het werk verbonden, dan wanneer, 
volgens de wet, het ongeval op de weg 
naar of van het werk dat aan een font 
van het slachtoffer te wijten is, slechts 
van het voordeel van de wettelijke ver
goeding uitgesloten wordt wanneer de 
verweten font geen enkel verband heeft 
met de gevolgde weg, wat ter zake niet 
het geval was, en ten minste niet door het 
vonnis vastgesteld werd, waarvan de be
slissing clienvolgens in alle gevallen niet 
wettelijk gemotivcerd is; het tweede, 
schending van artikelen 1 en 6 van het 
tJesluit van de secretarissen-generaal van 
24 December 1941, uitgelegd door het be
sluit-wet van 13 December 1945 betref
fende de vergoeding der schade voort
spruitencle nit ongevallen die zich op de 
weg naar of van het werk voordoen, van 

(1) en (2) Zie verbr., 10 October 1946 (A1T. 
Verb1·., 1946, blz. 329; Bull. en PASIC., 1946, 
1,.357, met nota). 

artikelen 1, 2 en 3 van de wetten betref
fende de vergoeding der schade voort
spruitende uit de aFbeidsongevallen, sa
mengeordend bij koninklijk besluit van 
28 September 1931, en van artikel 97, van 
de Grondwet, doordat het bestreden vonnis 
beslist heeft dat het betwist ongeval, dat 
enkel te wijten was aan een inbreuk van 
aanlegger in verbreking op de reglemen
taire voorschriften van de gemeenschap
pelijke vervoerdienst (trolleybus) die hij 
genomen had om zich naar zijn werk
plaats te begeven, geen ongeval zou zijn 
dat te wijten is aan een aan de normale 
weg naar of van bet werk verbonden ri
sico en dat, dienvolgens, recht kon geven 
op de wettelijke vergoedingen voorzien 
voor cle schade voortspruitende nit de on
gevallen clie zich op de weg naar of van 
het werk voordoen, .clan wanneer men vol
gens de wet, onder een aan de normale 
weg verbonden risico elk risico moet ver
staan dat gelijk welk verband heeft met 
de noodzakelijkheid voor de arbeider zich 
te ve·rplaatsen om zich na·ar de plaats van 
zijn werk te begeven of er van terug te 
keren en dat enkel de fout die in geen 
enkel verband staat met de weg niet onder 
het risico begrepen is : 

Overwegende dat, uit de vaststellingen, 
zowel van de beslissing van de eerste 
rechter als van het bestreden vonnis, 
blijkt dat aanlegger, arbeider in de kool
mijn te .Abhooz, op 28 October 1943 uit 
de trolleybus, die hij genomen had om 
zich van zijn woonplaats naar zijn werk 
te begeven, langs de voordeur uitstapte, 
in strijd met de reglementaire voorschrif
ten; dat hij onder de wielen van het voer
tuig viel, wat hem verwondingen toe
bracht; 

Overwegende dat aanlegger, om de ver
goeding van dit ongeval te bekomen tegen 
verweerster, een vordering instelde ge
grond op het be:;luit van 24 December 
1941, hetwelk het voordeel der bij konink
lijk besluit van 28 September 1931 samen
geordende wetten uitbreidt op de arbeider, 
slachtoffer van een ongeval op de weg 
naar of van het werk; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
deze vordering afwees om de enige reden 
dat het ongeval enkel « aan de schuld van 
het slachtoffer te wijten was; dat het niet 
het gevolg was van een risico verbonden 
aan de normale weg naar <if van het 
werk,. maar het gevolg van een bijzonder 
risico dat door het slachtoffer zelf werd 
geschapen >J ; 

Overwegencle dat, volgens de verl!:lac 
ring clie aan artikel 1 van het besluit van 
24. December 1941 gegeven werd door arti
kelen 2 en 9 van het besluit-wet van 
13 December 1945, men onder << risico · ver
bonden met den normalen weg JJ moet be
grijpen elk risico dat om het even welk 
verband boudt met de nooclzakelijkbeid 
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voor de arbeider zich te verplaatsen om 
van zijn verblijf naar de plaats, waar hij 
zijn werk verricht, te gaan en om terug 
te ke·ren; 

Overwegende dat uit deze beschouwin
gen volgt dat het bestreden vonnis ·de in 
het middel bedoelde wetsbepalingen ge
schonden heeft, zowel doordat het zijn 
beschikkend gedeelte niet genoegzaam ge
motiveerd heeft, als doordat het aan het 
besluit van 24 December 1941 een · wette
lijke betekenis toekent die niet met de 
tekst er van overeenstemt, zoals deze uit
gelegd werd bij het beslhit-wet van 13 De
cember 1945 ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis ; beveelt dat onderhavig ar
rest zal overgeschreven worden in de 
r.egisters van de Rechtbank van .eerste 
aanleg te Luik en dat melding er van zal 
gemaakt worden op de kant van de ver
nietigde beslissing; veroordeelt verweer
ster tot de kosten ; verwijst de zaak naar 
de Rechtbank van eerste aanleg te Hoei 
zetelende in huger beroep. ' 

30 October 1947. - 1e kamer. - Vom·
zitte1·, H. Soenens, eerste voorzitter. ~ 
Ve1·slaggeve1·, H. Oonnart. - Gelijlclui
dende conclttsie, H. Raoul Hayoit de-rrer
micourt, eerste advocaat-generaal. 
Ple'iters, HH. Delacroix en Simont. 

1" KAMmR. - 3.0 October 1947. 

1° TERUGVOBDEBING. ~ LICRAMELI.JKE 
ROERENDE GOEDEREN. ~ BANKBILJETTEN. -
BEGREPEN ONDER DE' ZAKEN BEDOELD · ZOWEL 
BIJ DE TWEEDE ALS BIJ DE EERSTE ALINEA 
VAN ARTillEL 2279 VAN RET BURGERLIJK 
WETBOEK. 

2° TERUGVORDERING. - LICHAMELIJKE 
ROERENDE GOEDEREN. - ARTIKEL 2280 VAN 
RET BURGERLIJK WETBOEK. -· EEPERKT 
RET TOEPASSINGSGEBIED NIET VAN ARTI
KEL 2279, ALINEA 2. - BEPAALT EEN LAST 
DIE IN SOMMIGE GEVALLEN RET VOORDEEL VAN 
DEZE LAATSTE WETSBEPALING BEZWAART. 

1° De twee alinea's van artilcel 22"19 van 
het . Bm·geTlijlc Wetboelc bedoelen de
zelfde zalcen, 't is te zeggen de licha
melijke r·oer·ende goederen, en zijn 
dienvolggn~ de ene zoals de andere, 
op de banlcbiljetten van toepassing. 

2° ArUTcel 2280 van het Btwgerlijlc Wet
boelc heeft niet tot doel zelcere som·ten 
van lichamelijlce menmde goederen aan 
cle toepassing van artilcel 22"19, alinea 2, 
te onttrelclcen . maa1· bepaalt een last 
die, in sommlge gevallen, het voordeel 
van cleze laatste wetsbepaling bezwaart. 

(BELGISCHE STAAT, POSTBEREER, •r. STOOP.) 

ARRES1' (1). 

HE'.r HOF ; - Gelet op het bestreclen 
arrest, door het Hof van beroep te Brussel 
op 11 Juli 1946 gewezen; 

Over het enig middel, schending van 
artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek, 
meer bepaald van de tweede alinea er 
van, schencling van artikel 2280 van het 
Burgerlijk Wetboek en -van artikel 97 van 
de Grondwet : a) doordat het bestreden 
arrest, hoewel het aanneemt · clat cle eer
ste alinea van artikel 2279 · op de bankbil
jetten toepasselijk is, beslist clat de 
tweede alinea van dit artikel er niet toe
passelijk op is (d. w. z. dat ze door hun 
eigenaar die er van beroofd werd ten ge
volge van verlies of diefstal niet terugge
vorclerd kunnen worden van hun bezitter), 
onder voorwendsel dat artikel 2280 op 
bankbiljetten niet kan toegepast worden, 
dan wanneer klaarblijkelijk uit de tekst 
van artikel 2279 blijkt dat de tweede ali
nea zonder ondei'scheid toepasselijk is op 
aile • roerende goederen . waarop de eerste 
alinea toepasselijk is, en dat artikel 2280 
geenszins een voorwaarde uitmaakt voor 
de toepassing van de tweede alinea van 
artikel 2279, maar zich er bij bepaalt op 
beperkende wijze de gevallen aan te dui
den waarin de bezitter, tegen wie het 
goed krachtens die tweede alinea wordt 
teruggevorderd, kan bekomen dat de re
vindicerende eigenaar hem een vergoe
ding betaalt; b) doordat het bestreden 
arrest, om te beslissen dat de bankbil
jetten aan de toepassing van artikel 2280 
van het Burgerlijk W etboek ontsnappen 
en, derhalve, van de tweede alinea van 
artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek, 
laat gelden dat een bankbiljet slechts een 
betalingsmiddel is, hetwelk iedereen ver
plicht is als wettig gangbare munt te ont
vangen, dan wanneer dit slechts binnen 
de grenzen van het Belgisch grondgebied 
waar is, en in het buitenland een Belgisch 
bankbiljet een koopwaar is die « gekocht 
wordt >> in de zin die artikel 2280 aim dit 
woord toekent; dat aldus de door het ar
rest ingeroepen beweegreden onvoldoencle 
is, wat gelijkstaat met niet-motivering 
en een schending uitmaakt van artikel 97 
der Grondwet : 

Overwegende dat alinea 1 van arti
kel 2279 van het Burgerlijk Wetboek, van 
toepassing op de roerende goederen, be
paalt : « Voor roerende goederen geldt het 
bezit als titel » ; 

Overwegende, weliswaar, dat alinea 2 
van dit artikel de vordering tot.revindi-

(1) Zie het advies bij 'dit arrest gegeven door 
de Heer eerste advocaat-generaal R. Hayoit 
de Termicourt .. in Bull. en PAsiC .. 19<17, I, 447 
en vlg. 
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catie toekent aan hem die de iaak ver
loren heeft of aan wie ze ontstolen is ; 

Overwegende dat de tekst van deze 
beide alinea's en de vereniging er van in 
een enkel artikel aanduiden dat ze de
zelfde zaken bedoelen maar dat de aan de 
bezitter door de eerste alinea toegekende 
bescherming voor het recht van de eige
naar wijkt telkens de voorwaarden van 
aline a 2 vervuld zijn; 

Overwegeude dat, vermits de bankbil
jetten lichamelijke roerende goecleren 
zijn, hun bezitter te goeder trouw geniet 
van de door alinea 1 toegekende bescher
ming, doch onverminderd; zoals voor elk 
ander roerend goed door die alinea be
~loeld, de beschikking· van artikel 2; dat 
de verloren of gestolen biljetten clus kun
nen teruggevorderd worden, voor zoveel 
ze werden geindiviclualiseerd; · 

Overwegende clat het arrest, steunend 
op artikel 2280 van het Burgerlijk Wet
boek, dat de revindicerencle in somrriige 
gevallen verplicht aan de bezitter te goe
der trouw de prijs die de zaak hem ge
kost heeft terug te betalen, en bewerend 
clat de bezitter van een Belgisch bankbilc 
jet het nooit lwn verkregen hebben door 
aankoop, aan de bezitter, die het bezit yan 
clergelijke biljetten verloor, het voordeel 
van artikel 2279, a linea 2, weigert; 

Maar overwegende dat artikel 2280 niet 
tot doel heeft het toepassingsgebied van 
artikel 2279, alinea 2, te beperken; dat het 
zich beperkt een last te bepalen die .in 
sommige gevallen, het voordeel van' de 
be paling van die alinea zal bezwaren; 

Dat men bovendien niet kan beweren 
dat een Belgisch bankbiljet in geen enkel 
geval het voorwerp kan zijn van een bij 
artikel 2280 voorziene aankoop ; 

Overwegende dat, aannemend dat het 
revindicatierecht op Belgische bankbil
jetten, in geval van verlies of diefstal, 
aan de omloop er van kunnen schaden 
de rechter, om deze enige reden aan' d~ 
eigenaar, bij gebrek aan een ~etsbepa
ling, de vordering niet mag weigeren die 
hem door artikel 2279, alinea 2, wordt toe
gekend; 

Waaruit volgt dat de bestreden beslis
sing de in het middel aangeduide wetsbe
palingen geschonden heeft ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
clen arrest, doch slechts voor 2;over het de 
hoofdeis ongegroild heeft vetkaard · be
veelt dat onderhavig arrest zal ov~rge
schreven worden in de registers van het 
Hof van beroep te Brussel_ en dat melding 
er van zal gemaakt worden op de kant 
van qe gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerder tot de kosten · 
verwijst de aldus beperkte zaak naar bet 
Hof van beroep te Luik. 

30 October 1947. - 1• kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Sohier.- GeUjkluidende 

concvusie, H. Raoul Hayoit de •_rermi
court, eerste aclvocaat-generaal. ---,- Plei
ters, HH. Hermans en Marcq. 

2~ KAMER. 3 November 1947. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - -STRAFZAKEN. - PROCES
VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING VASTSTEL
LENDE DAT AL DE GETUIGEN DE EED HEBBEN 
AFGELEGD. - PROCES-VERBAAL OOK VAST
S'fELLENDE DA'f EEN PERSOON, DIE ENKEL GE
HOORD WERD OM INLICHTINGEN TE GEVEN, 
DE EED NIET HEEFT AFGELEGD. - GEEN TEGEN
STRIJDIGHEID. 

Zijn niet st1'ijdig, cle ve·rmeldingen van het 
pmces-ve1·baal van cle terechtzitting van 
de lc1·ijgsraad « dat elke getuige cle wet
telijlce eecl .ajtf')gt ll en << clat een bepaalcle 
persoon, gehoo1·d enlcel om eenvo~tclige 
inUchtingen te ge·cen, cle cecl niet af
legt ll. (Strafwetboek, art. 31.) 

(ETIENNE.) 

ARRES'l'. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 22 Juli 1947 gewezen door het 
Militair Gerechtshof, zetelende te Brussel; 

Over het enig mi<lclel, aangevoerd tot 
staving van haar voorziening door Made

·leine Etienne, schencling van artikelen 155, 
189, 317 van het Wetboek van strafvorde
ring, 87, 106 en 173 van het Wetboek van 
rechtspleging voor het leger te lancle van 
20 Juli 1814, doordat het .proces-verb11al 
cler terechtzitting van de krijgsraad van 
13 Mei 1946 niet toelaat met zekerheid na 
te gaan of de dercle getuige, Fran!;ois
Antoine Loockx, al clan niet de eed heeft 

- afgelegcl alvorens te getuigen; dat incler
claacl, clit proces-ver.baal . tegenstrijclige 
vermelclingen bevat, namelijk enerzijds 
dat iecler~ _getuige, vooraleer te getuigen, 
de wettellJke eed afiegt, en anderzijds, 
clat, bij de getuigenis van Loockx, deze de 
eed niet afiegt : 

Ov:erwegencle dat het proces-verbaal cler 
terechtzitting van de krijgsraad van 
13 Mei 1946 vermeldt dat, bij de verschij
ning van -Fran!;ois-Antoine Loockx de 
voorzitter hem verklaarcle : << Ik heb er 
a_ap gehouden u te horen omdat ge de spil 
ZIJt van deze zaak. Ik kan U echter niet 
de eed laten afieggen, vermits het vonnis 
clat U veroordeelt, definitief is ; ik zet U 
nochtans aan de gehele waarheid te zeg
gen l) ; dat het proces-verbaal claarna ver
meldt dat Loockx de eed niet afiegt maar 
als volgt getuigt ; ' 

Overwegende dat, aldus, zonder enige 
dubbelzinnigheid uit het proces-vetbaal 
der terechtzitting blijkt dat Loockx v66r 
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de krijgsraad de eed niet aflegde, maar 
hij enkel werd gehoord om er eenvoudige 
inlichtingen te geven, en dit bij uitzonde
ring van de vermelding van het zitting
blad, die de formaliteit van de eedafleg
ging voor het geheel der getuigen vast
stelt; 

Dat; dienvolgens, de in het middel aan
gevoerde tegenstrijdigheid niet bestaat; 

Overwegende, voor het overige, en voor 
het geheel der voorzieningen, dat de Sub
stantH'le of op straf van nietigheid voor
geschreven reclltsvormen nageleefd wer-

~ den en dat de beslissing wettelijk is; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ningen; veroordeelt aanlegsters tot de 
kosten. 

3 November 1947. - 2• kamer. - Voor
zitter, H. Vitry, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·sla[1gever, H. Giroul. -
Gelijlclttidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMIDR. - 3 November 1947. 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. -· MIDDELEN GERICHT TEGEN 
OP TUSSENGESCHILLEN DOOR RET MILITAIR 
GERECHTSHOF GEWEZEN ARRESTEN. - VOOR
ZIENING ENKEL TEGEN JIET EINDARREST. ~
MIDDELEN NIET ONTVANKELIJK, 

2° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. -
STRAFZAKEN. - GETUIGENISSEN. - DRAAG
WIJDTE EN BEWIJSKRACHT. - SOUVEREINE 
BEOORDELING. 

1o Zijn niet ontvanlcelijk bij geb1·e1c aan 
voo1·werp, de middelen gericht te{len op 
tttssengeschillen door het militai1· · [le
rechtshof gewezen a1·rcsten, tot staving 
van ecn voorziening in{lesteld enlcel te
gen het eindan·est (1). 

2o Behoudens bijzondere · wetsbepaling, 
behoort, in st1·a,tzalcen, de draagwijdte 
van de getttigenissen en van hun be
wijslcracht tnt de souve1·eine beo01·de
ling van de 1·echter over de grond (2). 

(STIENLET, T. BEHEER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HE~ HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 Juni 1947 gewezen door het 
Militair Gerechtshof, zetelende te Luik; 

Over _de eerste drie middelen, schending 
van artikel 195 van het Wetboek van 

(1) Verbr., 24 Juni 1946 (A1'1'. Verb1·., 1946, 
biz. 236; Bull. en PASIC., 1946, I, 256). 

(2) Verbr., 24 J1mi 1946 (Bull. en PAsrc., 1946, 
I, 266). 

strafvordering en van de wet van 2 .Ta
nuari 1924, doordat het militair gerecllts
hof,- zonder te verwijzeri naar artikel 215 
van het Wetboek van strafvordering, de 
zaak tot zich getrokken heeft, het beroe
pen vonnis te niet heeft gedaan in plaats 
van het te hervormen en ten onrechte de 
stelling van burgerlijke partij ontvanke
lijk heeft verklaard : 

Overwegende dat deze midclelen gericht 
zijn tegen de in de zaak door hP.t mili
tair gerechtshof op 12 Mei en 12 Juni 1947 
gewezen arresten, ~ dan wanneer de voor
ziening slechts gericht is tegen het arrest 
9P 24 Juni 1947 gewezen; 

Dat de middelen dus niet ontvankelijk 
zijn bij gebrek a an voorwerp ; 

Over het vierde middel, schending van 
artikelen 189 en 195 van het W etboek 
van strafvorclering, 97 van cle Grondwet, 
en 1341 van het Burgerlijk Wetboek, cloor
clat het arrest beslist dat de bestandcle
len van de bij artikel 118bis "l'an het 
Strafwetboek voorziene misdaacl blijken, 
zowel uit het onderzoek ter terechtzitting, 
als uit de elementen der zaak, clan wan
neer het bestaan van deze bewijsmiddelen 
tegengesproken wordt door cle getuigenis
sen opgenomen ter terechtzitting van 
de krijgsraad ; 

Overwegencle dat de draagwijdte van 
de getuigenissen en hun bewijskracht 
overgelaten zijn, behoudens bijzondere 
wetsbepaling, aan de souvereine beoorcle
ling van de rechter over de grond; 

· Dat het micldel niet ontvankelijk is ; 
Voor zover de voorziening gericht is te

gen de beslissing : 
1. Over de publieke vorclering : 
Overwegende dat de substantH~le of op 

straf van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd en dat de be
slissing wettelijk is ; 
· 2. Over de burgerlijke vordeting : 

Overwegende dat aanlegger geen enkel 
miclclel inroept tot steun van zijn voor
ziening en dat het Hof er geen van ambts
wege opwerpt ; 

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

3 November 1947. - 2• kamer. - Voo1·
zitter, H. Vitry, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Vm·slaggeve1·, H. Connart. 
- Gelijlcluidende conclttsie,. H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste acj.vocaat
generaal. 

2• KAMIDR. - 3 November 1947. 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
TER:MIJNEN. - STRAFZAKEN. - ARREST 
EEN EIS TOT WRAKING NIETIG VERKLARENO. 
- VOORZIENING V66R DE EINDBESLISSING. -
NIET-ONTV ANKELIJKHEID. 
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Is niet ontvankelijk, de voorz·iening, in
gesteld v661' ~e einrlbeslissing, tegen 
een a1Test dat een eis tot wralcing nietig 
veTlclaai·t (1). (Wetboek van strafvor
dering, art. H6.) 

(NOSSENT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 Juli 1947 gewezen door bet 
Militair Gerechtshof, zetelende te Ltrik ; 

Overwegencle dat dit arrest, welk . zich 
beperkt de eis van ·aanlegger tot wraking 
ais nietig in de vorm af te wijzen, geen 
eincle stelt aan de vervolging en over geen 
betwisting betreffencle de bevoegclheid be
slist; clat, krachtens artikel 416 van bet 
Wetboek van strafvordering, de cis tot 
verbreking tegen dergelijke beslissing 
s:lechts toegelaten is na bet eindarrest; 
clat, de voorziening v66r bet einclarrest 
ingestelcl, niet ontvankelijk is; 
· Om die reclenen, verwerpt de voorzie

ning ; . veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

3 November 1947. - 28 kamer. - Voo?·
zitter, H. Vitry, raaclslleer waarnemend 
voorzitter. '-c-- Ve1·8laggever; H. Sohier. -
(}elijkhtidencle aonalttsie, H. Raoul Hayoit 
ne Termicourt, eerste aclvocaat-generaal. 

2e KAMER. - 3 November 1947. 

VERKEER. - KONINKLIJK BESLUIT VAN 
1. FEBRUARI 1934. - 0PENBAAR PLEIN. -
BEGRIP NIET DOOR HET KONINKLIJK BESLUIT 
BEPAALD. 

Het 1coninlclijk beslu,it van 1 Febma1~i 
1934, houdende het algemeen 1·eglement 
op cle politie van het vm·voer en van 
het ve1·lcee1·, bepaalt cle te1·men « open
baar plein >> niet. Het beperlct ziah e·r 
toe, in zijn artilcel 3, te bepalen dat 
sommige plaatsen ttit versahil!ende rij-

- wegen bestaande, het lca1·alcte1· niet heb
ben van openbaa1· plein. 

(VANHAESEBROUCKE.) 

ARREST. 

HET HOF ; --:- Gelet op het bestreden 
arrest, de 17 Mei 1947 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende clat aanlegger verklaard 
heeft zich slechts in verbreking te voor-

, (1) Verbr., 5 Mei en. 13 October 1947 (zie 
hoger, blz. 143 en 320, Bull. en PASIC,, 1947, 
I, 185 en 414) . 

zien tegen de beslissing over de te zijnen 
laste irigestelcle publieke vorclering ; 

Over het enig midclel, schencling van 
artikelen 97 van de Gronclwet, 3, 36 en, 
meer bepaalcl 36, 4°, 52, 54 en 55 van het 
koninklijk besluit van 1 Februari 1934 
llouclencle het algemeen reglement betref
fencle de verkeerspolitie, cloordat : 1 o bet 
bestreclen arrest, al neemt het aan dat de 
plaats, waar llet ongeval ge·beurde, nogal 
uitgestrekt was, haar bet karakter ·van 
openbaar plein ntet wil erkennen, enkel 
en aileen omclat de breeclte van de baan te 
wijten is aan de verbrecling van de Wet- _, 
straat ter hoogte van het Jubelpark, clan 
wanneer uit artikel 3 van bet koninklijk 
besluit van 1 Februari 1934 blijkt clat het 
openbaar plein, wat betreft de toepassing 
van de regelen op de voorrang, een plein 
is waarvan de weg merkelijk breder is 
dan de verschillende daarop uitlopencle rij
wegen ; 2° het bestreclen arrest. aanneemt 
clat medebeklaagde Baudart het recht 
had voorbij te steken aan een kruising, 
vermits hij, bij clergelijke beweging, het 
hem voorbehouden rechter gedeelte van 
de baan niet verliet, dan wanneer ai~ti
kel 36, 4°, van het koninklijk besluit van 
1 Feb1;uari 1934 op steilige wij.ze.het voor
bijsteken verbieclt op de splitsingen, aan
sluitingen en kruisingen, zonder een on
derscheicl te maken of de weggebruiker, 
die voorbijsteekt, gedurende deze rijbewe
ging al dan niet op het rechter gedeelte 
van de rijweg blijft : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat in tegenstrijd met wat 

het mitldel aanvoert, bet koninklijk be
sluit van1 Februari 1934 geen definitie van 
het openbaar plein geeft; dat het zich be
perkt, in artikel 3, te· bepalen dat het 
karakter van openbaar plein niet wordt 
toegekend aan pleinen die bestaan nit ver
schillende rijwegen van ongeveer clezelfde 
breedte als de claarop uitlopencle rijwegen 
en onderling gescheiden door een of meer 
verhoogcle wandelwegen waarop het voer
tuigenverkeer niet toegelaten is; 

Overwegende dat het arrest laat op
merkeli dat de plaats, waar bet ongeval 
gebeurde, in de verbreding van een open-· 
bare weg, de Wetstraat, bestaat en geen 
enkele der gewoonlijke kenmerken. ver
toont van een openbaar plein; 

Dat het arrest aldus geen enkele der 
in het middel aangehaalcle wetsbepalin
geli heeft geschonclen en clat bet micldel, 
in zijn eerste onderdeel, in rechte niet 
®ga~: , 

Over het tweede ondercleel : 
Overwegende clat het arrest vaststelt 

clat het in het midclel bedoelde voorbij
steken niet heeft plaats gehad op een 
kruising maar wel bij bet nacleren van 
een kruising. 

Dat het middel, in dit onclenleel, in feite 
niet opgaat ; 
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En overwegende dat de substantiele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing wettelijk is ; · 

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

3 November 1947. - 26 kamer. - Voo1'
zitter en ve1·slaggever, H. Vitry, raads
heer waarnemend voorzitter. - GeUjlc
lu.idendp, conclusie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. 

ze KAMER. - 3 November 1947. 

1° PREJUDICIFJEL GESCHIL. - BE
TWISTING VAN STAAT. - ARREST EEN VO,RIG 
ARREST OP EEN BEPAALD PERSOON TOEPASSE
LIJK VERKLAREND. - PERSOON AANGEWEZEN 
DOOR ZIJN EENZELVIGHEID VASTGESTELD IN EEN 
GEBOORTEAKTE. - ARREST NIET OVER EEN 
BETW'ISTING VAN STAAT UITSPRAAK DOENDE. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - J\IIIDDEL GETROI(KEN l]IT DE 
ONREGELMATIGREID VAN DE DAGVAARDING V66R 
RET MILITAIR GERECRTSROF. - 0P TEGEN
SPRAAK GEVELD ARREST. - J\IIIDDEL DAT NIE'l' 
YOOR DE EERSTE MAAL v66R ·RET HOF VAN 
VERBREKING KAN OPGEWORPEN _WORDEN. 

1 o Door te beslissen dat een vorig do01· 
_ het hot geveld an·est van veroordeling 
op een bepaa.ld pe1·soon, volgens de ve1·
mp,ldingen van zijn geboortealcte aan
gedttid, toepasselijl• is, doet het militair 
ge1·echtshot geen uitspraalc O'!Jer. een be
twisting van bnrgerlij lee stand. (Wet
hoek van strafvordering, art. 518.) 

2° Kan niet voo1· de ee1·ste maal v661· het 
Hot van verbrelcing 01Jgewo1·pen W01'
den, tot staving van een voorziening in
gesteld tegen een op tegenspraalc ,qevelcl 
0-1Test van he.t m-ilita-ir ,qerechtshot, het 
mid del ,qetm lclcen '!tit de om·egelmati,q
heid van de dagvaardin,q v661· dit laatste 
hot. 

(DERENY.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 Juli 1947 op tegenspraak 
gewezen door het Militair Gerechtshof, 
zetelencle te Brussel; 

Over het eerste middel, schending van 
artikel 15 van de wet van 17 April 1878, 
doordat het arrest in hoofdorde beslist 
over een vraag van burgerlijk recht, dan 
wanneer de strafrechtsmachten over de 
vragen van burgerlijk recht slechts mogen 
beslissen indien deze incidenteel worden 
opgeworpen : -

Overwegende dat het bestreden arrest 
een arrest is van herkenning van de een
zelvigheid van de veroordeelde, waardoor 

het militair gerechtsh6f ZIJn arrest van 
21 DeceJ,ILber 1945 interpreterende, preci
seert dat de daarin onder de naam van 
De Heug veroordeelde persoon deze is die, 
blijkens een uittreksel uit zijn geboorte
akte, in de registers van de burgerlijke 
stand de naam Deheny draagt ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
alclus over, geen enkele be twisting van 
burgerlijke stand beslist heeft; 

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

artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
militair gerechtshof zich niet uitspreekt 
over de rechtsgronden die zijn beslissing 
staven : 

Overwegende dat llet arrest zijn be
schikking gronclt op de reden dat « indien 
aanlegger bij koninklijk besluit toegelaten 
werd zijn eigen naam te veranderen in 
deze van De Heug, het niet bewezen werd 
ciat hij de. begonnen rechtsvordering heeft 
voortgezet en tot het einde gebracht ll ; 

Dat het middel alclus in feite niet op
gaat; 

Over het derde middel, schending van 
het gerechtelijk contract, doordat het mi
litair gerechtshof, waarbij een dagvaar
ding werd aanhangig gemaakt strekkend 
tot het horen zeggen dat het arrest van 
21 Deceniber 1945 ten laste van Georges 
De Heug, geboren te Marcinelle op 
31 April 1893, toevasselijk was op Geor
ges De Heug, geboren te Marcinelle op 
31 Maart 1893 aan het voorwerp van de 
dagvaarding heeft toegevoegd, door te 
verklaren dat, zonder dat deze eis aan 
aanlegger betekend werd, het betwist ar
rest op een heer Deheny toepasselijk was ; 

Overwegende dat de aan aanlegger ge-
. geven dagvaarding v66r het militair ge
rechtshof als/ voorwerp had te doen be
slissen door dit hof dat het arrest van 
veroordeling, ov 21 December 1945 uitge~ 
sproken, op aanlegger toepasselijk was ; 

Overwegende dat, volgens het proces
verbaal der terechtzitting van 28 Juli 
1947, het openbaar ministerie beweerd 
heeft da t in bedoelde dagvaarding de 
eenzelvigheid van aanlegger verkeerd 
was vermeld ; 

Maar clat deze bewering, door het be
streden arrest aangenomen, vreemd was 
zowel aan cle uitgebreidheicl van de be
voegdheid van het militair gerechtshof, 
als aan het voorwerv van de dagvaarding 
en, eventueel, slechts een exceptie zou 
kunnen staveil betreffende de regelmatig
heid van de clagvaarding ; 

Overwegencle dat uit hogerbedoelcl vro
ces~verbaal en ui1: het bestreden arrest 
blijkt dat aanlegger zijn vercledigings
middelen Iaten gelden heeft tegen de vor
cleringen van het openbaar ministerie om 
het arrest van 21 December 1945 op aan~ 
legger toepasselijk te verklaren; dat uit 
geen enkel stuk, waarop het Hof acht 
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kan slaan, blijkt dat aanlegger de regel
matigheid van de dagvaarding betwist 
heeft; 

-Dat aanlegger, dienvolgens, niet ontvan
ke lijk is om eli t mid del voor de eerste 
maal v66r het Hof op te werpen ; 

En overwegende dat de bestreden be
slissing geveld werd op een rechtspleging, 
waarin de substantiele of op straf van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
nageleefcl werden, en dat de beslissing 
wettelijk is ; 

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

3 November 1947. - 2• kan:ler. - Vom·
zitte?·, H. Vitry, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Vfwslaglfever, H. Sohier. 
- GeUjlcluidende oonolttsie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. 

2• KAMmR. - 3 November 1947. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. BERAADSLAGING VAN DE 
REOHTERS DIE HET MILITAIR GEREOHTSHOF 
SAMENS'l'ELLEN. - ARREST VASTSTELLENDE 
DAT ALDUS GEVONNIST WORDT DOOR RET MI
LITAIR GEREOHTSHOF, EERSTE KAMER. -
ARREST OF PROCER-VERBAAL VAN DE TEREOHT
ZITTING VASTSTELLENDE DAT RET ARREST DOOR 
DE EERSTE VOORZITTER WERD UITGESPROKEN. 
- 0NDUBBELZINNIGE VASTSTELLING DAT RET 
ARREST 'ZELF RET GEVOLG IS VAN DE BE
RAADSLAGING VAN AL DE REOHTERS DIE RET 
MILITAIR GEREOHTSHOF SAMENSTELL'EN. 

2° VERBRFJKING. - DRAAGWIJD'rE. -
VERBREKING UITGESPROKEN OMDAT DE TOE
KENNING VAN GELDSOMMEN AAN DE SOHAT- . 
KIST, KRAOHTENS ARTIKEL 123te?' VAN RET 
STRAFWETBOEK, NIET NAAR DE WENS VAN DE , 
WET GEMOTIVEERD IS, - VERBREKJNG BE
PERKT 'l'OT DIT PUN'l' VAN DE BESLISSING. 

3° BEWIJS. - S'l'RAFZAimN. - BEKLAAGDE 
EEN REDEN VAN REOHTVAARDIGING AANVOE
REND. - ARUEST VASTS'l'ELLEND DAT GEEN 
ENKEL ELEMENT 'l'OELAAT AAN DEZE BEWERING 
GELOOF- TE HEOHTEN. - ARREST GEEN BE
WIJS AAN BEKLAAGDE OPLEGGEND DOOR HET 
GEBREK AAN GEGRONDHEID VAN DE BEWERING 
VASTSTELLEND. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - REOH
TER OVER DE GROND DE HYPOTHESE UI'l'SLUI
TEND WAAROP EEN OONOLUSIE RUST. - GEEN 
VERPLIOH'l'ING DEZE LAATS'l'E 'l'E BEANTWOOU
DEN. 

5° VONNISSEN EN ARRESTEN.- STUAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING. 
VONNIS VAN DE KRIJGSRAAD NIETIG IN AL 
ZIJN BESOHIKKINGEN. - ARREST VAN RET 
MILITAIR GEREOHTSHOF DE UITGESPROKEN 
BURGERLIJKE VEROORDELINGEN BEHOUDENDE. 
- ARREST GESTEUND .OP DE BEOORDELINGEN 

EN BEWEEGREDENEN VAN RET NIE'l'IG VONNIS. -
0NWET'l'ELIJK ARREST. 

6° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE REOHTER OVER DE GROND. -
STRAFZAKEN. - AKTE VAN HOGER BEROEP. 
- SOUVEREINE BEOORDELING. - PERKEN. 

7o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - OONOLU
SIE 'l'OT VOORWERP HEBBEND DE INTERPRE
TATIE VAN EEN AK'l'E VAN HOGER BEROEP. -
ARREST DEZE INTERPRETATIE VERWERPEND. 
- ARREST DE REDEN NIET AANWIJZEND 
WAAROM DEZE IN'l'ERPRE'l'ATIE VERKEERD IS. 
- ARREST NIET GEMOTIVEERD. 

8° HOGER BEROEP. ~ STRAFZAKEN. 
VONNIS VAN DE KRIJGSRAAD. - AK'l'E VAN 
HOGER BEROEP , DOOR EEN PLEITBEZORGER 
ONDER'l'EKEND. - PLEITBEZORGER DIE NIET 
DOE'l' BLIJKEN VAN EEN BIJZONDERE VOLMAOHT 
OP RET OGENBLIK VAN DE ONDERTEKENING, 
HOGER BEROEP NIET ON'l'VANKELIJK. 

9° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN, 
BUHGERLIJKE VOR-DEHING. - HOOFDELIJK 
GEHOUDEN PERSOON. - WET'l'ELIJKE HOOFDE
LIJKHEID. - HOGER BEROEP DOOR- EEN HOOF
DELIJKE MEDESOHULDENAAR- 'l'E BEKW AMER 
TIJDE !NGES'l'ELD. - HOGER- BEROEP DA'l' DE 
ANDERE HOOFDELIJKE MEDESOHULDENAARS NIET 
ONTHED'T VAN RET DOOR- HEN OPGELOPEN VER
VAL VAN HOGER BEROEP. 

1o Uit de vaststelling van het an·est « al
d~ts gewezen door het miUtait· gereohts-
hof, ee1·ste Ieamer )), en ~tit de vaststel
Ung, hetzij it~ het an·est, hetz·ij in het 
pmoes-verbaal van cle tereohtzitting, 
« dat het ald~ts in openba?·e zitting cloot· 
de eet"ste vom·zitter wet'd uitgespmken >>, 
vloeit voort zonde·r dubbelzinnigheid, 
clat het cloo?~ de ee1·ste voot·zittet· uitge
spmlcen a1-rest · het gevolg is van de 
bemaclslaging van al de t·eohters die 
het hof, dat van fle zaak kennis nam, 
samenstellen (1). 

2o Wannee?' een voot·ziening, tegen de .be
sUss·ing op cle Pltblieke vorde1·ing ge
t'ioht en op cle sohencl-ing ·van at·tikel 91 
van cle Gmndwet gesteund, slechts ge
groncl is in zove-r het an·est een geld
sam bij toepassing van artilcel 123ter 
van het Stt·afwetboek aan r:fe Sohatkist 
heett toegelcencl, is de ve-rbrelcing ·van 
cle beslissing op de publieke vot'de-ring 
tot clit enlcel onclerdeel van de besr,is
sing beperkt (2). 

3o Miskent de wettelijlce onle van de be
wijzen niet en legt aan belclaagde het 
bewijs niet op van een gmnd v(kn reoht
vaarcliging, het atTest dat weiget·t een 
cloor de betiohte voot·gebt'aohte bewedng 

(1) Raadpl. Fr. verbr., 18 Juli 1923 (D. P., 
1923, 1, 164) 0 • 

(2) Verbr., 2 Juni 1947 (Bull. en PAsrc., 1947, 
I, 227). 
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van zedelijlce dwanrJ te wee1·hottden, 
omdat geen enkel element toelaat eT ge
loot aan te hechten (1). 

4° Het an·est dat, dooT een souvm·eine 
-vaststelling, de hypothese ttitsluit 
waa1·op een in conchtsies voQ1'g131b1'achte 
vm·derligin,q n1-st moet deze laatste niet 
mee1· beantwoo1·den (2). 

5° Het an·est, dat ove1· de pttblielce V01'
dering ttitsp1·aalc doende, te1·echt de 
nietigheicl van het bemepen vonnis vast
stelt wegens een onwetteli.ilcheid clie al 
zijn beschilclcingen aantast, kan niet 
wettelijk, bij het rechtspTelcen oveT de 
burge1·lijke vorclcdng, de beschilc,king, 
waa1·cloor het cle do01' de ee1·ste Tech te1· 
1titgespmlcen vemordelingen bevest-igt,, 
gronden op de beoorclelingen en be
weegTeclenen van dit nietig vonnis (3). 

6° De 1·echter oveT cle grand inte1·p1·eteeTt 
souve1·e·in in fei.te een alcte van hogeT 
beToep, wa1uwm· zijn inte1·p1·etatie niet 
onverenigbaa1· is met de termen van de 
akte (4), doch deze bevoegdheid ontslaat 
hem niet van cle ve1·plichting, wannee1· 
regelmatige conclusies< ovm· dit punt bij 
hem aanhangig we1·den gemaakt, cleze 
te beantwoonlen (5). 

'j'o J1e Techter in hOgCT be1·oep, bij Wie een 
Tegelmatige conclttsie aanhangig we1·d 
gemaakt skelckende tot interpretatie 
van een alcte va'I'IJ hoge1· bemep, e>n clie 
cleze interp1·etatie verwe1·pt zoncle1· cle 
1·eclen aan te dttiden waamm zij ·vm·
keerd is, motivee1·t zijn beslissing niet 
naar de wens van aTtikel 97 van cle 
G!'Ondwet (6). 

go Is niet ontvanlceUjk, het hager be1·oep, 
namens een partij tegen een vonnis van 
de lc1·ijgsmacl ingesteld cloor een pleit-

(1) In principe rust voorzeker, in strafzaken, 
op het openbaar ministerie het bewijs dat een 
reden van rechtvaardiging ten onrechte door 
beklaagde ingeroepen wordt (zie verbr., 22 Fe
bruari 1932, Bull. en PASIC., 1932, I, 78, en 
6 Maart 1934, ibid., 1934, I, 207). Doch dit be· 
wijs wordt geleverd wanneer uit de debatten 
voortvloeit dat geen enkel element toelaat ge
loof te hechten aan de bewering van beklaagde, 
welke aldus ongegrond beyonden wordt. 

(2) Verbr., 7 November 1940 (Bull. en PAsrc., 
1940, I, 287). 

(3) Raadpl. verbr., 17 Februari 1941 (Bull. 
en PAsrc., 1941, I, 50)· en de nota 1, blz. 51; 
15 April 1942 (ibid., 1942, I, 89) en 17 Septem
ber 1945 (ibid., 1945, I, 220). 

(4) Verbr., 8 Augustus, 7 October,· 21 Octo
ber en 4 November 1946 (Ar1·. Ye1·br., 1946, 
blz. 281, 317, 344 en 367; Bull. en PASIC., 1946, 
I, 309, 345, 372 en 400); 3 Juni en 6 October 
1947 (zie hoger, blz. 184 en 311; Bull. en PASIC., 
1947, I, 235 en 403)'. 

(5) en (6) Vergel. v'erbr., 12 December 1939 
(Bull. en PASIC., 1939, I, 515). 

bezo1·ge·r die ·niet bij cle oncle·rtekendm.g 
van de alcte van beroep doet blijlc,en 
van een te d·ien einde gegeven bijzon
dere volmaoht (7). 

9o In geval ·van hoofdelijkheid lcrachtens 
cle wet, ontheft het doo1· een van de 
hoofdelijke medeschttlclenaaTs te bc
kwame!· tijcl ingesteld hager beroep, cle 
ancl~!·e hoofdelijke medeschttldenaars 
niet VU!b het door he1t opgelopen verval, 
we,qens onregelmatig hager be!'Oep (S). 

(MARTIN EN CONSOORTEN, T. BEHEER 
VAN FINANClE.N.) 

ARREST. 

HE~r HOF ; - Gelet op 
arrest, op 16 October 1946 
het Militair Gerechtshof, 
Brussel; 

het bestreden 
gewezen door 
zetelende te 

Over het eerste middel der voorzienin
gen, schending van artikelen 97 van de 
Grondwet, 104, 114 en 133 van de wet van 
15 Juni 1899 inhoudende titel II van het 
Wetboek van strafrechtspleging voor het 
leger, van artlkel 2 van het besluit-wet 
van 26 Mei 1944 betreffende de bevoegd
heid en de rechtspleging inzake misdaden 
en wanbedrijven tegen de veiligheid van 
de Staat, van artikelen 140 tot 143 van 
de wet van 18 Juni 1869 op de rechter
lijke inrichting en, voor zover nodig, 
van artikel 105 van de hogerbedoelde \vet 
van 15 .Juni 1899, van het koninklijk be
sluit van 18 Augustus 1914 betreffende 
de samenstelling van het militair gerechts
hof in oorlogstijd en van artikel 7 van 
hogerbedoeld besluit-wet van 26 Mei 1944, 
doordat het bestreden arrest niet vast
stelt dat het gewezen werd nadat de leden 
van het militair gerechtshof er over had
den beraadslaagd, en dat het gebrek aan 
vaststelling van deze substantHHe pleeg
vorm laat veronderstellen dat deze 
11leegvorm verzuimd werd in schending 
van de in het mindel aangevoerde wets
bepalingen, en het Hof van verbreking be
let zijn toezicht uit te oefenen over het 
naleven van bedoeld~ pleegvorm; 

Overwegenc1e dat, uit de vermeldingen 
van het proces-verbaal van de terecht
zitting van 16 October 1946 en van het be
streden arrest, blijkt dat « aldus gewezen 
werd door het militair gerechtshof, eerste 

(7) Luidens artikelen 9\l en 95 van de wet van 
27 Ventose jaar VIII, oefent de pleitbezorger 
zijn ambt slechts uit « bij de rechtbank waar
aan hij gehecht is » (verbr., 20 Februari 1933, 
Bull. en PASIC., 1933, I, 136). 

Welnu er is evenmin een pleitbezorger aan de 
militaire gerechten gehecht als er een bij de 
politierechtbank bestaat (verbr., 1() Februari 
1913, Bull. en PASIC., 1913, I, 102). 

(8) Zie de nota 7, ondertekend R. H., bij 
dit arrest in Bull. en PAsrc., 1947, I, 459. 
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Franse kamer, en uitgesproken ter open
bare terechtzitting van 16 October 1946 
door de eerste voorzitter JJ ; 

Dat deze vermelclingen zonder dnbbel
zinnigheid vaststellen dat het arrest zelf 
bet werk is van al de rechters die het hof 
samenstellen dat. van de zaak kennis nam; 

Dat het middel niet opgaat in feite; 
Over het tweede middel cler voorzie

ningen, schencling van artikelen 9 en 97 
van de Grondwet, 71 en 115 (gewijzigd 
door het besluit-wet van 25 Mei 1945) van 
het Strafwetboek, 154, 189, 191 en 211 van 
bet W etboek van strafvordering en van 
artikel 133 van de wet van 15 .Tuni 1899 
inhoudende titel II van het Wetboek van 
strafrechtspleging voor bet leger, door
dat het arrest cle conclusies niet beant
woordt, clie lieten gelden dat : 1 o talrijke 
leveringen aan bet Duitse leger slechts 
uitgevoerd werden ten gevolge van regel
matige opeisingen; 2° clat de beclreiging 
met opeising van bet beclrijf door de 
vijand of met het plaatsen er van onder 
venoalt1tng een zedelijke dwang uitmaakt 
en, dat· het arrest door bet bewijs van 
deze dwang aau de aanleggers op te leg
gen, de wettelijke orde van de bewijzen 
heeft omgekeerd; 3° dat de aanleggers 
zich in de noodzakelijkbeid bebben bevon
den verwarmingstoestellen te leveren aan 
Duitse firma's om te beletten dat hun be
drijf onder ve1·walt1tng zou worden ge
plaatst en op volle toeren zou medewer
ken aan het vervaardigen van oorlogs
materieel voor de vijand en dat hun be
langrijk personeel zou worden onderwor
pen aan de gedwongen arbeid in :Ouits- ' 
land: 

a) Wat betreft het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, in zover het arrest de 

eerste twee eisers veroordeelt tot de kos
ten van de publieke vordering en tot een 
enkele boete, buiten de toekenning aan 
de Staat van een som van 180.000.000 fr., 
de eis in verbreking niet ontvankelijk is; 

Dat clit onderdeel van het middel 
slechts sommige leveringen aan bet Dnitse 
leger betreft; dat bet, dienvolgens, zelfs 
inclien gegrond, slecbts de verbreking kan 
medebrengen van de beschikking die een 
som van 180.000.000 fr. a an de' Scbatkist 
toewijst, daar bet overige der bescbikking 
betreffende de publiekf' vordering ge
staafd blijft door dP vaststelling van de 
andere leveringen aan de vijanden van 
de Staat, geclaan door aanleggers ; 

Wat betreft de beschikking, die bij toe
passing van artikel 123ter van het Straf
wetboek, een som van 180.000.000 frank 
toewijst aan de Schatkist : .. 

Overwegende dat aanleggers, bij mid
del van regelm)ltig v66r het militair ge
rechtshof ingecliende conclusies, als ver
weermicldel aanvoerden dat << talrijke le
veringen aan bet Duitse leger werden ge
daan ten gevolge van regelmatige opeisin-

gen krachtens bescheinig·ttngen, die ten 
voordele van de opeisende macht consi
gnatie van deze goederen ten gevolge bad
den met verbod er over te beschikken of 
ze zelfs te verplaatsen; 

Overwegende dat bet arrest niet ge
waagt van: de aangevoerde opeisingen en 
besche·inigttngen,· 

Dat bet, weliswaar, zonder twijfel, als 
antwoord op andere verdedigingsmidde
len vim aanleggers betreffende bet be
staan van een zedelijke dwang, vaststelt 
dat deze vrij en zonder dwang hebben 
gehandeld, dat ze zelfs gevraagd hebben 
niet te worden onderworpen aan de door 
de Belgische overheden opgelegde pro
ductiebeperkingen en bestellingen hebben 
nitgelokt; 

Maar overwegende dat dergelijke vast
stellingen geen passend antwoord ver
schaffen op het hierboven aangehaald ver
dedigingsmiddel ; 

Dat ze, lnderdaad, geen zekerheid laten 
nopens de kwestie te weten of het mili
tair gerechtshof, bij de beoordeling van 
de schuldige bedrijvigheid van de eerste 
twee aanleggers, heeft willen beslissen 
dat in cas1t geen enkele regelmatige op
eising van leveringen is gebeurd, ofwel clat 
bet, integendeel, zelfs de in uitvoering 
van regelmatige opeisingen gedane leve
ringen als strafbaar heeft beschonwd; oi'
wel of het ten slotte slechts de leverin
gen, andere dan deze bij opeising aan de 
vijand gedaan. als strafbare leveringen 
l1eeft weerhonden ; 

Dat deze dnbbelzinnigheid het Hof in 
de onmogelijkheid stelt zijn toezicht nit 
te oefenen over clit deel van de beschik
king en dat bet arrest aldus artikel 57 
van de Grondwet schendt; 

b) Wat betreft bet tweecle en derde on
derdeel : 

Overwegende dat bet arrest vaststelt 
dat «de bedreiging met of zelfs de moge
lijkheid van onder verwaltung stellen 
van bet bedrijf door geen enkel aan het 
Hof onderworpen beoordelingselement ge
staafd wordt tenzij door de beweringen 
van betichten JJ ; 

Dat alclus het arrest, in strijd met wat 
in het midclel aangevoerd wordt, de wette
lijke orde der bewijzen niet heeft omge
keerd, noch bet bewijs van bet bestaan 
van een zedelijke flwan~. aan aanleggers 
heeft opgelegd, maar slechts geweigerd 
heeft een beweriilg te weerhouden W<tar
aan geen enkel element toeliet geloof te 
hechten; 

Overwegende, daarenboven, dat het ar
rest, doordat bet vaststelt dat er noch 
dwang noch eventneel onder venvaltung 
stellen van bet bedrijf bestond, en alclns 
op sonvereine wijze de hypothese uitsluit 
waarop de verdecliging, genomen nit de 
toestand van noodzakelijkheid, gesteund 
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was, deze laatste niet meer moest beant-' 
woorden; 

Dat, dienvolgens, het middel, in zijn 
tweede onderdeel, in feite niet opgaat en, 
in zijn derde onderdeel, niet opgaat in 
rechte; 

Over het derde mid del der voorzienin
gen, schending van artikelen 115 en 123te1· 
van het Strafwetboek, doordat het be-. 
streden arrest, niettegenstaande het in 
zijn beweegredenen verklaart dat het be
drag der aan het Duitse leger geleverde 
waren ongeveer 38.000.000 frank is, en dat 
der aan Duitse firma's geleverde waren 
142.000.000 frank, wat een totaal maakt 
van ongeveer 180.000.000 frank dat in 
alle gevallen · hoger of lager zal zijn dan 
180.000.000 frank en er aan niet gelijk, 
toch op deze laatste som het bedrag be
paalt der waarde van de vergoeding wegens 
de schuldige bedrijvigheid van betichten: 

Overwegende dat het middel, dat slecbts 
gericht is tegen het gedeelte van het dis
positief van het arrest dat aan de Schat
kist een sbm van 180.000.000 frank toe
wijst, zijn belang verliest door het aan
vaarden van het eerste onclercleel van het 
tweecle midclel, in zover clit gericht was te
gen hetzelfcle gecleelte van het clispositief; 

Over het viercle micldel van de voor
zieningenvan tweede en derde aanlegger, 
schending van artikelen 44, 189, 211, 215 
en 317 van het Wetboek van strafvorde
ring, van artikelen 87, 106, 173 en 175 
van het Wetboek van rechtspleging voor 
het leger te laude, van artikel 1 van het 
besluit van 4 November 1814, van arti
kel 101 van de wet van 15 Juni 1899 hou
dencle titel II van,het Wetboek van straf
rechtspleging voor het leger, van artikel 4 
van de wet van 17 April 1878 bevattencle 
de voorafga.ande titel van het Wetboek 
van rechtspleging in strafzaken, en van 
artikel 97 van de Grondwet, cloorclat het 
bestreden arrest het beroepen vonnis heeft 
bevestigd, in zover het betichte Smeesters 
hoofdelijk aansprakelijk met betichte 
Martin veroordeelt ten opzichte van de 
burgerlijke partij, en deN. V. « Fonderies 
Nestor Martin)) aansprakelijk verklaarcl 
heeft voor cleze veroorclelingen, die het uit
spreekt voor zover als noclig, zoncler het 
vonnis te niet te cloen in zover het besliste 
over de vorclering van de burgerlijke 
partij, clan wanneer op de terechtzitting 
van de krijgsraacl van 23 November 1945 
de cleskunclige Perreboom de eecl had af
gelegd. zoncler aanroeping van Gods 
naam, wat volgens de wet de nietigheid 
van de rechtspleging moest meclebrengen 
en de vernietiging van het beroepen von
nis, zowel wat betreft de burgerlijke vor
dering, als wat betreft de publieke vorcle
ring; 

Overwegende clat het arrest, over de 
publieke vorclering beslissencle, de nietig
heid vastgesteld heeft van het bProepen 

vonnis ten gevolge van een onwettelijk
heid, die al zijn beschikkingen aantast ; 

Dat niettemin het arrest, beslissende 
over de burgerlijke vorcleringen, ingesteld 
tegen tweecle aanlegger en tegen derde 
aanlegster, burgerlijk verantwoorclelijke 
partij voor tweede aanlegger, de beschik
king, waarbij het de door de eerste rech
ter uitgesproken veroordelingen beves
tigt, gronclt op de beoorclelingen en be
weegreclenen van dit nietig vonnis ; 

Dat het, alclus, de in het miclclel aange
haalde wetsbepalingen heeft geschonden; 

Over het vijfde miclclel van de voorzie
ning van aanlegger Martin, schending van 
artikelen 408 en 413 van het W etboek van 
strafvordering, 1319 en 1320 van het Bur
gerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 
·doordat het arrest : 1 o nalaat te beslis
sen over de vraag van betichte Martin, 
welke in de conclusie voorkomt, om. vast 
te stellen dat zijn boger beroep niet was 
beperkt tot de publiE'ke vorclering; 2° het 
bestreden arrest geen enkele feitelijke 
vaststelling, buiten de akte van hoger be· 
roep, aanhaalt, die aan deze akte de 
clraagwijclte van de gewone en normale 
betekenis der gebruikte woorden zou ont
nemen of de beperkte draagwijdte, haar 
door het bestreclen arrest toegekimd wet-
telijk zou motiveren : ' 

Overwegende clat, de aanlegger, bij 
regelmatig v66r het militair gerechtsliof 
genomen conclusies, beweerd heeft dat, 
waar hij in de akte van boger beroep 
verklaarde beroep aan te tekenen « tegen 
het v'onnis op 15 December 1945 gewezen 
door de Krijgsraad te Brussel, waarbij 
hij veroordeeld werd tot twintig jaar 
clwangarbeid wegens leveringen aan de 
vijancl ll, hij zijn beroep niet enkel heeft 
willen beperken tot de publieke vorde
ring; dat de gebruikte termen geen ander 
dbel hadclen clan het vonnis, waartegen 
beroep wercl aangetekend, nader aan te 
cluiclen; 

Overwegende dat het arrest, zonder de 
reclen op te geven waarom de alclus voor
gestelcle interpretatie van de akte van 
boger beroep verkeerd was, zich beperkt 
bij de verklaring dat uit de hogerver
melde termen van becloelde akte blijkt dat 
betichte zijn wil te kennen heeft gegeven 
zijn hoger beroep te beperken tot het 
gecleelte van het yonnis clat beslist over 
de publieke vordering ; 

Overwegende dat, indien de rechter over 
de groncl een akte van boger beroep in 
feite op souvereine wijze interpreteert, 
wanneer zijn interpretatie niet onvere
nigbaar is met de termen van de akte, 
cleze bevoegdheid hem niet ontslaat van 
de verplichting, wanneer bij hem over dit 
punt regelmatige conclusies werden inge· 
cliencl, deze te beantwoorden; 

Dat het arrest, clienvolgens, artikel 97 
van de Grondwet heeft geschonclen; 
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Over het zesde middel van de voorzie
ning van dercle aanlegster, schending van 
artikel 133 van de wet van 15 Juni 1899 
inhoudende titel II van het Wetboek van 
strafrechtspleging voor het leger, van 
artikel 204 van het Wetboek van straf
vordering, van artikelen 1 en 2 van het 
besluit-wet van 27 Januari 1916, van arti
kelen 93 en 94 van de wet van 27 Ven
t6se jaar VIII over de inrichting van de 
rechtbanken, en 353 van het W etboek 
van burgerlijke rechtspleging en van arti
kelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk 
vVetboek, doordat het bestreden arrest 
niet ontvankelijk heeft verklaard het ho
ger beroep, in naam van de burgerlijk 
verantwoordelijke partij ingesteld door 
een pleitbezorger bij de rechtbank van 
eerste aanleg, om reden dat deze niet 
liet blijken van een bijzondere volmacht 
te zijnen voordele, noch van een substi
tutie te zijnen voordele vanwege de door 
de burgerlijke verantwoordelijke partij tot 
het instellen van hoger beroep gemanda
teerde personen, dan wanneer, in afwe
zigheid van afwijkende bepalingen, de re
gelen van het Wetboek van strafvordering 
betreffende de rechtspleging v66r- de cor
rectionele rechtbank of het hof van be
roep toepasselijk zijn op de rechtspleging 
v66r de krijgsraad of het militair ge
rechtshof, en dat, dienvolgens, het hoger 
beroep door een pleitbezorger ingesteld, 
ontvankelijk is, behoudens ontkenning, 
zonder dat de ontvankelijkheid van bet 
hoger beroep het doen blijken van een 
bijzondere volmacht vereist, die trm:twens 
in het onderhavige geval blijkt uit de 
door de burgerlijk verantwoordelijke 
partij v66r het militair gerechtshof geno
men conclusies, die het bestaan van de 
aan cle pleitbezorger gegeven volmacht 
bevestigden : 

Overwegende dat, krachtens artikelen 93 
en 95 van de wet van 27 Vent6se jaar, VIII, 
de pleitbezorgers hun ambt uitoefenen bij 
de rechtbank, waaraan ze verbonden zijn; 

Overwegende dat, indien kp:tehtens arti
kel 133 van de wet van 15 Juni 1899 de 
regelen van het W etboek van strafvorde
ring, toepasselijk op de rechtspleging v66r 
de correctionele rechtbank of het hof van 
beroep, eveneens toepasselijk zijn v66r de 
krijgsraad of het militair gerechtshof, 
er geen sprake kan zijn van de regelen 
die· klaarblijkelijk vreemd zijn aan de 
militaire rechtsmachten en slechts v66r cle 
gewone rechtbanken werden ingesteld, 
bier eveneens toe te passen ; 

Overwegende dat het pleitbezorgersambt 
niet werd ingesteld bij de militaire rechts
machten en dat op geen enkel ogenblik 
de tussenkomst van pleitbewrgers vereist 
is in de loop van de rechtspleging v66r 
deze rechtsmachten; 

Dat ze aldus, niettegenstaande de ter
men van artikel 204 van het Wetboek v;m 

strafvordering, om een akte van hoger 
beroep tegen de vonnissen van de krijgs
raden te kunnen ondertekenen, moeten 
doen blijken van een bijzondere volmacht, 
zoals trouwens alle andere lasthebbers, 
volmacht, die bij het verzoek zal gevoegd 
worden, overeenkomstig artikel 204 van 
het Wetboek van strafvordering; 

Dat M" Fortin, pleitbezorger, verbonden 
is aan de Rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel; 

Dat hij cle hoedanigheid niet bezat om 
zijn ambt uit te oefenen bij de Krijgsraad 
te Brussel en dat hij, dienvolgens, de akte 
van hoger beroep van 24 December 1945 
niet kon ondertekenen in naam van . de 
N. V. « Fonderies Nestor Martin)), burgeT
lijk verantwoordelijke partij, zonder van 
een bijzondere volmacht te doen blijken; 
dat uit artikel 204 volgt dat een derge
lijke verantwoording van de volmacht 
vereist is op het ogenblik dat de akte 
wordt ondertek!end en niet kan blijken 
uit een latere verklaring van de lastgever; 

Dat, anderzijds, niet werd aangevoerd en 
niet blijkt uit de stukken van de rechts
pleging dat Mr• Marcq en Baugniet, vol
macbthouders van bedoelde burgerlijk 
verantwoordelijke partij, opdracht zouden 
gegeven hebben aan Mr Fortin om zich in 
hun plaats te stellen; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Over het zevende _mid del van de voor

ziening van eerste en .derde aanleggers, 
schencling van artikelen 1200, 1202, 1205 
tot 1207 en 2249 van het Burgerlijk Wet
boek, 1319, 1320, 1382 tot 1384 van het
zelfde wetboek, 199 en 202 van het Wet
boek ·van strafvordering, 1 en 2 (gewij
zigd door de wet van 6 December. 1938) 
vail het besluit-wet van 27 Januan 1916, 
doordat het bestreden arrest beslist dat 
betichte Arthur Martin en de voor hem 
burgerlijk verantwoordelijke partij, in 
de veronderstelling dat hun hogere beroe
pen niet ontvankelijk zijn, geen voordeel 
konden halen, wat betreft de burgerlijke 
vordering, uit het regelmatig hoger bero~p 
van hun medebeklaagde Smeesters, d1e 
tegenover de burgerlijke partij hoofdelijk 
met hen veroordeeld werd tot betaling 
van cle schadevergoedingen, de gerechte
lijke interesten en de kosten, om reden : 
a) wat betreft Martin, dat, ii~d~en men 
de wederzijdse vertegenwoord1gmg van 
de hoofdelijke medeschuldenaren aan
vaardt, niets toelaat te vermoeden dat be
ticllte Martin, die door zijn hoger beroep 
te beperken, in de beslissing over de bl!~
gerlijke vordering had berust, aan ZlJn 
medebeklaagde een stilzwijgend mandaat 
zou gegeven hebben om hoger beroep aan 
te tekenen tegen eeil vonnis waarin bij 
reeds had berust ; b) wat betreft de bur
gerlijk verantwoordelijke partij, dat het 
vermoeden van wederzijdse vertegenwoor
cliging van de hoofdelijke medeschulde-
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naren slechts zou kunnen aangenomen 
worden in geval van hoofdelijkheid 
krachtens overeenkomst en niet wanneer 
de verbintenis van de schuldenaren uit 
een strafbam· feit voortspruit dat hen in 
solidttm verantwoordelijk stelt voor de 
s'chadelijke gevolgen er van : 

Overwegende dat dit middel zijn belang 
verliest wat betreft betichte Martin, ten
gevolge van het aanvaarden van . het 
vijfde middel ; 

Wat betreft de burgerlijk verantwoor
delijke · partij : 

Overwegende dat de eerste rechter aan
legster veroordeeld heeft om hoofdelijk 
met de eerste twee aanleggers aan de 
burgerlijke partij een schadevergoeding 
te betalen tot herstel van de schade ver
oorzaakt door de te hunnen laste gelegde 
misdaad; 

Overwegende dat aanlegster aanvoert 
dat het te bekwamer tijd door een van de 
hoofdelijke medeschulclenaren ingesteld 
boger beroep de andere medeschuldenaren 
van het verval ontheft dat hen treft we
gens de onregelmatigheid van hun hoger 
beroep, om reden dat de medeschulde
naren vermoed worden elkaar mandaat 
gegeven te hebben om elkaar te vertegen
woordigen bij het uitoefenen van een ver
haal in rechte; 

Overwegende dat, indien men derg:elijk 
vermoeden kan aannemen in geval van 
hoofdelijkheid krachtens overeenkomst; 
mits voorbehoud van bewijs van het tegen
deel, dat vermoeden niet kan verantwoord 
worden wanneer, zoals in het onderhavig 
geval, de hoofdelijkheid buiteJi elke wils
uiting van de schulclenaren ontstaat; 

Dat het middel dus in rechte niet op
gaat; 

En overwegende dat, wat de publieke 
vordering betreft, mits voorbehoud van 
wat hierna beslist wordf, de substantiele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en de 
beslissing wettelijk is ; 

Dat, op de voorziening van de burger
lijk verantwoordelijke partij, het Hof van 
ambtswege geen middel opwerpt ; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
arrest maar slechts in zover : 1 o het, over 
de publieke vordering beslissende, aan de 
Schatkist een som van 180.000.000 frank 
toewijst; 2° het, over fle burgerlijke vor
dering beslissende, aanlegger Smeesters 
en derde aanleg·ster, burgerlijk verant
woordelijk voor Smeesters, veroordeelt; 
3° het beslist dat het hoger beroep van 
aanlegger Martin beperkt is tot het ge
deelte van het beroepen vonnis, dat over de 
publieke vordering beslist en deze aanleg
ger tot de kosten van de burgerlijke vor
dering veroordeelt ; verwei·pt de voorzie
ningen voor het overige; beveelt dat on
derhavig arrest zal overgeschreven wor
den in de registers van het militair ge-

rechtshof en dat melding er van zal ge · 
maakt worden op de kant van het gedeel
telijk vernietigd arrest; veroordeelt de 
burgerlijke partij en derde aanlegster, 
burgerlijk verantwoordelijke partij, elk 
tot de helft van de kosten; verwijst de 
alclus beperkte zaak naar het militair 
gerechtshof anders samengesteld. 

3 November 1947. - 26 kamer. - Voor
zitte!·, H. Vitry, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Demoulin. 
- GeUjklttidende · conclttsie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. - Pleiters, HR. Marcq en della 
Faille d'Huysse. 

ze KAMIDR. - 3 November 1947. 

1° INKOM.STENBEL.ASTINGElN. -
VERHAAL VAN DE BELASTINGPLICHTIGE TEGEN 
DE BESLISSING VAN DE DIRECTEUR VAN DE 
RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. UITGE
STREKTHEID VAN DE BEVOEGDHEID VAN RET 
HOF VAN BEROEP. 

2° INKOMSTENBEL.ASTINGEJN. -
VERHAAL VAN DE BELASTINGPLICHTIGE TEGEN 
DE BESLISSING \'AN DE DIRECTEUR VAN DE 
RECHTSTRJi;EKSE BELASTINGEN. - BEHEER 
ONTVANKELIJK OM, TOT STAVING VAN DE BE
SLISSING WAARTEGEN VERHAAL, v66R HE'I.' 
HOF VAN BEROEP ANDERE REDENEN IN TE ROE
PEN DAN DEZE VAN DE DIRECTORIALE BESLIS
SING. 

1° ][ennis nemencle van het vm·haal van 
een belastingplichtige tegen een beslis
sing van fle directeu1· van de recht
skeekse belastingen, lean het · hot van 
beroep slechts kennis nemen van de pl/.n" 
ten .van deze beslissing die dom· het ve!·
haal best1·eden worden en lean het ze 
niet verzwaren ten nadele van de belas
tingtJlichtige. Daa1·entegen lean het hot 
eigen beweegredenen inmepen om de 
pttnten van de directoriale beslissing, 
waartegen be1·oep, te behouden (1). 

2° V661' het hot van beroep, bij hetwellc 
het ve1·haal van een belastingplichtige 
tegen ae beslissing van de dinJcteu1· van 
cle ~-echtstreelcse belastingen aanhangig 
we·rd gemaalct, is het fiscaal beheer 
ontvanlcelijlc om, tot staving van de fli
~·ectm•iale beslissing, ande1·e reflenen in 
te. mepen clan aeze in flie beslissing 
ve1·meld (1). 

(1) Verbr., 5 Mei 1941 (A1·r. Yerbr., 1941, 
biz. 117; Bull. en PAsiC., 1941,.I, 177); 25 Fe
bruari 1946 (An·. Yerbr., 1946, biz. 85; Bull. 
en PASIC., 1946, I, 89). Zie ook de· conclusie 
van de Heer procurenr-generaal Gesche, verbr., 
22 Juni 1936 (Bull. en PASIC., 1936, I, 310), 
voorafgaand en deze van de Heer procureur
generaal Uornil, verbr., 5 Mei 1941 (ibid., 1941, 
I, 177), voorafgaand. 
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(BEHEER VAN FINANCIEN, 
T. N. V. ({LA CERABRIC >>.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het · bestreden 
arrest, de 20 November 1946 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel, schending van 
artikel 97 van de Grondwet en van arti
kelen 1317 tot 1332 van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat het hof van beroep ge
weigerd heeft het micldel te onclerzoeken 
afgeleid uit het gebrek aan bewijs, door 
de eisende vennootschap, van het bestaan 
van contractuele verbintenissen, die tot 
gronclslag van de betwis.te bezolcligingen 
zouclen gecliencl hebben, en het als beweeg
reclen aangevoerd heeft dat het bestaan 
van deze contracten door de beslissing van 
de provinciale directeur niet bet'wist 
werd: 

Overwegende dat, in haar bezwaarschrift 
op 9 Maart 1945 tot de directeur der be
lastingen gericht, de verwerende vennoot
scllap aan de aanslag in de exceptionele 
belastingen, waarvan ze llet voorwerp 
was, verweet nls grondslag te nemen al 
de bezoldigingen, door de beheerders Casi
mir en Max Fouquemberg en door de com
missaris Marie Fouquemberg ontvangen, 
zonder een onderscheid te maken tussen 
hun bezoldigingen in die hoedaniglleden 
en de bezoldigingen toegekend aan de 
eer.ste in zijn hoeclaniglleicl van afgevaar
cligcle-belleerder, aan de tweecle in zijn 
hoedaniglleid van techniscll bestuurder 
en aan de clerde in haar hoedaniglleid van 
kantoorbecliencle, t. t. z. toegekencl in uit
voering van dienstovereenkomsten ; 

Overwegencle clat de directoriale beslis
sing, steunencl op het algemeen en abso
luut karakter van de termen « om het 
even welke bezolcligingen en voorcleelen 
toegekend aan de zaakvoerclers, . aan de 
werkende vennoten en anderen » van arti
kel 3, § 2, van de wet van 10 Januari 1940, 
llet onclersclleid door verweerster gemaakt 

·verworpen lleeft en, clienvolgens, ook llaar 
bezwaarscllrift, zoncler uitleg te moeten 
verstrekken over de aangevoercle beclien
denarbeiclsovereenkomsten; 

Overwegencle · dat het bestreden arrest 
de Belgisclle Staat niet ontvankelijk ver
klaart om, voor de eerste maal v66r het 
hof van beroep, te beweren dat de vennoot
scllap; verweerster, het bewijs der cdn
tractuele verbintenissen niet levert, die tot 
grondslag dienden voor de betaling der 
betwiste bezoldigingen, om reclen dat het 
de toestand van de belastingplichtige zou 
verzwaren; 

Overwegende dat, ongetwijfeld, het ver
haal van de belastingpliclltige de punten 
van het beschikkend gecleelte van de di
rectoriale beslissing, die gunstig zijn voor 
de belastingpliclltige, niet bij het llof van 

beroep aanltangig maakt en dat het hof 
ten nadele van de belastingpliclltige geen 
onderdeel van de beschikking van deze 
beslissing mag verzwaren ; 

Doch overwegende dat het llof van be
roep niet gebonclen is door de beweegre
clenen over de punten cler bescllikking die 
hetzelve worden voorgelegcl ; clat, zoals llet 
llof van beroep zijn bevestigencle beslis
sing mag gronclen op beweegreclenen die 
aan het hof eigen zijn, de aclministratie 
van de .fiscus ontvankelijk is om, tot sta
ving van de bescllikking waartegen ver
llaal werd aangetekencl, andere argumen
ten ami te voeren clan deze van de clirec
toriale beslissing ; 

Overwegencle, clienvolgens, dat, waar het 
weigert na te gaan of verweerster het be
wijs heeft gelevercl van het bestaan cler 
door haar aangevoercle clienstovereen
komsten, om de enige reclen dat dergelijk 
gebrek aan bewijs niet vroeger werd in
geroepen tot staving van de directoriale 
beslissing, het bestreden arrest de in het 
midclel aangevoercle wettelijke bepalingen 
heeft geschonclen ; 

Om clie redenen, en zonder acllt te 
slaan op llet tweede middel, verbreekt 
llet bestreden arrest; beveelt dat oncler
havig arrest zal worden overgescllreven 
in de registers van het Hof van beroep te 
Brussel en clat melding er van zal ge
maakt worden op de kant van de vernie 
.tigde beslissing; veroordeelt verweerster 
tot de kosten; verwijst de zaak naar bet 
Hof van ·beroep te Luik. 

3 November 1947. - 2e kamer. - Voor
zitte1' en ve1·slaggeve1', H. Vitry, raads· 
heer waarnemencl voorzitter. - Gelijk
hticlencle concl1tsie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. -
Pleiter·, H. ]'auvel (van de Balie bij het 
Hof van beroep te Brussel). 

2e KAMER. - 3 November 1947. 

INKOMSTENBELASTINGEN. - ARTI
KEL 74biS VAN DE SAMENGESCHAKELDE WET
TEN. - AANSLAG GEVESTIGD BINNEN DE WET
TELIJRE TERMIJN. :- VERNIETIGING WEGENS 
SOHENDING VAN EEN ANDERE WETTELIJKE RE
GEl, DAN EEN REGEL BETREF~'ENDE DE VERJA
RING, - SUBSIDIAIRE AANSLAG BINNEN DE 
TERMI,JN VASTGESTELD DOOR ARTIKEL 74bis. 
- VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN VOORZIEN 
VOOR DE VESTIGING VAN DE OORSPRONKELIJRE 
AANSLAG. - ZONDER UITWERKING. 

W anneer een aanslag in cle inkomsten
belastingen, in cle wettelijke termijn 
gevestigcl, vernietigd wo1·dt wegens 
schencling van een ande1·e regel dan een 
1·egel betreffencle de ver·ja1·ing, lean het 
beheer binnen de termijn voor·zien bij 
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a1·tilcel 74bis van de samengeschalcelde 
wetten betreftencze de inlcomstenbelas
tingen, een sttbsicliaire aanslag aan de 
goedlcetwing van het hot van bemep 
onclenoerpen, zelfs wanneer de termijn 
voo1· ae vestiging van de oo1·spronlcelijlce 
aanslag alsdan was verstrelcen (1). 

(Bi<mi,ER VAN FINANClEN, T. VENNOOTSCHAP 
<< ETAIJLISSEMENTS FORTIN ET SAUNIER ll.) 

ARREST. 

HEJT HOF ; ___:__ Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 November 1946 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel, schending van 
nrtikelen 97 en 112 van de Grondwet en 
van artikel 74bis van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen (art. 1 van het besluit van 8 Maart 
1944), doordat het arrest het verzoek
schrift tot subsidiaire aanslag niet ont
vankelijk heeft verklanrd, daar het niet 
ingecliend werd binnen de wettelijke ter
mijn vastgesteld voor de oorspronkelijke 
aanslag : 

Overwegeride dat, wanneer een aan
slag, zoals in onderhavig geval, binnen de 
wettelijke .termijn werd gevestigd, maar 
nietig werd verklaard omdat hij niet werd 
gevestigd overeenkomstig een wettelijke 
regel, met uitzon'dering van een regel be
treffende de verjaring, de administratie, 
krachtens artikel 74bis van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, een subsidiaire aanslag 
kan vestigen in de vorm en binnen de ter
mijnen voorzien door deze bepaling; 

. Overwegende dat cle administratie, 
steunend op bovenbedoeld artikel 7 4bis, 
door een verzoekschrift dd. 15 Januari 
1944 subsidiaire aanslagen ten laste van 
aanlegster aan het hof van beroep heeft 
onderworpen, gesteund op dezelfde belas
tingselementen als de oorspronkelijke aan
slag; 

Overwegende dat de zaak bij het hof 
van beroep, bij hetwelk deze subsidiaire 
aanslagen nog aanhangig waren op 
12 Maart 1944, datum waarop het besluit 
van 8 Maart ·1944 in werking trad, aan
hangig bleef na deze datum ingevolge 
ilrtikel 2 van bedoeld besluit; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
ten onrechte het verzoekschrift van de 
administratie niet ontvankelijk verklaart 
wegens verval, om de reden dat het inge
cliend werd na de voor het vestigen van 
de oorspronkelijke aanslag bepaalde ter
mijn; 

Overwegende dat deze beslissing de 

(1) Zie verbr., 6 Mei, 24 Juni en 23 Decem
ber 1946 (A1T. VerbT., 1946, blz. 163, 235 en 
449; Bull. en PAsrc., 1946, I, 169, 255 en 485). 

VERBR., 1947. - 23 

tekst van hogerbedoeld artikel 74bis mis
kent; 

Dat deze bepaling immers het vestigen 
van een subsidiaire aanslag toelaat cc zelfs 
wanneer de voor het vestigen van den aan
slag gestelden termijn reeds verloopen is JJ; 

dat daardoor client verstaan te worden 
dat enkel de datum van de oorspronkelijke 
aanslag moet worden in acht genomen om 
na te gami of er, al dan niet, verval is; 
dat, dienvolgens, de subsidiaire aanslag 
gevestigd werd in de vormen en binnen 
de termijnen bepaald door artikel 74Ms; 

Overwegende dat, door anders te beslis
sen, het bestreden arrest deze laatste be
paling heeft geschonden : 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest in zover het het verzoekschrift 
tot geldigverklaring van de subsidiaire 
aanslag ten laste van verweerster niet 
ontvankelijk verklaart; beveelt dat on
derhavig arrest zal overgeschreven wor
den in de registers van het Hof van be
roep te Brussel en dat melding er van zal 
gemaakt worden op de kant van het ge
deeltelijk vernietigd arrest; veroordeelt 
verweerster tot de kosten; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroyP te Luik. 

3 November 1947. - 26 kamer. - Voor
zittm·, H. Vitry, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - l1erslaggeve1·, H. de Ooc
queau des Mottes. - Gelijlclniclencle con
clttsie, H. Raoul Hayoit de 'J'ermicourt, 
eerste advocaat-generaal. - Pleiter, H. de 
Mey (van de Balie bij hef Hof van beroep 
te Brussel). 

1" KAMITIR. - 6 November 1947. 

MILIT.AIRE OPEJISINGEJN. - BESLIS
SING VAN DE VREDERECHTER DE VERGOEDING 
REPALENDE. - TOEZENDING VAN EEN A~'

SCHRIFT VAN HET VONNIS EN VAN EEN S'l'AAT 
AAN DE BEVOEGDE <MINISTER. - MAAKT 
GEEN JlETEKENING UI'I' DIE ALS VERTREKPUNT 
GELDT VAN DE TERMIJN VAN HOGER BEROEP. 

De toezending, door de btt1'gemeeste1' aan 
de bevoegde ministe1·, van een atsch1··ijt 
van het vonnis va11 cle vrederechte1· dat 
cle we.qens een mUitaire opeising q;e1'
schnla.igcle vergoecling bepaalt, en van 
cle ten gevolge van dit vonnis opge
maalcte staat, ma,alct een aclministra
tieve jo1·maliteit ttit, doch geen betelce
ning die cle te1·mijn van hoger bemep 
doet lopen (2). (Wet van 12 lVIei 1927, 
art. 17; kon. besluit van 3 Mei 1939, 
art. 121; Wetboek van burg. rechtsple
ging, art. 16). 

(2) Sic verbr., 12 April 1945 (Arr. fleTbr., 
19<15, blz. 130; Bull. en PASIC., 1945, I, 142). 
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(BELGISCHE STAAT, T. DELEERSNIJDER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het best;reden 
vonnis, op 22 December 1944 gewezen door 
de Rechtbank van eerste aanleg te Kort
~ijk, uitspraak doende in hoger beroep; 

Over het enig middel, schending .van , 
;:trtikelen :1_4, 15, 16, 17 en 44 van de wet 
~ld. 12 Mei 1927 op de militaire opeisin
~en, 16 van: het Wetboek van burgerlijke 
techtspleging, gewijzigcl door het konink
lijk besluit nr 300 del. 30 Maart 1936, 112 

f
ot 121bis van het reglement op de mili
aire opeisingen gehecht aan het konink

' ijk besluit dd. 3 Mei 1939 tot uitvoering 
van de wet van 12 Mei 1927 op de mili
taire opeisingen, bekend gemaakt in 
het Belgisch Staatsblad van 10 September 
1939, doordat het bestreden vonnis het ho
ger beroep niet ontvankelijk verklaard 
lleeft, dat QP 7 Juni 1944 werd ingesteld 
tegen het vonnis van de Heer vrederechter 
te Oostrozebeke del. 18 Februari 1944, 
onder .voorwendsel dat de bij artikel 16 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
pleging voorziene termijn van een maand 
is beginnen te lopen van de dag af waarop 
het vonnis ter kennis werd gebracht 
van de aanlegger, hetzij op 28 Fe
bruari.1944, dan wa.nneer geen enkele be
tekening van het vonnis door cleurwaarder 
gedaan wercl aan de aanlegger, en de door 
de Burgemeester van Wakken aan het mi
nisterie gestuurcle brief, om van het v0nnis 
kennis te geven, die betekening niet · kon 
vervangen: 

Overwegende dat, overeenkomstig arti
kel 15 vnn de wet del. 12 Mei 1927 op de 
militaire opeisingen, bij de vrederechter 
de betwisting werd aanhangig gemaakt ; 
clat verweerdeT de vergoecling· weigerde 
hem door de minister van . landsverde
cliging toegekend wegens de opeising van 
zijn vrachtauto door het Belgisch leger; 

Dat de vreclerechter, bij vonnis dd. 
18 Februari 1944 over die betwisting uit
spraak doende, de vergoeding bepaalde 
welke aan verweerder toekwam ; 

Overwegende dat gezegd vonnis aan de 
Belgische Staat niet betekend werd; dat 
de Burgemeester van Wakken, verblijf
plaats Van verweerder, hanclelende in uit
voering van artikel 121 van het reglement, 
dat . aan het koninklijk besluit de dato 
3 Mei 1939 op de militaire opeisingen ge
)lecht is, op 28 Februari 1944 het bevoegde 
ministerie een tengevolge van cleze beslis
sing opgemaakte staat, met een afschrift 
van de beslissing, liet geworclen; 

Overwegende dat de Belgische Staat 
op 7 Juni 1944, door deurwaarcler, het 
door hem tegen het vonnis ingesteld hoger 
beroep deed betekenen ; 

Overwegimde dat de bestreden beslissing 
verklaart clat clit hoger beroep te laat 

werd ingesteld, en dat het, bijgevolg, niet 
ontvankelijk is om reclen dat de termijn 
van een maancl, voorzien bij artikel 16 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
pleging, aanvang zou genomen hebben 
van de dag af waarop de burgemeester 
het vonnis ter kennis van het bevoegd 
departement had gebracht; 

Overwegencle clat die beslissing in rechte 
onjuist is; 

Dat, inderclaacl, zo de hierboven aange
cluicle wet del. 12 Mei 1927 een bijzonclere 
procecluur inricht nopens de wijze waarop 
de betwisting over de beslissing van de 
minister v66r de vrederechter wordt ge
bracht, zij geen woord rept over de ver
dere procecluur, en, inzonderheid, over 
deze van het hoger beroep; 

Overwegencle dat, bij gebrek door de 
wetgever, te doen kennen clat hij, zelfs 
in die phasen, van het gemeen recht in
zake de gerechtelijke proceduur ·wil af
wijken, noch het verzenden van de stant. 
voorgeschreven zowel bij artikel 17 cler 
wet als bij artikel 121 van het reglement, 
noch de meclecleling van het vonnis, voor
geschreven door cleze laatste bepaling, 
kunnen aangezien worden als rechtsvor
men wettelijk in de plaats gesteld van de 
betekening, bij artikel 16 van het Wet
boek van burgerlijke rechtspleging voor
.zien als vertrekpunt van de terinijn om 
hoger beroep in te stellen; clat cleze voor
melde voorschriften, tot de burgemeester 
gericht, van admiiiistratieve aarcl zijn, en 
slechts strekken tot gebeurlijke regeling 
in der minne van de uitvoering cler beslis•
sing van de vrederechter; 

Overwegencle clat uit die beschouwingen 
blijkt clat het bestreden vonnis, door uit
spraak te cloen zoals het deed, de in het 
micldel aangecluicle wetsbepalingen ge
schonden heeft ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
clen vonnis; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de regis
ters der Rechtban:k van eerste aanleg te 
Kortrijk, en dat melding er van zal ge
maakt worden op de kant van het ver
nietigd vonnis ; veroordeelt de verweerder 
tot de kosten ; verwijst de zaak naar de 
Rechtbank van eerste aanleg te leper 
zetelende in hoger beroep. ' 

6 November 1947. - 1• kamer. - Vom·
zitter, H. Soenens, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, H. Louveaux. - Gel-ijk
luidende concl.usie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. - PleUm·, 
H. Resteau. 

1• KAMER. - 6 November 1947. 

ERFENISSEN. - KLEINE NALATENSCHAP
PEN. - RECHT 'l'OT OVERNEMING. - AARD. 
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Het 1·echt tot overneming, vdorzien bij 
a1·tikel 4 van de wet van 16 Mei 1900 
op de e1·tregeling van de kleine nalaten
.sch(tppen, is gehecht aan de persoon van 
tlegenen aan wie de wet het toekent en 
is, u.iteraartl, niet overtlraagbaar. 

{CONSOOR'fEN VAN DEN DAELE, T. DE TEMMERMAN.) 

HET HOF; 
vonnis, op 9 
de Rechtbank 
Oudenaarde ; 

ARREST. 

- Gelet op het bestreden 
Mei 1944 gewezen door 

van eerste aanleg te 

Over het enig middel, schending van 
artikelen 4, en inzonderheid 4, alinea's 1, 
2, 3 en 6 van de wet van 16 Mei 1900 tot 
wijziging van de erfregeling van de kleine 
nalatenschappen, 1350, en inzonderheid 
1350, 3°, 1351 van het Burgerlijk Wet
boek, doordat vaststaand zijnde dat wijlen 
Romanie De Witte, v66r haar overlijden, 
de betwiste goederen niet had overgeno
men, het bestreden vonnis geweigerd heeft 
aan de aanleggers in verbreking, erfgena
men in rechtstreekse linie, het recht tot 
overneming van de gezegde goederen toe 
te kennen, onder voorwendsel dat, ten ge
volge van het vonnis van de Vrederechter 
te Rouse dd. 27 September 1941, Romanie 
De Witte onherroepelijk het recht tot 
overnemen verkregen had, alhoewel zij 
het nog had kunnen verzaken, en dat 
recht op haar algemene legataris Marie
Louise De Temmeqnan, minderjarige, 
had overgedragen, dan wanneer, zolang de 
akte tot overneming v66r de notaris niet 
verleden is, de overlevende echtgenoot, die 
het recht van over_neming heeft ingeroe
pen, geen privatieve eigenaar wordt van 
de onverdeelde goederen en het voordeel 
van het recht tot overneming, onder le-, 
venden of bij overlijden, ten nadele van de 
erfgenamen in rechtstreekse linie, op een 
derde, door de wet van 16 Me.i 1900 niet 
beschermde persoon, niet zou kminen over
dragen ; dan wanneer daarenboven het 
recht tot overn:eming, in de zaak, niet kon 
toegekend worden aan Marie-Louise De 
Temmerman, vermits haar voogd niet van 
de· machtiging van de vrederechter en van 
het advies van de familieraad deed blij
ken; waaruit volgt dat het bestreden von

~ nis, niet alleen artikel 4 der wet del. 
16 Mei 1900, doch ook artikelen 1350 en 
1351 van het Burgerlijk Wetboek heeft 
geschonden door het gezag van het vonnis 
van de vrederechter te miskennen : · 

Overwegende dat nit de rechtspleging 
blijkt dat Romanie De Witte, echtgenote 
in tweede huwelijk van Desire Van den 
Daele, overleden op 18 December 1939 
zonder kinderen uit 'dit huwelijk achter te 
laten, - betreffende de goederen welke af
hangen van de nalatenschap van haar 
man en van de huwelijksgemeenschap in 

onverdeeldheid zijnde met drie nit het 
eerste huwelijk. van haar man gesproten 
zonen, te weten : de genaamden Rene 
Maurice en Oyrille Van den Daele aan~ 
leggers in verbreking, ~ op Z7 J~nuari 
1941, voor de vrederechter te Rouse, en clit 
op grond van de wet del. 16 Mei 1900 op de 
erfregeling van de kleine nalatenschappen 
een verzoek indiende tot overneming naa; 
schatting, van een huis en zijn aimhorig
heden, hof en gronden, benevens de stof
fering welke er zich in bevindt, dit alles 
afhangende van voormelde gemeenschap 
en nalatenschap; dat de. vrederechter, bij 
vonnis dd: 27 September 1941, op zicht 
van het ten anderen niet betwist proces
verbaal van schatting, de waarde bepaalde 
van de bij de hiervoren aangehaalde wet 
voorziene om·oerende en roerende goede
ren, en partijen naar een notaris verwees 
voor het verlijden van de akte van veref
fening en verdeling ; dat Romanie De 
Witte overleed in Augustus 1942, zonder 
deze notarH~le akte te hebben doen opma
ken; dat Romanie De Witte, op 28 Mei 
1941, v66r de Rechtbank van eerste aan
leg te Oudenaarcle een vordering had in
gesteld tot verdeling van de nalatenschap 
van. haar man en van de huwelijksgemeen
schap; dat deze rechtbank, op 21 October 
·1941, beval over te gaan tot de verrichtin
gen van rekening, vereffening en verde
ling van gezegde nalatenschap en gemeen
schap; dat, ten gevolge van het overlijden 
van Romanie De Witte, Charles De Tern
merman, verweerder in verbreking, we
duwnaar van Hermanie De Witte na
tuurlijke dochter van Romanie De Witte, 
handelende in hoedanigheid van :vader en 
wettige voogd van zijn minderjarige doch
ter Marie-Louise, geboren uit zijn huwe
lijk met ~ermanie De Witte, de aanleg 
tot verdelmg hervatte daar gezegde Marie
Louise, door haar grootnioeder Romanie 
De Witte, volgens een op 2 April 1932 
door notaris Vandernieersch te Oude
naarde ontvangen testament, als algemene 
~egataris was aangesteld geweest; dat hij, 
m de loop van het gecling tot verdeling 
v66r de Rechtbank te Oudenaarde de aan~ 
spraak van aanleggers in verbreking, de 
genaamden Van den Daele, betwistte om 
zelf het rechttot overneming van de goe
deren, waarover het gaat, nit te oefenen 
en, aldus, zijn minderjarige dochter 
Marie-Louise nit te sluiten; dat het be
streden vonnis de aanspraak van a an
leggers in verbreking verwierp; 

Overwegende dat het enig micldel tot 
verbreking enkel aan het Hof het vraag
stuk onclerwerpt dat gezegde betwisting 
doet oprijzen ; 

Overwegende dat artikel 4 van de wet 
dd. 16 Mei 1900 tot erfregeling van de 
kleine nalatenschappen aan ieder van cle 
erfgenamen in rechtstreekse linie en aan 
de niet uit de echt gescheiclen noch van 



ta:f'el en bed gescheiden overlevende echt
ge)loot, zo hij medeeigenaar is, het recht 
toekent tot overneming van de er in op-
gesomde goederen ; · 

Overwegende dat de wetgever, door de 
instelling van dat recht tot overneming, 
het behoud van de familiehaard heeft wil
len verzekeren; dat, precies wegens dat 
doel, het recht tot overneming verbonden 
is aan de hoedanigheid van erfgenaam in 
rechtstreekse linie, en aan deze van noch 
uit de echt gescheiden noch van tafel en 
bed gescheiden overlevende echtgenoot 
van de de cuj~ts, zo hij medeeigenaar is 
van de goederen die kunnen overgenomen 
worden; dat de uitoefening van clerge
lij)l: recht door een persoon die geen enkel 
va]l deze hoedanigheden bezit, tegelij
kertijcl met of bij voorkeur op deze die 
door de wet is aangeduid, tegen het be
oogde doel 2;0ru indruisen ; 

Overwegencle dat het recht tot overne
mi)lg aldus voorkomt als verbonden aan 
de persoon van deze aan wie de wet het 
op beperkende wijze toekent, en als, uiter
aard, niet overdraagbaar ; 

Overwegende clat het door de Vrede
i:echter te Honse in de zaak gewezen von
nis de natuur van dat recht geenszins 
gewijzigd heeft; dat dit vonnis, tussen
gekomen op verzoek van Romanie De 
Witte, slechts ,_de waarde van de ge
beurlijk over te nemen goederen heeft be
paald, en de partijen naar de- notaris 
heeft verwezen voor het verlijden van de 
akte; 

Overwegende dat het recht tot overne
ming door Homanie De Witte tijclens 
haar leven niet werd uitgeoefend; dat, op 
de dag van haar overlijden, de onver
det!ldheid geen einde had genomen en 
dat, bijgevolg, de goecleren welke zij, naar 
haar te kennen gegeven wil zou overne
men, haar niet in uitsluitencle eigendom 
waren toegekend geweest; dat, aldus, het 
recht tot overneming in hoofde van Ho
manie De Witte alsdan nog maar virtueel 
was en niet is kunnen overgedragen wor
de!l op de algemene legataris van voor-
noemde; · 

Overwegencle dat het bestreden vonnis, 
om er anders te hebben over beslist, de 
in het middel aangeduide wetsbepalingen 
heeft geschonden; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
dep. vonnis voor zover het aanleggers niet 
ontvankelijk verklaart om het recht tot 
overneming uit te oefenen; beveelt dat 
onderhavig arrest zal overgeschreven wor
den in de registers van de Hechtbank 
van eerste aanleg te Oudenaarde en dat 
melding er van zal gemaakt worden op 
de kant van de· gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt verweerder q~ta
litate q~ta tot de kosten; verwijst de zaak, 
aldtis omschreven, naar de Hechtbank 
van eerste aanleg te Ge:r;tt. 

6 November 1947. - 1<> kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, eerste voorzitter. -
Versla,qgever, H. Louveaux. - Gelijlc
luidende conclusie, H. Hoger Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. - Pleite1·, 
H. Simont. 

2e KAMER. - 10 November 1947. 

1. 0 MIDDELEN TOT VEHBHEKING. -
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING. 
-- MIDDEL HIERUIT GENOMEN DAT DE VEN
NOOl'SOHAP, BURGERLIJKE PARTIJ_, ONREGEL
JVIATIG ZOU VERTEGENWOORDIGD ZIJN GEWEEST 
VOOR DE REOHTER OVER DE GROND. - MID
DEL DAT NIET VOOR DE EERSTE MAAL VOOR 
RET HOF KAN OPGEWORPEN WORDEN. 

2° LIJFSDW ANG. ~ VONNIS DAT DE u.ms
DWANG. TEN VOORDELE VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ HEEFT UITGESPROKEN. - HOGER 
BEROEP DOOR BEKLAAGDE. - GEEN EIS VAN DE 
BURGEBLIJKE PARTIJ STBEKKENDE TOT DE BE
VESTIGING VAN DIT PUNT VAN DE BESLISSING. 
- BEVES'fiGING. - 0NWETTELIJKHEID. 

3° VEHWIJZING NA VEHBHEKING.
LIJFSDW ANG ONWET'l'ELIJK UTrGESPROKEN 
TEN VOOBDELE VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. 
- GEEN VEBWIJZING. 

1.° Ketn niet voo1· de eerste maal v661· het 
Hot opgewo1·pen worden, het ·middel 
hie1'ttit genomen rlat de vennootschap, 
b~wgeTlijke pctrtij, onregelmatig v66r de 
rechter OV61' de grond ZO~t vertegen
W001'di{Jd zijn geweest (1.). 

2° Op het hoge1· bemep vetn belclaetgde te
gen het vonnis dat cle lijfsdwang ten 
voorclele vetn de btwgerlijke partij heeft 
~1-itgespmlcen, mag de reohter in ho,qer 
beroetJ clit p~tnt vctn de beslissing niet 
bevestigen, indien de bttrgerlijlce partij 
het hem niet gevmagcl heett (2). 

3° De gedeeltelijke ve1·brelcing, die bevo
len wordt omdat de lijfsdwang onwet
telijlc ten voo1·dele van de b~wgerliilce 
partij wenl uitgesproken, gesohieclt zon
der · verwijz·ing (3). 

(BUSCH, T. N. V. (( MEBOANTILE MARINE, 
ENGINEEBINU AND GRAVING DOCKS>>.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het arrest, ge
wezen door het Hof van beroep te Brussel 
op 31 Mei 1947; 

(1) Zie verbr., 16 October 1944 en 22 October 
1945 (Bull. en PAsrc., 1945, I, 13 en 251) ; 
3 Maart 1947 (ibid., 1947, I, 101). 

(2) Sic verbr., 15 Januari 1946 (A•·•·. Ve•·b•·., 
1946, blz. 22; B1tll. en PAsrc., 1946, I, 25). 

(3) Sic verbr., 12 Februari 1945 (.Ar·r. T'e•·b•·., 
1945, blz. 108; Bull. en PAsrc., 1945, I, 119). 
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Overwegende dat de voorziening aileen 
wordt ingesteld tegen het openbaar mi
nisterie en tegen de naamloze vennoot
schap, «Mercantile Marine Engineering 
and Graving Docks Jl; 

Wat betreft de beslissing over de pu
blieke vordering : 

Overwegende dat de substantH:\le of op 
straf van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd en dat de uit
gesproken · beslissing overeenkomstig de 
wet is; · 

Wat betreft de beslissing over de bur
gerlijke vorclering ingestelcl door de 
naamloze vennootschap « Mercantile Ma
rine Engeneering and Graving Docks JJ : 

Over het eerste micldel tot verbreking, 
schencling van artikel 13 der samengescha
kelde ;wetten op de handelsvennootschap
pen; boek I, titel IX, van het Wetboek 
van koophandel, doordat de bestreden be
slissing de vordering van een naamloze 
vennootschap ontvankelijk ·en gegrond 
heeft verklaard, alhoewel de vennoot
schap niet regehnatig kon optreden ver
mits zij door haar beheerraad, of door 
de personen welke gebeurlijk gerechtigd 
waren om voor haar op te treden, niet 
was vertegenwoordigd : 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
der procedure blijkt 'dat voormeld be
zwaar is onderworpen geweest aan de 
rechter over de grond, en dat uit de 
vaststellingen van het arrest wolgt dat 
aanlegger zijn verdediging over de grond 
heeft voorgedragen; 

Overwegende dat het middel, dat de 
openbare orde niet aanbelangt, derh1tlve 
niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel tot verbreking, 
schending van artikel 480, 3°, van het 
Wetboek van burgerlijke rechtspleging en 
van artikel 2 der wet van 27 Juli 1871 
op de lijfsclwang, doordat het bestreden 
arrest het :vonnis, waartegen hoger beroep, 
bevestigd heeft, daarin begrepen de lijfs
dwang -betreffende de veroordeling ten 
bate van de burgerlijke partij, thans ver
weerster in cassatie, en alhoewel, op het 
hoger beroep van aanlegger in verbreking, 
deze partij de · bevestiging van deze lijfs
dwang aan het hof van beroep niet had 
gevraagd : 

Overwegende dat, inclien de rechter in 
eerste aanleg werkelijk ten bate van de 
burgerlijke partij, naamloze vennootschap 
« Mercantile :M:arine Engineering and 
Graving Docks JJ, tegen aanlegger de 
lijfsdwang heeft uitgesproken, het hog·er 
beroep, door aanlegger ingesteld, deze ver
oordeling heeft onderworpen aan het oor
deel van de rechter in boger beroep, die 
ze slechts bevestigen kon, indien hem deze 
bevestiging aangevraagd was door de be
langhebbende burgerlijke partij ; 

Overwegencle dat uit geen enkel stuk 1 

van de ter inzage van het Hof van verbr~- ' 

king neergelegde procedure blijkt dat der
gelijke aanvraag tot het hof van beroep 
werd gericht ; 

Overwegende dat het middel derhalve 
gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
clen arrest, doch enkel in zover het de 
beschikking heeft bevestigd waarbij de 
eerste rechter ten bate van de naamloze 
vennootschap << Mercantile Marine En
gineering and Graving Docks JJ tegen aan
legger de lijfsdwang heeft uitgesproken; 
be:veelt dat onderhavig arrest zal over
geschreven worden in· de registers van het 
Hof van beroep te Brussel en dat melding 
er van zal gemaakt worden op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
werpt de voorziening voor het overige ; 
veroorcleelt aanlegger en de burgerlijke 
partij, naamloze vennootschap « Mercan
tile Marine Engineering and G1'aving 
Docks JJ, elk tot de helft der kosten; zegt 
dat er geen grond is tot verwijzing. 

10 November 1947. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Yerslaggevm·, H. Van
dermersch. - Gelijlcl1tidende concl~tsie, 
H. Colard, advocaat-generaal. 

2" KAMER. 10 November 1947. 

VALSHilliD. - lVIOGELIJKHEID VAN SCHADE. 
- VASTSTELLING DAT Die VERVALSTE FACTU
HEN OPGESTELD WERDEN MET RET OPZET 
OM DE AGENTEN VAN DE CONTR-OLEDIENSTEN 'l'E 
VERSCHALKEN EN HUN OPTREDEN TE YER
HINDEREN OF TE VERMIJDEN. - VASTSTEL
LING VAN DE MOGELIJKHEID VAN S()"!:IADE. -
.IJ~EITEN, TOT DE VERBERGJNG WAARVAN DE YER
YALSTE FACTUREN BESTEMD WAREN, LATER 
NIET LAAKBAAR GEBLEKEN. - ZONDER 'UIT
WERKING. 

Opclat de valsheid in gesclwiften st1·af
baa1· zou zijn, wo1·dt niet ve1·eist dat de 
schade volt1·olclcen weze of on.ve1·mijde
lijlv blijlce; het volstaat dat, op helt 
ogenb7Jilc van het plegen van de valsheid, 
het ve1·valste stttlc, door het gebntilc 
flat e1· gebett-rlijlc van zott gemaalct wor
den, een openbaa1· of privaat belang lean 
schaden. Stelt fleze mogelijlcheid van 
schade vast, het arrest dat e1· op wijst 
flat rle clafle1· va.n de valsheifl het op
zet ,qehad heeft om fle agenten van 'de 
cont1'1Jlediensten te verschallcen en hu.n 
opt1·eflen te verhinde1·en of te ·vermij
den bij middel van de vm·valste fact~t
ren, en het doet er niet toe flat later de 
feiten, tot fle ve1·b61·ging waarvan de 
vervalste facttwen bestemd wa1·en, niet 



-358-

laakbaa1· z'ijn yeblelcen (1). (Strafwet
boek, artt. 193 en 196.) 

(PELGER, T. BOSSCHAERT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het arrest ge
wezen door het Hof van beroep te Brussel, 
op 24 Mei 1947 ; 

Over het enig middel tot verbreking, 
schending van artikel 97 van de Gronclwet 
en artikelen 196 en 197 van het Strafwet
boek, doordat het arrest veroorcledt 
hoofdens valsheid in geschriften, wegens 
het uitreiken van facturen die niet de 
werkelijke prijs vermelden, clan wan
neer : 1 o zelfde arrest requiranten vrij
spreekt voor feit B, ·en het alzo vaststaat 
clat zij geen beschikkingen hebben ge
schonden welke getroffen werclen om de 
bevoorracling van het land te verzekeren 
en om. de misbruiken in de handel van 
zekere waren of goederen te voorkomen 
en te betengelen; 2° de enkele verber
ging van de echte prijs hierdoor noodza
kelijk beroofd was van elk schadelijk ge
volg, en dus buiten het domein van het 
strafrecht staat (onmogelijkheid van cle 
cloelstelling : verbergen van een prijs die 
geoorloofd was) ; 3° requiranten in elk 
geval aanboden te bewijzen door hun 
boekhouding dat deze de ware toestand 
weergeeft, en hieruit volgt dat hun in
zicht niet kon geweest zijn zich te red
clen ~ de enige bedoeling, bij het ilitreiken 
der facturen, geweest is de kopers te voor
zien van een bewijsstuk waaruit moest 
blijken dat het ~och gestolen, noch ge
heelde goederen betrof; dat, te clien 
tijde, het vaststellen van de normale prijs 
nog onmogelijk was, gezien de ingewik
kelde en wisselende bestanddelen van de 
berekening; clat de bijkomencle bekom
mernis voor requiranten, claarover voor
lopig met de controlecliensten discussies 
te vermijden, nog niet noodzakelijk een 
bedrieglijk inzicht of een inzicht om een 
schade te vermijclen verraadt, vermits 
hun boekhouding de werkelijke toestand 
weergaf, .en h¢t doel dus niet kan geweest 
zijn, noch .aim zichzelf noch aan derden 
ongeoorloofde voorclelen te bezorgen : 

Over het eerste onderdeel van het mid
del : 

Overwegende clat er geen onverenig
baarheid bestaat tussen de beschikking 
waarbij het bestreclen arrest de verzen~ 

(1) Zie verbr., 19 April 1909 (Bull. en PAsrc., 
1909, I, 204) ; 11 Juni 1923 (ibid., 1923, I, 359); 
23 Februari 1928 (ibid., 1928, I, 84); 14 October 
en 4 November 1940 (ibid., 1940, I, 249 en 278) · 
23 Juni 1941 (An. Verb1·., 1941, biz. 144; B1tll: 
en PAsrc., 1941, I, 248); 11 November 1942 
(Bwll. en PAsiC., 1942, I, 278). 

ding van aanleggers bevestigt van de ver
volging tegen hen ingesteld wegens over
trecling van artikel 1 van het besluit van 
22 Januari 1945, om op de nationale markt 
proclucten, grondstoffen, eet- of koop
waren te hebben verkocht, te koop gebo
den of gekocht tegen een prijs hoger dan 
d~. vastgestelde maxim~unkoopprijs, het
ZIJ clan de normale priJS, en de beschik
king, waarbij het aanleggers veroordeelt 
wegens valsheid in geschriften door uit
reiking aan de aankopers van factuTen die 
de werkelijke prijs niet vermelden · 

Overwegende clat de strafbaarheid van 
de schriftvervalsing door de wet niet af
hankelijk wordt gesteld van het gebruik 
dat er van wordt gemaakt, en dat de ver
valsing een feit is dat zelfstandig is ten 
opzichte van de gerechtelijke gevolgen (lie 
er aan zijn verbonden; dat, waar het be
s!reclen arrest de veroordeling, die het 
mtspreekt wege?s schriftvervalsing, grondt 
op cle overwegmg dat « de vervalste fac
turen werden opgestelcl met de bedoeling 
de juiste toestand voor de contrOledien
sten te verbergen ll, het de vervalsing be
schouwt als zijncle volkomen onafhanke
lijk van het bestaan of het niet bestaan 
v!ln de inbreuken clie aan cle opspo
rmgen van de ambtenaren der controle
cliensten zijn onclerworpen en dat de 
strafvorclering, waartoe de 'schriftverval
sing aanleiding geeft, derhalve insgeiijks 
onafhankelijk is van deze die wegens 
v~rmelde inbreuken wercl ingestelcl en 
met kon worden beinvloecl door de vrij
spraak, die ten voordele van aanleggers 
wegens deze inbreuken, werd uitgespro~ 
ken; 

Over het tweede onderdeel van het mid
del : 

Overwegende dat door de wet niet wordt 
vereist, opdat de valsheid in geschri:f'ten 
strafbaar weze, dat het te berokkenen 
nadeel, kenschetsend van de schriftverval
sing, voltrokken weze of Jilinstens onver
mijdelijk voorkome; dat het volstaat clat 
het mogelijk blijke op de clag waarop d.e 
vervalsing wordt gepleegd; dat het, der
halve, zonder belang is dat het feit tot de 
verberging waarvan de vervalsing was be
stemd, later niet laakbaar is gebleken en 
clat, clientengevolge, de schriftvervalsing 
werkelijk geen nadeel heeft veroorzaakt; 
dat het voldoende is dat, op de dag 
waarop het vervalste schrift werd opge
steld, het geschikt is gebleken om door 
het gebruik dat er van zou word~n ge
maakt. doch afgezien van dat gebruik 
zelf, een privaat of een openbaar belang 
te schenden ; 

Overwegende dat, waar het bestrec1en 
arrest het oogmerk om te schaden ken
schetsend van de schriftvervalsing . af
leidt uit het feit dat aanleggers bedo~ling 
is geweest door middel der vervalste fac

,turen, de ambtenaren van de controledien-
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sten -te verschalken en hun optreden te 
verhinderen of te vermijden, het souverein 
de mogelijkheid heeft vastgesteld van een 
schending van een openbaar belang- door 
het opstellen der vervalste facturen; 

Over het derde onderdeel van het mid
del: 

Overwegende dat, in dit onderdeel van 
het middel, aanleggers slechts feitelijke 
omstancligheden inroepen, die geen steun 
vinden in het arrest, noch in de stukken 
van de proceduur waarop het I-Iof acht 
mag slaan; 

Dat het dus niet in acht kan genomen 
worden; 

En overwegencle dat de substantHHe of 
op straf van nietigheid voorgeschreven, 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanleggers elk tot de 
helft cler kosten. 

10 November 1947. - 2° kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, H. Van
llermersch. - Gelijlcl~tidende conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAl\HDR. - 10 November 1947. 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
STR-AFZAKEN. - VOORZIENING DOOR- DE BUR-
GERLIJKE PARTIJ. - MEMORIE DOOR DE 
PARTI.T ZELF NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN 
RET !-IOF VAN VERBREKING. - MEMORIE NIET 

' ONTVANKELIJK. _ 

Is niet ontvanlcelijk, de memorie van de 
burgerlijlce pa1·tij, eiseres, do01· deze 
partij zelt 1tee1·gelegd te1· g?"iffie van het 
Hot van verbreking, zonder tussen
komst van een advocaat bir het Hot 
van verb?'elcing (1). (Wetboek van straf
vordering, art. 424; besluit van 15 Maart 
1815, art. 53.) 

(VAN WALLE_. T. VEREECKEN EN J~CQMAIN.) 

ARREST. 

I-IET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, gewezen op 7 Juli 1947 door de 
Rechtbank van Dendermonde, zetelende 
in graad van hoger beroep ; 

Overwegende dat aanlegger, burgerlijke 
partij, geen mid del inroept in zijn ver
klaring van voorziening; 

Overwegende dat een memorie door 
aanlegger nedergelegd werd ter griffie van 

(1) Verbr., 26 Juni 1943 (Bull. en PAsrc., 
1943, I, 260). 

het Hof van verbreking, zonder tussen
komst van een advocaat bij dit I-Iof; 

Dat die memorie, derhalve, niet ontvan
kelijk is (art. 424 vim het Wetboek van 
strafvordering en art. 53 van het besluit 
van 15 Maart 1815) ; 

En overwegende dat het Hof, op de 
burgerlijke vordering, geen middel ambts
halve opwerpt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; verwijst aanlegger tot de kosten; 
veroordeelt hem tot -het betalen van een 
schadevergoeding van 150 frank aan ieder 
der partijen Vereecken en Jacqmain aan 
dewelke de voorziening werd betekend. 

10 November 1947. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. de 
Clippele. Gelijlcluidende conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 10 November 1947. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - VONNIS 
VAN VEROOR-DELING. - ~ANDUIDING VAN DE 
WETSBEPALING DIE RET FElT VERBIEDT. -
GEEN AANWIJZING VAN DEZE DIE DE STRAF 
VASTSTELT. - GEBREK AAN REDENEN. 

Is niet met redenen omlcleed, het an·est 
1:an vemordeling dat, de wetsbepali-ng 
aanduidende die het ten laste van be
lclaagcle gelegcl teit ve1·bieclt, deze niet 
aanwijst clie, cloo1· het vaststellen van 
cle toepasselijlce strut, er een misclrijf 
van maalct (2). 

(VAN MEERBEEK EN DE VISSCHER, T. SAERENS.) 

ARRES'r. 

I-IET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, door de Correctionele Rechtbank 
te Brussel op 25 Juli 1947 gewezen; 

I. Wat betrdt de voorziening van de 
betichte : 

Aangaande de beslissing .over de pu
blieke vordering : 

Over het middel em officio, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 der Grond-
wet: ,_ 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
eiser heeft veroorcleeld tot een geldboete 
van 25 frank; vermeerclerd met de wette
lijke opcleciemen, om, bij .overtrecling van 
artikel 54 van de Wegcode, als autogelei
der een secundaire weg te hebben verlaten 

(2) Zie verbr., 24 Juni 1946 (A1-r. Verb1·., 
1946, biz. 241; Bull. en PAsrc., 1946, I, 260). 
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om ·een hoofclweg op te rijclen, zoncler zich 
te vergewissen of de baan vrij was ; 

Overwegencle clat om, overeenkomstig 
artikel 97 der Gronclwet gemotiveerd te 
wezen, de vonnissen van veroorcleling in 
strafzaken, niet alleen het bewezen ver
klaarcl feit clienen te omschrijven, maar 
ook de wetsbepaling moeten aancluiden 
welke de tegen het feit beclreigcle straf 
vaststelt en, derhalve, van het feit een 
misclrijf maakt ; 

Overwegende clat het bestreclen vonnis 
de strafbepaling niet heeft aanged11icl 
krachtens welke eiser veroorcleeld is ge
worclen; clat zijn verwijzing naar de wets
bepalingen nangecluid in het vonnis van 
de eerste rechter dat ·gebrek niet heeft 
lmnnen verhelpen, vermits in cleze beslis
sing evenmin g-ezegde strafbepaling aan
gecluicl is geworclen; 

Dat daaruit volgt dat het bestreclen 
vonnis de in het middel vermelde grond
wettelijke bepaling heeft geschonclen; 

En overwegende clat de hierna ter oor
zake van het miclclel ex o jfic·io uit te spre
ken verbreking het onclerzoek naar de 
gegrondheicl van het door eiser voorgestelcl 
middel tot verbreking overboclig maakt; 

Aangaancle de beslissing over de burger
lijke vordering ; 

Overwegencle dat de verbreking / der be
slissing over cle publieke vorclering de 
verbreking cler beslissing over de burger
Jijke vorclering met zich sleept ; 

II. Wat betreft de voorziening van de 
burgerlijk verantwoorclelijke partij : 

Overwegencle dat het niet blijkt uit de 
stukken van de bunclel dat die voorziening 
werd betekend a an de partijen · tegen 
welke zij is gericht; clat zij, derhalve, niet 
ontvankelijk is en dat de kosten er van 
door de eiseres moeten worden gedrag'en; 

Maar civerwegencle clat de verbreking 
van de veroorcleling tegen de betichte uit
gesproken noodzakelijk voor gevolg heeft 
de verbreking van de beslissing tegen de 
burgerlijk verantwoordelijke partij ge
wezen; 

Oin die reclenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt clat onclerhavig ar
rest zal worden overgeschreven in cle re
gisters van de Rec)1tbank van eerste aan
leg te Brussel en clat melding er van zal 
worden gemaakt op de ka~t cler vernie
tigde beslissing; veroordeelt eiseres De 
Visscher tot de kosten van haar voorzie
ning en verweerder Saerens tot de overige 
kosten; verwijst de zaak naar de Cor
rectionele Rechtbank te i'liechelen. 

10 November 1947. - 26 kamer. - Voor
z'itter, H. Wouters, raaclsheer waarne
mend voorzitter.-'- Verslaggever, H. Smet
rijrls. - Gelijkluiclende concl7iSie, H. Co
lard, advocaat-generaal. 

1" KAMER. - 13 November 1947. 

ARBIDIDSONGFJVAL. - LEERLING VAN EEN 
,\ANGENOMEN TECHNISCHE SCHOOL DIE WEB
KEN UITVOERT VOOR ANDERE SCHOLEN Oh' VOOR 
PARTIOULIEREN. - WETTEN OP DE YERGOE
DING VAN DE SCHADE VOORTSPRUITENDE UIT 
ARBEIDSONGEVALLEN TOEPASSELIJK ZELFS 
INDIEN RET ONGEV AL NIET OVERKOMEN IS 
TIJDENS DE UI'fVOERING VAN WERKEN VOOR 
.ANDERE SCHOLEN OF VOOR PARTIOULIEREN. 

De leerling van een aangenoihen tech
nische school, clie 1.()e!'lcen ·ziitvoe1·t voor 
nnde1·e scholen of voor pa?·tiC7iUe?·en, 
heeft 1·echt, incl'ien hij slachtof}'er is 
vnn een a1·beidsongeval, op d~ ver,qoe
cz.lnrten voorzien door de wetten op de 
ve1·goecUng van de sch££de voortspPwi
tencie uit arbeidsongevnllen. Zijn recht 
is niet onde1·geschikt nan het b(31vijs clat 
het ongeval oveTlcornen is tijclens de 
·nitvoering van we1·Tcen voo1· c£nde1·e 
scholen of voor pn1·ticuUeren. 

(DUMONCEAU, T. VERENIGING ZONDER WINST
GEVEND DOEL CC ECOLE DES ARTS ET ME'l'IERS 
SAINT-LUC ll,) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op llet bestreden 
vonnis, door de Rechtbank van eerste 
aanleg ·te Bergen, de 14 Juni 1944, op 
tegenspraak gewezen; 

Over ·het enig miclclel, . schencling van 
artikel 1 van het koninklijk besluit van 
9 Juli 1934, van artikelen 1 en 2 van de 
wet van 24 December 1903 betreffende de 
vergoecling der schade voortspruitencle uit 
de arbeiclsongevallen en cle wijzigende 
wetten, · samengeordend bij koninklijk be
sluit van 28 September 1931, cloordat het 
bestreclen vonnis, na impliciE~t in feite 
vastgestelcl te hebben of althalis zoncler 
betwist te hebben clat, zoals aanleggers 
conclusies beweerden en het beroepen von
nis het uitclrukkelijk vaststelcle, verweer
ster erkend werd overeenkomstig de bepa
lingen van het ministerieel . besluit van 
14 Octobei· 1933 en, dienvolgens, een oncler
neming is die onder toepassing van de wet 
van 24 December 1903 valt, omdat ze wer
ken uitvoert voor andere scholen of voor 
particulieren, nochtans beslist dat de wet 
betreffencle de vergoecling cler arbeids
ongevallen ter zake niet toepasselijk is, 
vermits niet bewezen is dat het practisch 
werk door de minderjarige zoon van aan
legger uitgevoercl, op het ogenblik van 
het ongeval waarvan hij slachtoffer werd, 
een werk is, uitgevoercl voor andere scho
len of voor particulieren : 1 o clan wan
neer artikel 1 van het koninklijk besluit 
van 9 ,Juli 1934 geenszins de door het be
streclen vonnis aangenomen beperking 
bevat, volgens welke een cc technische 
school slechts een onderneming zou zijn · 
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in de zin van de wet betreffende de ar
beidsongevallen, wanneer ze voor andere 
scholen of voor particulieren werken uit
voert en gedurende de tijd dat haar leer-· 
lingen aan dergelijke werken bezig zijn )) ; 
2° dan wanneer, volgens artikelen 1 en 2 
van de wet van 24 December 1903, alle on
gevallen aan arbeiders van een onderne
ming overkomen in de loop van en ten 
gevolge van de uitvoering van een arbeids
contract, aanleiding geven tot de door ge
zegde wet georganiseerde vergoeding, om 
het even of het voorwerp van de arbeid 
al dan niet bestemd is voor buiten de on
derneming; 3° dan wanneer, vermits rle 
niet bezoldigdc leergasten door de wet 
met de arbeiders in de onclernemingen 
gelijkgest.elcl worden en de leerlingen van 
verweerster eveneens gelijkgesteld wor
den met niet bezoldigde leergasten, hun 
recht op vergoeding bestaat, welke ook de 
bestemming van het op het ogenblik van 
het ongeval uitgevoerd werk zij; dan 
wanneer het bestreden vonnis aan aan
legger het recht op de vergoecling welke 
hij eiste niet heeft kunnen weigeren_zon
der de in het middel aangeduide wettek
sten te schenden : 

Overwegende dat het koninklijk be
sluit van 9 Juli 1934 betreffende de verze
kering tegen de ongevallen, die zich voor
doen in de werkplaatsen en laboratoria 
der teclmische scholen, in zijn eerste arti
kel beschikt dat de erkende scholen die, 
overeenkomstig· de bepalingen van het 
ministerieel besluit van 14 October 1933, 
werken nitvoeren voor andere scholen of 
voor particulieren en die nit dien hoofde 
mogen beschouwd worden als ondernemin
gen naar de zin van de wet betreffende 
de vergoecling van de schade voortsprui
.tende uit arbeidsongevallen, de verplich
tingim die hun uit hoofdf) van arbeids
ongevallen zouden kunnen ten laste ko
men, zullen overdragen aan een verzeke
ringsorganisme dat erkend werd met het 
oog op cle toepassing van bovengemelde 
wet; 

Overwegende clat clit koninklijk besluit 
niet tot voorwerp had of kon hebben de 
toepassingsvoorwaarclen te wijzigen van 
de wet van 24 December 1903 betreffende 
de vergoecling der schade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen en de wijzigende 
wetten, samengeordend bij koninklijk be- . 
sluit van 28 September 1931; dat bet 
slechts vaststelt, in zijn eerste artikel, 
dat deze wetgeving van toepassing is op 
de leerlingen van de technische- en nij
v~rheiclsscholen die bestellingen uit':"oe
ren voor andere scbolen of voor partlcu
lieren; 

Overwegende dat cleze vaststelling juist 
is; dat de uitvoering, in de laboratoria en 
werkplaatsen, van hanclenarbeid, aange
wend met het oog op de productie en de 
verkoop, en die trouwens gereglemen-

teercl werd bij ministerieel besluit van 
14 October 1933, hetwelk de werken die 
voor het onderwijs van belang zijn toe
laat en de seriewerken verbiedt waarbij 
de leerlingen machinaal dezelfde oefe
ningen moeten herhalen, deze scholen 
tot ondernemingen maakt in de zin van 
de wetten betreffencle de vergoeding van 
cle arbeiclsongevallen; 

Overwegende dat in de technische scho-
. len, waar de arbeid voor andere scholen 
of voor particulieren toegelaten worclt, 
het onderwjjs niet aileen tbeoretisch is, 
doch ook practisch; dat de arbeid nood-· 
zakelijk ingericht wordt met het oog op 
de productie en in clit opzicht een leercon
tract insluit; 

Overwegende rlat de samengeordende 
wetten betreffende cle vergoeding der ar
beidsongevallen de zelfs niet bezoldigde 
leergasten gelijkstellen met de arbeiders 
in de onclernemingen; dat ze hun een for
faitaire vergoeding verzekeren ingeval van 
arbeidsongeval overkomen in de loop van 
en door het feit van hun leercontract; 

Overwegende dat het koninklijk besluit 
van 9 .Juli 1934 alclus het recht op een 
forfaitaire vergoeding voor de ongevallen 
overkomen in de loop van en door het 
feit van het leercontract, tijdens het werk 
in de laboratoria en de werkplaatsen, er
kent; 

Overwegende dat clit besluit al de risi
co's, waaraan de leerlingen van techni
sche scholen kunnen blootgesteld zijn, 
heeft willen dekken; dat artikel 3 aldus 
voorschrijft dat de in artikel 1 bedoelde 
scholen een aanvullende polis zullen af
sluiten om de risico's te dekken die voort
spruiten nit de ongevallen die zich voor
doen gedurende het verblijf van de leer
lingen in de schoollokalen of tijdens be
waakte uitstapjes, hetzij per spoor, tram, 
autocar, automobiel, boot en alle midde
len van vervoer, en die de verantwoorde
lijkheid van het bestuur kunnen mede
brengen; dat, naar de geest van het be
sluit alle andere risico's gedekt worden 
door' de wetgeving Oll de vergoeding der 
arbeidsongevallen; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
waar het beslist dat een technische school 
slechts een onderneming is, in de zin van 
de wetten op de arbeidsongevallen" wan
neer ze voor een andere school of voor een 
particulier werkt en· gedurende de tijd 
dat de leerlingen aan dergelijke werken 
bezig zijn, de draagwijdte van artikel 1 
van de wet van 24 December 1903 betref
fende de vergoeding der arbeidsongeval
len en de wijzigende wetten, samengeor
dencl bij koninklijk besluit van 28 Sep
tember 1931 en de draagwijdte van arti
kel 1 van het koninklijk besluit van 
9 .Juli 1934 miskend heeft en deze bepalin-

. g~n geschonden heeft ; 
Om die redenen, verbreekt het bestreden 
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vonnis; beveelt dat onderhavig arrest zal 
overgeschreven worden in de registers 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Bergen en dat melding er van zal gemaakt 
worden op de kant van de vernietigde 
beslissing; veroordeelt verweerster tot de 
kosten; verwijst de zaak naar de Recht
bank. te Charleroi, zetelende in boger be
roep. 

1S November 1947. - 1:0 kamer. - Voo1'
z(ttm·, H. Soenens, eerste voorzitter. -
Ve·rslaggever, H. Fettweis. - Gelijlclui
dende conclttsie, H. Oolard, advocaat
generaal. ~ Pleite1·s, HH. Van Leynseele 
(loco Struye) en Marcq. 

t• KAMER. - 13 November 1947. 

1° JVIIDDELEN 'l'OT VERBREKING. -
BURGERLI.fKE 'ZAKEN. ~ SOHENDING VAN HET 
GEWIJSDE. - JVIIDDEL NIET INGEROEPEN VOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. - JVIIDDEL NIET 
ONTVANKELIJK. 

2o MIDDELEN TOT VERBREKINtl-. -
RURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL AAN DE 
RECHTER OVER DE GROND EEN ANDERE BESLIS
SING TOESCHRIJVENDE DAN DEZE DIE HIJ UIT
GESPR.OKEN HEEFT. - l\fiDDEL MIST GR.OND
SLAG IN FEITE. 

So BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BURGERLIJKE ZAKEN.- VER.SCHILLENDE VOR
DERINGEN BIJ A~'ZONDERLIJKE EXPLOTEN BIJ 

, DE R.ECHTER AANHANGIG GEMAAKT. - VER
PLICHTING NA 'J'E GAAN OF DEZE VORDERINGEN 
EISEN UI'l'MAKEN OF NIET, DIE AFZONDERLIJK 
MOETEN BESCHOUWD WORDEN OFWEL SAMEN
GEVOEGD, OM DE .BEVOEGDHEID EN DE AANLEG 
TE BEPALEN. 

4° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
BURGERLIJI{E ZAKEN. - JVIiJNSCHADE. -
TWEEDE VORDERING TOT SCHADELOOSSTELLING 
INGESTELD IN DE LOOP VAN EEN EERSTE. ~ 
ZELFDE PARTIJEN EN ZELFDE ONROER.END GOED. 
- TWEEDE VORDERING STRJl,'KKENDE TOT ,VER
GOEDING VAN DE SCHADE GELEDEN SEDEHT HET 
INSTELLEN VAN DE EEHSTE. - VOR.DEHINGEN 
UIT DEZELFDE OORZAAK VOOR'l'SPR.UITENDE, 
SCHENDING VAN HET EIGENDOMSR.ECHT VAN 
ElSER. DOOR. DE MIJNWEHKEN VAN DE lWLEN
MIJN, VEHWEER.STER. - SAMENVOEGING VOOR 
DE JJEPALING VAN DE BEVOEGDHEID EN VAN DE 
AANLEG, 

1°.Qe schendin_q van het gewijsde in bu1·
ge1·lijlce zaken lean niet voor de eerste 
rnaal v66r het H of van verbrelcing inge
mepen wo1·den (1). 

2° Mist g'I'Ondslag in feite, het miaclel dat 
aan ae rechtm· ove1· ae grana een ande1·e 

(1) Verbr., 2 Juli 1942 (Bull. en PAsrc., 1942, 
I, 166). 

beslissing toescMijft dan deze die hij 
heeft ttitgespmlcen (2). 

so Het behoort cle rechte1·, bij wie ve1·
schillende vonle1·ingen cloo1· mcenlere 
ewploten we1·den aanhangig gemaalct, 
na te gaan of aeze vonleF'ingen al dan 
niet oncle1·scheiaen eisen ttitmalcen, ve1·
schillend zowel in httn oo1·zaalc als in 
httn voo1·werp, en of er 1·eden is om ze 
afzoncle1'lijlc te beschouwen ofwel samen 
te voegen ten einde de bevoegclheid en 
(le aanleg te bepalen (S). (Wet van 
25 Maart 1876, art. 2S.) 

4° TV amwe1·, in de loop van een vorde1.,i1t,q 
tot tJe1·goeding wegens mijnschacle, een 
tweecle vorcle1·ing, door dezelfde eige
naars tegen dezelfcle lcolenmijn, wordt 
ingesteld tot vm·goeding van ae schade 
onde1·gaan clo01· hetzelfde o1woe1·end 
goed sedert het instellen van de ee1·ste 
voraering, spntiten deze eisen ttit de
zelfcle oo1·zaam voo1·t, de schencling van 
het eigendomsrecht van de eisers door 
lle m;ijnwerlcen van ve1·wee1·ae1·, en moe
ten z·ij dtts samengevoegd wo1·aen om ae 
bevoegdheid en cle aanleg te bepalen (S). 
(Wet van 25 Maart 1876, art. 23.) 

CCONSOORTEN BARTHOLOME, 
T. N. V.' << CHAHBONNAGES DE BONNE-FIN».) 

AHREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, door de Rechtbank van eerste aan
leg te Luik. zetelende .in hoger beroep, op 
24 Januari 1944 gewezen; 

Over het eerste middel, schending : 
a) van artikelen1350, 1351 en 1352 van het 
Burgerlijk Wetboek; 474 en 480 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtspleging, 
en, voor zoveel nodig, van artikel 1 
van de wet van 25 Maart 1876 irihouclende 
de eerste titel van het voorafgaand boek 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
pleging, en van artikel 59 van de wetten 
op de mijnen, samengeordencl bij konink
lijk besluit van 15 September 1919 (gewij
zigd cloor de wet van 19 Juli 1935); b) van 
artikel 97 der Grondwet, cloordat het be
streden vonnis de eerste rechter onbevoegd 
verklaart om kennis te nemen : 1 o van de 
door aanleggers op 12 Februari 1940 inge
stelde vordering strekkende tot betaling 
van een som van 30.000 frank, bij laatste 
conclusie op 40.000 frank gebracht, wegens 
mijnschade aan hun onroerend goed; 
2° van de door hen op 22 .Juni 1942 inge
stelde vordering strekkende tot betaling 
van een som van 20.000 frank, bij laatste 

(2) Verbr., 30 Januari 1947 (zie hoger, 
biz. 22; Bull. en PAsrc., 1947, I, 29). 

(3) Zie verbr., 21 Februari 1946 (A1·1·. T'e1·br., 
1946, biz. 75; Bull. en PASIC., 1946, I, 79) en 
de nota in Bull. en PAsrc., 1946, I, 79. 
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conclusie op min dan 40.000 frank gebracht, 
wegens het nieuw nadeel door hen sedert 
1 October 1941 .geleden wegens mijnschade 
aan dit onroerend goed, en zijn beslissing 
steunt op het feit dat het totaal der som
men, geeist in deze twee vorderingen, die 
later samengevoegd werden, 40.000 frank 
overschrijdt : a) dan wanneer de eerste 
rechter aangaande de eerste vorclering 
bij vonnissen del. 29 Februari 1940, 28 Oc
tober 1940 en 10 November 1941, en aan
gaancle de tweede vorclering bij vonnis 
del. 29 Juni 1942, uitg·esproken op een 
ogenblik clat het totaal cler door de twee 
vorcleringen geeiste sommen 40.000 frank 
overschreecl, impliciet cloch nooclzakelijk 
zijn bevoegclheicl erkencl hacl om van elk 
dezer twee vorcleringen kennis te nemen, 
en clat het gezag van het gewijsde over 
cleze bevoegclheicl, - verkregen door deze 
vonnissen, waartegen geen hoger beroep 
wercl ingestelcl •en dat bleef bestaan niette
genstam:icle cle latere samenvoeging cler 
twee vorcleringen, - zich er tegen verzette 
dat de eerste rechter en, na hem de rech
ters in hoger beroep, over clezelfde zaak 
en tussen dezelfde partijen een verschil
lencle beslissing wezen en de bovenge
noemcle vonnissen introkken over een 
kwestie die door de uitspraak van deze 
vonnissen aan de eerste rechter onttrok-

. ken was; b) zonder het middel te beant
woorden dat aanleggerfl afieicld(m nit het 
gezag van het gewijsde nopens de bevoegd
heid van de eerste rechter, voor elk der 
twee ingestelde · vorderingen, bij hoger
bedoelde vonnissen, uitgesproken, over 
de eerste vordering op 29 Februari 1940, 
28 October 1940 en 10 November 1941, 
en, over de tweede vordering, op 
29 Juni 1942 : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegencle dat het micldel van onbe

voegclheid ratione rnatedae, vermits het 
van openbare orcle is, in elke stand cler 
zaak opgeworpen kan worden en zelfs 
van ambtswege door de rechter opgewor
pen moet worden; maar clat uit de 
conclusies, welke v66r de rechters in ho- -
ger beroep door aanleggers genomen wer
clen, niet blijkt clat cleze het gezag van 
het gewijsde, dat de hoger vermelcle von
nissen verkregen haclclen, hebben laten 
gelden; clat het miclclel, in zijn eerste on
dercleel, niet aangenomen kan worden ; 

Over het tweecle onclercleel : 
Overwegencle dat nit het onclerzoek van 

het eerste onclerdeel blijkt clat clit tweecle 
onclercleel zonder belang is geworclen; 

Over het tweede micldel, schending van 
artikelen 1, 21, 23 en 37bis (gewijzigd 
door artikel 9 van de wet van 15 Maart 
1932)· van de wet van 25 Maart 1876 inhou
dende de voorafgaancle titel van het Wet
boek van burgerlijke rechtspleging, 59 (ge
wijzigd door de wet van 19 Juli 1935) van 
de wetten op de mijnen, samengeordend 

bij koninklijk besluit van 15 September 
1919; 25, 61 en 63 van het decreet van 
30 Maart 1808 bevattencle het reglement 
voor de politie en de tucht van de hoven 
en rechtbanken, 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk' Wetboek, doordat het be
streden vonnis de onbevoegclheid van de 
eerste rechter erkent om kennis te ne
men van de twee vorderingen tot vergoe
ding wegens mijnschade, door aanleggers 
afzonderlijk ingesteld, respectievelijk bij 
exploten del. 12 Februari 1940 en 22 Juni 
1942, alhoewel, in elk van deze vorderin
gen, de zowel in de dagvaarcling als bij 
conclusies geeiste som 40.000 frank niet 
overschreed, en zijn beslissing steu;nt op 
het feit dat het totaal der in deze twee 
vorderingen geeiste sommen, hetwelk 
40.000 frank overschrijdt, de bevoegdheicl 
bepaalt, om de reden : a) clat de twee 
vorcleringen samengevoegd werden; b) dat 
ze dezelfde oorzaak hebben; c) dat ze 
tussen dezelfde partijen ingesteld wer
den, aangaande hetzelfcle onroerend goed, 
en met het doel vergoeding te bekomen 
van een nadeel clat aanleggers in het een 
en het ancler geval aan dezelfcle oorzaak 
wijten, het tweede geschil slechts de ver
lenging zijnde van het eerste, dan wan
neer : a) de samenvoeging van twee af
zonclerlijke vorderingen, achtereenvolgens 
bij verschillende exploten voor een zelfde 
rechtbank gebracht, slechts een onder
zoeksmaatregel is die, noch de aarcl, noch 
het bedrag, noch de individualiteit van 
deze vorderingen wijzigt en die, ten op
zichte van elk dezer, geen ilivloed kan heb
ben op de bevoegdheid, welke voor ieder 
van hen door haar aard en haar bedrag 
bepaald wordt; en clan wanneer de eerste 
rechter, dienvolgens, wettelijk bevoegd was 
om kennis te nemen van elk der twee af
zonderlijke vorderingen van aanleggers be
treffende de vergoeding wegens mijnschade 
en waarvan de waarcle voor ieder van 
hen 40.000 frank niet overschreed, zonder 
dat deze bevoegdheid kon worden afgewe
zen, onder voorwendsel dat de cumulatie 
van de in de twee vorderingen geeiste 
sommen 40.000 frank overschreed; b) dit 
ook geldt voor het geval dat deze twee 
afzonderlijke vorderingen op dezelfde 
oorzaak zouden steunen, vermits arti
kel 23 van de wet van 25 Maart 1876 op 
de bevoegclheicl slechts de samenvoeging 
van de verscheidene punten van eenzelfde 
vorclering beveelt wanneer ze uit clezelfcle 
oorzaak voortspruiten, en niet de samen
voeging van verschillencle en afzonderlijke 
vorderingen gesteuncl op dezelfcle oorzaak 
voorschrijft om de bevoegdheicl ten op
Zi{?hte van iecler van hen vast te stellen; 
c) de clercle door het bestreclen vonnis in
geroepen reden, in de onderstelling clat 

, men haar moet beschouwen als de vast
stelling van aanhangigheid, het geloof 
verschuldigd aan de inleidende dagvaar-
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1lingen do. 12 Februari 1940 en 22 J uni 
1942 scliendt, waaruit blijkt dat de twee 
vorderingen niet lietzelfde voorwerp liad
den en trouwens wettelijk de samenvoe
ging van de twee vorderingen niet toelie" 
ten om de bevoegdheid ten opzichte van 
ieder van hen vast te stellen, en dat clit 
ook geldt voor de omstandigheid dat de 
twee vorderingen tussen dezelfde partijen 
gingen over hetzelfde onroerend goed, met 
het doel vergoeding te bekomen voor een 
nadeel in de beide gevallen aan dezelfde 
oorzaak toegesehreven, liet tweede geschil 
sleclits de verlenging zijnde van het 
eerste : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegencle dat ·het. eerste onderdeel 

van het middel, volgens zijn tekst, onder
stelt dat het bestreden vonnis zou gezegd 
hebben dat de samenvoeging der twee bij 
afzonderlijke exploten ingestelde vorde
ringen op zichzelf voldoende is om de 
cumulatie te rechtvaarcligen eli de be
slissing waarbij de vrederechter zich on-. 
bevoegd. heeft verklaard te motiveren, 
wanneer het bedrag der twee · aldus ver
enigde vorderingen het beloop van zijn 
bevoegdheid overschrij clt ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
dergelijk beginsel niet uitdrukt, maar de 
door de eerste rechter bevolen samenvoe
ging en cumulatie cler twee vorderingen 
tracht te rechtvaarcligen door de redenen 
die het voorwerp zijn van het hieronder 
onclerzochte tweede en derde onderdeel; 
clat, dienvolgens, clit eerste onderdeel in 
feite uiet opgaat ; 

Ove1' het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden vonnis, 

waar het de omstandigheden waitrin de 
twee vorderingen door aanleggers werden 
ingesteld onderzoekt, hoofdzakelijk aan
stipt, onder andere, dat in de loop van de 
vo6r de vrederechter ingestelde vordering 
door een eerste exploot van 12 Februari 
1940, tot vergoecling wegens de schade aan 
hun onroerend goed veroorzaakt door de 
mijnwerken van verweerster, een tweede 
vordering v6or dezelfde magistraat werd 
gebracht bij exploot van 22 Juni 1942, 
ten einde de schade gell'den na de 27 Sep
tember 1941, - datum van de neerlegging 
van een eerste verslag van het bij vonnis 
del. 28 Februari 1940 bevolen deskundig 
onderzoek, - en v66r de neerlegging van 
een tweede verslag van het bij vonnis del. 
10 November 1941 bevolen de.skunclig on
derzoek, te zien bepalen, gezegd exploot 
« bewerend dat het nadeel aanzienlijk 
was toegenomen )) ; 

Overwegende dat het bestreclen vonnis 
nog vaststelt dat aanleggers in hun eerste 
exploot van 12 Februari 1940 tot de toe
kenning van een som van 30.000 frank 
« onder voorbehoud van wijziging in de 
loop van het gecling )) haclden geconclu
deercl; clat de betwistingen tussen de-

zelfde partijen gingen, over hetzelfde on
roerencl goed, ten einde herstelling te be
komen van een nadeel dat de appellanten, 
- thans aanleggers, - in het een en het 
ander geval aan dezelfde oorzaak wijten ; 
dat. het tweede geschil in werkelijkheid 
slechts de voortzetting is van het eerste )) ; 

Overwegende dat, in deze omstandig
heden, het bestreden vonnis, het beroepen 
vonnis bevestigend, de samenvoeging der 
beide vorderingen heeft gehandhaafd en 
beslist dat, vermits de samengevoegde be
dragen het beloop van de bevoegdheid van 
de vrederechter overschreden, deze zich 
terecht onbevoegd had verklaard om er 
kennis van te nemen; 

Overwegende dat het middel, in zijn 
tweede onderdeel, onder verwijzing naar 
de tekst van artikel 23 van de wet van 
25 Maart 1876, beweert dat de in deze be
paling bedoelde cc vorclering )) wettelijk 
slechts een enkele vordering voorziet, 
waarvan de verschillencle punten slechts 
samengevoegd worden indien ze nit de
zelfde oorzaak voortspruiten; 

Overwegende dat de pluraliteit van dag
vaardingen v66r de rechtsmacht niet ilOod
zakelijk pluraliteit van vorderingen, clie 
elk een onderscheiden oorzaak hebben, me
debrengt; dat, indien clit anders ware,· het 
aan een pleiter vrij zou staan de orcle 
der rechtsinachten, naar goeddunken, te 
wijzigen door, bij afzonderlijke exploten 
evenveel vorderingen in te stellen als zijn 
eis punten telt, cloch nit een enkele oor
zaak voortspruitende; dat het aan de 
rechter behoort te oordelen of de verschil
lende vorderingen v66r hem door meer
dere exploten gebracllt, onder andere in 
cle loop van een nog niet geeindigd gecling, 
zoals ter zake, al dan niet onclerscheidene 
vorcleringen uitmaken, d. w. z. zowel in 
hun oorzaak als in hun voorwerp ver
schillencl; clat, in het ontkennend geval, 
artikel 23, alinea 1, toepasselijk wordt; 

Overwegende dat uit de hierboven ge
dane-uiteenzetting en beschouwingen volgt 
clat het bestreclen vonnis, waar het de 
beide vorderingen samengevoegd en ze ge
cumuleercl heeft alsof ze nit dezelfde oor
zaak voortspruiten, in CfLS'lt de schending 
van het eigendomsrecht van aanleggers 
door de mijnwerken van verweerster, en 
waar het cle tweecle vorclering als de voort
zetting of de uitbreicling van de eerste be
schonwt, artikel 23 van cle wet op de be
voegdheicl, clat bijzoncler in dit onderdeel 
van het mi dele l wordt bedoeld, niet ge
schonclen heeft; 

Over het derde onclerdeel : 
Overwegencle dat in cnstt geen aanhan

gigheicl kon bestaan, vermits de twee vor
deringen vo6r clezelfde rechtsmacllten 
werden gebracht; 

Dat uit deze beschouwingen volgt dat 
het miclclel, in geen zijner onderdelen, 
aangenomen kan worden; 
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Over bet derde middel, schending van 
artikelen 1, 21 en 22 van de wet van 
25 .Maart 1876 inhoudende de eerste titel 
van bet voorafgaand boek van bet vVet
boek van burgerlijke rechtspleging, 59 van 
de wetten op de mijnen, samengeordend 
bij koninklijk besluit van 15 September 
1919 (gewijzigd door de wet van 19 Juli 
1935), artikelen, 1, 61 en 464 van bet Wet
boek van burgerlijke rechtspleging, door
dat bet bestreden vonnis de onbevoegd
heid van de eerste rechter erkent om ken
nis te nemen van de twee vorderingen tot 
vergoeding wegens mijnschade, door aan
leggers bij exploten cltl. 12 Februari 1940 
en 22 Juni 1942 ingesteld, alhoewel in elk 
van beide en, onder andere in de eerste, 
cle eis 40.000 frank niet overschreed en 
zijn beslissing steunt op bet feit dat de 
samenvoeging van de beide vorderingen, 
strekkende tot de vergoeding van schade 
aan hetzelfde onroerend goed veroorzaakt 
en aan dezelfde oorzaak toegeschreven, de 
tweede vordering zijnde slechts een voort
zetting van de eerste, na de .inleiding van 
de eerste vordering .liet blijken dat bet 
totaal der bij conclusies geeiste sommen 
in de beide vorderingen 40.000 frank over
schreed, maximumbeloop van de bevoegd
heid van de vrederechter, en de onbe
voegdbeid van deze laatste ten opzichte 
van elke vordering medebracht, dan wan
ileer, zelfs indien de bevoegdheid van de 
eerste rechter ten opzichte van elk van 
de beide vorderingen beoordeeld moest 
worden door de samenvoeging van dezelve, 
waarvan de tweede slechts een Vermeer
dering en de voortzetting van de . eerste 
zou uitmaken, de eerste rechter wel be
voegd was om er kennis van te nemen : 
1 o omdat de in de tweede vordering ge
eiste sommen de herstelling bedoelden van 
een schad.e, waarvan de oorzaak na bet 
instellen van deze eerste vordering en in 
tle loop er van was ontstaan, namelijk 
het door aanleggers na 1 October 1941 ge
leclen nadeel wegens verergering van de 
schade, nieuwe huurverliezen en verho
ging van de kostprijs der materialen, en 
omclat deze sommen, dienvolgens, krach
tens hogeraangehaald artikel 22 van de 
wet op de bevoegdheid bij de in de 
eerste vordering geeiste sommen, - welke 
40.000 frank niet ove,rs,chreden, - niet 
mochten samengevoegd worden om de be
voegdheicl ten opzichte van de beide sa
mengevoegde vorderingen te bepalen; 
2° omdat de bevoegdheid wettelijk be
paald worclt, nlet door bet bij de laatste 
conclusies geeiste bedrag, doch wel door 
bet bedrag der vordering bepaald in de 
dagvaarding en, clienvolgens, niet kan be
invloed worden door de verhoging,- even
min door de vermindering, --:- van dit be
drag in de loop van bet geding bij midclel 
van conclusies of van ee:il met dezelfde ge
lijkgestelde aanvullende vordering, zodat 

de ee1;ste rechter bevoegd was om van de 
eerste vordering kennis te nemen, waar
van bet bedrag ter tijde van bet instellen 
er van bet beloop van zijn bevoegdhe:id 
niet overschreed, alsook van de tweede 
vordering, zelfs indien deze beschouwcl 
moet worden als de voortzetting en cle 
verhoging van de eerste : 

Over bet eerste onderdeel : 
Overwegende dat uit het onderzoek yan 

bet tweede onderdeel van het tweede mid
del blijkt dat de tweede vordering, alhoe
wel ze stennt op. nieuwe aan bet onroe
rend goed van aanleggers, sinds bet instel
len van de eerste vordering, veroorzaakte 
schade, dezelfde vroegere oorzaak had als 
deze, hetgeen de samenvoeging van beide 
vorderingen rechtvaardigde en, dienvol
gens, de onbevoegdheid van de vrederech
ter, overeenkomstig artikel 23 van de wet 
van 25 Mart 1876; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat dit onderdeel onder 

een andere vorm slechts een herhaling is 
van de critiek op cle· Salllenvoeging en de 
cumulatie van beide vorderingen, critiek 
die het voorwerp was van het .onderzoek 
van het tweede onderdeel van het tweede 
middel; 

Dat, dienvolgens, het middel, in zijn 
twee onderdelen, geen belang oplevert ; 

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

13 November 1947. - 1° kamer. - Vom·
z'itte1·, H. Soenens, eerste voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. Lambinet. - Gelij7c
hddende conclusie, H. Colard, advocaat
generaal. - Pleite1·s, HH . .Marcq en Van 
Leynseele (loco Struye). 

te KAMER. - 13 November 1947. 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - BESTREDEN BE
SLISSING DIE OVER GEEN ENKEL BETWISTING 
TUSSEN PARTIJEN UITSPRAAK DOET. - VOOR
ZIENING NIET ONTVANKELIJK. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - GEEN ENKEL 
MIDDEL INGEROEPEN TEGEN DE BESCHIKKINGEN 
VAN DE BESLISSING BETRE~'FENDE DE VERWEER
DERS. -· VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK. 

3° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - BIJ TE VOEGEN 
STUKKEN. - BESLISSING VAN DE RECHTER 
IN HOGER BEROEP NIE'l' NAAR DE REDENEN VAN 
HET BEROEPEN VONNIS VERWIJZENDE EN HET 
DEEL ER VAN DAT ZIJ BEVESTIG'l' OVERNEMENDE. 
- GEEN VERPLICHTING DE BESLISSING VAN 
EERS1'E AANLEG OVER TE LEGGEN. 
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4° MILITAIRE .OPEISINGEN. - OP
EISING VAN EEN ONBEWOOND ONROEREND GOED. 
- REGELMATIGE OPEISING. - GEEN VER
PLICHTING ZE GEHEEL OF TEN DELE OP TE 
HEFFEN OM DE INBEZITNEMING VAN RET ON
lWEREND GOED KRACHTENS EEN VERHUIUNG 
TOE TE LATEN. 

1° Is niet ontvanlcelijlc, cle voorzienling in
gestelcl tegen een beslissing die over 
geen enlcele . betwistin,q t~tssen de e·iser· 
en de verweer"Clers uUspmalc doet (1). 

2° Is niet ontvanlcelijlc, de voor·ziening in 
b~trgerlij lee zalcen clie geen enlcel g1'ief 
aanvom·t tegen de · beschi7c7cingen van 
de bestr·eden beslissing bet·rettende de 
ver·weerder·s (2). 

3° De ttitgifte van het vonnis van de 
eerste rechter· moet niet overgelegd wor
clen tot staving van een voor·ziening in 
btwge1'lij7ce zaken, wanneer de beslis
sing van de r·echter in ho,qer be1'0ep 
naar zijn beweegr·edenen niet venvijst 
en het deel van zijn clispositief, dat' zij 
bevestigt, overneemt (3). 

4° De over·heid die regelmatig een mili
tair·e opeising gedaan heeft, is niet ge
hottden deze geheel of ten clele op te 
hetfen, om aar~ een tamilie toe te laten, 
lcr·achtens een huttrcontr·act, de lolcalen 
te bet·relclcen, die ter~ tijcle van de opei
sing onbewoond war·en. (Wet van 12 Mei 
1927, art. 4; koninklijk besluit van 3 ::\'lei 
1939, art. 16, 17 en 98). 

(BELGISCHE STAAT, T. ECHTGENOTEN DESWATTINES, 
BROOK EN STAD NAMEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, door de Rechtbank van eerste aan
leg te Namen, zetelende in hoger beroep, 

· op 31 Mei 1944 gewezen ; 
Voor zoveel de voorziening gericht is 

tegen de partijen Brook en de Stad 
Namen: 

Overwegende dat de bestreden beslissing 
over geen enkele betwisting tussen deze 
partijen en aanlegger uitspraak doet; dat 
deze geen enkel bezwaar aanvoert tegen 
de beschikkingen van het bestreden vonnis 
betreffende deze partijen; dat de voor
ziening dus niet ontvankelijk is voor zo
veel ze tegen hen is gericht; 

(1) Zie verbr., 22 October 1942 (Ar1·. Verbr., 
1942, blz. 124; Bull. en PASIC., 1942, I, 249) en 
de nota in Bull. en PAsiC., 1942, I, 249. 

(2) Zie verbr., 2 Juli 1942 (Bull. en PAsrc., 
1942, I, 166); 10 October 1935 (ibiil., 1935, I, 
363); 17 Maart 1932 (ibiil., 1932, I, 111); 
19 Maart en 30 April 1931 (ibid., 1931, I, 121 
en 158). 

(3) Zie verbr., 12 December 1940 (Bull. en 
PAsrc., 1940, I, 318). 

Voor zoveel de voorziening gericht is 
tegen de echtgenoten Deswattines : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heicl door verweerders ingeroepen : 

Overwegencle dat, vermits het bestre
den vonnis, niet naar de beweegredenen 
van het beroepen vonnis verwijst, en het 
gedeelte van zijn dispositief dat het beves
tigt overneemt, de overlegging van het be
roepen vonnis niet nodig is om het Hof 
van verbreking toe te laten zijn toezicht 
nit te oefenen ; 

Waaruit volgt dat de grond van niet
ontvankelijkheid niet aangenomen kan 
worden; 

Over het derde middel, schending van 
artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 97 van de Grondwet, 98 van het 
koninklijk besluit van 3 Mei 1939 tot uit
voering van de wet van 12 Mei 1927 op de 
militaire opeisingen, doordat het bestreden 
vonnis beslist heeft dat de Staat arti
kel 98 van het koninklijk besluit van 
3 Mei 1939 overtreden heeft en, dienvol
gens, een font begaan heeft door de bezet
ting van de hele villa voort te zetten na 
1 October 1939, datum van af welke deze 
aan verweerder Brook werd verhuurd, en 
door de kamers en het beddegoed onont
beerlijk voor de leden van zijn met hem 
samenwonend gezin, dienstboden inbegre
pen, niet te zijner beschikking te stellen, 
het reglement overigens de 'bewoners 
slechts verplichtend tot huisvesting val
gens hun vermogen, clan wanneer, op het 
ogenblik clat de solclaten zich in de villa 
vestigclen, cleze niet verhuurcl was, bet 
betrekken er van op aanduiding van de 
Stad N amen gedaan werd, Brook nooit 
cleze villa in bezit nam, en er voor de Staat 
geen gronden waren om hem de kamers 
en het beddegoed voor te behouclen die 
onontbeerlijk waren voor de leden van 
zijn met hem samenwonend gezin, dienst
boden inbegrepen : 

Overwegende dat uit de vaststelling·en 
van het vonnis blijkt dat, op het ogenb1ik 
van de opeising voor huisvesting en van 
het betrekken der villa van verweerclers, 
deze villa onbewooni:l was ; · 

Overwegende dat artikel 98 van het 
koninklijk besluit van 3 Mei 1939, dat be
paalt : <<Worden niet als beschikbare ver
strekkingen of opeischbare leveringen be
schouwd : de kamers en het beddegoed, 
onontbeerlijk voor de leden van een sa
menwonend gezin >>, in verband gebracht 
moet worden met artikel 16 van hetzelfde 
besluit, volgens hetwelk « in geenerlei ge
val de bewoners van de hun onontbeer
lijke slaapkamers of bedden beroofd mo
gen worden>>, en met artikel 17 dat voor
schrijft : « De eigenaars of bezitters be
houden steeds wat hun voor eigen ver
blijf onontbeerlijk blijkt >> ; 

Overwegende dat uit de overeenstem
mende termen « samenwonend >>, « niet 
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mogen beroofd worden)), « behouden de 
lokalen )), door deze artikelen gebezigd, 
blijkt dat enkel de werkelijk door de be
woners op het ogenblik van de opeising 
ge bezigde kamers ·en beddegoed met onbe
schikbaarheid getroffen worden; 

Overwegende dat het . koninklijk be
sluit van 3 Mei 1949, aldus geinterpre
teerd, blijkbaar overeenstemt met de re
gel in artikel 4 van de wet van 12 Mei 
1927 uitgedrukt, hetwelk beschikt : « De 
opeischingen worden beperkt in bij een ko
ninklijk besluit te bepalen verhoudingen, 
naar de gewone behoeften der belangbeb
benden en der :(amilieleden die bij hen: 
« inwonen >> ; • 

Overwegende dat geen enkele wetsbepa
ling de overheid, die een regelmatige op
eising deed, verplicht geheel of gedeelte
lijk deze opeising te niet te doen om een 
familie toe te laten de vroeger onbe
woonde lokalen te betrekken; 1 

Waaruit volgt dat het bestreden vonnis, 
waar het aldus uitspraak deed, de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen ge
schonden heeft ; 

Om die reclenen, en zonder acht te slaan 
op de eerste twee middelen : 1 o voor zo
veel de voorziening tegen de partijen 
Brook en de Stad Namen gericht is, ver
werpt de voorziening; veroordeelt aanleg
ger tot de kosten en tot een vergoeding 
van 150 frank jegens iecler van deze par
tijen; 2° voor zoveel de voorziening te
gen de echtgenoten Deswattines gericht 
is, verbreekt bet bestreden vonnis; be
veelt dat onderhavig arrest zal overge
schreven worden in de registers van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Namen 
en dat melding er van zal gemaakt wor
den op de kant van het vernietigd von
nis; verwijst de zaak naar de Recht
bank van eerste aanleg te Dinant ; ver
oordeelt verweerclers tot de kosten. 

13 November 1947. - 1e kamer. - Voo1'
zitter, H. Soenens, eerste voorzitter. -
Ve1·slag_qeve1·, H. Sohier. - Gelijklltidende 
conclit.sie, H. Colard, advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. Resteau, della Faille 
rl'Huysse en Marcq. 

I 

2• KAMER. - 17 November 1947. 

1° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ TEGEN DE ABNORMALEN 
(WET TO'J;).- EEROUD NA RET VERSTRIJ
KEN VAN DE STRAF, BI,J GEREOHTELIJKE BE
SCRIKKING, VAN DE INTERNERING VAN EEN 
VEROORDEELDE DOOR DE MINISTER VAN JUS
TITlE BEVOLEN. ~ GEEN TERMIJN, DOOR DE 
WET OPGELEGD, TUSSEN, RET GEESTESONDER
ZOEK VAN DE VEROORDEELDE EN ZIJN VER
SCRIJNING. 

2° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
·DE RECHT_ER OVER DE GROND. -
'VET TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAP
PIJ. -ARREST DAT UIT DE ADVIEZEN, OVER
EENKOMSTIG DE WET VERKREGEN, RET BE
STAAN AFLEIDT, IN ROOFDE VAN DE VER
OORDEELDE, VAN EEN GEESTESTOESTAND DIE 
RET BEROUD NOODZAKELI.TK MAAKT VAN ZIJN 
DOOR DE MINISTER VAN JUSTITIE BEVOLEN 
INTERNERING. - SOUVEREINE BEOORDELING. 

3° BEWIJS. _:_ AAN DE All:TEN VERSCHULDIGDE 
TROUW. - EEROUD DOOR GERECRTELIJKE. 
BESLISSING, VAN DE INTERNERING VAN EEN 
VEROORDEELDE, BEVOLEN DOOR DE MINISTER 
VAN JUSTITIE TIJDENS DE HECRTENIS. -
RECRTER DIE DOOR _EEN FIOTIE DEZE INTER
NERING BESCROUWT ALB DOOR DE BESLISSINO 
VAN VEROORDELING BEVOLEN. - GEEN BOHEN
DING VAN DE AAN DEZE BESLISSING VERSCRUL
DIGDE TROUW. 

4° BESCHERMING · VAN DE MAAT
SOHAPPIJ TEGEN DE ABNORMALEN 
(WET TOT).- lNTERNERING VAN EEN VER
OORDEELDE BEVOLEN DOOR DE MINISTER VAN 
J'USTITIE TIJDENS DE HEOHTENIS. - BEROUD 
VAN DE INTERNERING DOOR DE REOHTER NA RET 
VERSTRI.TKEN VAN DE STRAF. - AFTREK VAN 
DE DUUR VAN DE REEDS ONDERGANE HEOHTENIS 
OF INTERNERING. - GEVALLEN WAARIN DEZE 
AFTREK MOET GESORIEDEN. 

1 o Geen enlcele wetsbepaling schrijjt de 
naleving voo1· van een teTmijn tussen 
het geestesonde1·zoelc van een veroor
cleelde, k1·achtens een beslissing van 
de Minister van justitie ge'inteTneerd, 
e'/t zijn ve1·schijning v66r de 1'echts
macht cUe ititspTaalc moet 1doen ove1· 
het behoitd van de inteme'l'ing na het 
ve1·stTijken van de straj. (Wet van 
9 April1930, art. 23.) 

2° De Techte1· oveT de gmnd ooTdeelt soit
ve1·ein, op gmnd van de ove·reenkom" 
stig de wet ve1'k1·egen adviezen, dat een 
vemoTdeelde, die do01· beslissing van de 
MinisteT van justitie tijdens zijn hech
tenis ge'inteTneerd we1·d, steeds, bij het 
verst1'ijken van zijn stmj, wegens zijn 
geestestoestand, een maatschappelijlc ge
·vaar uitmaakt en dat het beholtd van 
zijn internel'ing zich opdringt. - (Wet 
van 9 April 1930, artt. 22 en 23.) 

3° De 1·echteT die, om b-ij het ve1:strijken 
van de straf tot het beho1td te besluiten 
van de intenw1·ing van een ve1'001'deelde, 
bevolen fijdens de hechtenis ,door de 
M·inister van justitie, dooT een fictie de 
intenw1·ing, waa1·van het behoud gevor
derd wordt, bescholtWt als door de be
slissing van veroordeling bevolen, 
schendt daardoor de trouw niet, ve1·
schuldigd aan deze beslissing. 

4° De 1·echtsmacht, die na het ve1·strij
Tcen van de straj de intenwring be
houdt, dooT beslissing van de Minister 
vctn jitstitie in de plaats gesteld van de 
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skaj, moet floor een fictie de ve1'001'
deelcle in de· toestand stellen wcta1'in hij 

. !i!'ich zo·1t /Jevinclen., indien h'ij /Jij ge-
1'echteUjlce Mslissing was ge'i;nte1·neerfl 
in plaats van ve1·oonleeld te zijn ge
worclen; dienvolgens, ind·ien de te·rmijn, 
waarvoor fle interne·ring 1"echte1'lij7c /Je
volen of vedengcl hcul nweten wonlen, 
nog loopt l!ij het verstdjlcen vctn cle 
sf1·aj, moet fle rechter, van de tijcl 
waa1·voor hij deze mctakegel /Jehou.dt, 
cle clnm· ajkelclcen van de reecls onde1·
[Jane v1"ijheifls/Je1·oving; wanneer het 
·ve1·stTijlcen van cleze per·iode samewl'alt 
met het ve1·st1·ijlcen van fle sf1·aj, moet 
geen enlcele attrelc geclaan wonlen. 
(Wet van 9 April1930, urtt. 19, 22 en 23.) 

(DENISTY.) 

ARHEST (1). 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, de 9 Juni 1947 gewezen door het 
Hof van assisen van Henegouwen; 

Over het eerste middel, schending van 
de rechten der verdecliging, doordat aan
legger slechts over zeven dagen, tussen 
2 Juni 1947, datum waarop zijn onderzoek 
door de geneesheer en de bestuurder van 
het gesticht te Doornik beeindigd was, en 
9 Juni 1947. datum van zijn verschijnen 
v66r het hof van assisen, zou bescbikt 
hebben om zijn verdecliging voor te be-

. reiden en eventueel een geneeskundige 
tegenexpertise te gelasten ; 

Overwegencle dat aanlegger, die in de 
loop van de tenuitvoerlegging van zijn 
straf geinterneerd werd ten gevolg;e van 
een beslissing van de Minister van jus
titie, gedaagd werd v66r het Hof van 
assisen van Henegouwen door een exploot 
van 4 Juni 1947 om te horen zeggen, over
eenkomstig artikel 23 van de wet van 
9 April 1930, dat hij, bij verstrijken van 
zijn straf, behouclen zal worden in een 
van de door de regering datu·toe bestemcle 
en ingerichte bijzondere gestichten; dat 
geen enkele wetsbepaling in dergelijk ge
val het naleven voorschrijft van een ter
mijn tussen het psychiatrisch onderzoek 
van de veroordeelde en zijn verschijning 
v66r de rechtsmacht, geroepen om uit
spraak te doen over de verlenging van 
zijn internering; ' 

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

artikelen 1 en 7 van de wet van 9 April 
1930, doordat het hof van assisen tegen 
aanlegger een interneringsmaatregel zou 
hebben uitge(lproken zonder vast te stel
len dat hij zich schuldig gemaakt heeft 

(1) Zie het advies van de Heer advocaat
generaal R. Janssens de Bisthoven dat dit ar
rest voorafgaat in Bull. en PAsrc., 1947, 'r, 481. 

aan een misdaad of een wanbedrijf, dan 
wanneer aanlegger niet opgehouden heeft 
te betwisten, en nog betwist, dat hij zich 
schuldig heeft gemaakt aan een misdaad 
of een wanbedrijf : 

Overwegencle tlat het bestreden arrest 
vaststelt dat aanlegger wegens verschil
lende misdaderi en wanbedrijven veroor
deeld werd bij arrest van het Hof van 
assisen van Henegouwen del. 29 Fe
bruari 1928 ; 

Overwegende dat clit arrest m kracht 
van gewijsde gegaan is; dat het dus voor 
gevolg heeft op zekere en de:finitieve 
wijze vast te stellen dat aanlegger zich 
schulclig heeft gemaakt aan de misdaclen 
en wanbedrijven wegens· welke hij vei'
oordeelcl 'Yerd ; 

Dat het · middel dus niet gegrond is; 
Over het clerde miclclel, schending van 

artikel 23 van de wet van 9 April 1930, 
cloorclat het bestreden arrest een interne
ringsmaatregel zou uitgesproken hebben 
ten laste van aanlegger, zonder clat het 
op een afdoencle wijze bewezen was clat 
aanlegger zich werkelijk in een erge 
staat van geestesstoring of geesteszwak
heic1 bevond waardoor hij onbekwaam was 
zijn claden te beheersen : 

Overwegende clat het arrest uitclruk
kelijk vaststelt, vertrouwende op verschil
lencle verslagen, en namelijk op het aclvies 
van de geneesheer, cliensthoofd van het 
gesticht tot bescherming van de maat
schappij te Doornik, waar aanlegger ge
interneercl was, . en van de hoofdgenees
heer, bestuurder van de psychiatrische af
cleling van de gevangenis te Leuven, dat 
aanleg·ger cc zowel geesteszwak is als mo
reel verzwakt; dat hij ten gevolge van zijn 
geestestoestancl een gevaar voor de maat
schappij blijft en dat de verlenging van 
ziju internering zich dan ook opdringt ll ; 

Overwegende dat dez~ beoordeling, ge
steuncl op ·de adviezen van gezaghebbende 
geneesheren, verkregen overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 22 van de wet van 
9 April 1930, feitelijk en souverein is; 

Dat het micldel niet kan aanvaarcl 
worden; 

Over het vierde midtlel, schending van 
artikel 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk W etboek en van artikel 97 van de 
Gronclwet, doordat het bestreden arrest 
een louter repressieve straf van bepaalde 
duur,. nl. twintig jaar dwangarbeicl, uit
gesproken door een in kracht van ge
wijsde gegane eindbeslissing van het hof 
van assisen del. 29 Februari 1928, die aan
legger volleclig verantwoorclelijk stelde 
voor zijn claden, a posteTio1·i gewijzigd 
heeft in een dubbele interneringsmaat
regel, trouwens zonder verlenging wat be
treft de verdubbeling van de termijn 
van tien jaar; 

Overwegende dat het arrest, zonder de 
verooi'cleling tot twintig jaar dwang-
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arbeid, uitgesproken tegen aanlegger door 
het arrest van 29 Februari 1928, te mis
kennen, maar, integendeel, na uitdrukkeijk 
het bestaan er van vastgesteld te hebben, 
door een fictie, die het enkel aanvaardt 
met het oog op de beslissing te treffen bij 
toepassing van artikel 23 van de wet tot 
bescherming van de maatschappij, de in
ternering waarvan de hanclhaving ver
zocht werd, beschouwd heeft als gelast 
cloor het arrest van 29 Februari 1928 ; 

Dat, waar het terecht vaststelt dat, ge
let op de uitgesproken straf, de wettelijke 
duur van dergelijke internering tien jaar 
was, het hieruit afieidt « dat men client 
rekening te houden dat de veroordeelde 
op 14 Juni 1947 zijn tweecle internerings
periode zal eindigen en dat de eerste ge
acht wordt op 16 Juni 1937 geeindigd te 
zijn ll; 

Dat het bestre~Ien arrest de vermeldin
gen van het arrest van 29 Februari 1928 
hoegenaamd niet tegenspreekt en de be
wijskracht er van niet schendt; 

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

artikel 23 van de wet van 19 April 1930, 
cloordat het bestreden arrest, zonder het 
vertrekpunt van de aan aanlegger opge
legde administratieve internering te on
derzoeken, ten onrechte zou gemeend heb
ben dat hij reeds twee opeenvolgende 
interneringen van tien jaar ondergaan 
heeft en, clienvolgens, tegen hem een nieuwe 
verlenging van internering van tien jaar 
zou uitgesproken hebben, dan wanneer de 
wet de verlenging vail de administratieve 
internering na het verstrijken van de 
straf slechts toelaat oncler aftrek ran de 
reeds ondergane hechtenis of internering : 

Overwegencle dat artikel 23 van de wet 
van 9 April 1930 de rechtbank, die de ver
oordeling hee-ft-uitgesproken, machtigt om 
de internering, die krachtens een admi
nistratieve beslissing de straf heeft ver
vangen, te verlengen voor de duur der 
internering· die ze oorspronkelijk had kun
nen uitspreken, onder eventuele aftrek 
van de duur cler reeds ondergane hech
tenis of internering; 

Oevrwegencle dat, voor de toepassing van 
deze be paling, de veroordeelde, door een 
fictie, geplaatst client te worden in de toe
stand waarin hij verkeerd zou hebben 
indien de geesteszwakheid, waardoor hij 
aangetast was, bekend zou geweest zijn 
ten tijde van het vonnis ; clat in deze 
hypothese, de rechter, in plaats van hem 
tot een straf te veroordelen, zijn interne
ring zou gelast hebben in een van de door 
de regering daartoe bestemde en inge
richte bijzonclere gestichten, voo1· een ter
mijn van vijf, tien of vijftien jaar, vol
gens het onderscheicl bij artikel 19 ge
maakt, termijn vatbaar voor verlenging 
overeenkomstig het bij artikel 22 be
paalde; 

VERBR., 1947. ~ 24 

Overwegende dat hieruit volgt dat in
dien, na het verstrijken der straf opge
lopen door de veroordeelde, geinterneerd 
bij aclministratieve maatregel, de periode, 
waarvoor de interneringsmaatregel had 
genomen of verlengd moeten worden bij 
beslissing van de rechtbank (artt. 19 
en 22) nog loopt, de rechter die bij toe
passing van artikel 23 de internering be
houdt voor de bij artikel 19 bepaalde ter
mijn, de duur van de reeds ondergane 
hechtenis er van moet aftrekken, zodat 
de totale duur van de vrijheidsberoving 
de bij artikel 19 vastgestelde grenzen niet 
te buiten gaat; dat de rechter aldus 
slechts de internering behoudt voor de 
k1:~chtens cleze bepaling nog te lopen ter
miJn; 

Overwegende dat indien, daarentegen, 
het verstrijken van de straf samenvalt met 
het verstrijken van de bij artikel 19 voor
ziene periode van internering, de rechter 
geen enkele . aftrek moet cloen, wanneer 
hij het behoud der internering voor de 
bij clit artikel bepaalde termijn gelast, 
daar de veroordeelde, die in de loop van 
zijn hechtenis bij administratieve beslis
sing geinterneerd werd, in dit geval be
schonwd moet worden als een misdadiger 
clie· door een gerechtelijke beslissing gein
terneerd werd e'n waarvan de internering 
zo pas verstreken is; 

Overwegende dat deze oplossing gebo
clen is en door de tekst van de wet die 
uitdrukkelijk een gebeurlijke aftrek vour
ziet, en door de geest er van, die zich er 
tegen verzet dat een veroordeelde, die na 
het verstrijken van zijn straf nog een ge
vaar voor de maatschappij is, in vrijheid 
zou worden gesteld ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
van deze regel een juiste toepassing ge
maakt heeft; dat het inderdaad, waar llet 
vaststelt dat de duur van de met de uit
gesproken veroordeling overeenkomende 
internering in onderllavig geval tien jaar 
is, overwee!f-t clat het verstrijken vim de 
tegen de veroordeelde uitgesproken· straf 
van twintig jaar dwangarbeid samenvalt 
met het verstrijken van zijn tweede inter
neringsperiode en, dienvolgens, beveelt clat 
aanlegger behouden zal worden in een 
der door de regering daartoe bestemde en 
ingerichte bijzondere gestichten, gedu
rende een nieuwe termijn van tien jaar, 
vanaf 14 Juni 1947, datum van het ver
strijken van zijn straf; 

Dat het middel in rechte niet opgaat; 
En overwegende dat de substantHo\le of 

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

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

17 November 1947. ~ 28 kamer. ~ Voor
zitter, H. Vitry, raadsheer waarnemencl 
voorzitter. ~ Vm·slag,qever, H. V:n:iuer-
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mersch. Gelijlcl~ticlende conclitsie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. 

2e KAMER. -- 17 November 1947. 

1° MISBRUIK VAN VERTROUWEN.
BEG RIP. - W ANBEDHIJF DAT NIET RET. GE
BHUIK VAN BEDHIEGLIJKE HANDELINGEN VEH
EIST. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STHAFZAKEN. - JVIIDDELEN RUSTEND OP FEI
~'ELIJKE BEWERINGEN ZONDER STEUN IN DE 
BESTREDEN BESLISSING EN DE STUKKEN VAN 
DE RECHTSPLEGING OF ER DOOR TEGENGE
SPROKEN. - JVIIDDELEN DIE GRONDSLAG MIS
SEN IN FEITE. 

1 o H et wanbed1·ijf van misbruilc van ver
tro~twen ve1·eist niet clat de ajteve1·ing 
tJan de verduistenle zaalc doo1· bedrieg
lijlce hanclelingen belcomen wercl. (Straf
wetboek, art. 491.) 

2° Missen grondslag in feite, cle m·iclclelen 
rustencl op fe'itelijlce beweT'ingen die 
noch in de .best1·eden besl-issing, noch in 
de stulclcen van de 1·echtspleging steitn 
v·inclen of er clam· tegengesprolcen wor
den (1). 

{FRANCK.) 

ARRES·r. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, de 5 Juni 1947 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik ; 

· Over het eerste middel, schending van 
artikel 496 van het Strafwetboek, door
dat aanlegger zich niet schulclig gemaakt 
heeft aan beclrieglijke hanclelingen om 
zich geld te cloen afgeven : 

Overwegencle clat het miclclel onclerstelt 
- clat de veroorcleling · gegroncl is op arti

kel 496 van het Strafwetboek, clan wan
:Q.eer de ten laste van aanlegger weerhou
cleii betichting deze is van misbruik van 
,lertrouwen (Strafwetboek, art. 491), wan
beclrijf clat niet vereist dat de afievering 
van de fonclsen zou worden voorafgegaan 
door beclrieglijke hanclelingen; 

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

artikelen 1319 en volgencle van het Bur
gerlijk Wetboek, cloordat het hof de be
wijskracht van een proces-verbaal van 
de politie miskend heeft : 

Overwegencle dat aanlegger aanvoert 
clat een proces-verbaal, opgemaakt 's an
clerenclaags na de afievering van de fond
sen, zou vaststellen clat hij op dat ogen-

(1) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr., 
31 Juli en 17 November 1947 (Bull. en PAsrc., 
1947, I, 344 en .485). 

blik 1.300 frank bezat, som hoger clan het 
totaal cler fondsen die hij, volgens de be
tichting, zou hebben verspild; 

Overwegende dat dergelijk proces-ver
baal zich niet bevindt onder de stukken 
van de rechtspleging; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Over het derde micldel, schencling van de 

wet van 1930 tot beschermi:itg van de 
maatschappij, doordat het hof van beroe}) 
aanlegger ter beschikking van de rege
ring gesteld heeft, dan wanneer hij, bin
nen de termijn van vijftien jaar, slechts 
een enkele veroordeling van zes maanden 
gevangenisstraf had opgelop(m : 

Overwegende dat het middel tegenge
sproken wordt door de souvereine vast
stellingen geclaan door de rechter over de 
grond, die lten laste van aanlegger drie 
veroordelingen vermeldt tot straffen van 
ten minste tien maanden gevangenisstraf, 
in 1!}35 en 1937 opgelopen, d. w. z. bin
nen de bij de wet bepa_alde termijn ; 

Overwegende dat de rechtshandelingen 
omtrent deze misdrijven gevoegd werden 
bij het dossier der vervolging (art. 26) ; 

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

artikel 97 van de -Grondwet en van de 
rechten der verdediging doordat artike
len 496 van het -Strafwetboek, 1319 en 
volgende van het Burgerlijk Wetboek, 
en de wet tot bescherming van de maat
schappij niet werden toegepast op aanleg-
ger zoals op de andere Belgen : _ 

Overwegende dat de substantH~le of op 
straf van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen nageleefd werden en tlat de uit
gesproken veroordelingen wettelijk zijn ; 
dat aanlegger zonder bezwaren is; dat 
hieruit volgt dat het middel niet gegrond 
is· 

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

17 November 1947. - 2" kamer. - TToo1·
zitter, H. Vitry, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - TTerslaggevm·, H. de Coc
queau des Mattes. - Gelijlcluidende con
clus·ie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
aclvocaat-generaa'l. 

2" KAMER. - 17 November f947. 

1° RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN. -
STOFFELIJKE VERGISSING IN DE OPGAVE VAN 
DE DATUM VAN DE FElTEN. - BEVOJiJGDHEID 
VAN DE HEOHTER-OM ZE TE VERBETEREN. 

2° RECHTEN VAN DE VERDEDIQING. 
- l\tiiDDEL HIERUIT GENOMEN DAT BEKLAAGDE 
ZICH N~ET HEEF~' KUNNEN VER.DEDIGEN NOPENS 
DE DOOR- DE EERSTE REOHTEH VER-BETER.nE· 
DATUM VAN DE FElTEN. - DEBAT OP TEGEN
SPR.AAK Y•OOR- DE RECHTER IN HOGER. BEROEP 
OVER DEZE DATUM. - VERWERPING. 
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3° VERBREKING. BEVOEGDHEID. -
STRA~'ZAKEN. - BEYOEGDHEID VAN HET HOF 
OM NA TE GAAN OF DE PUBLIEKE VORDERING 
VERJAARD IS. 

4° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT, WARE HET GE
GROND, DE VERBREKING NIET ZOU RECHT
>AARDIGEN. - GEBREK AAN BELANG. - MID
DEL NIET ONTYANKELIJK. 

1 o H et behoo1·t de 1·echter over de grand 
een ve1·gissing van de beschilcldng van 
ve1·wijzing, in de opgave van de datttm 
van het misd1'ijf, te ve1·beteTen volgens 
de ttitslag van het onderzoelc (1). 

2o Ka1i n.iet aangen,amern wo1·dm~, het rnid
clel hientit genomen, da,t het 1·echt -van 
verdecliging van beklaagde miskend zou 
geweest zijn, doonlat de C01Tectionele 
Techtbanlc de datttm van het rnisdTijf 
zott gewijzigd hebben zonde1· voo1·at
gaanrlelijlce ve1·wittiging van beklaagde, 
tlan waaMteeT de door het be1·oeven vonnis 
gedane verbete1'ing, betTefj'ende de op
gave van de datttrn, door de TechteT iit 
hoge1· beToep slechts behottden werd na 
een .de bat op tegenspmak over dit P'Unt. 

3° Het Hot van veTbTelcing is bevoegd om 
in de Techtspleging te ondeTzoelcen of 
de pttblielce vo1·de1·ing al dan niet t'eT
j aaTd is (2). 

4° Is niet ontvanlcelijk bij _qebrelc nan 
belang, het middel aat, wwre het zelfs 
gegrond, de verbTelcing van de best1·e
clr3'11c beslissing niet zatt lcunne-n mede
slepen (3). 

(MOMBLANC.) 

ARREST. 

HIUT HOF ; - Herzien het arrest. van 
dit Hof dd. 10 Februari 1947, dat het ar
rest, op 17 December 1946 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik, verbreekt en 
de zaak verwijst naar bet Hof van beroep 
te Brussel; 

Gelet op het arrest, de 10 Mei 1947 ge
wezen door het hof van verwijzing; 

Over het eerste middel, schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 182 van het 
Wetboek van strafvordering en van de 

(1) Zie verbr., 14 Juli 1941 (A,.,.. T'e•·b1·., 
1941, blz. 175; Bull. Bn PASIC., 1941, I, 307) en 
nota 1 in Bull. en PAsiC., 1941, I, 308; verbr., 
3 Maart 1943 (A1·r. T' erb•·,, 1943, blz. 50; Bull. 
en PASIC., 1943, I, 78) en nota 1 in Bull. en 
PASIC., 1943, I, 79; verbr., 3 Maart 1947 (Bull. 
en PAsrc., 1947, I, 99). 

(2) Sic verbr .. 17 November 1941 (A,.,·. Ve1·b1·., 
1941, blz. 234; Bull. en PASIC., 1941, I, 431, en 
de nota 2). 

(3)_ Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr., 
10 Augustus 1944 (Bull. en PASIC:, 1944, I, 448). 

rechten der verdediging, doordat het be
streden arrest het recht miskend heeft 
van beklaagde· zich te verdedigen nopens 
de datum der feiten, zoals deze door de 
eerste rechter werd gewijzigd; 

Overwegende dat de correctionele recht
bank, bij welke de zaak aanhangig ge
maakt werd door een beschikking van 
de raadkamer die de ten laste van aan
legger gelegde feiten op einde Februari 1942 
plaatste, beslist heeft dut nit de elemen
ten van de zaak blijkt dat het feit op 
einde Februari 1943 plaats vond en niet 
op einde Februari 1942 ; · 

Overwegende dat het de rechter over 
de grond behoort op souvereine wijze 
de datum van het misdrijf, waarvan hij 
kennis neemt, te bepalen volgens de nit
slag van het onderzoek; 

Overwegende dat, in de veronderstelling 
dat de correctionele rechtbank nagelaten 
heeft aanlegger te verwittigen van de 
wijziging betreffende de datum van de 
feiten die ze voornemens was aan de be
.tichting aan te brengen, en dat ze aldus 
de rechten der verdediging miskend heeft, 
dit verzuim hersteld werd door het hof 
van beroep; 

Overwegende, inderdaad, dat uit de 
rechtspleging en uit het bestreden arrest 
blijkt dat v66r het hof van beroep een 
debat op tegenspraak plaats heeft gehad 
betreff!"nde de datum van het misdrijf; 
dat aanlegger, bij conclusies, aan het hof 
gevraagd heeft vast te stellen dut de be
twiste vruchtafdrijving, volgens de be
wijsmiddelen van de bundel, einde Fe
bruari 1942 gepleegd werd; dat het arrest 
hierop geantwoord heeft dat het v66r het 
hof gedane onderzoek bevestigd heeft dat 
de feiten einde Februari 1943 gebeurden, 
zoals de correctionele rechtbank er over 
besliste; 

Dat het middel dus niet gegrond is; 
Over het tweede middel, schending van 

artikelen 97 van de Grondwet, 22,25 en 26 
van de wet van 17 April 1878 doordat het 
bestreden arrest verklaart dat, zelfs indien 
de feiten zich hebben voorgedaan op de in 
de dagvaarding vermelde datum, de ver
jaring gestuit zou geworden zijn door het 
proces-verbaal van 24 }j~ebruari 1945, en 
aldus aan het proces-verbaa:l het karak
ter van verjaringstuit~nde daad toekent, 
zonder de datum waarop de feiten zich 
liebben voorgedaan te vermelden, met het 
gevolg dat het onmogelijk wordt na te 
gaan of de verjaring op 24 Februari 1945 
verkregen was : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
het wanbedrijf, waarvoor het aanlegger 
veroordeelt, op einde Februari 1943 plaatst; 
dat uit de rechtspleging blijkt dat de ver
jaring van de publieke vordering op 
10 November 1945 gestuit werd door een 
beschikking ·van de raadkamer, die aan
legger naar de correctionele rechtbank 



--- ---, 

-372 

verwees; dat de verjaring dus niet be
reikt was op de datum van het arrest ; 

Overwegende dat het middel, dienvol
gens, als zonder belang voorkomt, vermits 
de onwettelijkheid, die het aanklaagt, 
zelfs indien deze bewezen was, de verbre
king van de beslissing niet kan teweeg
brengen; 

Dat het middel dus niet ontvankelijk is; 
En overwegende dat de substantH:\le of 

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

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

17 November 1947. - 2" kame1'. - Voor
zitter en verslaggever, H. Vitry, raads
h~er waarnemend voorzitter. - (1-elijlc
lt,-idencle conclnsie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

te KAMER. - 20 November 1947. 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
NIEUW MIDDEL. - BURGER.LIJXE ZAKEN. -
EJISER DIE, BIJ OONCLUSIES VOOR. DE RECHTER 
IN HOGER. BEROEP GENOMEN, DE BEVESTIGING 
VAN HET BER.OEPEN VONNIS HEEFT AANGE
VR.AAGD. - BEROEPEN VONNIS DE BEWERING 
VAN VERWEER.DER, DAT HET IN HUUR GEGE
VEN GOED EEN LANDEIGENDO:!ii IS, VERWFR
PENDE. - BESLISSING VAN DE RECHTER IN 
HOGER · BEROEP HET BEROEPEN VONNIS NOPE:NS 
DIT PUNT WIJZIGENDE. - J\ll!DDEL TOT VER
BREKING AAN DE RECHTER IN HOGER BEROEP 
VERWIJTEND BESLIST TE HEBBEN DAT HET 
VERHUURD GOED EEN LANDEIGENDOM WAS. -
l\'liDDEL NIET NIEUW. 

2° HUUR. - PACHT. - WET VAN 7 MAART 
1929. - LANDEIGENDOM. - BETEKENIS VAN 
DEZE TERM. 

1° Is niet niettw,. het middel flat aan (le 
bestreden beslissing ve1·wijt beslist te 
hebaen dat het ve1·huurd goefl een land
eigenclom was, aan wannee;r, bij concltt
sies genomen v66r fle rechte1· in hager 
bemep, fle eise1· in verb1·eking de . beves
tiging gevraagd had van het beroepen 
vonnis, flat de floor fle verwem·fle1· ge
tl-ite bewe1·ing, flat het ve1'httm'fl goe(l 
een landeigen(l'om .was, verwierp. 

2° In (le wet van 7 Maart 1929, duiflt fle 
te1·m « lanfleigenflom ll niet enkel de 
erven aan flie 1w.ttttwUjke of door be
bonwinf! ve1·1cregen· V'I'Uchten voo1·tbren
gen; hij fluidt o~ok fle ond·oe1·enfle goe
(lm·en aan, flie fle pa1rtije1n bij ,de pacht
overeenkomst voo1· fle lanflbottw wilden 
bestemmen of voM fle ewploitatie van een 
lctn(lbmtwon(le1~teming lnten diene'lt (1). 

{1) Raadpl. DE PAGE, '!'mite elfdn. de d1·oit 
civil belqe, bd. IV, n' 800; VAN DrEVOET, Le 

(DIELEN, T. MOSSELMANS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 Maart 1945 gewezen dom: 
de Rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel, zetelende in hoger beroep ; 

Over het enig middel tot verbreking, 
schencling van artikel 1711 van het Bur
gerlijk Wetboek, van artikelen 6 (§§ 1 
en 2, al. 1 en 2), 7 (al. 1, 2 en 5) en 8 
van de wet van 7 Maart 1929 betreffende 
de landpacht, de nieuw:e opstelling uitma
kende van de artikelen 1774, 1775 (al. 1, 2 
en 4) en 1776 van het Burgerlij),l: Wet
boek, « om reden dat het bestreden vonnis 
de betwiste gebouwen voor een landelijk 
goed aangezien heeft, onderworpen aan cle 
wetgeving op het pac)Jtcontract, om de 
enige reden dat zij uit gebouwen ener ge
wezen pachthoeve bestonden, verhuurd 
aan landbouwers voor de uitbating van 
hun landbouwonclerneming van 12 hec
taar; wat veronderstelt dat het wezen
lijk element van het begrip van het Ian, 
delijk goed; ten opzichte van de wet, be
rusten zou in het doel toegekend aan het 
erf om bij te dragen in de uitbating van 
een landbouwonderneming, terwijl bet 
pachtcontract, in de zin der bovengemelde 
wettelijke bepalingen, de verhuririg onder
stelt van een lanclelijk goed, d. w. z. de 
verhuring van een erf, opbrengende na
tuurlijke of industriele vruchten, tegen
over de huurovereenkomst bestaande in 
de verhuring van een huis of een gebouw, 
opbrengende burgerlijke vruchten ll : 

Betreffende de ontvankelijkheid van 
het middel : 

Overwegende dat verweerders opwer-. 
pen dat het middel nieuw, en, derhalve, 
niet ontvankelijk is ; 

Overwegende dat aanlegger, in zijn con
clusie v66r de rechtbank van eerste aan
leg genomen, de bevestiging vroeg van het 
beroepen .vonnis, dat aan ·het in huur ge
geven goed het karakter van een land-
eigendom ontkende ; . 

Dat hij alclus, v66r de rechter in hoger 
beroep, de stelling betwistte door verweer
ders in hun conclusie uiteengezet, volgens 
welke het, in de zaak, een pachtcontract 
en niet een huishuurovereenkomst gold; 

Overwegende dat, dienyolgens, het mid
del waarbij aan het bestreden vonnis het 
verwijt wordt gedaan « de betwiste ge
bouwen voor een landelijk goed aangezien 
te hebben ll niet niei:Lw is en het, derhalve, 
ontvankelijk is ; 

bail a fernLe, n' 5, biz. 11; LoiR, Oommentaire 
legislatif et pratique de la loi ilu 7 ma•·s 1929 
pm·tant revision des articles d't Oode civil 1'ela
tijs au bail a ferme, blz. 7 en 8; Pa1'lementah·e 
Handelinqen, Kamer van volksvertegenwoordi
gers, zittijd 1928-1929, biz. 545. 
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Over bet middel : 
Overwegende dat, luidens bet middel, 

bet constitutief bestanddeel van het be
grip landeigendom berust in de aard van 
het verhuurde goed, d. w. z. in de aard 
van een erf opbrengende natuurlijke of in
<lustriele vruchten, en niet in de bestem
ming door partijen aan het erf aange
wezen : dienen tot de exploitatie van een 
lanclbouwonderneming ; 

Overwegencle dat, indien een landeigen
<lom pri'ncipieel een erf is clat natuurlijke 
of door bebouwing verkregen vrucbten 
voortbrengt, het nochtans uit de voorbe
reiclencle werken van de wet cld. 7 Maart 
1929 voortvloeit dat het hoofdzakelijk de 
bestemming van het verhuurcle goed is, 
die moet in acht genomen worden om te 
\Jepalen of, voor de toepassing van de 
lvet, het goed als lancleigendom client be
schouwd; 

Overwegende clat het bestreclen vonnis 
beslist clat bet voorwerp van de kwes
tieuze huurovereenkomst een lancleigen
clom is, claar het bestaat uit gebouwen 
ener gewezen pachthoeve verhuurcl aan 
lanclbouwers « voor de uitbating van hun 
landbouwonderneming van 12 hectaar >>, 
aldus souverein vaststellende clat het ver
buurde goed bestemd was tot de land
bouw; 

Overwegende, dienvolgens, dat het be
streden vonnis de in het middel aange
duide wetsbepalingen niet heeft ge
schonden; 

Om die redtmen, verwerpt de voorzie
ning. verwijst aanlegg·er in de kosten en 
in , een vergoeding van 150 frank jegens 
verweerclers. 

20 November 1947. - 1• kamer. - Vom·
zitter en verslaggever, H. Soenens, eerste 
voorzitter. Gelijkluidende concl1tsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HR. Vel
dekens en della Faille d'Huysse. 

1• KAMEJR. - 20 November 1947. 

1° BEJWIJS. - AAN DE AKTEN VERSCHUL
DIGDE TROUW. ~ BERAADSLAGING VAN DE GE
MEENTERAAD. - ARREST BESLISSENDE DAT 
DE DRAAGWIJDTE VAN DE BERAADSLAGING EER
DER DOOR HAAR BESCHIKKINGEN DAN DOOR 
HAAR BETITELING MOET BEPAALD WORDEN, -
GEEN SOHENDING VAN DE AAN DE AKTEN VER
SOHULDIGDE TROUW. 

2° lVliDDEJI_,EN TOT VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - lVIIDDEL AAN HET 
ARREST EEN ANDERE BESLISSING TOESOHRIJ
VENDE DAN DEZE DIE HET BEVAT. - lVIIDDEL 
DAT GRONDSLAG MIST IN FEITE. 

1 o Schendt de aan de akten verschuldigde 
t?·o~tw niet, het an·est dat beslist, dat 

de draagwijdte van een bemadslaging 
van de gemeentm·aad ee1·der volgens de 
beschilclcingen van de bemaclslaging dan 
volgens haa1· betiteling moet bepaaid 
worden. 

2° Mist gmndslag in feite, het middel dat 
aan het bestreden an·est een ancle1·e be
slissing toeschrijft dan deze die het be
vat (1). 

(DEWALS, T. GEMEENTE STERREBEEK.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 J uli 1943 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, schending van 
het koninklijk besluit van 18 Maart 1937 
houdende goedkeuring der beraadslaging 
van de gemeenteraad van Sterrebeek del. 
17 September 1936, waarbij een rooipla:n 
wordt opgemaakt voor de doortocht van 
Sterrebeek « deel uitmakende van den pro
vincieweg », en schending van deze beslis
sing zelf; schending van de artikelen 6, 7 
en 14 der wet van 1 Februari 1844 op cle 

. politie der wegenis, gewijzigd bij de wet 
van 28 Mei 1914, van de artikelen 1317, 
1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek, 
van de artikelen 11, 97 en 107 van ·de 
Grondwet; doordat het bestreden arrest 
beslist clat de woorden waarmede het ko
ninklijk besluit van 18 Maart 1937 het rooi
plan goedkeurt « voor den doortocht de!· 
gemeente behoorende bij den provincie~ 
weg » bedoelen : « de gronclen die den 
vroegeren provincieweg aanpalen, in ver
bancl met het verbreeden in voordeel van 
de gemeente en met ·gemeentelijke gronden 
van het gedeelte van de provinciale baan 
die de gemeente doortrekt », in strijd met 
de bewoording gebruikt in de beslissing 
van de gemeenteraad, die spreekt over het 
rooiplan << voor den doortocht van de ge
meente deeluitmakende van den provin
cieweg », dan wanneer beide uitdrukkin
gen eenzelfcle betekenis hebben, zoals trou
wens blijkt uit de Franse tekst van het 
koninklijk besluit van 18 Maart 1937, eri 
de bewoording van gemeld arrest noch 
uitdrukkelijk noch stilzwijgend de verbre
ding, door onteigening ten einde rooiing, 
toelaat van een provincieweg ten voor
dele der gemeente, en. bij mijidel van 
gronden behorend aan het dowein der ge-
meente : · 
Overw~gende dat, volgens de vaststel

'lingen van bet arrest, in strijd met wat 
bet middel beweert, d.e. woorden << het rooi
plan van den doortocilt van de gemeente 
deeluitmakende van den provincieweg », 

(1) Verbr., 30 Januari en 20 Februari 1947 
(zie hoger, blz. 22 en 53; Bull. en PASIC., 1947, 
I, 29 en 71). 
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voorkomen, niet in de beraadslaging van 
de gemeenteraad van Sterrebeek del. 
17 September 1936, doch alleen in 'de be
titeling van die beraadslaging; dat het 
bestreden arrest, - door, zowel bij zijn 
eigen beweegredenen, als bij deze van het 
beroepen vonnis welke het overneemt, te 
beslissen dat de draagwijdte van de be
raadslaging moest bepaalcl worden door 
de tekst van deze laatste ·en door het plan 
dat er bijgevoegd is, eercler clan door de 
betiteling er van, welke trouwens onclui
clelijk is, - geen der aangecluicle bepaliu
gen geschonden heeft ; 

Dat het middel niet gegrond is ; 
Over het tweecle miclclel, schending v_an 

de artikelen 6, 7 en 14 van de wet van 
1 Fellruari 1844 op de politie cler wegenis, 
gewijzigd bij de wet vari 28 Mei 1914; 
artikelen 1 en 3 van het koninklijk besluit 
van 18 Maart 1937 houdende goedkeuring 
der beraadslaging van de gemeenteraad 
van Sterrebeek de clato 17 September 1936, 
die eeu rooiplan opmaakt voor het ge
cleelte der provinciale baan clat Sterrebeek 
cloorloopt, van de wetten van 17 April 
1835, 27 Mei 1870 en 10 Mei 1926 op de on
teigening ten algemene nutte, van de arti
kelen 11 en 97 van de Grondwet, doorclat 
het bestreden arrest beslist clat een ge
meente, krachtens het koninklijk besluit 
houdencle goeclkeuring van het algemeen 
rooiplan langs eeJl tot het openbaar clo
mein cler provincie behorencle baan, mag 
overgaan tot de onteigening, in haar voor
deel en ten eincle inlijving bij haar ge
meenteclomein, van stroken groncl langs 
de provinciale baan << in dier voege dat 
het rooiingsplan voor cloel heeft een 
breede baan op het grondgebiecl Sterre
beek op te ricbten, waarvan het miclclen
gecleelte aan de provincie blijft behooren 
wanneer de zijkanten eigenclom van de 
gemeente zullen blijven ll, clan wanneer 
bet rooiplan tot doel heeft de breeclste 
grenzen van de openbare weg af te teke
nen en bet koninklijk besluit, welk het 
plan goeclkeurt, alleenlijk aan bet bebeer, 
aan hetwelk deze bestaancle openbare weg 
toebehoort, toelaat hem te verbreclen door 
gebruik te maken van de mogelijkheid, 
verleencl bij artikel 6 der wet van 1 Fe
bruari 1844, en dan wanneer de onteige
uing door enig ancler beheer ten eincle 
uevens de bestaande baan een andere aan- · 
liggencle baan te maken welke tot zijn 
clomein niet beboort, slecbts zou kunnen 
vervolgcl worden <J·vereenkomstig de wet 
van 27 Mei 1870 op de onteigening, en 
krachtens de wet of het besluit voorzien 
bij artikel 1 dezer "l-,et : 

Overwegende clat het midclel, voor zo
ver het aan het arrest verwijt te heb
ben beslist clat de gemeente gerechtigcl 
was om, krachtens een koninklijk be
sluit waarbij een algemeen rooiplan wordt 
goedgekeurd met als voorwerp het ver-

breclen van een provinciebaan, te haren 
voordele tot onteigening over te gaan, 
in feite niet opgaat, dewijl het bestreden 
arrest op souvereine wijze beslist heeft 
dat dit plan tot het aanleggen strekte van 
een gemeenteweg aan de zijkanten van 
de provincieweg ; 

Overwegende dat het middel, voor zover 
het staancle houclt dat de bij de wet van 
27 Mei 1870 voorziene rechtsvormen niet 
werden nageleefcl, geen steun vinclt in de 
vaststellingen van het bestreden arrest; 

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

20 November 1947. - 1e kamer. - Voo1·
zitter, H. Soenens, eerste voorzitter. :__ 
Verslaggever, H. de Cocqueau des Mottes. 
- Gelijkluiclende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de 'rermicourt, eerste advocaat
generaal. - Pleiters, HH. della Faille 
d'Huysse en Collette. · 

2" KAMER. - 24 November 1947. 

EPURATIE INZAKE BURGERTROUW. 
-- BESLUIT-W~:T VAN 19 SEPTEMBER 1945. 
- BEHOUD VAN DE TOETREDING TOT EEN 
PARTI.J. - 0NDERSTELT EEN DAAD VAN BE
TROKKENE. - V ASTSTELLING DAT DE NAAM 
VAN BETROKKENE lS BLI.JVEN VOORKOMEN OP 
DE LT.TST VAN DE LEDEN VAN DE PARTI.J. -
0NVOLDOENDE VASTSTELLING. 

Het feit alleen, na 9 Mei 1940 inrJesch·re
ven te zijn gebleven onde1· de leden Tan 
een partij, maakt het behoucl n·iet ~tit 
van cle toetTeding tot deze partij, in de 
z·in van a1·tilcel 2, 2o, .van het besluit
wet vcm 19 September 1945 bet?·efferl.(le 
cle ep~watie inzalce burge1·tm1tw; het be 
hottcl van een toetred-ing onclerstelt een 
claacl van de betrokkene en een v1·ije en 
VTijw-illige claacl (1). 

(DEPUYDI'.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 Mei 1947 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent ; 

Over het enig middel. afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grondwet 
en van artikel 2, 2°, van het besluit-wet 
van 19 September 1945, doordat het be
streden arrest, als enige motivering, vast
stelt dat bewezen is << dat verzetter lid is 
geweest van het V. N. V. sedert 1939 min-

(1) Raadpl. verbr ., 27 Februari 1947 (zie 
hager, blz. 67; Bttll. en PAsrc., 1947, I, 91). 
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stens tot 1943 inbegrepen ll, zonder na te 
gaan en vast te stellen of dit beweerd 
lidruaatschap wel een bewuste toetreding 
tot de actie van deze partij of haar poli
tieke leer betekenqe, dan wanneer zulke 
vaststelling noodzakelijk is oru het be
houden op bedoelde lijst te wettigen : 
· Overwegende dat het bestreden arrest 

bet te niet doen van bet beroepen vonnis 
en het behouden van de naaru van aan
legger op de lijst voorzien bij artikel 4 
van het besluit-wet van 19 Septeruber 
1945 motiveert door deze enkele vaststel
ling dat aanlegger « lid geweest is van 
bet V. N. V. sede"rt 1939, ruinstens tot in 
1943 inbegrepen ll ; 

Overwegende dat het vraagpunt opge
worpen door het middel clit is : of het ar
rest aldus noodzakelijk vaststelt dat aan
legger daardoor tot in 1943 zijn toetreding 
beeft behouden aan bet V. N. V., in de zin 
van de bewoordingen van artikel 2, 2°, 
van het besluit-wet van 19 September 1945; 

Overwegende, enerzijds, dat volgens hun 
gewone en gebruikelijke zin, de bewoor
dingen « adherer ll. en « toetreden ll van 
bovenvermelde bepaling, ' respectievelijk 
beduiden (( etre du parti, du sentiment 
de ll eri « zich verenigen met, de~lnemen 
aan )); 

Overwegende, anclerzijds, dat het blijkt 
nit het verslag aan de Regent, welk het 
besluit-wet van 19 September 1945 voor
afgaat, dat dit artikel 2, 2°, bedoelt « zij 
die, door hun zelfs gedeeltelijke of be
perkte toetreding, hebben deelgenomen 
aan een beweging of aan de politieke actie 
ingericht of begunstigd door de vijand )} ; 

Overwegende dat het verslag er nadruk 
op legt dat «door die daden te verricb
ten onder contr6le en bescberming van 
de bezetter, en klaarblijkelijk ten nadeele 
van hun medeburgers die met de zwaarste 
straffen werden bedreigd, zij moesten be
wust zijn van het misdadig karakter van 
hun gedrag )} ; 

Overwegende dat het verslag, meer be-· 
paald de zin ontledende van de uitdruk-
king « zijn toetreding behonden )}, er op 
wijst dat ze bij voorbeeld bedoelt het ge
val waarin de toetreder van de groepering 
wetens en willens zijn bijdrage betaald 
beeft aan deze groepering; 

Waaruit blijkt dat het feit alleen, na 
9 Mei 1940 ingeschreven gebleven te zijn 
onder de leden van een partij, de toe
trecling niet uitruaakt tot deze partij in 
de zin van· artikel 2, 2°; dat het behou
den van de toetreding een vrijwillige en 
vrije << daad >l onderstelt; · 

Overwegende dat de enkele vaststelling, 
gedaan door het arrest, aan het Hof niet 
toelaat zijn toezicht nit te oefenen nopens 
de wettelijkheid van het beschikkend ge
deelte van dit arrest ; 

Waaruit volgt dat bet de in het middel 

aangehaalde wetsbepalingen heeft ge
schonden; ~ 

Om: die redenen, verbreekt de bestreden 
beslissing; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de registers 
van het Hof van beroep te Gent en dat 
melding er van zal gedaan worden op rle 
kant van de te niet gedane beslissing; 
laat de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak naar het Hof van beroep 

· te Bi·ussel. 

24 November 1947. - 2° kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, raadsheer waarne
mend voorzitter. :.___ Ve1·slag,qever, H. de 
Clippele. Gelij7cluidende conchbsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Velde
kens. 

2e KAMER. - 24 November 1947. 

l\HDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - BURQERLIJKE VORDERINQ. 
- i\fiDDEL HIERUIT QENOMEN DAT DE STAA'l', 
BURQERLIJKE PARTIJ, BENADEELD IS GEWOR
DEN ALS OPENBARE MACHT EN DE SCHADE 
DIENVOLGENS DE SCHENDING NIET UITMAAKT 
YAN EEN BURGERLIJK RECHT. - l\1IDDEL 
VOOR DE EERSTE MAAL VOOR HET HOF OPGE
WORPEN. - NIET ONTVANKELIJK. 

De be7cla(bgde is niet ontvankelij 7c om voqr 
(le ee1·ste maal v661· het Hot in te mepen 
dat de .schade, door het misddjf aan de 
Staat, btwgeTlijTce partij, vemo1·zaakt, 
en waa1·van deze vergoeding ,qevraagd 
en be7comen heeft, door de Staat slechts 
als openba1·e macht ondergaan we1·d en, 
dienvolgens, geen schendi.ng van een 
btbrgeTlijk recht tbitmaalct (1). 

(DESSERS, T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, door het Militair Gerechtshof, ze
telende te Luik, op 18 Juli 1947 gewezen; 

Aangaande de beslissing over de bur
gerlijke vordering tegen welke eiser zich 
alleen in ver breking heeft voorzlen; 

Over het enig middel tot verbreking, 
scbending van artikelen · 4 van het Wet
boek van strafvordering, artikel 1382 vatt 
het Burgerlijk Wetboek, 118bis van het 
Strafwetboek, 12, 92 en 97 van de Gl·ond
wet, namelijk in zover het militair ge
rechtshof zich onbevoegcl had moeten ver
klaren, daar, de Staat handelende als 

(1) Raadpl. verbr., 30 October 1939 (Bull. en 
PASIC., 1939, I, 449). 
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openbare macht, de betwisting geen be
trekking had op burgerlijke rechten : 

Overwegende clat de burgerlijke partij, 
v66r het militair gerechtshof, een vergoe
cling heeft aangevraagcl voor de Schade 
die haar, zowel · op stoffelijk als op zecle
lijk gebiecl, wercl berokkencl door de mis
clrijven door aanlegger gepleegcl ; 

Overwegencle clat het hof die aanvraag 
gecleeltelijk ingewilligd heeft, zonder clat 
aanlegger, bij conclusie, heeftbetwist dat 
de bewuste schacle een schencling zou uit
maken van een burgerlijk recht; 

Dat claaruit volgt clat · het miclclel, 
vreemcl aan de bevoe~clheid, voor de eerste 
maal v66r het Hof van cassatie niet mag 
gebracht worden (art. 2 van de wet van 
29 .April 1806) ; 

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

24 November 1947. - 2• kamer. - Voor
z-ltter, H. Wouters, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Verslaggeve1·, H. Smet
rijns. Gelijklt~idende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
aclvocaat-generaal. 

2• KAMTIJR. - 24 November 1947. 

EPUR.ATIEJ INZ.AKE BURGERTROUW. 
- .ARREST DE NAAM VAN EEN PERSOON BE
ROUDEND OP DE LIJST VOORZIEN BIJ ARTI
KEL 4 VAN RET BESLUIT-WET VAN 19 SEP
TEMBER 1945. - .ARREST RET FElT NIET 
VASTSTELLENDE OP GRON!I WAARVAN DE IN
SOHRIJVING BEROUDEN WORDT. - .AR-REST 
NIET GEMOTIVEERD. 

ls niet gemoUveenl naar cle wens van 
artUcel 97 van cle Gmnclwet, het arrest 
dat beslist, flat cle naam van een pm·
soon, op cle lij st voorzien bij a1·tikel 4 
van het besluit-wet van 19 September 
1945 betreffende cle ept~mtie inzake bur
.(JC1"t1"0t~w client behottclen te worclen, en 
het feit niet vaststelt 011 groncl waar
van cle inschl"ijving aldtts behottden 
W01"flt (1). . 

(SMETS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 Juli 1947 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste niicldel, schending van 
artikel 6 van het besluit-wet va:p. 19 Sep
tember 1945 betreffencle de epuratie in
zake burgertrouw, artikel 3 . van het be
sluit van de Regent del. 15 Februari 1946, 

(1) Raadpl. verbr., 24 Maart 1947 (zie hoger, 
blz. 97; Bull. en PASIC., 1947, I, 132). 

genomen ter uitvoering van het eerstge
melcle; artikelen 163, 195 en 211 van het 
Wetboek van strafvordering, artikel 97 
van de Grondwet, doorclat het bestreden 
arrest het feit, clat de inschrijving op rle 
iijst wettigt, niet aangeeft, zoclat het 
Hof van verbreking in de onmogelijkheid 
worclt gestelcl zijn controle uit te oefenen, -
en de beslissing als van reclenen ontbloot 
voorkomt: · 

Overwegencle, weliswaar, dat artikel 6, 
alinea 5, van het besluit-wet van 19 Sep
tember 1945 bepaalt clat de op beroep ge
wezen arresten vatbaar zijn voor voorzie
ning in verbreking volgens de regelen in
gestelcl voor de voorzieningen in burger
lijke zaken, doch cla.t, naar luicl van het 
artikel 3 van het besluit van de Regent 
van 15 Februari 1946, genomen ter uit
voering van clit artikel 6, de rechtspleging 
ter terechtzitting, v66r cle rechter over 
de groncl, zal voortgezet worden zoals in 
correctionele zaken ; 

Overwegencle clat, krachtens artike- . 
len 163 en 195 van het Wetboek van 
strafvorclering, artikelen blijkens arti
kel 211 van clit wetboek gemeenzaam aan 
het vonnis gewezen op beroep, elk eincl
vonnis met reclenen zal omkleecl worden 
en het clispositief de feiten vermelclen 
waaraan de geclaagcle als schuldig ver
oorcleelcl wordt; 

Dat, alclus, de motivering op volcloende 
wijze de feiten moet vermelclen, clit is 
ten minste het bestaau van het wanbe
clrijf vaststellen in de bewoorclingen van 
de wet; 

Overwegende clat, dienvolgens, ter zake, 
het feit clat de maatregel rechtvaarcligt, 
voorzien bij artikel 4 van het besluit-wet 
vim 19 September 1945, insgelijks client 
vastgestelcl te worden in de bewoorclin
gen van clit besluit-wet; 

'Overwegende, echter, clat het bestreclen 
arrest het beroepen vonnis, dat de schrap
ping van de naam van aanlegger peveelt, 
te niet doet met cleze enkele motivering 
en vaststelling « clat het feit ten laste van 
geclaagcle gelegcl bewezen wercl ll, terwijl 
het inleiclend gecleelte van het arrest geen 
andere bepaling van dit feit bevat clan 
cleze : << dat aanlegger op de lijst gelijk
vormig artikel 4, alinea 1, van het besluit
wet van 19 September 1945 opgemaakt, 
gebracht was ll ; 

Waaruit volgt clat het arrest de in het 
miclclel aangehaalcle wetsbepalingen heeft 
geschonclen; 

Om die redenen, en zoncler het tweecle 
miclclel te onclerzoeken dat voortaan over-

~~~~~lfs~~e~~~!~~a~f: ~;:!~{~~~ ~~~;~~~ 
schreven worden in de registers van het 
Hof van beroep te Brussel en clat melding 
er van zal gedaan worden op de kant van 
de te niet gedane beslissing; laat de kos-
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ten ten laste van de Staat; verwijst de 
zaak naar het Hof van beroep te Gent. 

24 November 1947. - 2• kamer. - Voo1·
zUter, H. Wouters, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. de 
Olippele. Gelijlcl·zticlende conclttsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - PleUe1·, H. Velcle
kens. 

2• KAMER. - 24 November 1947. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. - STRAF
ZAREN. - AANVULLEND ONDERZOEK DOOR RET 
OPENBAAR MINISTERIE IN QR,AAD VAN HOGER 
BEROEP.- VEREISTE VOORWAARDEN OPDAT DE 
RECHTER IN JJEROEP ER REKENING ZOU KUN

NEN MEDE HOVDEN. 

De 1·echter in hager be·1·oep lean 1·elcening 
hottden met een ten verzoelce van het 
openbaa1· ministe1"ie geclaan aanmtllend 
onclerzoelc, op voorwacwde dat de pa1·
tijen e1· van lcennis hebben lcttnnen ne
men en de elernenten e1· van hebben 
lc~tnnen betwisten (1). 

(DE GRIECK, T. DE CEUNINCK.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, gewezen op 2 Augustus 1947 door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel tot cassatie, 
schending der wet, cloordat het bestreden 
arrest niet uitdrukkelijk in zijn disposi
tief verklaart dat het beroep ingesteld 
door cle beklaagde gegroncl is, noch dat de 
feiten die aan beklaagde ten laste wor
den gelegd onbewezen zijn : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
al de beschikkingen van het beroepen von
nis te niet doet op deze overweging dat, 
door het onderzoek en de behandeling der 
zaak v66r het hof, niet ten genoege van 
rechte bewezen is gebleven dat beklaagcle 
zich schuldig maakte aan het hem ten 
laste gelegde ; 

Dat, aldus, het bestreden arrest cluide
lijk de gegrondheid van beklaagcles be
roep heeft vastgesteld en de hervorming 
van het beroepen vonnis van veroorde
ling wettelijk heeft gemotiveercl; ' 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Over h~t tweede· middel tot cassatie, 

schencling der rechten van de verdediging, 
doordat bij de bundel is gevoegd het pro
ces-verbaal van een dienstwillige enquete 
die door de beklaagde werd aangevraagd 
en voor de burgerlijke partij bezwarend 

(1) Sic verbr., 17 Februa~·i 1936 (Bull. en 
PASIC., 1936, l, 155, 2"). 

is claar zij verklaringen vervat die : 
1° eenzijdig zijn en niet onder eed beves
tigd werden; 2° gedaan werden door per
sonen die tijdens hun verhoor door de 
onderzoeksrechter en door de correctionele 
rechtbank geheel ande1•e verklaringen 
hebben gedaan, wanneer noch de burger
lij]fe partij, noch haar bloedverwanten, 
werclen gehoord : 

Overwegende, met betrekking tot het 
eerste ondercleel van het middel, dat, blij
kens de processtukken, de in het middel 
bedoelcle enquete bij opdracht van de 
Heer procureur-generaal bij het Hof van 
beroep te Gent gedaan is geweest; dat het 
proces-verbaal, hetwelk er van werd op
gesteld, bij de bundel was gevoegd toen de 
zaak door de correctionele kamer van het 
hof onderzocht en beslecht werd in aan
wezigheid van de beklaagde en van aan
legger; 

Overwegende dat de artikelen 154, 155 
en 156 van het Wetboek van strafvorde
ring, die krachtens artikelen 189 en 211 
van dat wetboek, eveneens gelden voor 
het in beroep gewezen arrest, aan de 
rechters die uitspraak doen in politieza
ken en in correctionele zaken geenszins 
verbieden hun toevlucht te nemen tot 
andere bewijsmiddelen dan de processen
verbaal of de onder eed afgelegde verkla
ringen; inzonderheicl dat geen wetsbepa
ling aan het openbaar ministerie het 
recht ontzegt om tot een aanvullend on
clerzoek te doen overgaan, onderzoek 
waarmecle cle rechter mag rekening hou
den op voorwaarde dat de betichte van 
dat onclerzoek kennis heeft kunnen nemen 
en dat onderzoek heeft kunnen betwisten, 
hetgeen zich in onderhavig geval voor
cleed; 

Overwegende clat, voor zover het ge
steuncl is op strijcligheden of afwisselin
gen, die, naar aanleggers beweren, voor
komen in de opeenvolgende verklaringen 
van sommige personen, het middel is ge
steuncl op feitelijke elementen, waarvan 
de beoordeling aan het toezicht van het 
Hof ontsnapt; 

Dat geen ondercleel van het middel kan 
aangenomen worden ; 

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

24 November 1947. - 2• kamer. - Voor
z'itte1·, H. Wouters, raadsheer- waar
nemend voorzitter. Verslaggeve,r, 
H. Simon. - GeUjlcluiclencle conclttsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. 



378-

2• KAMER. - 24 November 1947. 

1° VALSHEID. - VALSHEID IN GESCHRIF
TEN. - BEDRIEGLIJK OPZET OF OOGMERK 
OM TE SCHADEN, - ESSENTIEEL BESTAND
DEEL VAN HET MISDRTJF. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- VEROOR
DELING WEGENS VALSHEID IN GESCHRIFTEN. 
- ARREST HET J3ESTAAN NIET V ASTSTELLENDE 
VAN HET J3EDRIEGLIJK OPZET OF VAN HET OOG
MERK OM TE SCHADEN. - VEROORDELING 

, NIET WETTELIJK GEMOTIVEERD. 

3° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 
- J\I[ILITAIR GERECHTSHOF. - BEKLAAGDE 
NIE'l' DOOR EEN VRIJ GEKOZEN ADVOCAAT J3JJ
GESTAAN. - NIET VERKLAARD HEJ313ENDE VAN 
DE 13IJSTAND VAN EEN VERDEDIGER AF TE ZIEN. 
- ARREST VAN ·vEBOORDELING UITGESPRO
KEN ·zONDER AANSTELLING VAN AMBTSWEGE 
VAN EEN VERDEDIGER. - SCHENDING VAN DE 
REOHTEN VAN DE VERDEDIGING. 

1° Het bed1·ieglijk opzet of het oogme'/"lc 
om te schaden maakt een essentieel be
stancldeel ltit van de valsheid of van het 
gebrwilc' van een vals of ve1·valst ge
sch!"ift, gestratt bij a1·tikelen 196, 197, 
206 en 207 van het Stratwetboelc (1). 
(Strafwetboek, art. 193 en 213). 

2° Is niet gemotiveenl, nftar cle wen8 van 
ct·rtilcel 97 van cle Grondwet, het an·est 
vnn vemonlel·iJng wegens vnlsheicl in 
gesclwiften, voonzien bij wrtikelen 196, 
206 of 207 van het St1'atwetboelc, · dat 
niet vctststelt clnt beklaagde gehnnclelcl 
heeft met bedrieglijk OJJZet of met het 
oogmerlc om te schaden (2). 

3° V66r het militnir gerechtshof, hetzij 
clat belclnngde in pe1·soon verschijnt, het
z·ij clnt hij niet verschijnt, moet er van 
ctmbtswege een advocaat nangestelcl 
wonlen inclien hi.i n·iet bijgestann wonlt 
door een door hem gekozen advocaat en 
hij niet ve1·klanrcl heett van cle bijstancl 
·vnn een ve1·decliger af te zien (3). (Wet
boek van 20 .Tuli 1814, art. 231 en 233; 
wet van 29 Januari 1849, art. 7; voor
lopige instructie betreffende het Hoog 
Militair Gerechtshof, art. 118, 122 en 
124). . 

(TANGE EN CONSOORTEN.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, gewezen op 21 Augustus 1947 door 
het Militair Gerech tshof · te Gent ; . 

I. Aangaande de voorziening ingesteld 
door Anna Tange; 

Over het middel ambtshalve opgewor-

(1), en (2) Verbr., 30 October 1939 (Bull. el' 

PASIC., 1939, I, 440). 
(3) Zie de nota 3, ondertekend R. H., onder 

dit arrest in Bull. en PAsrc., 1947, I, 498 

pen, schending van adikel 97 der Groncl
wet: 

Ovel'Wegencle clat het militair gerechts
hof an,nlegster heeft veroorcleeld wegens 
poging tot valsheicl in authentieke en 
openbare geschriften of in private ge
schriften · 
- Dat no~h het vonnis van de krijgsraad, 
noch het bestreden arrest vaststellen dat 
aanlegster bewnste valsheid heeft gepoogd 
te plegen met beclrieglijk opzet of met het 
oogmerk om te schaden, clan wanneer 
valsheid in geschriften slechts strafbaar 
is inclien de dueler, hetzij met voormeld 
opzet, hetzij met bovenbecloeld oogmerk 
heeft gehandelcl (Wetboek van strafrecht, 
art. 193) ; 

Dat aldus de uitgesproken veroordeling 
niet wettelijk is gemotiveerd en, clerhalve, 
het bestreden arrest artikel 97 cler Grond
wet schendt; 

II. Aangaancle de voorziening ingestelcl 
door '1'odts; 

Over het middel ambtshalve opgewor
pen, schencling van artikel 97 der Groncl
wet: 

Overwegende clat het aangevallen ar
rest aanlegger Todts schulclig verklaart 
aan valsheicl in geschriften, gebruik van 
valse akte of geschrift, inbreuk op arti
kel 206 van het Strafwetboek, inbreuk op 
artikel 207 van voorbedoelcl wetboek, en 
hem, wegens die samenlopencle misclrijven, 
veroordeelt tot een enkele straf van drie 
jaar gevangenisstraf; 

Overwegende dat tot het bestaan van al 
de voormelcle misdrijven uitclrukkelijk is 
vereist. luidens artikelen 193 en 213 van 
het Wetboek van strafrecht, clat de dader 
gehandel c1 heeft, hetzij met beclrieglijk op
zet, hetzij met het oogmerk om te scha
Clen; clat nochtans het bestaan van dat 
constitutief element van het misclrijf, noch 
door het bestreclen arrest, noch door het 
vonnis waartegen beroep is vastgesteld ; 
waaruit volgt dat de veroorcleling uitge
sproken tegen aanlegger Toclts niet wette
lijk gemotiveercl is ; 

III. Aangaancle de voorziening ingesteld 
door Lasure ; 

Over het zevencle micldel tot cassatie 
afgeleid uit de schencling cler rechten van 
de verdecliging, doordat de heer voorzit
ter van het militair gerechtshof, alhoewel 
aanlegger hem bericht had dat hi.j niet 
y66r het hof zou bijgestaan worden door 
een vrij gekozen raaclsman, geen verdecli
ger van _ambtswege noch aangestelcl, noch 
voorgestelcl heeft : 

Overwegencle dat, blijkens cle proces
stukken, aanlegger persoonlijk zijn ver
weermiclclelen heeft voorgedragen v66r 
het militair gerechtshof, nadat hij aan 
de heer voorzitter had Iaten weten clat hij 
zich niet kon doen bijstaan door een vrij 
gekozen raaclsman; waaruit yolgt clat cle 

I 
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heer voorzitter hem, ondanks het gegeven 
bericht, geen raadsman ambtshalve heeft 
aangesteld, ja zelfs niet heeft voorgesteld; 

Overwegende dat het besluit van de 
voorlopige regering del. 9 November 1830, 
artikelen 2 en 3, niet van toepassing is 
v66r het militair gerechtshof, rechtscol
lege v66r hetwelk de toevoeging van een 
ambtshalve aangeduide raadsman door 
artikelen 231 en 233 van het Wetboek van 
militaire rechtsvordering del. 20 Juli 1814,-
7 cler. wet van 29 Januari 1849 en arti
kelen 118, 122 en 124 van de voorlopige · 
instructie betreffende het Hoog Militair 
Gerechtshof, is geboden wanneer de be
klaagde niet bijgestaan is door een vrij 
gekozen raadsman ; 

Dat van clit voorschrift slechts wordt 
afgeweken in het enig geval dat de be
klaagde heeft verklaarcl de bijstand van 
een raadsman te verwerpen; 

Dat nit geen enkel stuk der proceduur, 
dat door het Hof zou kunnen inachtge
nomen worden, blijkt clat aanlegger La
sure zou verklaard hebben de bijstand 
van een raadsman te verwerpen; 

Dat het middel gegrond is, waaruit 
volgt dat het onderzoek der eerste zes 
middelen voorgesteld door Lasure node
laos is; 

Om die reclenen, verbreekt het bestre
rlen arrest, doch alleen voor zover het te
gen de drie aanleggers veroordelingen 
nitspreekt; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden irr de regis
ters van het Militair Gerechtshof, zete
lencle te Gent, en cla t er van melding zal 
worden gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing; verwijst 
de zaak, alzo beperkt, naar het militvir 
gerechtshof anders samengesteld; laat de 
kosten ten laste van de Staat. 

24 November 1947. - 2e kamer. - l1oo1·
_ z·itter, H. Wouters, raaclsheer waarne
mencl voorzitter. - lTerslaggever, H. Si
mon. - Geli.ikl~t.icle·ncle conclnsie, H. Raoul 
Hayoit de '.rermicourt, eerste aclvocaat
generaal. 

ze KAMFJR. - 24 November 1947. 

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
'_rER-MIJN. - STRAFZAKEN. - AR-REST VAN 
DE KAMER VAN INBESOHULDIGINGSTELLING. -
BESLISSEND DAT DE RAADKAMER, HOEWEL 
VOORTAAN UIT lflil;N REOHTER SAMENGESTELD. 
DE BEVOEGDHEDEN BEHOUDT VOORZIEN niJ ARTI
KEL 3 VAN DE WET VAN 23 AUGUSTUS 1919.
ARREST GEVELD OVER- EEN BETWISTING YAN 
UEVOEGDHEID VAN DE R-AADKAMER. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. -
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - AR-REST VAN 
DE KAMER VAN INBESOHULDIGINGSTELLING. -
BESLISSENDE DAT DE OORREOTIONELE RECHT-

BANK, MET DE ZAAK IN KENNIS GESTELD DOOR 
EEN BESOHIKKING TOT VER-WIJZING NAAR DE 
OORREOTIONELE REOH'l'BANK, GEBONDEN IS 
WAT DE AANNEMING VAN VERZAOHTENDE OM
STANDIGHEDEN BETRE~'T. -AR-REST GEEN·UIT
SPR-AAK DOENDE OVER EEN BETWISTING VAN 
BEVOEGDHEID VAN EEN ONDEBZOEKSGEREOHT. 

- VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK VOOR 
DE BESLISSING OVER DE GROND. 

3° BEVOEGDHEID. - STR-AFZAKEN. -
RAADKAMER. - VOORTAAN UIT EEN REOH'l'ER 
SAMENGESTELD. - BEHOUDT AL DE BEVOEGD
HEDEN DOOR DE WET.AAN DE RAADKAMER TOE
GEKEND: - NAliiELIJK DE BEVOJ<:GDHEDEN 
VOORZIEN niJ AR'riKEL 3 VAN DE WET VAN 
23 AUGUSTUS 1919. 

1o Is onmidclellijlc ontvankel-ijlc, de voor
ziening ingestelcl tegen een arrest van cle 
kame1· van inbeschJtldigingstelling, voor 
zover clit laatste beslist dat de mad-

- lcame·r hoewel voortaan ~tit een enkel 
1·echte;· samengesteld, de bevoegclherlen 
behoiulen heett voorz·ien bij art-ikel 3 
vcm cle wet van 28 A1t.gnst1ts 1919, en lwt 
alil·ns 1titspmak cloet ove1· een betwist-ing 
van bevoegdheid van de raadkamer (1). 
lWetboek van strafvorclering, art. 416, 
al. 2). 

2o Is niet ontvankel-ijk, de voo·rzierving in
gestelcl v66r cle defi1JJitieve besUssing 
ove-r cle {lroncl te{len een an·est van de 
lcamer vwi inbeschnlcUgingstelling, vcor 
zovm· clit laatste beslist clat de co1Tect-io
nele rechtbanlc, met cle zaalc in lcennis 
gesteld clo01· een beschikking tot vet
wi:izing naa1· de co1·1·ectionele recht1Jank, 
gebonclen is wat cle aannem·ing van vm·
znchtende omstctncligheden bet1·ett, want 
dit ct·1-rest cloet aldus geen uit8praak 
over een betwistin,q van bevoegclheid van 
een onrlerzoelcsgerecht (2). (Wetboek 
van strafvorclering, art. 416, al. 1.) 

3° Hoewel voortrtan 1tit een. enlcel rechter 
snmengestelcl, beho~tdt cle raacllcamer de 
1Jevoegclheden clie de -wet haar toekent, 
namelijlc artilcel 3 vnn de wet van 
23 August~ts 1919, de te1·m-en <t met een
pa1··ige stem-men ha1·er leden ll van deze 
1Jeschilcking nooclzalcelij lcerwijze zoncle1· 
uitwe·rksel geworclen zijnde. (Wet van 
25 October 1919, enig artikel, § XV.) 

(SOHEPENS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, gewezen op 29 Augustus 1947 door 
de Kamer van inbeschuldigingstelling van 
het Hof van beroep te Gent; 

(1) Zie de nota 1, ondertekend R. H., onder 
dit arrest in Bull. en PAsrc., 1947, I, 499. 

(2) Zie de nota 1, ondertekend R. H., onder 
dit arrest in Bnll. en PASIC., 1947, I, 500. 
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I. In zover het bestreden arrest heeft 
beslist dat de raadkamer van de recht
bank van eerste aanleg bevoegd was om, 
ten voordele van aanlegger, het bestaan 
van verzachtende omstandigheden vast te 
stellen, en om hem v66r de correctionele 
rechter te brengen wegens de misdaad die 
hem ten laste was gelegd ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikelen 373 van het Strafwet
boek, 3 van de wet van 23 Augustus 1919, 
3 van de wet van 15 lVIei 1937, 133 en vol
gende van het W etboek van strafvorde
ring, doordat de raadkamer, vermits zij 
thans nit een enige rechter bestaat, niet 
meer bevoegd is om een beklaagde wegens 
een misdaacl v66r de correctionele rechter 
te brengen : 

Overwegende dat, waar het bestreden 
arrest, -in weerwil van aanleggers beslui
ten, beslist heeft dat, ondanks de raad
kamer voortaan slechts uit een enige rech
ter is samengesteld, zij niettemin bevoegd 
is gebleven om, bij aanneming van ver
zachtende omstandigheden, aanlegger we
gens een misdaacl naar de correctionele 
rechtbank te verwijzen, en dat de kamer 
van inbeschuldigingstelling, derhalve, niet 
de enige onderzoeksrechtsmacht is die 
daaromtrent is bevoegd; het een betwis
ting heeft beslecht betreffende de bevoegd
heid van de raadkamer ; 

Overwegende dat, derhalve, de voorzie
ning gericht tegen dit deel van de beschik
king van het bestreden arrest, ofschoon 
zij v66r de eindbeslissing is ingesteld, 
krachtens de uitdrul,kelijke bepaling van 
het artikel 416, tweede lid, van het Wet
boek van strafvordering ontvankelijk is ; 

Overwegende nochtans dat het middel 
in rechte niet opgaat; dat immers het enig 
artikel, lid XV, van de wet van 25 Octo
ber 1919, aangevuld door het artikel 1 van 
de wet van 22 Juli 1927 en gehandhaafd 
door de latere wetgeving, zonder het min
ste voorbehoud bepaalt dat de bevoegdhe
den van de raadkamer van de rechtbank 
van eerste aanleg in strafzaken aan een 
kamer met een enkele rechter worden toe
gewezen; 

Overwegimde dat de raadkamer dus, on
clanks zij thans slechts uit een enige rech
ter is samengesteld, de bevoegclheden be
houdt voorzien bij het artikel 3 van de 
wet van 23 Augustus 1919, eve~als al de 
andere bevoegdheden die haar door de 
wet zijn toegekend; dat echter de bewoor
clingen «met eenparigheicl van stemmen >>, 
die in vermeld artikel voorkomen, thans 
zoncler uitwerksel zijn geworden; 

En overwegende clat, wat betreft dit 
deel van de beschikking van het bestre
den arrest, de substantH~le en of straf van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
werden nageleefd en dat de beslissing 
overeenkomstig de wet is ; 

II. In zover door het bestreden arrest 
wordt beslist dat de rechtsprekende rechts
macht naar welke aalllegger door de 
raadkamer werd verwezen, derwijze door 
clezer bevel van verzencling blijft gebon
den dat zij slechts correctionele straffen 
kan uitspreken : 

Overwegencle dat, wat betreft cleze be
schikking, het bestreden arrest niet een 
beslissing is van verwijzing naar het hof 
van assisen en geen betwisting beslecht be
treffencle de bevoegclheid van de raadka
mer of van de kamer van inbeschulcliging
stelling; dat het geen eincle stelt aan de 
vervolging; clat de voorziening tegen clie 
beschikking, v66r de eindbeslissing inge
steld, niet ontvankelijk is krachtens het 
artikel 416 van het Wetboek van straf
vordering ; 

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

24 November 1947. - 2° kamer. - Voo1·
zitte1·, H. Wouters, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Van
dermersch. - G-elijkluidende concMtsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Dauwe 
(van de Balie bij het Hof van beroep te 
Gent). 

2" KAMER. 24 November 1947. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. - STRAF
ZAKEN. - GETUIGENVERHOOR. - EEDAFLEG
GING. - PLAATS IN RET PROCES-VERBAAL 
WAAR ZIJ MOET VASTGESTELD WORDEN. -
WIJZE VAN VASTSTELLING. - NIET DOOR DE 
WET. VOORGESCHREVEN.- STELLIGE VAS'l'S'l'EL
LING ALLEEN VEREIST. 

De wet sch1"ijjt de plaats niet voor van 
het p'I'Oces-verbaal van cle terechtzitt·ing, 
wcta·r cle eeclctflegging moet vastgestelcl 
wonlen van cle clam· een st·rajrechte1· 
gehoonle getuigen, noah cle wijze vnn 
cleze vnststelling; het volstnnt clat cleze 
vaststelling op stell-ige w·ijze rteclnan 
w~~ W. · 

(PAUWELS.) 

ARllEST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, gewezen de 20 September 1947 door 
het lVIilitair Gerechtshof, zetelende te 
Luik; 

Over het eerste middel, schending van 
artikelen 155, 189 en 317 van het Wetboek 
van strafvordering, 1317, 1318, 1319 en 1320 
van het Burgerlijk Wetboek, artikel 97 van 
de Gronclwet, doordat het proces-verb:wl 
der openbare zitting van 4 October 1946 

(1) 
1
Verbr., 13 October 1947 (Bull. en PAsic., 

1947, I, 410). 
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van de Krijgsraad te Hasselt, in aanhef 
en bij een collectieve vermelding, consta
teert dat de getuigen de eed hebben afge
legd, overeenkomstig artikel 155 van bet 
Wetboek van strafvordering en het be
sluit van de Prins Souverein van 4 No
vember 1814, dan wanneer het verrichten 
van bedoelde pleegvorm slechts mag gecon
stateerd worden nadat de eed en de ver
klaring afgelegd zijn : 

Overwegencle dat, blijkens het in llet 
micldel bedoelcl proces-verbaal, de zaak 
gedurende de zitting van 4 October 1946 
door de krijgsraacl behanclelcl en beslech t 
wercl; 

Dat voorbecloelcl proces-verbaal authen
tiek constateert clat, alvorens hun verkla
ring te cloen, al de gehoorde getuigen de 
eecl hebben afgelegd in de bij artikel 155 
van het Wetboek van strafvorclering voor
geschreven bewoorclingen met aanroeping 
van God; 

Overwegencle clat geen enkel wetsbepa
ling de wijze bepaalt waarop, noch de 
plaats waar, het vervullen cler pleegvor
men, voorgeschreven door artikelen 155 en 
189 van het Wetboek van strafvorclering, 
client vastgesteld; 

Dat de wet evenmin gebieclt clat het 
proces-verbaal cler terechtzitting zou op
gestelcl worden naarmate de verrichtin
gen; 

Dat uit het vorenstaancle volgt : 1 o dat 
het aflegg·en van de eecl niet moet afzon
derlijk vermelcl worden voor ieder getuige 
en, derhalve, een collectieve vermelding 
aan het voorschrift van de wet voldoet, 
zodra ze voor geen dubbelzinnigheicl vat
baar is; 2° dat wanneer, zoals in oncler
havig geval, al de getuigen gehoorcl wer
clen in de loop van een zelfde terechtzit
ting, die collectieve vermelding onver
schillig de getuigenisse:ri voorafgaan of 
volgen mag; 

Dat het middel in rechte faalt; 
Over het tweede micldel luidende als 

volgt, schending van de artikelen vermeld 
in het eerste midclel en, bovenclien, van 
artikelen 36 en 73 van het decreet van 
30 Maart 1808 doorclat : 1 o hetzelfde pro
ces-verbaal de minuut niet bevat van het 
door de Krijgsraacl te Hasselt op 4 Oc
tober 1946 tegen aanlegger uitgesproken 
vonnis ; 2° doorclat bovenbedoeld proces
verbaal vermelclt « lezing wordt gegeven 
van de lijst der getuigen, deze beantwoor
clen de naamafroeping )), wanneer getui
gen, wier namen voorkomen op de lijst cler 
getuigen, betekencl aan eiser in verbreking 
op lastgeving van de krijgsauditeur, niet 
gehoorcl werden, zonder clat het proces
verbaal vermelclt of zij niet verschenen, 
weigerden te getuigen, gewraakt werclen 
of dat van hun verhoor werd afgezien : 

Overwegende dat het midclel, vreemd 
aan de bevoegdheid, gegroncl is op onregel
matigheden die alleen in eerste aanleg 

zouden gepleegd zijn geweest; dat zij niet 
v66r de rechter in hoger beroep werden 
ingeroepen; dat mitsclien beide onderdelen 
van het middel niet ontvankelijk zijn; 

Overwegende, bovenclien, dat alle sub
stantiele of op straf van nietigheicl voor
geschreven pleegvormen werden nageleefd 
en dat de uitgesproken veroordelingen 
wettelijk zijn; 

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

24 November 1947. - 2" kamer. - Voo1·
zitte1·, H. Wouters, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Simon. - Gelijlclttidende conclttsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
advocaat-generaal. 

l'e KAM!iJR. - 27 November 1947. 

FRANSE TAAL-NEDERLANDSE TAAL 
(GEBRUIK VAN DE). - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - DAGVAARDING VOOR EEN RECHTS
MAOHT VAN EERSTE AANLEG VAN HET ARRON
DISSEMENT BRUSSEL. - VONNIS DAT UIT
SPRAAK DOET OVER DE GELDIGHEID VAN HET 
EXPLOOT, TEN OPZICHTE VAN DE VOOR HET OP
STELLEN ER VAN GEBRUIKTE TAAL. - VONNIS 
NIET ONTTROKKEN AAN HET HOGER BE:ROEP. 

Artilcel 4, § 2, alinea 2, van de wet van 
15 Jttni 1935 beM·effenrZe hot gebruik der 
talen in gereohtszalcen verbiedt het 
hoge1· bemep niet tegen eon vonnis ge
veld omtrent de geldighei(l, ten aanzien 
van de bepalingen van § 1 van zelfde 
a1·tikel, van een emploot van dagvaa1·ding 
v66r eon btwgm·lijlc of handelsgereoht 
van ee1·ste aanleg, waarvan de zetel in 
hot arrondissement B1·ussel gevestigd i·s. 

(MEYSMANS, T. PIETERS EN OONSOORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, door het Hof van beroep te Brussel 
op 11 December 1946 gewezen ; 

Over het enig micldel, schencling .van 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, van artikelen 4, 40 en 
42 v':m de wet van 15 Juni 1935 betreffende 
het gebruik der talen in. gerechtszaken en 
artikel 1 van het koninklijk besluit van 
11 September 1935 tot vaststelling van de 
indeling der door gezegde wet becloelcle 
gemeenten, van artikelen 16 (gewijzigd 
door artikel 5 van het koninklijk besluit 
nr 63 van 13 J anuari 1935), 21, 23, 25, 33 
en 38, inzonderheid 38, alinea 3 (gewijzigd 
door artikel 10 van de wet van 15 Maart 
1932), van de wet van 25 Maart 1876 in
houdende de eerste titel van het vooraf-
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gaancl boek van het W etboek van burger
lijke rechtspleging, en van artikelen 443 
(gewijzigd door artikel 22 van het konink
lijk besluit n" 300 van 30 Maart 1936) en 
451 van bet Wetboek van burgerlijke rechts
pleging, doorclat het bestreclen arrest het 
beroep van aanlegger in verbreking niet 
ontvankelijk verklaart om de enkele reclen 
clat de eerste rechter, waar hij de taal 
van de rechtspleging bepaalcle overeen
komstig artikel 4 cler wet van 15 ;r uni 
1935 en besliste clat de rechtspleging in de 
Franse taal zou voortgezet worden, een. 
beslissing had getroffen die, naar de be
woorclingen van becloelcl artikel, niet vat
baar was voor boger beroep, clan wanneer 
de vraag, door het beroepen vonnis opge
lost, de geldigheid, ten aanzien cler ge
zegde wet van 15 Juni 1935, betrof van een 
dagvaarding v6or de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel, op 23 Augustus 1943 te 
Schaarbeek in het Frans betekend aan 
aanlegger, die niet vroeg dat de rechtsple
ging in een andere taal dan deze der dag
vaarcling voortgezet zou worden, doch be
weerde dat, gezien hij woonachtig was te 
Zaventem, Vlaamse gemeente van het 
land, die niet tot de,Brusselse agglomera
tie behoort, de rechtspleging bij een 
exploot, in de Neclerlandse taal opgesteld, 
ingeleicl had moeten worden; clat het be
streclen arrest aldus bet geloof geschonclen 
heeft verschulcligcl, zowel aan de door de 
partijen voor de eerste rechter genomen 
conclusies, als aan het beroepen vonnis, 
waar het verklaart dat clit vonnis over
eenkomstig artikel 2, § 2, van de wet 
van 15 Juni 11J35, bij besliss1ng niet vat
baar voor boger beroep krachtens dit arti
kel, beschikt had, hetwelk uitsluitencl de 
onclerstelling betreft, vreemd aan onder
bavig geval, waarin de verweerder, v66r 
een rechtsmacht van bet arrondissement 
Brussel geclagvaarcl bij exploot, gelclig op
gestelcl in de taal voorgeschreven door 
artikel 4, § 1, van de wet van 15 ;r uni 
1935, aanvraagt, zoncler clat de regelmatig
heicl van het exploot ten opzichte van cleze 
wet besproken worclt, clat de rechtspleging 
in de andere taal wonle voortgezet ; en 
dan wanneer bet beroepen vonnis, waar 
bet uitspraak doet over de geldigheicl van 
het exploot van recbtsingang en niet over 
een door artikel 4, § 1, alinea 3, en § 2 
van de wet van 15 Juni 1935 voorziene 
aanvraag, wettelijk niet onder toepassing 
viel van artikel 4, § 2, alinea 2, van cleze 
wet, doch een eindbeslissing op tussenge
schil uitmaakte welke, wat de aanleg be
treft, het lot deelde van de hoofdeis eli e, 
in onderhavig geval, vatbaar was voor bo
ger beroep, daar het bier ging over een 
betwisting vatbaar voor schatting en ge
raamd, wat de .aanleg betreft, in het 
exploot van rechtsingang en in de eerste 
conclusies cler partijen op meer clan 
12.500 frank in ieder van haar punten en 

ten opzichte van elke der bij de zaak be
trokken partijen : 

Overwegende clat aanlegger, die op 
23 Augustus 1943 in de Franse taal geclag
vaarcl wercl in bet huis n" 7 van de Floris· 
straat te Brussel-Schaarbeek, plaats in 
het exploot aangecluicl als zijn woonplaats, 
aan de cleurwaarcler op 2 Januari 1944 
aanzegde dat hij te Zaventem gedomici
lieerd was en te Schaarbeek slechts kan
toren had ten titel van verblijfplaats ; 

Overwegende dat verweerders,. ten ge
volge van deze aanzegging, bijgevoegde 
conclusies hebben genomen, de rechtbank 
verzoekende cc voor recht te zeggen dat de 
woonplaats van aanleg·ger, naar de zin 
van artikel 102 van bet Burgerlijk Wet
boek, zich te Schaarbeek bevindt Floris
straat nr 7; dat hij regelmatig gedag
vaard wercl, en de rechtspleging voort
gezet wercl overeenkomstig de wet van 
15 Juni 1935 op het gebruik cler talen in 
gerechtszaken ll; 

Overwegende dat uit de aan het Hof 
voorgelegcle stukken blijkt clat aanlegger 
niet op de bij § 2 van artikel 4 van deze 
wet voorgeschreven wijze gevraagd heeft 
dat de rechtspleging in de NederlandSe 
taal zou worden voortgezet ; 

Dat het debat, dat tussen partijen plaats 
vond, over de woonplaats van aanlegger 
ging en, dienvolgens, over de regelmatig
heid der clagvaarding, vermits cleze geldig 
was zo aanlegger te Schaarbeek, gemeente 
van de Brusselse agglomeratie, gedomi
cilieercl was, doch onregelmatig zo hij in 
de Vlaamse gemeente Zaventem geclomi-
cilieercl was ; · 

_Overwegende dat de eerste rechter be
slist heeft clat aanlegger zijn hoofclver
blijf te Schaarbeek had en dat de clag
vaarding hem dan ook geldig in de Franse 
taal was betekend geworden ; 

Overwegende dat het hoger beroep te
gen clergelijk vonnis bij artikel 4, § 2, 
van cle wet van 15 Juni 1935 niet wordt 
uitgesloten; dat deze bepaling slechts de 
beslissing bedoelt gewezen op een aan
vraag waarbij een partij, hetzij in de 
Franse taal, hetzij in de Nederlandse taal 
gedagvaard, verzoekt dat de rechtsple
ging in de andere taal zou voortgezet 
worden; 

Waaruit volgt dat het bestreden arrest, 
waar het het hoger beroep tegen clit von
nis niet-ontvankelijk heeft verklaard op 
grond van artikel 4 van de wet van 
15 Juni 1935, cleze wetsbepaling geschon
den heeft; 

Om die redenen, verbreekt bet bestre
den arrest ; beveelt cla t onder ha vig arrest 
zal overgeschreven 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 vernietigcle be
slissing ; _ veroordeelt verweerders . tot cl,e 



""-- 383 -

kosten; verwijst de zaak naar het Hof 
van beroep te Gent. 

27 November 1947. ~ 1° kamer. - Vom·
zit"ter, H. Soenens, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggever, H. Vitry. - Gelijlclttidende 
conclttsie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat - generaal. Pleite1·, 
H. JVlarcq. 

1" KAMER. - 27 November 1947. 

1D TEJRUGVORDERING VAN HEJT ON
VEJRSCHULDIGD BETAALDEJ. ~ARTI
KELEN 1376 EN 1377 VAN RE'r BURGERLIJK 
WETBOEK. - TOEPASSING VAN RET IN ARTI
KEL 1235 VERMELD REGINSEL. 

2D VOORZIEJNING IN VERBREKING. 
- VORM. ___: BURGERLIJKE ZAKEN. - AAN
WIJZING VAN EEN WETSBEPALING DIE ZOU GE
SCHONOEN ZIJN INDIEN RET MIDDEL GEGROND 
WARE. - SCRENDING DIE DE VERBR.EKING VAN 
DE BESTREDEN RESLISSING ZOU MEDEBRENGEN. 
- VOLDOENDE AANWIJZING. 

3D VEJRJARING (IN BURGEJRLIJKEJ 
ZAKEJN). - VORDERING TOT TER.UGEISING 
VAN NIET GER.ECHTVAARDIGDE VERGOEDINGEN 
VOOR OORLOGSSCRADE. - VERJARING. ~ 
TERMIJN. 

1D Artilcelen 1376 en 1377 van het B'lt1'{Je1·
lijk Wetboek zijn slechts de toepassing, 
op het gebied van de oneigenlijke con
tracten, van het algemeen beginsel, bij 
cwUJcel 1235 ve1·meld inzalce verbinte
n:issen ttit overeenlcomst ontstaan. dat 
hetgeen betaald we1·d zonde1· ve·rscht/.l
cligcl te zijn, lean tentggevorderd W01'
den. 

2D Voldoet aan artilcel 9 van de wet van 
25 Febntari 1925, voo1· zove1· het de awn
cMtiding voo1·sch1·ijjt, in de vom·ziening, 

· van cle wetsbepalingen waa1·van de 
schending ingemepen woi·d t, het middel 
dctt de wetsbepaUng aandttidt die zou 
geschonden zijn moest het gegmncl 
z·ijn, m'its deze schending van aard zij 
cle verbrelcing van de beskeden beslis
sing mecle te bTengen. 

3D De vorcler·ing van cle Staat tot terug
eis·ing van ve1·goeclingen vom· om·logs
schade, door de genieter er van ve1·1c1·e
gen zoncle1· er enig recht op te hebben, 
is niet aan een bijzondere bev1·ijclende 
verjaring oncle1·worpen. (Wet van 
14 April 1933, art. 2, § 1.) 

(BELGISCRE STAAT, T. GUELTON.) 

ARREST. 

HEJT HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, door het Hof van beroep te Brus
sel op 12 Juni 1944 gewezen; 

Over het enig middel, schending van 
artikelen 1376 en 1377 van het Burgerlijk 

Wetboek, en van artikel 2, § 1, en van 
artikel 9 van de wet van 14 April 1933 
houdende de begroting van 's Lands mid
clelen voor het dienstjaar 1933, doorclat 
het bestreden arrest geweigercl jleeft ver
weercler te veroordelen tot de terugbeta
ling aan aanlegger van de hem voor phy
sisch nacleel betaalde vergoedingen voor 
oorlogsschade, om de reden dat de v66r 
1 Januari 1933 gedane stortingen geregeld 
waren door de bepalingen van de wet van 
10 Juni 1919 zodat, volgens de bewoordin
gen van artikel 15 van deze wet, de eis 
tot terugvordering verjaard was omdat 
hij niet ingesteld wercl binnen de termijn 
van twee jaar te rekenen van de eincl
beslissing over de eis tot herstelling, ter
wijl wat betreft de na 1 Januari 1933 ge
clane stortingen, deze plaats haclden 
v66r dat de vervallenverklaring uitge
sproken werd; cloordat een eis tot terug
vordering, gesteuncl op de onverschulcligde 
betaling, noch in het een noch in het an
der geval toegewezen kon worden, ver
mits de geclane betalingen plaats hadden 
krachtens een titel, de beslissingen van 
de rechtbanken voor oorlogsschade, clan 
wanneer uit de wet van 14 April 1933 en 
uit de voorbereidende werkzaamheden · er 
van blijkt dat de eis tot terugvordering 
van het onverschulcligde, voorzien door 
het gemeen recht, ingevolge een beslissing 
van vervallenverklaring, toepasselijk is 
op alle door de Staat ten onrechte gedane 
betalingen, en clat deze eis, althans wat 
betreft alle na 1 J anuari 1933 gedane be
talingen, ontvankelijk en gegrond is : 

Over de ontvankelijkheicl van de voor
ziening : 

Overwegencle dat de door de Staat v66r 
de Rechtbank van eerste aanleg te Ber
gen ingestelde eis strekte tot het horen 
veroordelen van Guelton DID zekere ver
goedingen terug te betalen welke, in 
uitvoering van twee vonnissen dd. 13 Oc
tober 1920 en 23 Juli 1923 van de Recht
bank voor oorlogsschade te Bergen uitbe
taald werden en hem toegekend werclen 
wegens deportatie naar Frankrijk, en 
de claaruitvolgende ziekte en werkonbe
kwaarnheid ; 

Dat cleze eis tot terugvorclering gegroncl 
was op het feit dat het toekennen van 
gezegde vergoedingen geen werkelijke 
grond had, onder andere betreffende het 
beweerd verplicht karakter van- de door 
Guelton voor de vijand gedane prestaties, 
vermits Guelton aan de vijand zijn mede
werking integencleel vrijwillig had aan
geboclen, zoals de burgerlijke commissie 
voor invalicliteit te Brussel het vastgesteld 
had, en na haar, de hogere beroepscom
missie, welke het verval. van Guelton van 
elk recht op vergoeding had uitgesproken; 

Overwegende clat Guelton een grond van 
niet-ontvankelijkheid opwerpt, afgeleid 
uit het feit clat het middel niet de schen-
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ding van artikel 1235 van het Burgerlijk 
Wetboek inroept, dat het onderhavig ge
val voorziet waarin, volgens de bewerin
gen van de Staat, er geen enkele schuld 
zou bestaan, dan wanneer de ingeroepen 
artikelen 1376 en 1377 slechts toepasselijk 
zijn op het geval wam'in een werkelijke 
schulcl bestaat, en de zaak verschulclig"Cl 
is, ofwel door een ancler clan cleze die haar 
betaalcl heeft, ofwel aan een ancler dan 
cleze die haar in betaling ontvangen heeft ; 

Overwegencle clat, inclien artikel 1235 
van het Burgerlijk Wetboek het logisch 
en billijk algemeen beginsel uitclrukt in
zake verbintenissen uit overeenkomst, -
vreemd aan onclerhavig geval,- clat « elke 
betaling een schulcl onclerstelt ll en clat 
clerhalve « hetgeen betaald wercl zoncler 
verschulcligcl te zijn, teruggevorclercl )>:an 
worden ll, vinclt artikel 1376, clat in ti
tel IV aangaancle cle oneigenlijke contrac
ten voorkomt en de hypothese kan voor
zien waarin een zaak werkelijk verschul
cligcl is, maar a an een ancler clan cleze 
cUe .ze ontvangen heeft, eveneens toe
passing wanneer de ontvangen zaak wer
kelijk, noch aan clegene aan wie ze over
hancligcl wercl, noch aan een ancler ver
sehuldigcl was; 

Overwegencle dat cleze interpretatie af
geleicl worclt, zowel uit de algemeenheicl 
cler bewoorclingen van artikel1376, clan nit 
de vergelijking er van met artikel 1377, 
hetwelk, in tegenstelling met het voor
gaancle artikel, het geval voorziet en spe
cifieert waarin er een werkelijke schulcl 
en een ware schulcleiser bestaat, maar 
waarin de betaling door een andere dan 
de schulclenaar geschieclt ; 

Overwegencle clat de artikelen 1376 en 
1377 slechts de toepassing zijn, op het ge
biecl cler oneigenlijke contracten, van het 
zelfcle algemeen beginsel, hetwelk reeds 
door artikel 1235 uitgeclrukt werd inzake 
verbintenissen uit overeenkomst, clat het
geen betaald werd, zoncler verschuldigd te' 
zijn, teruggevorclerd kan worden; 

Overwegende dat cleze interpretatie 
eveneens bevestigd wordt door de redevoe
ring van Tarrible v66r het Tribunaat, 
welke in het hoofclstuk over de oneigen
lijke contracten een onderscheid maakt, 
nopens de « teruggave van de onverschul
digde zaak ll, tussen de persoon die « het
geen hem niet is verschuldigcl kan ontvan
gen ll en cc deze die hetgeen hem werkelijk 
verschuldigd is ook kan ontvangen uit de 
hand van een ancler clan zijn werkelijke 
schuldenaar ll; 

Dat hieruit volgt dat, zo het middel ge
grond is, er schending zou zijn van arti
kel 1376 van het Burgerlijk Wetboek en 
dat, clienvolgens, de schencling van arti
kel 1235 in Of£87t niet kon ingeroepen wor
den; dat de grond van niet-ontvankelijk
heid, derhalve, niet aangenomen kan · 
worden; · 

I 
Ten gronde: 
Overwegende clat, volgens artikel16 van· 

de wetten van 10 Juni 1919 en 25 Juli 
1921, samengeordend bij koninklijk be
shlit van 19 .Augustus 1921, hij die een ho
gere vergoeding, dan de vergoecling waarop 
hij -recht had, op bedrieglijke wijze had 
bekomen of gepoogd te bekomen, geheel 
of gedeeltelijk vervallen kon verklaard 
worden van het recht op vergoecling, de 
eis tot terugvordering der aldus ten on
rechte ontvangen sommen verjaard zijnde 
door verloop van twee jaar te rekenen 
van cle eindbeslissing over de eis tot her
stel; 

Overwegende dat deze bepaling, volgens 
haar tekst, slechts toepasselijk was in de 
onclerstelling dat een werkelijk burgerlijk 
oorlogsslachtoffer, onder andere, op be
drieglijke wijze een hoger vergoedingsbe
drag bekomen had clan dat waarop het 
recht had; dat ze, clienvolgens, het onder
havig geval niet becloelde, waarin een zo
gezegd slach toffer vergoedingen bekomen 
had waarop het, zelfs gecleeltelijk, geen 
enkel recht bezn t; 

Overwegencle, in clit opzicht, clat arti
kel 2, § 1, van de wet van 14 .April 1933, 
hetwelk hogeraangecluid artikel 16 in
trekt, de eis tot terugvorclering cler ten 
onrech te ontvangen sommen niet ver
melclt, maar de gehele of gecleeltelijke 
vervallenverklaring van het recht op ver
goecling voorziet van hem, die de vergoe
cling door beclrog verkregen zal hebben, 
clan wanneer ze niet gerechtvaarcligcl was; 

Overwegencle clat clit artikel, waar het 
de cc niet gebillijkte ll vergoecling becloelt, 
in tegenstelling met de cc hogere ll vergoe
ding clan cleze die werkelijk verschulcligcl 
is, het onderhavig geval voorziet, waarin 
een persoon, die zich ten onrechte burger
lijk oorlogsslachtoffer beweerde, door be
clrog een vergoecling heeft beli:omen, clan 
wanneer hij erhoegenaamcl geen recht op 
had; 

0-verwegencle, anclerzijcls, clat, krach
tens cleze tekst, enkel de eis tot vervallen
verklaring na vijf jaar verjaarcl is, in
gaancle op de clag van de laatste betaling; 

Overwegencle clat de vervallenverklaring 
van elk recht op vergoecling door de ho
gere beroepscommissie · te Brussel uitge
sproken wercl; clat niet betwist worclt clat 
cle eis tot vervallenverklaring te bekwa
mer tijcl v66r de burgerlijke invalicliteits
commissie, die bevoegcl was om er van 
kennis te nemen, ingestelcl werd ; 

Overwegende clat uit al deze beschou
wingen volgt clat de wetgeving van v66r 
de wet van 14 .April 1933 niet toepasselijk 
was op het geval, waarover het bestreclen 
arrest uitspraak heeft geclaan, en clat deze 
beslissing, dienvolgens, in schencling van 
deze wet en van artikel 1376 van het Bur
gerlijk Wetboek, verweercler onttrokken 
heeft aan de toepassing van de huiclige 
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wetgeving, onder voorwendsel van een 
krachtens de vroegere wetgeving beweerde 
verkregen verjaring; 

Om die redeneri, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat onderhavig 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; ver
oordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep te 
Luik .. 

27 November 1947. - 1< kamer.- Voor
zitter, H. Soenens, eerste· voorzitter. -
Verslaggever, H. I"ambinet. - Gelijlclui
dende conclusie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. - Pleite1·s, 
HH. Van Leynseele en Veldekens. 

2e KAMER. - I December I947. 

REOHTEN VAN DE VERDEDIGING. 
VERZET. - ARREST DAT RET VERZET ONGE
DAAN VERKLAART. - TERECHTZITTING NIET OP 
TEGENSPRAAK VASTGES'fELD EN WAARVOOR 
<JEEN ENKELE DAGVAARDING GEGEVEN WERD. -
SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE VERDE
DIGING. 

8chendt de 1·echten van de verdecliginrJ, 
het arrest clat het verzet van de veroo1·
(leelcle ongeclaan ve1·klaart, cloo·r te ste~t
ncn op het gebrek aan ve1·schijning van 
ve1·zetter op een niet op tegenspraalc 
vastgestelcle terechtzitting, waa1·voo1· 
geen enlcele dagvaarcling gegcven 
were! (1). 

(LAGACHE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, de 17 ;Tuni 1947 gewezen door het 
Hof van beroep te Bru'ssel; · 

Over het middel van ambtswege, scherr
cling van artikelen 182, 188, 208 en 211 van 
het Wetboek van strafvordering : 

Overwegencle dat aanlegger zich in ver
breking heeft voorzien tegen bovenbecloeld 
arrest, hetwelk zijn verzet op 13 Februari 
1947 tegen een arrest bij verstek van 
22 Februari 1939 ongedaan verklaart ; 

Overwegencle clat op de terechtzitting 
van 17 Februari 1947, waarvoor ten ver
zoeke van eiser op verzet clagvaarding was 
gegeven aan de Pr·ocureur-Generaal bij het 
Hof van beroep te Brussel en aan de bur
gerlijke partij, de Franse vennootschap 
bij wijze van gelclschieting op aanclelen 
« Veuve ,Oliquot et Qie JJ, eiser op verzet 

(1) Sic verbr., 1 December 1930 (Bull. en 
PASIC., 1931, I, 3). 

VERBR., 1947. - 2G 

niet verscheen; dat het hof van beroep, 
bij verstek reclltdoende op aanvraag van 
de onclerscheiden raadslieden der partijen 
en onder voorbehoud van de ontvankelijk" 
lleid van llet verzet, de zaak uitstelde tot 
2 April 1947; dat aanlegger en de burger
lijke partij geclagvaarcl werden ten ver
zoeke van de procureur-generaal om op 
gezegde terechtzitting te verscllijnen; dat 
op deze terechtzitting aanlegger verstek 
deed en de zaak, op aanvraag van de 
raadsman der burgerlijke partij, op 
17 April 1947 wercl verschoven; 

Overwegencle dat in de bundel geen en
kel proces-verbaal van de op die dag ge
llouden terechtzitting bestaat; clat op de 
terechtzitting van 4 Juni 1947, daar aan
legger verstek deed, overgegaan wercl tot 
het onderzoek cler zaak en het hof van 
beroep de zaak in beraacl stelde om op 
17 Juni 1947 er over uitspraak te doen; 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
van de rechtspleging blijkt dat er een op 
tegenspraak gewezen arrest is geweest 
clat de zaak op de tereclltzitting van 
4 Juni 1947 verschoof, noch dat aanlegger 
gedagvaard werd om op die dag te ver
scllijnen; 

Overwegende dat llet bestreden arrest, 
waar llet alclus uitspraak doet en hiervoor 
steunt op het gebrek aan verschijning van 
verzetter op een niet op tegenspraak vast
gestelcle terechtzitting, waarvoor geen en
kele dagvaarcling wercl gegeven, de in het 
micldel opgesomcle artikelen van het Wet
boek van strafvordering schenclt; dat de 
niet-naleving er van in onderhavig geval 
het recht van verclediging van beklaagde 
geschonden heeft ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
clen' arrest; beveelt dat onclerllavig arrest 
overgeschreven zal worden in de registers 
van het Hof van beroep te Brussel en 
clat melding er van gemaakt zal worden 
op de kant van de vernietigcle beslissing; 
veroordeelt burgerlijke partij tot de kos
ten; verwijst de zaak naar het Hof van 
beroep te Luik om uitspraak te doen over 
het verzet van aanlegger. 

1 December 1947. - 2" kamer. ~ Voo1·" 
zitte1·, H. Vitry ,· raaclslreer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Giroul. -
Gelijlcl~ticlen(le conclttsie, H. Oolarcl, ad
vocaat-generaal. 

2e KAMER. - I December I947. 

EPURATIE INZAKE BURGERTROUW. 
- TOETREDING TOT EEN PARTIJ, BEWEGING OF 
ORGANISME, WAARVAN HET ALGEMEEN BEKEND 
WAS DAT ZIJ DE POLITIEK, DE PROPAGANDA OF 
DE PLANNEN VAN DE VIJAND IN DE HAND WEEK
TEN. - BELANGHEBBENDE DIE ZICH LIET 
INSCHRIJVEN OF INGESCHREVEN BLEEh' MET 
HE'f UITSLUI'l'END DOEL AAN BEDREIGDE PER-
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SO:NEN DIENST TE BEWI,TZEN. - GEEN WER
KELIJKE TOETREDING. 

E1· is geen werlcelij lee toeh·eding tot een 
partij, beweging of orgcwvlsme, wcwrvan 
het algemeen belcend was dat z'ij cle 
politielc,, de propagctncla of de plannen 
van de vijwnd in de lwnd we1·Tcten, wan
neer belnnghebbende. zioh liet insolwij
ve·li of i1igesohreven is gebleven met het 
.·uitsl~titend cloel aan clam· cle vijancl 
becl1·eigcle personen clienst · te bew'i}
zen (1). (Besluit-wet van 19 Septem
ber 1945, art. 2, 2°.) 

(BADAL SAYADE, T. PROCUREUR·GENERAAL 
BIJ RET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL.) 

ARREST. 

HET HOF ; - · Gelet op het bestreden 
arrest, de 31 Mei 1947 gewezen cloor het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel,. schencling vim 
artikelen 1, 2, 3 en 4 van het besluit-wet 
van 19 September 1945 betreffende de 
epuratie inzake burgertrouw, van arti
kel97 van de Grondwet, doorclat het bestre
den arrest, niettegenstaancle het v,aststelt 
dat aanlegger beweert zijn toetreding tot 
de Rex-partij, waarvan hij reeds v66r de 
oorlog lid was, slechts behouden te hebben 
met' het enig doel de Belgen, die cloor de 
bezetter of de Rex-partij bedreigcl werden:, 
dienstig te zijn en dat het bewezen is dat 
hij herhaaldelijk, niettegenstaancle grote 
risico's Belgen in gevaar gewaarschuwcl 
heeft, ~ochtans de naam van aanlegger 
behouclt op de lijst opgemaakt overeen
komstig artikel 4 van het besluit-wet van 
19 September 1945, alsook zijn ontzetting 
uit cle bij artikel 123sewies van het Straf
wetboek voorziene rechten, om reclen dat 
« de wetsbepalingen niet toelateil rekening 
te houclen met cleze becloeling, wat betreft 
de toepassing van de door artikel 2 van 
het besluit-wet van 19 September 1945 clwin
gend voorziene maatregelen ll, clan wan
neer de toetreding of het behoucl van de 
toetrecling tot een groepering of een partij 
die cle politiek van de vijancl diencle, vol
gens de bewoorclingen van de wet, niet 
knn beschouwd worden als een toetrecling 
of een behoucl van de toetrecling, wanneer 
ze niet oprecht waren, maar integencleel 
gegeven of behouclen werden met het doel 
de politiek, de propaganda en de plan
nen van de vijand tegen te werken; en 
clan wanneer het inzicht van de wetgever 
bij het besluit-wet van 19 September 1945 
was degenen, die hun medewerking tot de 
verknechting en het verval van de natie 
hebben verleencl, van hun burgerrechten 

(1) RaadpL verbr., 28 April, 12 Mei en 24 No
vember 1947 (zie hoger, blz, 139•, 153 en 374; 
(B,ll. en PASIC., 1947, I, 180, 196 en 492). 

te beroven; en men niet kan aannemen dat 
gezegcle wetgever geweigerd heeft reke
ning te houclen met cle uiterst lofwaardige 

· bedoeling, namelijk de verknechting van 
de natie en van de landgenoten te belet
ten, bedoeling clie aanlegger tot zijn han
clelingen bewogen heeft ; 

Overwegende clat het bestreden, arrest 
de naam van aanlegger heeft behouden 
op de lijst, voorzien bij artikel 4 van het 
besluit.wet van 19 September 1945 betref
fende de epuratie inzake burgertrouw, om 
na 1 Ja~mari 1942 zijn toetrecling tot de 
Rex-partij te hebben gehandhaafd; , 

Overwegencle· dat het bestreclen arrest 
verklaart dat het bewezen is dat aanleg
ger zijn toetrecling tot de Rex-partij j:Je
houden heeft gedurende de gause duur 
cler bezetting, wat de vaststelling uit
maakt van het feit voorzien bij artikel 2, 
2°, van het besluit-wet betreffende de epu
ratie inzake burgertrouw, om de ontzet-

, ting nit de bij artikel 123sewies van het 
Strafwetboek voorziene rechten mecle te 
brengen; dat het nochtans eraan toevoegt 
<< dat aanlegger beweert slechts tot doel 
gehad te hebben aan Belgen, die door de 
bezetter of cle Rex-partij beclreigcl wer
clen, clienst te bewijzen, en clat het be
wezen is clat cleze laatste verschillencle 
malen, niettegenstaande grote risico's, 
Belgen in gevaar gewaarschuwcl heeft ll ; 
clat het claarna verklaart << clat de ter 
zake geldende wetsbepali:llgen niet toela
ten rekening te houclen met deze bedoe-
ling ll; · 

Overwegencle dat het bestreden arrest, 
waar het zegt. clat het wettelijk niet toe
gelaten is rekening te houden met << cleze 
bedoeling ll, het punt onzeker ·l'!at te we
ten of de beoogcle becloeling cleze is toe
vallig ofwel uitslnitend clienst te bewijzen 
a an beclreigcle personen; clat, in cleze 
laatste hypothese, de inschrijving in de 
partij geen werkelijke toetreding kon uit
maken; dat men alclus niet kan weten in 
welke zin het bestreclen arrest <<de toe
treding tot de partij ll, welke het vaststelt, 
opgevat heeft en of het, derhalve, een wet
telijke toepassing van artikel 2, 2°,. van 
het besluit-wet betreffencle de epuratie in
zake burgertrouw gemaakt heeft; 

Dat cleze dubbelzinnigheid in de beweeg
redenen het Hof niet toelaat zijn toezicht 
nit te oefenen ; 

Dat het arrest alclus de in het middel 
aangehaalde wetsbepalingen geschonclen 

'heeft; 
Om die reclenen, verbreekt de bestreden 

beslissing; beveelt clat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in cle registers 
van het Hof van beroep te Brussel e~ dat 
melding er van gemaakt zal worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
veroorcleelt de Staat tot de kosten; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Luik. 
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1 December 1947. - 2"' kamer. - VoM
.z'itte·r, H. Vitry, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1', H. Giroul. -
St1·'ijd'ige conclus'ie, H. Oolard, advocaat
generaal. Pleite1', H. della Faille 
d'Huysse. 

ze KAMER. - I December 1947. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. - STRAF
ZAKEN. - GETUIGE ONTZE'l' UIT HET RECHT 
OM IN RECHTE GETUIGENIS AF 'fE LEGGEN. -
BEWIJS VAN DEZE ONTZETTING. 

G-een enkele wetsbepaling ve1·eist, dat het 
bew'ijs van de ontzetting van een ge
tuige u'it het 1·echt om 'in rechte getu'i
genis at te le,qge~~ geleven~ ·wonle doo·r 
het ovedeggen van het vonnis van ve1'
oo·rdeling van (lie getnige (1). (Wetboek 
van strafvordering, artt. 155, 189 en 
317.) 

(DUSSART, T. SEINE EN VAN LUYTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, de 28 Juli 1947 gewezen door het 
Militair Gerechtshof, zetelende te Luik; 

Over het enig middel, schending van 
artikel 155 van het W etboek van 'strafvor
dering, doordat tijdens de terechtzitting 
van de krijgsraad overgegaan werd tot 
het lwren van de genaamde Lydia Roos, 
welke gehoord werd zonder eeclafiegging, 
clan wanneer in de bundel geen enkel stuk 
bestaat waarbij bewezen wordt clat deze 
beklaagde ontzet was uit het recht om in 
rechte getuigenis af te leggen, tenzij om 
er enkel inlichtingen te geven : 

Overwegende dat geen enkele wetsbepa
ling vereist dat dit bewijs zou worden 
bijgebracht door het overleggen van een 
expeclitie van het vonnis dat de getuige 
veroordeelcl heeft; 

Overwegende dat uit het proces-verbaal 
van de op 25 Juni 1946 gehouden terecht
zitting van de Krijgsraacl te Namen blijkt 
dat gezegcle Lydia Roos, ondervraagd 
door de voorzitter die vaststelde dat ze 
gecletineerd was, hierop antwoordcle dat 
ze tot clrie jaar gevangenisstraf veroor
deeld was geweest wegens inbreuk op 
artikel 113 van het Strafwetboek en dat 
dit vonnis onherroepelijk was ; 

Overwegende dat, daar de ontzetting uit 
de in artikel 31 van het Strafwetboek op
gesomde rechten, volgens artikel 123sexies 
van het Strafwetboek, in dit geval van 
rechtswege opgelegd is, de eerste rechter 

(1) Zie verbr., 8 Augustus 1946 (A1-r. Ve,-b,·., 
1946, blz. 2'80; Bull. en PASIC., 1946, I, 309); 
NouGUIER, d. III, nr 1952. 

het feit dat Roos de eecl niet mocht afieg
gen als bewezen heeft kunnen bescho11wen 
zonder de in het middel bedoelde artike
len te schenden ; 

En overwegende dat de substantHlle of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen nageleefd werden en llat 
cle beslissing' wettelijk ·is ; 

Om die redenen, verwerpt de .voorzie
ning; veroordee1t aanlegster tot de kosten. 

1 December 1947. - 26 kamer. - Vom~
zitteT, H. Vitry, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Demoulin. 
,-- CJelijlcl~tidende conclnsie, H. Oo1ard, 
advocaat-generaal. 

ze KAMER. - I December 1947. 

1° MISDADEN EN WANBEDRIJVEN 
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIG
HEID VAN DE STAAT. ARTI
KEL, 118bi8 VAN HET S'L'RA.FWETBOEK. -
'l'OEPASSING OP EEN VREEMDELING VAN VIJAN
DELJJKE NA~IONALITEIT. - VOORWAARDEN. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
STRAFZAKEN, - :MISDAAIJ TEGEN DE UITWEN
DIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT GEPLEEGD 
DOOR EEN VREEMDELING BUITEN HET GROND" 
GEBIED VAN HET RIJK. - BEVOEGDHEID VAN 
DE BELGISCHE RECHTBANKEN. 

1 o A1·tilcel 118bis van het Stmfwetboe'ic is 
van toepassing op een vreemdeling van 
vijandelijlce nationaliteit, indien hij on
de~· (lekking van een ve1·blijjpas in 
Belgii'J ve1·bleven heeft, wat hem ve1'
plicht-ingen oplegde tegenove1' het land 
waar h'ij opgenomen werd (2). 

2° De Belgische rechtbanken zijn bevoegd 
om · lcennis te nemen van een misdaad 
tegen de nitwendige veiligheid van de 
Staat, gepleegd door een v1·eemdeling 
b~dten het gTondgebied van het R'ijlc. 
(Wet van 17 April 1878, art. 10, 1° [wet 
van 19 Juli 1934, art. 4.]) 

(FRIEDMAN.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, de 13 Mei 1947 gewezen door het 
:Militair Gerechtshof, zetelende te Brussel; 

Over het. eerste en het tweede midde1, 
afgeleid nit het feit dat het bestreden 
arrest artikel 118bis van het Strafwetboek 
geschonclen heeft, hetwelk de vijandelijke 

(2) Zie verbr., 16 December 1919 (Bull. en 
PAsrc., 1920, I,- 7); 19 October 1920 (ibid .. 1921, 
I, 100) en 1(} Februari 1947 (ibid., 1947, I, 38). 
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onderdanen niet betreft en de politieke 
medewerking niet bedoelt : 

Overwegende dat het arrest terecht 
beslist clat artikel 118bis van het Straf
wetboek de Belgen en de vreemdelingen 
zqnder onclerscheid bedoelt, zelfs indien 
deze laatste de vijandelijke nationaliteit 
bezitten, wanneer het vaststelt dat aan
legger in Belgie verbleven heeft met een 
verblijfpas, wat hem verplichtingen op
legde tegenover het land waar hij ver-
bleef; -

Overwegende dat het eveneens terecht 
beslist heeft dat aanlegger, door een taak 
van toezicht over de gedetineerden van· 
het kamp te Dannes uit te oefenen en 
door het van kracht zijnde reglement met 
ijver en brutaliteit toe te passen, kwaad
willig de politiek of de plannen van de 
vijand gediencl heeft door de hechtenis 
van Belgische burgers door de vijand te 
vergemakkelijken; 

Dat de midclelen niet aangenomen kun
nen worden ; 

Over het derde middel, schending van 
artikel 71 van, het Strafwetboek, doordat 
aanlegger de controle en toezichtfuncties 
in het kamp te Dannes in Frankrijk, die 
hem over zijn medegedetineerden gezag 
toekenden, slechts aangenomen heeft om 
aan de zeer zware sancties te ontsnappen 
waaraan hij zich anders zou blootgestelcl 
hebben vanwege de Duitsers : 

Overwegende dat uit de beweegredenen 
van het bestreden arrest blijkt dat aan
legger vrijwillig de verweten functies aan
vaard heeft, die hem vanwege de Duitse 
overheden een uitzonderlijk gunstig re
gime bezorgden; dat hij dus geenszins on
der dwang gehandeld heeft; 

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

artikelen 13 en 14 van de wet van 15 Juni 
1899, 6 tot 10 van cle wet van 5 April 1878, 
gewijzigd door de wetten van 4 Augustus 
1914, en 12 Juli 1932, doordat de krijgs
raad onbevoegd was om van de ten laste 
van aanlegger gelegde betichtingen 1 en 2 
k{mnis te nemen : 

Overwegende dat de betichtingen 1 en 2, 
uit welker hoofde aanlegger vervolgd 
werd, misdaden uitmaken tegen de uit
wenclige veiligheiel van de Staat,. straf
baar gestelcl bij artikel 118bis van het 
Strafwetboek, en waarvan artikel 10, • 1 o, 
V!j.n de wet ·van 17 April 1878 '(wet van 
19 Juli 1934, art. 4) toelaat de bestraffing 
in Belgie te vervolgen, wanneer ze buiten 
het grondgebied van het Rijk door een 
vreemdeling werden gepleegd; 

Dat 4et militair gerechtshof aldus te
recht verklaard heeft, waar het de be
slissing van de krijgsraad bevestigde, dat 
deze bevoegd was om kennis te nemen 
van de ten ·1aste van Friedman Hans 
weerhouden inbreuken op artikel 118bis; 

Dat het middel in rechte niet opgaat; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechsvormen nageleefd werden en dat -de 
beslissing wettelijk is ; . 

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

1 December 1947. - 2e kamer. ~ Voo1·
zitte1·, H. Vitry, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Demoulin. 
- Gel-ljkl1tidende conclusie, II· Colard, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - I December 1947. 

TAXE OP DE AUTOVOERTUIGEN. 
GEDEELTELIJKE 'l'ERUGBETALING VAN DE TAXE 
IN GEVAL VAN OPHOUDEN VAN RET GEBRUIK. 
- 0NDERGESCHIK'l' AAN DE TERUGGAVE YAN 
RET KENTEKEN, 

Het ophouden alleen van het gebntilc van 
een (tutowagen geeft geen recht op (le. 
terugbetal-lng van de tame tot beloop 
vwn de niet begonnen lcwa1·talen; het 
lcen te lcen 1noet bovendien v66r het ve1·
st'l'ij lcen V(tn het lop end lcw(wtaal tentg
gegeven W01'den. (Wet van 28 Maart 1923, 
artt. 1, 2 en 6, gewijzigd door cle wet 
van 24 Juli 1927, art. 3.) 

(COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES A PRIMES 
FIXES CONTRE L'INCENDIE, LES ACCIDENTS, LE 
VOL ET AUTRES BISQUES, T. BEHEER VAN 
FINANCrEN.) 

ARREST. 

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

Over het enig middel, schending van 
artikelen 1, 2 en 6 (gewijzigd bij arti
kel 3, meer bepaald alinea 3 van de wet 
van 24 Juli 1927 hohdencle wijziging van 
het belastingstelsel inzake motorvoertui
gen) van de wet van 28 Maart 1923 tot 
wijziging van de wetgeving betreffende de 
taxe op de automobielen en andere stoom
of motorvoertuigen en van artikel 97 van 
de Grondwet, doordat het bestreden arrest, 
zoncler te onderzoeken of het gebruik van 
de voertuigen waarop de betwiste taxes 
betrekking haclden geeindigll was vanaf 
de maand Juni 1940, en zonder dit ophou
den van gebruik op deze datum of de af
gifte van het kenteken te betwisten, het 
verhaal van aanlegster strekkeride tot het 
bekomen, om reden van dit ophouden van 
gebruik, van de teruggave tot beloop van 
het tweede semester van het jaar 1940, 
van de door haar voor het gause jaar 1940 
betaalde taxe op vier autovoertuigen, en 
clit om de enige reden dat aanlegster zich 
had moeten geclragen naar het voorschrift 
van artikel 3 van de wet van 24 Juli 1927 
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en, vo6r het begin van het tweede semes
ter 1940, de kentekens van deze voertuigen 
had_ moeten teruggeven, wat ze niet ge
daan heeft, dan wanneer de wet van 
24 Juli 1927 in artikel 3, alinea 3, de 
teruggave van de voor het overige van het 
jaar betaalde taxe vootschrijft tot be
loop van de niet aangevangen kwartalen 
op het ogenblik van het ophouden van het 
gebruik der voertuigen, tegen afgifte van 
het kenteken, zonder dat de ternggave 
wettelijk ondergeschikt is aan de voor
waarde dat de afgifte van het kenteken 
zou gedaan worden vo6r de niet op het 
ogenblik van dit ophouden van gebruik 
aangevangen kwartalen : 

Overwegende dat de eisende vennoot
schap, die haar autovoertuigen ten ge
volge van de oorlogsomstandigheden sinds 
de maand Juni 1940 niet meer heeft be
nuttigd, bij toepassing van alinea 3 van 
artikel 3 van de wet van 24 Juli 1927 hou
dende wijziging van het belastingstelsel 
inzake motorvoertuigen, de teruggave 
heeft gevraagd, tot beloop van de niet aan
gevangen kwartalen, van de voor het ge
hele jaar bij voorbaat betaalde taxe; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
haar deze teruggave geweigerd heeft om 
reden dat ze zich had moeten gedragen 
naar de voorschriften van bovenbedoelde 
alinea en, vo6r het begin van het tweede 
semester van 1940, de kentekens van deze 
voertuigen had moeten afgeven, wat ze 
niet gedaan heeft ; 

Over'wegende dat deze interpretatie niet 
strijdig is met de tekst van alinea 3 die, 
ingeval het gebruik van de wagen in de 
loop van een kwartaal ophoudt, aan de 
belastingplichtige de teruggave van de bij 
voorbaat betaalde taxe toestaat, tegen af
gifte van het kenteken, ten belope van 
het bedrag van cle niet aangevangen kwar
talen; 

Overwegende dat zij geboden is door de 
tekst van alinea 2 : evenals, in geval van 
vooruitbetaling van de taxe voor een pe
riode van drie of zes maanden, deze be
paling voorschrijft dat het bij deze be
taling afgeleverd kenteken tegen ont
vangstbewijs zal worden teruggegeven 
binnen de acht dagen nadat het ophoudt 
gelclig te zijn, bij gebreke waanran de be
lastingplichtige van ambtswege in de be
lasting aangeslagen zal worden voor het 
tijdperk dat nag tot het einde van het 
jaar blijft lopen; zo schrijft eveneens 
alinea 3 aarr de belastingplichtige voor het 
kenteken terug te geven vo6r het begin 
van het of de trimesters die nog tot het 
einde van het jaar moeten lopen, bij ge
breke waarvan de voor het overige van 
het jaar betaalde taxe -hem niet zal wor
den terugbetaald; 

Overwegende, tenslotte, dat deze inter
pretatie overeenstemt met de geest der 
wet : de afgifte van het kenteken v66r 

het einde van het trimester waarin het 
gebruik ophield, is eenvoudig en logisch; 
ze bewijst op beslissende wijze het op 
houden van het gebruik waarvan het be
wijs anders moeilijk bij te brengen zou 
zijn, en ze belet het bedrieglijk gebruik 
van de voertuigen ; 

'\Yaaruit volgt dat het bestreden arrest, 
door aldus uitspraak te doen, de in het 
middel bedoelde wetsbepalingen nauw
keurig heeft toegepast ; 

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

1 December 1947. - 2° kamer. - Voor
zitte1· en ve1·slaggever, H. Vitry, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijic
l~tidende concl~tsie, H. Colard, :idvocaat
generaal. - Pleiters, HH. Marcq en Van 
Leynseele. 

2" KAMmR. - I December 1947. 

DOUANEN EN ACCIJNZEN. - STRAF
RECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN 

DE MEESTERS EN AANSTELLERS. - 0NWETEND
HEID VAN RET STRAFBAAR FElT. - ])RAAG
WIJDTE. 

De st·raf'rechtel'ijke vemntwoonlel'ijkheid,, 
wellce a1·tikel 2S1 van de wet van 26 .t11t
gqtst·us 1822 op de meeste1·s en aanstel
lers laat ntsten, wegens de wanbed·rij
ven gepleegd door degenen wie1· d·ien
sten zi.j gebntilcen, is niet onderge
schilct aan de kennis, doo1· hen, van het 
bedmg of van de inbre·ulc; indien zij 
het bcwijs leveren van hnn onwetend
heid van het feit, is lmn st1·ajrechteli,ike 
verantwoonlelij lcheid tot de boeten be
pe1·7ct (1). 

(BEHEEH VAN FINANCIEN, T. RENKIN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, de 22 Maart 1947 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, schending van arti
kelen 97 van de Grondwet, 4, 5, 37, 38, 231 
en 239 van de wet van 26 Augustus 1822, 
19, 22 tot 25 en 28 van de wet van 6 April 
1843, doordat : 1° het hof van beroep, 
niettegenstaande- het erkent dat de aan
gestelde van beklaagde een valse << bon >> 
gebezigd heeft om de dedouanering te be
komen, onder vrijstelling van rechten, van 
7.896 flessen Benedictine, geweigerd heeft 
deze daad als een invoer zonder verkla
ring te beschouw~n; 2° het hof, alhoewel 

(1) Zie Rep. prat. du d1·oit belge, v' Douanes 
et accises, n" 454 tot 458. Raadpl. ook verbr., 
13 November 1944 (A1·r. T'e1·b1'., 1945, blz. 31; 

; Bull. en PASIC., 1945, I, 28). 
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het· aanneemt dat er (~oor verweerders 
aangestelde inbreuk gepleegd werd op de 
bepaling·en van artikelen 3 en 5 van het 
koninklijk besluit van 22 Augustus 1934, 
geweigerd heeft de strafrechtelijke ver
antwoordelijkheid van ver'weerder te er
kennen, in strijd met de bepalingen van 
artikel 231 van de wet van 26 Augus
tus 1822 : 
Overwe~ende dat uit het proces-verbaal 

van 28 December 1945 blijkt dat de be
cliende van verweerder, samen met hem 
vervolgd, verkeerdelijk; om 7.896 fiessen 
Benedictine te dedouaneren, deze goede
ren vermeld heeft · op een « bon >> die cJoor 
een Engels officier in blanco was onder-
tekend en overhandigd; · 

Overwegende dat invoer, _ uitvoer en 
transitorechten, volgens artikel 4 van de 
algemene wet van 26 Augustus 1822, V(c'r
schuldigd en eisbaar zijn voor alle voor
werpen, goederen en waren die niet uit
drukkelijk et van ,;rijgesteld zijn; 
· Overwegende dat, inclien artikel 5 van 

de betaling der rechten namelijk de oor
logsmunitie, de levensmiddelen en andere 
provianderingen die naar onze legers ge
stnurd worden vrijstelt, het slechts is 
onder de voorwaarde dat ze werkelijk 
cleze bestemming zoliden hebben; 

Overwegende dat het zeker is dat, in
cHen verweerders bediencle de hierboven · 
aangehaalde valsheicl niet gepleegd had, 
de fiessen, waarvan S})rake, bij de invoer 
in BelgH' hadden nioeten aangegeven wor-
clen; · 

Overwegende' dat hieruit volgt dat be
cloelcle becliende, door aldus te handelen, 
tegelijkertijd artikel 19 van de wet van 
6 A})ril 1843 en de arti.kelen 3 en 5 van 
het koninklijk besluit van 22 Augustus 
1934 overtreden heeft; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
in feite souverein vaststelt clat het niet 
genoegzaam in rechte bewezen is clat ver
weenler, v66r de · contri\le cler douane, 
het bestaan van de valse « bon >> gekencl 
heeft; 

Overweg·encle dat het, niettegenstaande 
deze beslissing, zoncler te letten op de on
wetendheicl van verweercler, tegen hem 
de voor het bedrog van zijn bediende 
voorziene boete moest uits})reken; 

Overwegende dat het, door clit niet te 
doen, art:ikel 231 van de wet van 26 Au-

gu~:s c1~~2;e~:~~~~n::~r~:~~t het bestre-
den arrest; voor zover het verweerder 
niet veroordeeld heeft tot de boete uitge
sproken wegens de door zijn bediende ge
pleegde overtredingen; beveelt dat onder
havig arrest overgeschreven zal worden in 
de registers van het Hof van beroe}) te 
Brussel en dat melding er van zal ge
maakt worden OlJ de kant van de gedeelte- J 

lijk _ vernietigde beslissing ; veroordeelt 
verweerder tot, de kosten; verwijst de al-

dus beperkte zaak naar het Hof van be
roe}) te Luik. 

1 Decembe~ 1947. - 2" kamer. - Yom·
z·iUe1'_. H. Vitry, raadshe~r waarnemend 
voorzitter. - Ye1·slaggever, H. Giroul. -
Gelijlcluidencle conchtsie, H. Oolarc1, ad
vocaa t-generaal. 

1'" KAMER. - 4 December 1947. 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - VOORZIENING 
INGESTELD NA RET VERSTRIJKEN VAN DE WET
TELIJKE TERMIJN. - 0VERMACHT. - 0NT
VANKELIJKHEID. 

2° SCHIP-SOHEEPVAART. - BEPERKING 
VAN DE AANSPRAKELlJKHEID VAN EIGENAARS 
VAN ZEESCHEPEN. ~ lNTERNATIONAAL . V~~R
DRAG VAN BuussEL vAN 25 AuGus·rus 1924. 
- VORDERINGEN, INGESTELD DOOR DE BE-. 
VRACHTER') TEGEN DE EIGENAAH EN DE KAPI
TEIN, TOT BETALING VAN DE VERGOEDINGEN 
VERSCHULDIGD WEGENS DE AAN DE LADING VER
OORZAARTE SCHADE. - STRANDING OP DE 
SCHELDE BIJ 'T VERLATEN VAN DE HAVEN VAN 
ANTWEHPEN. - ScHIP BEHOREND TO'l' EEN 
VERDRAGSLUITENDE STAAT.- GESCHIL TE BE
SLECHTEN VOLGENS DE REGELEN VAN HET IN'l'EH
NATIONAAL VEHDRAG. DOCH NIET VOLOENS DEZE 
VAN DE BELGISCHE. ZEEWET. 

3° SCHIP-SOBEEPV AART. - BEPERKING 
VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN. DE EIGE
NAARS VAN ZEESCHEPEN. - lNTERNATIONAAL 
VERDRAG VAN BHUSSEL VAN 25 'AUGUSTUS 
1924. - SCHADE VEROOHZAAKT AAN DE LA
DING, TOEVERTROUWD AAN DE KAPITEIN OM 
'VEHVOERD TE WORDEN, - GEEN. BEl'ERKING 
VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE EIGE
NAAH INDIEN DE SCHADE UI'f ZIJN DADEN m· 
FOUTEN VOOR'I'VLOEIT. - VERKEERD. UI'l'GE
VOEHDE STUWAGE DERWIJZE DAT HET SCHIP 
NIET IN S'l'AAT WAS HET OVEREENGEKOMEN 
VERVOER UIT TE VOEREN. -HAVEN WAAR DE 
REDERTJ DOOH EEN AGENT VEHTEGENWOORDIGD 
WAS. - GEEN BEPERKING VAN DE AANSPRA
KELIJI(HEID VAN DE EIGENAAR, DAAR DEZE 
LAATSTE EVENZEER At.S VOOR ZI.JN EIGEN 
DAAD, VOOR DE DAAD INSTAAT VAN DE AGENT, 
DIE HIJ IN ZI.TN PLAATS GESTELD HEEF'f VOOR 
RET UITVOEHEN VAN ZIJN VERPLICHTINGEN. 

1° Is m~tvanlcelijlc de voo·rziend!ng in bwr
{fe'l'lij Ice zalcen ingestelcl na het ve1·st1·ij
lcen van cle doo1· a1·ti1cel 3 van de wet 
vnn 25 F'ebrna1·i 1925 vastgestelde te1'
mijn. indien de eise1· door ovm·macht is 
verhincle1·d gewonlen. v1·oege1· ,<;ijn voo·r
zienin,q in te stellen. 

2° N·iet de Belgische zeewet, doch het 
internationanl venM·a,q ·van Bntssel van 
2.5 AttUttsttts 1924 tot het vaststellen vrMi 
enige eenvormige regelen bet1·ejjende fle 
beperking de1· aanspmkelijkheid vnn 
eigenaa1·s van zee&chepen, moet doo1· de 
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Belg·ische rechtbanlcen toegepast W01'
clen, om de ·vorcleringen te besleehten, 
cloor de bevrachte1·s tegen de eigenaar en 
rle lcapitein van een sehip ingestelcl, tot 
betaling van de ver,qOecl·ingen ve1·sclwl-

. di'gcl wegens de aun de lading ve1'001'
zaa7cte schacle cloa~· een stranding op de 
Schelcle, bij 't verlaten van de ha-ven 
van :Antwerpen, wanneer het schip tot 
een verclmgslttitencle Staat behoort. '(In
ternationaal verdrag, gesloten te Briissel 
de 25 Augi1stus 1924, tot het vaststellen 
van enige eenvormige regelen betref
fende de be per king der aansprake lijk
heid van eigenaars van zeeschepen [wet 
van 20 November 1928, bekendgemaakt 
in het Staatsblacl win 1 Juni 19S1], 
art. 12.) 

so Inclien,. volgens a1·ti7cel1 van het inter
nationaal vercl1·ag van· Bntssel ·del, 
25 Att{lltsttts 1921, tot het vaststellen van 
en·ige eenvo1·mi,qe. 1·egelen bet1·ejJencle de 
beperlcing cle1· aanspralcelijlcheicl van 
e·i,qenaars van zeeschepen, de eigenaar 
slechts ve1·antwoorclelij lc fs tot be loop 
van de waa1·cle. van. het schip, van 
de vmcht en van het toebeho1·en van het 
schip, voor de vergoedinge1~ verschttl
rUgcl wegens cle schacle aan de ladi1~g 
ve1'001'Zaa7ct, die aan de lcapitein to'ever
t'/YJ?ttVd wenl om vervaerd te wo1·den, 
bepaalt a1·tilcel 2 van zelfde verdrag 
dat cleze : beperlcin,q van aanstJrake
lijlcheicl niet · toepasselijlc is op de ve1·
pUchtingen clie it.it 'de daclen of fottten 
van cle eigenaa1· van het schip voort
vloe·ien. Stelt clergelijlce fottt vast, die 
cle bepe1·lcing van aanspmlcelijlchoid 
uitslttit, het arrest dat e1· op wijst dat 
de stttwage ve1·1ceenl we1·cl uitgevoerd 
clrwwijze clat het schip niet in staat 
was het overeengelcomen ve1·voer nit te 
voeren, en zttllcs in een haven waar cle 
1·ecle1·i.j floor een agent vertegenwoo1·digd 
was, rlie zij in haeM' plaats hacl yestelcl 
voo1· het ttitvoeren ·van h:aar verpUchti.n
rJen, en voo1· wiens daad zij dtts instaat 
evenzeer als voo1· haar eigen daacl. (Wet 
van 20 November 1928, bekendgemaakt 
in het Staatsblad van 1 Juni 19S1, enig 
artikel.) 

(BUGAU'l' EN DELOM, T. VENNOOTSCHAP VAN ENGELS 
RECHT <<LANDAUER ll EN OONSOORTEN.) 

ARREST. 

BET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op '12 J uni '194S gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat de zaken, · irigeschre
ven op de algemene rol onder nummers 262 
en S82, verknocht zijn; dat ze voorzienin
gen tot voorwerp hebben welke tegen de
zelfde beslissing. gericht zijn; dat ze clie
nen samengevoegd; 

Overwegende dat het Hof van beroep 

te Bi·ussel, bij het bestreden arrest, uit
spraak doet over vier vorderingen inge
steld door bevrachters, ·zes in getal, van 
koopwaren die te Antwerpen geladen wer
den op het scl1ip «Ville de Mostaganem », 
en die, door de stranding van dat schip, 
op S Maart 19S6, : op de oever van de 
Schelde, bij het uitvaren van de haven 
vim Antwerpen, verloren of beschadigd 
werden; dat die vorderingen de volgende 
zijn: 

I. Vorclering tegelijk door eenzelfde 
exploot, ingestelcl door : 1 o de vennoot
schap «Landauer »; 2° de vertnootschap 
cc Papeteries Rene Bollo.re »; ·so F. Lebas; 
II. Vordering ingesteld door de vennoot
schap << Les Ateli.ers et Chantiers de .la 
Loire»; III. Vordering ingesteld .door de 
vennootschap P. eri H. Van Haelst; 
IV. Vordering ingesteld ,door cc Cromphout 
Freres » ; dat de vordetingen I en II ge
richt werden tegen kapitein Bugmtt be
vel voerend over het schip; en de vorde
ringen III en IV tegen : a) << La Societe 
Nouvelle de Cabotage>>;' b) «La Societe 
Nouvelle de Cabotage Delom et' Cia»; 
e) L. Delom, gedagvaard als eigenaar van 
het schip; 

'overwegende dat het hof van beroep, 
bij het bestreden arrest, de zaken samen
voegende; kapitein Bugaut en de eigenaar 
van het schip onbeperkt verantwoorde
lijk heeft verklaard voor de geleden 
schade, en, bij bekrachtiging van het be
roepen vonnis, aan de eisende partijen 
bevolen heeft uitleg te verschaffen o'ver 
pun ten welke het bepaalt; 

Overwegencle dat kapitein Bugaut (zaak 
n" 262) en L. Delom (zaak n" S82) zich 
tegen dat arrest voorzien hebben; · 
· Wat de groncl van niet-ontvankelijk

heid betreft aangevoerd tegen de voorzie
ning van kapitein Bugaut : 

Overwegende dat verweerclers beweren 
dat, bij gebtek aan verhaal door de eige
naar van het schip, het bestreclen arrest 
tegen hem kracht van gewijsde had ver
kregen en dat, wegens het ondeelbaar 
karakter van het geschil, die kracht van 
gewijsde zich uitstrekt tot het deel van 
het arrest dat kapitein Bugaut veroor
deelt; 

Overwegende dat, na de voorziening in
gesteld door kapitein Bugaut, Leon Delcim, 
zich eigenaar verklarencle van het schip, 
ook voorziening heeft ingesteld; dat laatst
genoemde, in de voorziei1ing, berievens 
eigen mid(lelen, in identieke bewoorclin
gen de middelen aanvoert waarop kapi
tein Bugaut zijn verhaal steunt; dat, om 
de hietna uiteengezette redenen, de' voor
ziening van L. Delom moet aarigenomen 
worden ; dat het bestreden arrest dus 
geen kracht van gewijsde zal kunnen ver
krijgen bij gebrek aan voorziening van
wege de eigenaar van het schip; dat de 
grond van niet-ontvankelijkheid dus niet 
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ovgaat; dat hij niet kan aangenomen 
wordc~n; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid aangevoerd tegen de voorziening van 
L. Delom, afgeleid hieruit dat het arrest 
aan verweerder betekend werd op 18 Juli 
1944 en dat het verzoekschrift tot voorzie
ning ter griffie slechts op 3 Januari 1947 
werd neergelegd, hetzij na het verstrij
ken van de termijn bepaald bij artikel 3 
van de wet del. 25 Februari 1925; 

, Overweg·encle dat verweerclers, bebalve 
nochtans de eerste, bet arrest aan aanleg
ger op l2 Juli 1944 betekend hebben, 
overeenkomstig de bij artikel 69bis van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsple
ging voorgeschreven vormen, door een af
schrift van het exploot te doen afgeven 
op de parketten, van de Procureur des 
Konings te, Brussel en van' de Procureur 
des Konings te Antwerpen; dat, wegens 
het onclerbreken van het postverkeer op 
clat ogenblik met Frankrijk, land waar 
a11nlegger geclomicilieerd is, verweerclers, 
voor zoveel de omstancligheclen het hun 
toelieten, de voorschriften van arti
kelen 68 en 69 van bet W etboek van bur
gerlijke recbtspleging hebben nagele'efcl, 
en clat de betekening als gelclig moet be
scliouwd worden; 

Docb overwegende clat het vastsbtat 
dat aanlegger, wegens overmacht, niet 
v66r 3 J annari 1947 zijn verzoekschrift 
ter griffie heeft kunnen neerleggen; dat 
aldns de voorziening gelclig is; 

Over de eerste drie onclerdelen van bet 
eerste micldel tot verbreking, zowel van de 
voorziening van kapitein Bugant, als van 
de voorziening van L. Delom, opgesteld 
in dezelfcle bewoordingen en afgeleicl nit 
de scbencUng van artikelen 1319 en 1320 
van bet Bnrgerlijk W etboek betreffende 
de trouw die aan de akten gebecht is, 
1354 tot 1356 van het Burgerlijk Wetboek, 
en, voor zover nodig, 97 van cle Grondwet, 
doordat het bestreden .arrest, cle beweeg
reclenen van de eerste recbter aanne
mende, beslist dat eisers in verbreking 
zich op cle wettelijke beschikkingen, cUe 
de verantwoordelijkbeid van de eigenaar 
van eeu schip beperken, niet mogen beroe
pen en, bijgevolg, ben zonder beperking 
verantwoorclelijk verklaart voor de aan 
verweerclers in verbreking door bet kwes
tieuze ongeval veroorzaakte, schade, om 
de enige reclen dat zij zelf erkend zonden 
hebben dat cle schade door de lading ge
leclen ten gevolge van de onzeewaardig
heid van het schip, bij gebrek aan bewijs 
door de eigenaar van dit laatste dat hij 
zijn verplichting, een redelijke naarstig
heicl te dien eincle nit te oefenen, nage
komen heeft, hun onbeperkte verantwoor
delijkheid meebrengt, clan wanneer : 1 o de 
door eisers v66r bet hof van beroep ge
nomen beslniten, noch rechtstreeks, noch 
onrechtstreeks melding van, cleze beweercle 

erkenning maken (schending van de trouw 
die aan de akten gehecht wordt) ; 2° de 
door een partij nitgesproken mening be
treffencle de gerechtelijke oplossing, die 
zich in een bepaalcl geschil opclringt, zijncle 
geen bekentenis en niet binclencl voor haar 
steller, het hof van beroep, om te beslis
sen clat de verantwoorclelijkheicl van eisers 
onbepaalcl is, zijn beslissing, door een 
verklaring, zich bevinclende in cle in 
eerste aanleg door eisers genomen conclu
sies, verklaring v66r het hof van beroep 
noch gehanclhaafd, noch overgenomen, 
niet gelclig mocht rechtvaardigen, zoncler 
te onclerzoeken of de wet zelf het begin
sel van de onbeperkte verantwoorclelijk
heicl van de eigenaar van het schip hul
cligt, wanneer de schacle aan cle onzee- ' 
waarcligheid van dit laatste te wijten is 
(schencling van de wettelijke bepalingen 
betreffende de gerechtelijke bekentenis); 
3° eisers in verbreking deden gelclen clat 
sleehts een persoonlijke font van de re
derij haar onbeperkte verantwoorclelijk
heicl had kunnen meclebrengen, en dat 
geen font van die aard in het onderha
vig geval bestond, bewijsvoering waarop , 
de rechter over de grond verplicht was te 
antwoorden (schencling van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende clat de voorzieningen, in de 
eerste twee onderclelen van het midclel, 
aan bet arrest verwijten enkel op groncl 
van een beweerde bekentenis van ver
weerclers te hebben beslist dat aanleggers 
voor het ongeval onbeperkt verantwoor
delijk zijn ; 

Overwegende clat het beroepen vonnis, 
na te hebben gewezen op de omstanclighe
den waarin, in de haven van Antwerpen, 
de stnwage heeft plaats gehad van de door 
de cc Ville de Mostaganem '' te vervoeren 
koopwaren, vaststelt clat die stuwage op 
zodanig gebrekkige wijze is gedaan ge
weest clat ze de onzeewaarcligheid van 
het schip moest met zich brengen, en na 
er te hebben aan herinnerd clat de reeler te 
Antwerpen een agent had, clie hem verte
genwoorcligde, beslist, clat, in die omstan
digheden, de reeler voor de gevolgen van 
het ongeval onbeperkt verantwoordelijk 
is; dat het vonnis werkelijk verklaart 
clat verweerclers (tbans aanleggers in 
verbreking) akkoorcl gaan om aan te 
nemen dat, wanneer de eigenaar van het 
schip in gebreke blijft te bewijzen dat 
hij beboorlijk zorg heeft gedragen voor 
het zeewaardig maken van het schip, de 
door de lading onde'r:gane schade zijn on
beperkte verantwoordelijkbeicl medebrengt 
bij toepassing, zowel van de bepalingen 
cler Belgische wet, als van de bepalingen 
van bet internationaal verclrag over de 
v€rantwoorclelijkheid van de eigenaars 
van scbepen; cloch, clat nit bet vonnis in 
zijn geheel blijkt dat het de bekentenis 
van verweerclers slechts inroept als een 
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overbodig argument, bijgevoegd aan de 
bewijsvoering welke voorafging; dat, al
dus, de beslissing niet uitsluitend op be
wuste bekentenis steunt; 

Overwegende dat het arrest de recle
nen van de eerste rechter overneemt; clat 
het micldel, voor zover het aan het be
streclen arrest verwijt clat het zijn be
slissing uitsluitencl op een bekentenis van 
verweerclers gesteund heeft, in feite niet 
opgaat; 

Overwegencle clat het middel, in zijn 
clercle onclerdeel, aan het arrest ook ver
wijt dat het niet geantwoord heeft op de 
-bewering van aanleggers, waar cleze de
den gelden dat enkel een persoonlijke 
fout van de rederij de orrbeperkte verant
woorclelijkheid kon tot gevolg hebben, en 
dat, in onderhavig geval, geen clergelijke 
fout bestond; cloch overwegencle dat het 
arrest, bij verwijzing naar het beroepen 
vonnis op die bewering heeft geantwoord 
dat de reeler verantwoorclelijk was voor 
de agent die hem op het ogenblik van de 
stu wage vertegenwoorcligde ; dat het ar
rest, bij verwijzing naar het beroepen von
nis, daaraan toevoegt dat de verplichting 
te zorgen voor het zeewaardig · maken 
van het schip rechtstreeks op de rederij 
weegt, en dat deze zich aan de gevolgen 
van het niet volbrengen clier verplichting 
niet kan onttrekken door de fouten of 
verzuimen van de kapitein of de beman
ning in te roepen, wanneer het schip zich 
onder het toezicht van haar agenten be
vindt; dat de beperking van de verant
woordelijkheid enkel gerechtvaardigd is 
betreffende verrichtingen in de havens 
waar de rederij zich in de omnogelijkheid 
bevindt, door zichzelf of door haar verte
genwoordiger, het onontbeerlijk toezicht 
uit te oefenen; da t de rederij van haar 
verantwoordelijkheid ontslaan claar waar 
zij zelf of door haar lasthebber aanwezig 
is, hierop zou neerkomen, haar verplich
ting, voor de zeewaarcligheid van bet 
schip te zorgen, in zekere gevallen, ijdel 
te maken; 

Overwegende dat het arrest clus, bij 
verwijzing naar het beroepen vonnis, de 
bewering op gepaste wijze- hee-ft beant
woord, en dat het middel, in zijn derde 
ondercleel, eveneens in fe-ite niet opgaat; 

Over het vier·de onclerdeel van het 
eerste mid del der voorziening van Delom, 
hier011 gesteund dat, in alle geval, de re
clen waarom het arrest het schip « Ville 
de Mostaganem )) onbeperkt verantwoor
delijk verklaart . dubbelzinnig is, omclat 
het onzeker laat : a) of het arrest zijn 
beslissing heeft afgeleicl uit een erken
ning van aanlegger, ofwel nit de bepalin
gen zelf van de Belgische wet en nit deze 
van het internationaal verclrag op de 
verantwoordelijkheid van de eigenaars 
van schepen; b) of de wet, welke in on
derhavig geval diende toegepast, de Bel-

gische wet ofwel het internationaal ver
drag was (schending van artikel 97 cler 
Grondwet) : · 

Overwegende clat nit de vorenstaande 
beschonwingen blijkt dat het arrest 
slechts ten overvloede gestenncl is op een 
bekentenis van aanlegger; clat, ander
zijcls, blijkt dat zo het arrest, bij verwij
zing naar het beroepen vonnis, verklaart 
clat de eis gerechtvaardigd wordt, zowel 
cloqr de bepalingen van de Belgische wet, 
als door de bepalingen van het interna
tionaal verdrag, het dan is omdat de reeh
ter geoordeeld heeft dat en de ene en de 
andere dezelfde oplossing vergen; dat de 
beslissing gestennd is zowel op de ene als 
op de andere : clat er, bijgevolg, geen clnb
belzinnigheicl bestaat, en clat het middel, 
in zijn vierde onderdeel, eveneens in feite 
niet opgaat; 

Over het tweede middel van de voorl'lie
ning Delom, schencling van artikel 97 van 
de Grondwet, doorclat het bestreclen ar
rest, om de beweegredenen van de eerste 
rechter, ·de eigenaar van het zeeschip 
<< Ville de Mostaganem >> onbeperkt ver
antwoordelijk voor het kwestieuze onge
val heeft verklaard, zonder het n::iiddel te 
onderzoekenwaardoor eiser in verbreking, 
in zijn conclusies v-66r het hof van beroep 
genomen, staande hield « dat in geen ge
val kan aangenomen worden clat er een 
persoonlijke font van de rederij zou be
staan die· haar verantwoordelijkheid zon 
verbinden in een mate die de waarde van 
11fstand zon overtreffen >>, aldus aanvoe
rend dat slechts een persoonlijke _font van 
de rederij haar onbeperkte verantwoorde
lijkheid zou hebben kunnen meebrengen, 
en dat geen font van die aard in het 
onderhavig geval bestond; doordat, bijge
volg, het arrest niet wettelijk gemoti
veerd is : 

Overwegende dat dit middel zich ver
mengt met het derde onclerdeel van het 
vorig middel; dat het, om de hierboven 
aangaande dat onderdeel uiteengezette 
reden, · client van de hand gewezen; 

Over het tweede en het derde middel 
van de voorziening Bugaut, en over het 
(lerde en het vierde middel van de voor
ziening Delom, in dezelfde bewoordingen 
opgesteld en samen genomen : 

Over het tweede middel van de voorzie
ning ,Bugaut en over het derde midclel 
van de voorziening Delom, schencling van 
artikelen 46 (in 't bijzonder van § 1, van 
§ II, 2°, 3° en 4°, zoals van het laatste 
lid van clit artikel) en, voor zover nodig, 
91 van boek II, titel II van het Wetboek 
van koophanclel, cloordat het arrest be
slist clat eisers in verbreking op de wette
lijke beperking van hun verantwoordelijk-. 
heid, zoals zij door bovengenoemd arti
kel 46, § II, wordt voorzien, zich niet 
mogen beroepen, om de reden dat de 
schade door de lading geleden ten gevolge 
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van de onzeewaardigheid van het schip, bij 
gebrek aan bewijs door de eigenaar van 
clit lantste, dat hij zijn verplichting, een 
redelijke naarstigheid om de zeewaardig
heicl te verzekeren, nagekomen heeft, de 
onbeperkte verantwoordelijkheid van de 
eigenaar meebrengt, dan wanneer boven
genoemd artikel 46 verklaart dat de ei
genaar van een zeeschip slechts tot beloop 
van de waarde van het schip, de vracht, 
en het toebehoren van. het schip, en ten 
hoogste tot beloop van een som belopeilde 
1.400 frank per eenheid tonnemaat van 
het schip, verantwoordelijk is : 1 o voor 
de vergoedingen wegens schacle, veroor
zaakt aan de lading die aan de kapitein 
ter vervoer overhancligd is, · zonder de 
schade voortspruitende uit de niet-nale
ving door de eigenaar van het schip, van 
zijn verplichting een redelijke naarstig
heicl nit te oefenen ten einde het schip in 
zeewaardigen toestand te brengen, er van 
nit te zoncleren, en 2° voor de verplichtin
gen nit de cognossementen voortsprni
tencle, en dat, luidens bovengenoemd arti
kel 91, de verplichting een redelijke naar
stigheid nit te oefenen ten eincle het schip 
in zeewaardige toestand te brengen, 
slechts bestaat wanneer een cognossement 
opgesteld is : 

Over het derde midclel van de voorzie
ning Bugaut en over het vierde midclel 
vim de· voorziening Delom : 

Scliencling van artikelen 1 en 2, van l1et 
interriationaal verclrag tot het vaststellen 
van enige eenvormige regelen betreffende 
de ·beperking cler aansprakelijkheid van 
eigenaars van zeeschepen, op de 25 Augus
tus 1924 te ·nrussel ondertekencl, goedge
kenrd dooi· de wet van 20 November 1928, 
en, voor zover nodig, 97 van de Gronclwet, 
cloordat het bestreclen arrest beslist cla t 
eisers in verbreking zich op de wettelijke 
beperking van hun verantwoordelijkheid, 
zoals cleze door bovengenoemd artikel 1 
voorzien wordt, niet mogen beroepen om 
de reden dat de door de lading geleclen 
schade ten gevolge van de onzeewaarclig
heicl van het schip, bij gebrek aan bewijs, 
door de eigenaar van clit laatste dat hij 
zijn verplichting, een reclelijke naarstig
heicl nit te oefenen om de zeewaarcligheid 
te verzekeren, nagekomen heeft, de on
beperkte verantwoordelijkheid van deze 
eigenaar medebrengt, clan wanneer de ei-

. genaar, voor de aan cle lading veroor
zaakte schade, slechts onbepaald ver
antwoordelijk is wanneer deze schade L~it 
zijn eigen verzuimen of handelingen voort
vloeit (art. 2, 1 °), en dat de door het 
arrest weerhouden ·redenen noch in rechte, 
noch in feite de vaststelling van een font 
van de eigenaar zelf beva:tten, maar 
slechts van zijn aangestelde; doordat, bij
gevolg, het. bestreden arrest aan eisers 
het voordeel van de beperking van ver
llcntwoordelijkheid, door bovengenoemd 

artikel 1 ten opzichte van de vergoeclin
gen van schacle veroorzaakt aan de lading 
die aan cle kapitein ter vervoer overhan
cligd is, uitdrukkelijk voorzien, geweigerd 
heeft toe te kennen, zonder vast te stel
len dat men te doen had met een van de 
enige gevallen, door bovengenoemd arti
kel 2 voorzien, waarin de verantwoorde
lijkheid van de eigenaar uitzonclerlijk 
onbeperkt is : · 

Overwegende dat artikel 12 van het in
ternationaal verclrag tot het vaststellen 
van enige eenvormige regelen betreffencle 
de beperking cler aansprakelijkheid van 
eigenaars van zeeschepen, verclrag ge
sloten te Brussel op 25 Augustus 1924, en 
goedgekeurd bij de wet del. 20 November 
1928 (8taatsblacl cld. 1 Juni 1931, blz. 3113), 
beschikt clat de bepalingen van dit ver
clrag in iecler der verclragsluitende Staten 
worden toegepast wanneer het schip, 
waarvoor de grens van aansprakelijkheid 
wordt ingeroepen, onder een verdragslui
tende Staat valt; 

Overwegende dat onderhavig geding 
dus beheerst wordt door clat verclrag, en 
dat het derde miclclel van de voorziening 
Bugaut en het viercle micldel van de voor
ziening Delom niet moeten behanclelcl wor
den; dat het. tweede middel van de voor
ziening Bugaut en het derde middel van 
de voorziening Delom, op de schencling 
steunen van de Belgische wet op de zee
vaart, welke in onderhavig geval niet 
van toepassing is ; · 

Overwegende dat, krachtens ·artikel 1 
van het internationaal verdrag, de eige
naar '\ran een zeeschip slechts aansprake
lijk is tot het beloop van de waarcle van 
het schip, van cle vracht en van het toe
behoren van het schip : 1 o ... ; 2° voor de 
vergoeclingen van schacle veroorzaakt, 
zowel aan de lading welke aan cle kavi
tein ter vervoer is overhancligcl, als aan 

1 aile zich aan boorcl bevindencle goederen 
en voorwerpeu, cloch clat artikel 2 be
schikt dat de bij voorgaancl artikel voor
ziene beperking van de aansprakelijkheicl 
niet geldt ten opzichte : 1 o van cle ver
plichtingen voortspruitende nit handelin
gen of verzuimen van cle eigenaar !'ian llet 
schip; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
bij verwi.izing naar het beroepen vonnis, 
vaststelt dat de stu wage in de «Ville de 
Mostaganem ll uitgevoerd wercl, in de ha
ven van Ai1twerpen, op gebrekkige wijze, 
zoclanig dat het schip .niet in staat 'was 
het overeengekomen vervoer te doen ;· clat 
de reclerij te Antwerpen vertegenwoorcligcl 
was door een agent, en clat verweerclers 
(thans aanleggers), bijgevolg, in staat wa
ren · zich van cle zeewaarcligheicl" vau het 
sch,ip te vergewissen, daaraan toevoe
gende, zoals hierboven wercl herinnercl, rlat 
de verplichting zorg te dragen voor het 
zeewaarclig maken van het schip recht; 
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streeks ov de rederij weegt, en dat deze 
zicll aan de gevolgen van !let niet-volbren
gen van clie verplicllting niet kan onttrek
ken door fouten of verzuimen van de ka
pitein of de bemanning in te roepen, wan
neer het scllip zich onder !let toezicllt van 
l1aar agenten bevindt; clat de beperking 
van verantwoordelijkheid slechts gerecht
vaardigd is betreffende verrichtingen in 
de havens waar de rederij zich in de on
mogelijkheid bevindt, door zichzelf of 
door haar vertegenwoorcliger, het onont
beerlijk toezicht uit te oefenen; dat de 
reclerij van haar verantwoordelijkheid 
ontslaan daar waar ze zelf of door haar 
lasthebber aanwezig is, hierop zou neer
komen, haar verplichti)lg om voor de zee
waardigheid van het schip te zorgen, in 
zekere gevallen, ijdel te maken; 

Overwegende dat, door te beslissen clat 
de rederij moest instaan voor de fout be
gaan door haar agent in de uitvoering 
van haar verplichting het schip in ·staat 
van zeewaarcligheid te brengen, alsof zij 
clie fout persoonlijk zou begaan hebben, 
het bestreden arrest niets anclers heeft 
geclnan dan de regel toe te passen volgens 
welke de rederij, als voor haar eigen feit, 
aansprakelijk is wegens het feit van hem 
die zij in haar plaats heeft gestelcl om 
llaar verplichtingen te volbrengen; 

Overwegende dat geen enkele bepaling 
van het verdrag, hetzij rechtstreeks, het
zij onrechtstreeks, afwijkt van die regel; 

Overwegende dat uit die beweegredenen 
blijkt dat het bestreden arrest een gepast 
antwoord heeft verstrekt op de bewering 
van aanleggers, volgens welke aileen een 
door de reeler persoonlijk begane fout zijn 
onbeperkte verantwoordelijkheicl k{)n me
debrengen, en dat het arrest, door op 
aanleggers de beperking van de verant
woorclelijkheid niet te willen toepassen 
welke voorzien ' is bij artikel 1, 2°, van 
het internationaal verdrag, geen enkele 
der in het mid del aangeduide wetsbepa
lingeil heeft geschonden ; 

Om die redenen, voegt de onder· num
mers 262 en 382 in de algemene rol inge
schreven zaken Emmen en verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot 
de kosten en respectievelijk ieder van hen 
tot een vergoeding van 150 frank jegens 
elke verweerder. 

4 December 1947. - 1° kmner. - Voo1·
zUter, H. Soenens, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggeve·r, H. Fontaine. - Gelijlchii
clencle conclttsie, H. Colard, advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Marcq, SimoJtt 
en Van Ryn. 

VERENIGDE KAliL - 5 December 1947. 

1o VERBREKING. - VERENIGDE KAMERS. 
- STRAFZAKEN. - BEVOEGDHEID. 

2° MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN 
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIG
HEID VAN DE STAAT. - VOORSTEL 
VAN SANCTIES GEDAAN DOOR RET OPENBAAR 
JIIINISTERIE AAN BEKLAAGDE. - WEIGERJNG 
DOOR DE KRIJGSRAAD ZE AAN TE NEMEN. -
KRIJGSRAAD LAGERE STRAFFEN DAN DE VOOR
GESTELDE SANC'l'IES UITSPREKENDE. - H<iGER 
BEROEP DOOR HE'l' OPENBAAR MINISTERIE. '
BEPERKTE KENNISNEMING DOOR HET MILITAIR 
GEHECHTSHOF. 

3o MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN 
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIG
HEID VAN DE STAAT. - BESLUIT-WE'l' 
VAN 10 NOVEMBER 1945, ARTIKEL 2. - TOE
PASSING OVEHGELATEN AAN IlE BEOORDELING 
VAN DE MILITAIRE RECHTSMACHT .. - TOEPAs·
SING ONAFHANIKELIJK VAN ELK VOORSTEL VAN 
SANCTillS V.J,lOEGER DOOR RET OPENBAAR MINIS
'J'ERIE AAN BEKLAAGDE GEDAAN; 

1° In strafzalcen nemen cle ve1·eniucle leek 
me1·s van het Hot lcennis van cle V001'
ziening inuestelcl tegen een in laatste 
acmleg uewezen beslissing, clie cloo1· het
zelfcle midclel wonlt bestreclen, als het 
nmbtshalve opgewo·rpen micldel tot sta
vim,rJ vnn een ee1·ste voo1·zieni1~f! e·n. d·ie 
zoals cle vmeger ve1·111'olcen beslissin{l, 
niet overeen te b1·engen is met het a1·-
1'est clnt cle ee1·ste voo1·zieninu heett in
gewilligcl (1). 

2o· Het openbctar m·in;istei·ie ant, ove·reen
lcomstig artilcel 1 van het besluit-wet 
van 10 November 1945, nnn cle verclachte 
van een misclri.if tegen cle uitwenclige 
veUiuhe·icl vwn de Stn~t heett vooi·fle
steld z·ich ann zelce1·e sancties te oncle·r
werpen, lcnn, nnclat cle lc1·ij usrna,cl be
slist heett ze niet nnn te nemen en clan 
wwnnee·r ae tJltblielw voi·cle!'ing n~n1· ve·r
ller verloop heeft, in z·i.in vo1·clei'ingen 
niet ~twijlcen van z·ijn voo1·stel. Deze 
bepe•rlcing van cle vonlei"in{fe!P vnn het 
openban·r ministerie is nooclzalcelijlc va.n 
toepnss·in{f op het voorwerp van het ho
uei· beroep cl001' au lantste te{fen het 
vonnis vnn cle lcrijgsmad ingestelcl en, 
clienvoluens, op cle lcennisneming floor 
het militair uerechtshof . (2). (Besluit
wet van 10 November 1945, art. 1, laat
ste aline a:) 

3o A1·tilcel 2 vnn het besluit-wet vnn 10 :No
vember 1945 heett tot cloel nan cle mili
tnire 1·echtsmacht, bij wellce een 1.nbrenlc 
op hoofclstltlc II van titel I van boelc II 
van het Stmfwetboelc, op cle wet 1:an 
22 JJina1·t 1940 of op nrWcelen 16 eit 17 

, (1) Verbr., 10 November 1943 (A•~-. Ye•·br., 
1944, blz. 18; Bull. en PASIC., 1944, I, 46). 

(2) Verbr., 18 November 1946 (An·. J1e1'b1·., 
1946, biz. 393; Bull. en PASIC., 1946, I, 427) ; 
17 Maart, 12 Mei en 20 October 1947 (zie hoger, 
biz. 83, 160 en 323; Bull. en PAsiC., 1947, I, 
112, 205 en 423). 
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van het JJ1Uitai1· St1·atwetboelc aanhan
gig. wenl genutalct, toe te laten fle be
lclaagde van de veTzachting van de 
stTa,f, bij a1·tilcel 1 van voo1·melcl be
sluit-wet vooTzien, te laten genieten, in 
alle gevallen Wftarin fleze gewettigfl is, 
zelfs ind·ien het openbaa1· ministe1·ie 
het initiatief niet genomen heett om ann 
lielvlnagde oveTeenkomstig gezegd nrti
lcel 1 een voo1·stel te floen (1). 

(AUDITEUR-GENERAAL, T. VOSS.) 

ARREST (2). 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, de 12 Juli 1947 gewezen cloor 
het Militair Gerechtshof, zetelende te 
Luik; 

Gelet op het arrest del. 12 Mei 1947 
waarbij, na verbreking van het arrest 
van het militair gerechtshof del. 15 Ja
nuari 1947, de zaak verwezen wordt naar 
het militair gerechtshof anders samen
gesteld; 

Over het enig middel, schending nm 
artikel 1, 'laatste alinea, van het besluit
wet van 10 November 1945, doordat het 
militair gerechtshof, uitspraak doende op 
het hager beroep van het openbaar minis
terie, verweerder straffen heeft opgelegd 
die tevens de door het openbaar ministe:t;ie 
voorgestelde sancties en de door de krijgs
raad uitgesproken straffen overtreffen : 

.Aangaande de aanhangigmaking bij de 
verenigde kamers : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat, wanneer het openbaar minis
terie aan de beklaagde, overeenkomstig 
artikel 1 van het besluit-wet van 10 No
vember 1945, een voorstel heeft geclaan 
om zich aan bepaalcle sancties te onder
werpen, en wanneer de krijgsraacl, na f1it 
voorstel niet te hebben willen aanvaar~ 
den, een veroordeling heeft uitgesproken, 
het hager beroep van het openbaar minis
terie tegen dit vonnis een volstrekt clevo
lutief gevolg heeft en het militair ge
rechtshof, waarbij de zaak aanhangig 
werd gemaakt door het hager beroep, toe
laat straffen nit te spreken hager dan 
zowel deze door het openbaar ministerie 
voorgesteld, als deze door de krijgsraad 
uitgesproken; 

Overwegende dat deze beslissing onver
enigbaar is met het arrest van verwijzing, 
waarbij het ar,rest van het militair ge
rechtshof van 15 Januari 19.47 verbroken 
werd, om reden dat gezegd hof, in het 

(1) Raadpl, verbr., 8 April, 6 Mei en 3 Juni 
1946 (A•·r. J1 e•·b1·., 1946, biz. 146, 166 en 209; 
B1tll. en PAsrc., 1946, I, 146, 171 en 227). 

(2) Ret op de eerste voorziening de 12 Mei 
1947 gewezen arrest w~rd gepubliceerd in Bull. 
en PAsrc., 1947, I, 205. 

bij de laatste alinea van artikel 1 van 
hogerbedoeld besluit-wet voorzien geval, 
op het hager beroep van het openbaar 
ministerie, aan betichte geen straffen kan 
opleggen die, zowel de door het openbaar 
ministerie voorgestelde sancties, als cle 
door de eerste rechter uitgesproken straf
fen overtreffen ; 

Dat het miclclel tot staving van oncler
havige voorziening hetzelfde is als llet 
middel dat door het arrest van het hof 
van ambtswege werd opgeworpen en aan
vaarcl; clat, clerhalve, het onderzoek van 
de voorziening behoort tot de bevoegdheid 
van de verenigde kamers (wet van 7 Juni 
18!)5, art. 1) ; 

Over het middel : 
Overwegende dat, volgens proces-verbaal 

door cle krijgsauditeur te EJupen op 25 Juli 
1946 opgesteld, de verweerder, beticht van 
inbrenk op artikel 118bis van het Straf
wetboek, zijn schuld bekend heeft en toe
gestemd heeft zich aan de door het open
baar ministerie voorgestelde sancties te 
onderwerpen, te weten : 1 o twee maanclen' 
gevangenisstraf ; 2° het stellen onder po
litietoezicht geclurencle vijf jaar. sancties 
die de levenslange ontzetting dei: rechten 
bedoeld bij artikel 123sexies van het 
Strafwetboek medebrengen; 

Dat de krijgsraad, op 13 .Augustus 1946 
geoordeeld hebbende dat er geen gronden 
waren om cleze voorstellen van het open
baar ministerie aan te nemen, en de pu
blieke vordering haar verder verloop lleb
bende, op 28 .Augustus 1946 Jacob Voss 
veroordeelde tot twee maanden gevange
nisstraf, maar niet tot llet onder politie
toezicht stellen; 

Overwegende dnt het openbaar minis
terie hager beroep aantekende tegen clit 
vonnis, en dat llet militair gereclltsllof 
over clit hager beroep uitspraak doende' 
bij het bestreden arrest, als straf, niet 
aileen het onder politietoezicllt stellen ge
durende vijf jaar uitgesproken heeft doch 
bovendien de hoofdgevangenisstraf ver
hoogd lleeft tot vier maanden ; da t llet ar
rest, door deze laatste beschikking, ann 
aanlegger een straf oplegt die, zowel de 
door de eerste rechter uitgesproken straf 
als de aan betichte door het openbaa~ 
ministerie voorgestelcle sancties overtreft · 

Overwegencle clat, volgens de laatst~ 
alinea van artikel 1 van het besluit-wet 
van 10 November 1945, inclien de krijgs
raad oorcleelt dat er geen gronden zijn 
om het aan beklaagde door het openbaar 
ministerie geclaan voorstel aan te nemen 

. de publieke vordering haar verder ver~ 
lOOl? heeft, i. e. dat ze, krachtens een 

, gebiedende wetsbepaling, v66r de krijgs
. raad wordt gebracht; 

Dat het openbaar ministerie echter, in 
afwijking van de beginselen van llet 
W etboek van strafvorclering, in ZIJn vor
deringicm de toepassing niet kan vragen 
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van sancties die zwaarder zouden zijn 
dan deze die het aan beklaagde had voor
gesteld; 

Overwegende ongetwijfeld dat de krijgs
raad, waarbij de publieke vordering al
dus door de wet wordt aanhangig ge
maakt, niet gebonden is door de vorcle
ringen van het openbaar ministerie; 

Maar overwegende dat, bij het militair 
gerechtshof, een zaak in hoger beroep 
slechts door een akte van hoger beroep 
aanhangig kan gemaakt worden ; 

Dat, daar het voorwerp cler schriftelijke 
vorderinge11 van het openbaar ministerie 
door de laatste alinea van artikel 1 van 
het besluit-wet van 10 November 1945 
wettelijk beperkt is, het voorwerp en de 
overdragende \1itwerking van zijn boger 
beroep eveneens beperkt zijn en, derhalve, 
ook de kennisneming door het militair 
gerechtshof noodzakelijk eveneens be
perkt is; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
weliswaar, ter rechtvaardiging van zijn 
clispositief aanvoert .dat artikel 1 van het 
besluit-wet van 10 November 1945 slechts 
de bevoegdheden van het openbaar minis
terie « in zijn rechterlijk ambt >> beperkt, 
en niet de bevoegdheden die hij in naam 
van cle uitvoerende macht uitoefent door 
de uitoefening van de publieke vordering 
cc en dat in alle gevallen het besluit-wet de 
beoordelingsmacht van het militair ge
rechtshof >> niet beperkt ; 

Overwegende, enerzijds, dat het arti
kel 1, waar het bepaalt dat cc de vorderin
gen van het openbaar mi:p.isterie niet mo
gen afwijken van de voorstellen die het ge
daan heeft >> hoofdzakelijk de schriftelijke 
vorderingen en vragen bedoelt van het 
openbaar ministerie en, derhalve, ook 
diens handelingen waardoor een eis bij de 
rechter aanhangig wordt gemaakt, zoals 
een akte van boger beroep ; 

Overwegende, anderzijds, dat de vraag 
welke het middel opwerpt, niet deze is 
van de cc beoordelingsmacht van het mili
tair gerechtshof >> in een geschil waarvan 
het kennis neemt, maar wel deze van de 
omvang van het hoger beroep van llet 
openbaar ministerie -en, derhalve, de om
vang van de aanhangigmaking zelf bij de 
rechter in hoger beroep; 

Overwegende clat het arrest eveneens 
ten onrechte artikel 2 van het besluit-wet 
van 10 November 1945 inroept, volgens het
welk de militaire rechtsmacht, zoncler een 
onclerscheid te maken tussen de krijgs
raad en het militair gerechtshof, (( ge
rechtigd is>> enkel de bij alimia 4 van 
artikel 1 voorziene straffen uit te spre
ken, wat, volgens het arrest, insluit dat 
het vrij blijft er van af te wijken; 

Overwegencle clat gezegcl artikel 2 geen 
enkele bepaling bevat cUe de overclragende 
uitwerking van de akte van hoger be-

roep van het openbaar ministerie, of de 
kennisneming er van door de rechter in 
boger beroep, regelt; 

Dat de opstellers van het besluit-wet 
door cleze tekst gewild hebben dat de 
rechtsmacht van wijzen de beklaagcle zou 
kunnen laten genieten van de verzachtirig 
cler straf, die door artikel 1 is voorzien, 
in alle gevallen waar ze gewettigd was, 
zelfs indien het openbaar ministerie het 
initiatief niet genomen heeft om aan be
klaagcle overeenkomstig artikel1 een voor
stel te doen ; 

Overwegende dat uit deze overwegingen 
blijkt clat het bestreclen arrest, waar bet 
op het hoger beroep van het openbaar 
ministerie een straf van vier maanclen ge
vangenis, L e. een straf die, zowel de aan 
verweerder door het openbaar ministerie 
voorgestelcle sancties overtreft, als de door 
de eerste rechter uitgesproken straf, de in 
het miclclel becloelcle bepaling geschonclen 
heeft; 

Om die reclenen, en beslissencle met ver
enigde kamers, verbreekt het bestreclen 
arrest; beveelt clat onderhavig arrest zal 
overgeschreven worden in. de registers van 
het militair gerechtshof en clat melding 
er van zal gemaakt worden op de kimt 
van de vernietigde beslissing; laat de kos
ten ten laste van de Staat; verwijst de 
zaak naar het militair gerechtshof an
ders saniengesteld clan het llof clat het 
bestreden arrest gewezen heeft en ilan 
het hof dat het arrest van 15 Januari 
1945 gewezen heeft, rechtscollege van ver
wijzing dat, krachtens artikel 2 der wet 
van 7 Juli 1865, zich zal gedragen naar de 
beslissing van het Hof van verbreking 
nopens het door het Hof beslecht rechts
punt. 

' 5 December 1947. - Verenigde .kamers. 
- Voo1·zitter, H. Soenens, eerste voorzit
ter. - VeTslaggeve1·, H. Fettweis. --,- Ge
lijlcluidende concl·usie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 8 December 1947. 

HOGER BEJROEP. - STRAFZAKEN. - VoN
ms VAN DE KRIJGSRAAD. - HOGER DEROEP 
INGESTELD DOOR BRIEF GERICHT AAN DE AUDI
TEUR-GENERAAL. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

Is niet ontvwMcelijlc he't hager beroep 
tegen een vonn·is van de lvrijgsTaad, in
gestelcl bij brief ge1'icht aan fle a~tdi
te~w-gene1'aal. (Besluit-wet van 27 Ja- · 
nuari 1916, art. 2, gewijzigd bij art. 1 
van het besluit-wet van 20 April 1917 
en bij de wet van 6 December 1938.) 
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(NEEFS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, gewezen op 18 September 1947 door 
het Militair Gerechtshof, zetelende te 
Antwerpen; 

Over het. enig middel tegen dit arrest 
gericht en afgeleid uit het feit dat aan
legger hoger beroep ingestelcl had per 
brief aan de Heer auditeur-generaal op 
23 April1947 tegen het vonnis van 18 April 
1947, dat hij per brief van 15 Juli ·1947 ge
schreven heeft aan de Heer griffier bij de 
Krijgsraad van Antwerpen om hem ken
nis te geven van clit beroep per brief en 
dat de heer griffier clit schrijven niet 
overgemaakt heeft aan de Heer aucliteur
generaal, en dat niettemin .het bestreden 
arrest het hoger beroep ongeldig verklaart, 
als wanneer noch een bestuurder van het 
gevang, noch een griffier bevoeg·d zijn om 
te beslissen of een hoger beroep , tarclief 
of onregelmatig is, maar alleen het mili
tair gerechtshof : 

Overwegende clat, luidens artikel 2 van 
het besluit-wet van 27 Januari 1916, ge
wijzigd door artikel 1 van het besluit
wet van 20 April 1917 en door het enig 
artikel van de wet van 6 December 1938, 
het hoger beroep van de veroorcleelcle, op 
straf van verval, ingestelcl moet worden 
bij verklaring ter griffie van de krijgs
raad; 

Dat uit geen enkel stuk van de rechts
pleging blijkt clat deze pleegvorm zou 
nageleefd zijn geweest, doch enkel clat 
aanlegger bij brief aan de Heer auditeur
generaal het inzicht uitgedrukt heeft ho
ger beroep in te clienen; zoclat aanlegger 
geen gelclig hoger beroep ingesteld heeft 
en dat het bestreclen arrest een juiste toe
passing heeft gemaakt van de wet ; 

Waaruit volgt dat het middel in rechte 
ongegroncl is ; 

Overwegende clat de andere midclelen 
uitsluitencl gericht zijn tegen het vonnis 
van de krijgsraacl del. 18 April 1947 ; clat, 
vreemcl zijncle aan het bestreclen arrest, 
zij n:let ontvankelijk .zijn; 

En overwegende, voor het overige, dat 
de bestrecleri beslissing werd gevelcl op een 
rechtspleging waarin de substantH\le of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werclen nageleefcl en dat 
zij overeenkomstig de wet is ; 

Om clie redenen, en zonder een nieuwe 
memorie van aanlegger in acht te nemen, 
claar zij te laat werd neergelegd, verwerpt 
de voorziening; veroordeelt aanlegger tot 
de kosten. 

.8 December 1947. - 26 kamer. - foor
zttte1·, H. Wouters, raadsheer waarne
mencl voorzitter. - Verslaggeve1·, H. de 

Olippele.. Gelijkl~ticlencle concl~tsie, 
H. Rogei· .Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. 

2e KAMER. - 8 December 1947. 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - 1\t[IDDEL GENOMEN UIT DE 
ONWETTELI.TKHEID VAN EEN HUISZOEKING. 
VEROORDELING UITSLUI'£END OP ANDERE ELE
MENTEN STEUNEND. - GEilREK AAN BELANG. 
- MID DEL NIET-ONTV ANKELIJK. 

2° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE REOHTER OVER DE GROND. -
STRAFZAKEN. - DRAAGWIJD'l'E VAN DE VER
KLARINGEN EN GETUIGENISSEN. - SOUVE
REINE BEOORDELING. 

1° Is niet ontvanlcelijk bij geb1:elc aan be
lnng, het miclclel genomen ·Ltit cle onwet
telijlche·icl vnn een httiszoelC'ing, clan 
wctnneer cle ve1·oonleling witsl~titencl 
op anclere bewijselementen stennt (1). 

2° De 1·echter over cle gmncl beoonleelt 
so~tve1·eht cle cl1·nagwi.iclte vnn cle ve1·
kla1·ingen Vltn lle belclaayclen en vcm cle 
get·ttigen (2). 

(VAN HAMME, T. BEHEER v;~N ~'INANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestrellen 
arrest, gewezen door het Hof van beroep 
te Gent de 19 September 1947 ; 

Over het eerste miclclel, schencling van. 
artikelen 97 van de Grondwet, 10 enll van 
de wet van 29 Augustus 1919, en van de 
besluiten del. 1 en 5 Mei 19'!4, doorclat : 
a) de controleurs der ravitaillering, inge
steld bij besluit van cle . secretar~s-gene-

. raal tijclens de bezetting, in de opsom
ming van voormelcl artikel 11 niet begre
pen zijn; b) de besluiten van Mei 1944, 
hierboven vermelcl, de contrOlediensten 
nietig verklaren, alsook de benoemingen 
zelf cler controleurs, claar de secretaris
sen-generaal buiten, de perken van hun be
voegdheicl zijn getreclen : 

Overwegencle clat het bestreden arrest 
verklaart dat de materialiteit cler fei
ten bevestigd wordt in het proces-verbaal 
uitgaancle van . de aangestelden cler dou
anen en accijnzen op datum van 6 Ja
nuari 1944; dat de plichtigheid van be-

(1) Verbr., 10 October 1939 (Bull. en PAsrc .•. 
1939, I, 411) en nota 4; 18 November 1940 
(ibid., 1940, I, 298); 2:1. Jnni 1946 (An·. Yerb1·., 
1946, blz. 246; Bull. en PAsrc., 1946, I, 266). 

(2) Verbr., 26 Mei 1944 (Bull. en PAsrc., 
1944, I, 359) en nota 2; 3 Novemb'er 1947 
(zie hoge1·, biz. 343; Bull. en PAsrc., 1947, I, 
454). 
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klaagde spruit uit de verklaringen afge, 
legd tijdens het voormiderzoek ingesteld 
door het beheer en door de bekentenis 
van beklaagde ter terechtzitting van 
7 :M:ei 1946; · 

Dat, aldus, het hof van b.eroep zijn ar
rest uitsluitend steunt op de vaststellin
gen gedaan door de aangestelden van het 
beheer en ojJ de verklaringen, zowel van 
de op de terechtzitting gehoorde getu.igen, 
als van de beklaagde; 

Dat het middel,. van belang ontbloot, 
clerllalve niet ontvankelijk is ; 

Over het tweede middel, schending van 
artikel· 239 der wet van 26 Augustus 1922 
en van de andere wetsbepalingen die bet 
inleveren van bet bewijs in strafzaken 
regelen, doordat bet bestreden arrest 
~teunt op deducties welke de verbalisant 
lleeft gemaakt, en aan de verklaringen, 
gedaan door nanlegger op de terechtzit
ting van het hof, een draagwijdte .toekent 
welke zij niet hebben : 

Overwegende 'dat bet hof van beroep, 
zijn overtuiging steunend op de verkla
ringen gedaan tijdens. het vooronderzoek 
door bet beheer en de bekentenissen van 
nanlegger op de terechtzitting del. 7 JVIei 
1946 van de correctionele rechtbank, niets 
anders heeft gedaan dun van zijn sou
vereine beoordelingsmacht een gebruik te 
maken dat aan de bevoegdheid vnu het 
Hof van verbreking ontsnapt; 

Over het derde middel, schending der 
wet, doordat het arrest is gesteund op een 
nietige en onwettige huiszoeking, gedaan 
door onwettelijk aangestelde controleurs : 

Overwegende clat, nit de antwoorden 
gegeven op de eerste twee middelen volgt, 
dat het derde middel feitelijke grondslag 
mist; . . 

Overwegende, bovendien, dat de substan
tHlle of op straf van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen werden nageleefd 
en dat de beslissing overeenkomstig' de 
wet is; . 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; vel'oordeelt aanlegger in de kosten. 

8 December 1947. - 28 kamer. - Voo1·
zitte1·, H. Wouters, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Si
mon.- Gelijlcl~tidende conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat-generanl. 

2e KAMER. - 8 December 1947. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - PROCES-VER!lAAL VAN DE 
TERECHTZITTING. 0NDERTEKENING VAN 
IEDER BLAD OF BLADZIJDE DOOR DE VOORZIT
TER EN DOOR DE GRIFFIER. - NIET VOOR
GESCHREVEN FORMALITEIT. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - PROCES-VER!lAAL VAN DE TE-

RECHTZITTING. PROCES-VERBAAL VER-
SCHILLENDE BLADEN OMV A'fTENJlE. - PROCES
VERBAAL DAT EEN GEHEEL UITMAAKT. -
HANilTEKENINGEN VAN DE VOORZITTER EN VAN 
DE GRIFFIER SLECHTS ONDERAAN DE LAATSTE 
JlLADZIJDE AANGEBRACHT. - GELDIGHEID. 

3° VONNISSEN EJN ARRESTEJN. 
STRAFZAKEN. - TOT ZICH TREKKEN VAN DE 
ZAAK.' - GEEN VERPLICHTING ARTIKEL 215 
VAN RET WETBOEK VAN STRAFVORDERING TE 
VERMELDEN. 

1° Geen enlcele wetsbepaling sclwijft op 
st1·at vw1~ 'ndetiuheid voo1· dat e'llc bl!ad 
of ellce bladzijde van het proces-ver
baal van de terechtzitting doo1· de voo7'
zitter en doo1· de grijfie1· zo~t onderte
lcend wonlen (1). (Wetboek van straf
vordering, artt. 155 en 189; wet van 
1 Mei 1849, art. 10.) 

2° 1s uelcz.iu het pmc0s-ve1·baal van de 
te1·echtzitUnu ve1·schiUende blaclen om
vattende, waa1·van · alleen de · laatste 
bladzijde de handtelceningen van ·de 
voorzitte1· en van de g1'ijfier ve1·toont, 
indien, wegens de matedele voo1·stelling 
van z·ijn verschillende elementen, dit 
]Jroces-ve1·baal voo1·Jcomt als een geheel 
~titmalcend. 

3° Geen enlcel wettelijlce bepaling schrijft · 
roo~r da.t het wrrest, waalrbij de nick
tel' in hager beroep de zaalc tot zich 
trelct, a1·tilcel 215 vw1~ het TVEltboelc van 
strafvonle1'i11g moet vennelden (2). 

(STRAETMANS, T. JANSSEN.) 

ARREST. 

HEJT HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest gewezen, de 2 October 1947 door 
bet Militair Gerechtshof, zetelende te 
Luik; · 

I. Aangaande de beslissing over de pu
blieke vordering ; 

Over het eerste middel, schending van 
artikelen 96 en 97 van de Gronclwet, 76, 78, 
155, 189, 190, 210 en 211 van het Wetboek 
van strafvorclering, 10 der wet· van 1 Mei 
1849,. doordat het bestreden arrest steunt 
op getuigenissen die vermeld zijn op af
zonclerlijke en losse bladen, welke bij 
de zittingblaclen werclen gevoegd, alhoe
wel zij dpor de voorzitter en door de grif
fier noch goedgekeurd noch getekend zijn, 
en dat hun bijvoeging en hun aantal niet 
in het zittingblad is vermeld : 

Overwegencle clat, als antwoord op aan-

(1) N opens de bepaling van artikel 76 van 
het Wetboek van strafvordering, zie verbt·., 
26 September 1904 (Bull. en PAsrc., 1904, I, 
348). 

(2) Verbr., 21 Augustus 1947 (zie hager, 
biz. 267; Bu/, en PASIC., 1947, I, 346). 
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legsters conclusies, het aangevallen arrest 
constateert : 1° dat de processen-verbaal 
der zittingen del. 4 en 27 December 1946 
van de krijgsraad bestaan, het eerste nit 
vier dubbele bladen, het tweede nit vier 
dubbele bladen en een enkel blacl; 2° clat, 
voor ieder van die processen-verbaal, een 
club bel blacl, bestaande uit vier bladzijden, 
de gewone vermeldingen inhouclt betref
fencle het inleiclen van de vervolgingen 
v66r cle krijgsraacl met inbegrip van de 
vermeli:Ung cler eedafiegging van de getui
gen en op de laatste bladzij de de vermel
clingen betreffencle de laatste verrichtingen 
van cle krijgsraad; 3° clat de overige bla
den of bladzijclen, welke gemunmercl zijn, 
de volgorcle der getuigen door een num
mertal aanduiden; 4° clat de door arti
kelen 155 en 189 van het W etboek van 
strafvordering voorgeschreven aantekenin
gen in het oorspronkelijke bij de proces
stukken zijn gevoegd; 

Overwegende clat geen enkele wetsbepa
ling op straf van nietigbeid voorschrijft 
(lat iecler blad of blaclzijde van het zit
tingblacl zal onclertekencl worden door 
de voorzitter en door de griffier ; 

Dat, derhalve, bet bestreclen arrest nit 
vorenstaande feiten heeft kunnen afleiden, 
zoncler de in het mi(ldel aangegeven wets
bepalingen te . schenden, dat de gecriti
seercle zittingblaclen, alhoewel zij cle bij
voegi:ug van tussenbladen of hun aantal 
niet vermelclen, een geheel uitmaken, 
waarvan de authenticiteit gewaarborgd is 
door de hancltekeningen van de voorzitter 
en de griffier, voorkomende oncleraan de 
laatste bladzijde van iecler van bewuste 
processen-verbaal; 

Over het tweecle middel, schencling van 
artikelen 96, 97 van de Grondwet, 153, 154, 

'155, 189, 190, 210 en 215 van het Wetboek 
van strafvordering· en schending van de 
rechten der verclecliging, cloordat het be
streclen arrest bet vonnis van de eerste 
rechter te niet doet, de zaak tot zich 
trekt en « naar bescheiclen )) oordeelt die 
niet aan tegenspraak onderworpen wer
clen : 

Overwegende dat het militair gerechts
hof naar bescheiclen vonnist (W etboek 
van rechtspleging voor het .leger te laude 
del. 20 Juli 1814, art. 234, besluit-wet van 
27 J anuari 1916) ; 

Dat, blijkens de vermeldingen van bet 
bestreclen arrest en van de zittingbladen, 
na het beroepen vonnis te niet gedaan te 
hebben wegens niet herstelcl verzuim van 
vormen op straf van nietigheid voorge
scbreven, bet militair gerechtshof, met 
inachtneming van de elementen van het 
'dossier, ter uitsluiting echter. van de door 
twee getuigen onregelmatig geclane ver
klaringen, uitspraak heeft geclaan over 
de zaak zelf ; 

Overwegende dat de elementen, waarop 
het hof zijn overtuiging steunt, deel uit-

maken van de bundel clie ter inzage van· 
aanlegster en van haar raadslieden werd 
neergelegd ; 

Dat deze laatste ze hebben kunnen be
spreken tijdens de spreekbeurten; 

Dat, alclus, bet eerste onderdeel van het 
middel in rechte faalt en het tweede on
dercleel feitelijke grondslag mist; 

Over het derde miclclel, schending van 
artikelen 96 en 97 van de Grondwet, 215 en 
195 van het Wetboek van strafvorclering, 
doordat het bestreden arrest : 1° de zaak 
tot zich trekt, zonder melding te maken 
van de wetsbepalingen die het tot zich 
trekken toelaten of voorschrijven; 2° in 
zijn beschikkend gedeelte, de feiten niet 
vermeldt waaraan de beklaagde schuldig 
wercl verklaard en waarvoor zij gestraft 
wercl: 

Overwegende, wat betreft bet eerste on
clerdeel van bet middel, dat in strafzaken 
de wetsbepalingen die door het vonnis of 
arrest van veroorcleling worden toegepast. 
maar die, zoals artikel 215 van het Wet
boek van strafvorclering, bet misdrijf niet 
omschrijven · noch enige straf voorzien, 
niet moeten aangeduid worden; 

Dat bet onclerdeel in rechte faalt; 
Overwegende, aangaande het tweede 

onderdeel van bet middel, dat in zi.in be
weegTedenen het bestreden arrest de fei
ten aangeeft waaraan aanlegster, naar 
's hofs oorcleel, zich , schuldig heeft ge
maakt; 

Dat, in zijn beschikkend gedeelte, bet 
bestreden arrest de beklaagde schuldig 
verklaart aan de feiten, zoals deze in de 
beweegredenen van het aangevallen arrest 
zijn omschreven ; 

Dat, derhalve, bewust onclerdeel van bet 
middel feit~lijke grondslag mist; 

Over bet viercle midclel, schencling· van 
artikelen 96 en 97 van de Grondwet en van 
artikel 118bis van het Strafwetboek, door
dat het bestreden arrest, in cle beweegre
denen, de kwalificering van de eerste dag
vaarding (Strafwetboek, art. 113) wijzigt 
in die van artikel 118Ns van het Straf
wetboek, zonder in de beweegredenen het
zi.i in de beschikkingen te vermelden 
waar, hoe en wanneer beklaagde «met 
kwaacl opzet )) of << wetens 's ·vijands poli
tiek zou hebben gecliend of de getrouw
heid cler burgers aan 't wankelen zou 
hebben gebracht )) en dat, aldus, het voor
handen zijn van al de bestanddelen van 
het misdrijf niet is geconsta teerd : 

Overwegencle dat het a.angevallen ar
rest, in zijn beweegredenen, vaststelt : 
1 o dat de in het micldel bedoelde feiten 
werden gepleegd te Vroenhoven of elders 
in en buiten het Rijk, de ene tussen10 Mei 
1940 en 30 Januari 1943, de andere tussen 
deze laatste datum en September 1944; 
2° dat de beklaagde 's vijands politiek en 
plannen in de hand heeft gewerkt « met 
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kwaad opzet, tot 30 Januari 1943, en na
dien wetens ll ; 

Dat, mitsdien, het bestreden arrest, clat, 
bij gebreke van conclusies desaangaande, 
de plaatsen waar en de data waarop 
de feiten werden gepleegd, niet nader 
moest bepalen, het bestaan heeft geconsta
teercl van al de constitutieve elementen 
van ~le misdaacl voorzien door arti
kel 118bis van het Strafwetboek; zoals 
dit gewijzigd werd, eerst door de wet van 
19 Juli 1934, artikel 1, en daarna door het 
besluit-wet van' 17 December 1942; 

Dat, dienvolgens, het middel feitelijke 
gronclslag mist ; 

Overwegencle, bovendien, dat de sub
stantiille of op straf van nietigheid voorge-
schreven rechtsvormen werden nageleefd 
en dat de beslissing overeenkomstig de 
wet is; 

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

Overwegende clat aanlegster tot staving 
van haar voorziening geen enkel middel 
inroept en clat het Hof er van ambtswege 
geen opwerpt ; 

Om die reclenen, verwerpt de ·voorzie
ning; verwijst aanlegster in de kosten. 

8 December 1947. - 2" kamer. - Vom·
z'itte1·, H. Wouters, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Si
mon.- Gelijlchticlende conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal. 

2• KAMIIJR. - 8 December 1947. 

1° WET EN KONINKLIJK BESLUIT. 
-- VASTSTELLING, IN DE INLEIDING VAN RET 
BESLUIT, DAT ER OVER DOOR DE MINIS'l'ERRAAD 
BERAADSLAAGD WERD. ~ DRAAGWIJD'l'E. 

2° WET EN KONINKLIJK BESLUIT. 
- BESLUIT WAAROVER DOOR DE MINISTER
RAAD MOET BERAADSLAAGD WORDEN, - V AS'l'
STELLING VAN DEZE BERAADSLAGING IN DE IN
LEIDING VAN RET BESLUI'l'. - VOLDOENDE, 
VASTSTELLING. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - VER
BEURDVERKLARING VAN EEN MATERIEEL IN 
ZIJN GEREEL. - GEEN CONCLUSIES. - GEEN 
VERPLICHTING VOOR DE RECHTER NADER DE 
VERBEUR.DI'ERKLAARDE VOORWERPEN AAN TE 
DUIDEN, 

4° VONNISSEN EN ARRESTEN.- S'rBAF
ZAKEN. - VERHOOR VAN VERSCHILLENDE GE
TUIGEN TIJDENS VERSCHILLENDE ZITTINGEN. -
EEN ENKEL PROCES-VER.BAAL VOOR ALLE ZIT
TINGEN, - l\fELDING VAN DE EED VAN DE GE
TUIGEN BOVENAAN DIT PROCES-VER.BAAL. -

VER.llR., 1947. - 26 

VOLDOEND BEWIJS VAN RET VER.VULLEN VAN 
DEZE FORMALITEIT DOOR. ALLE GETUIGEN. 

5° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - Bun.GER.LIJKE VORDERING. 
- MIDDEL GERICHT TEGEN EEN BESLISSING 
VREEMD AAN DE ElSER, - NIE'l'-ONTVANKE
LIJKREID, 

6° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STR.AFZAKEN. - MIDDEL DAT EEN VERGIS
SING VAN HE'l' ARREST INROEPT, ZONDER UIT
WERKSEL OP RE'r BESCHIKKEND GEDEEL'I'E. 
- VERWERPING. 

1° De vaststelling, in cle inleiding van een 
besluit, dat er over cloor de rn·in·isterraacl 
beraadslaagcl we1·cl, volstaat orn te be~ 
tv'ijzen clat de ministers, rlie op rlit 

· ogenblilc in cle rnogelijlcheid ve1'7ceerden 
om bijeen te lcornen, aan cle beraaclsla
ging hebben cleelgenomen (1). 

2° Wannee·r, voor cle· gelcl-igheid van een 
besl·uit, vereist wo1·clt clat e·r ove·r cloor 
de rrvinisteJTaacl zat! beraaclslaagd wo1·- · 
clen, spn!it het bewijs dat deze bemad
slag·ing heeft plaats gehacl, volcloe_ncle 
voo1·t wit cle vaststelling die er van in 
cle inle·icl·ing van het besluit gedaan 
wonlt (2). 

3° Het arrest, clat cle verbem·dve?·lclaring 
van een mate1'ieel in zijn geheel vast
stelt, rnoet, bij ontstenten·is van con
clt!sies, cle lijst niet oprnalcen van cle 
voo1·we1·pen die clit materieel t!itmalcen. 

4° Wanneer de 1·echtsrnacht van wijzen 
aan het ve1·hoor van 1Je1·schillende ge
tuigen · ve1·schillencle zittingen gewijd 
heeft, d·ie het voorwerp van een enlcel 
proces-verbaal hebben t!itgernaalct, gelclt 
de melcl·ing van het afleggen van de wet
tel-ijlce eecl doo1· cle getu·igen, cUe boven
aan clit p1'0ces-ve1·baal gemaalct wo1·clt, 
voo1· al cle erin aangetelcende gett!ige
nissen (3). 

5° Is niet ontvanlcel-ij lc, het rn·iclclel dat een 
besl-issing bestrijclt clie vreerncl is aan 
cle e·ise1· in ver1J1·elcing (4). 

6° Een ve1·gissing, cl·ie in cle inleiding van 
het best?-eclen an·est voo-rlcornt en zon
cle1' t!itwe1'7csel is op het beschilclcencl 
gecleelte, lean geen annleidi.ng geven tot 
verbrelcing (5). 

(1) Zi·e verbr., 3 Juni 1946 (An·. T'e•·b•·., 
1946, biz. 211; Bull. en PASIC., 1946, I, 229, 
en nota 2). 

(2) Zie verbr., 28 Juni 1943 (Bull. en PAsrc., 
1943, I, 273). 

(3) Sic verbr., 14 April 1947 (Bull. en PAsrc., 
1947, I, 146) en nota 1. 

(4) Sic ·verbr., 5 Maart 1940 (Bull. en PAsrc., 
1940, I, 70) en nota 2. 

(5) Sic verbr., 2 December 1946 (A•·•·. Ye1·b1·., 
1946, biz. 423; Bttll. en PAsiC., 1946, I, 456, 
en nota 1). 



(DE VRIEZE, T. BEHEER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

BElT HOF ; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 27 Maart 1947 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

I. Wat de beslissing betreft gewezen op 
de publieke vordering : 

Over het tweede micldel, schending van 
artikei 1 der wet del. 20 l\1aart 1945, van 
artikelen 2 en 4 van het besluit-wet del. 
20 September 1945, 123 van het Strafwet
boek en 97 van cle Grondwet, doorclat het 
bestreclen arrest de rechtsgelcUgheicl aan

.neemt v,un het besluit-wet del. 20 Sep
tember 1~45, dan wanneer dat besluit-wet 
niet het _ voorwerp is geweest van be
raadslagirig door al de in raad vergaclercle 
ministers : 

Overweg(mcle dat geen enkele wetsbe
paling vooNichi'ijft dat de besluiten, waar
over door cle in raad vergaderde ministers 

· wercl beraadslaagd, door al de ministers 
moeten beraadslaagd worden; dat de vast
stelling van de beraadslaging in de aan
llef van llet . besluit volstaat om deze te 
bewijzen; dat die vaststelling niet nood
zakelijk de deelneming veronderstelt aan 
de beraadslaging van al de in functie 
zijnde ministei:s, docll enkel de deelne
ming van de ministers die, op dat ogen
blik, in de mogelijklleicl waren te verga' 
deren; 

Dat het midcl{C\1 in rechte niet opgaat; 
Over het vierde micldel, schending van 

artikel 42 van li'et Strafwetboek en van 
artikel 97 van d~ Grondwet, doordat llet 
arrest niet wettelijk gemotiveerd is : 
eerste onderdeel, 6mdat llet llet bestnan 
niet lleeft vastgestelc1 van de voor cle ver
beurdverklaring vereiste voorwaarden; 
tweede ondel:deel, omdat het de verbeurcl
verklaarcle voorwerpen niet lleeft be
]Jaalcl : 

Overwegencle clat artikel 42 van het 
Strafwetboek met de zaak geen verbancl 
lleeft; dat, volgens artikel 123qttinqtties 
van llet Strafwetboek, cle verbeurdver
klaring cle regel is van zodra cle voorwer
pen gecUend llebben tot het plegen van het 
misclrijf; 

Overwegencle clat llet vonnis, waarvan 
de beschikkingen op dat punt door .het 
arrest eenvouclig worden bekrachtigd, uit
clrukkelijk llet bestaan van cUt element 
vaststelt; 

Overwegende, anclerzijds, dat, bij ont
stentenis van conclusies, het arrest de 
lijst niet moest vaststellen van de voor
werpen die het verbeurclverklaarcl mate
rieel in zijn geheel uitmaken; 

Dat het midclel niet gegroncl is ; 
Over llet vijfde miclclel, schencling van 

nrtikel 155 van het W etboek van straf
vorclering en 1319 van het Burgerlijk 
Wetboek, doorclat het arrest steunt op de 

getnigenissen afgelegcl ter op 6 Novem
ber 1945 door de krijgsraad gehouden te
rechtzitting, clan wanneer niet vastgestelcl 
is clat de getuigen op cUe terechtzitting 
de voorgeschreven eed hebben afgelegcl : 

Overwegencle dat een enkel proces-ver
baal wercl i opgesteld voor de terechtzit
tingen van 5, 6 en 7 November 1945; dat 
dit proces-verbaal, authentiek gemaakt 
door de handtekening van de .voorzitter 
en van cle griffier, vermeldt clat al de in 
de loop van deze drie terechtzittingen ge
lloorde getuigen de eed llebben afgelegcl, 
waarvan het de woorden aanhaalt, welke 
deze zijn van artikelen 317 van het Wet
hoek van strafvorclering, met daarbij de 
aanroeping van de Godheicl; 

Dat llet middel in feite niet opgaat ; 
Over het zescle micldel, schending van 

artikelen 123te1' van het Strafwetboek en 
97 van de Grondwet, doordat het arrest het 
verweermidclel niet beantwoordt, verweer
micldel hieruit afgeleicl clat aileen aan de 
Staat kon worden toegekencl de door aan
legger ontvangen vergelcling, clan wanneer 
llet bedrag van cleze vergelcling, in onder
llavig geval, niet overeenstemt met het 
zakencijfer, zoals cUt laatste blijkt uit de 
uitgangsfacturen : 

Overwegencle clat het arrest vaststelt 
dat de eerste rechter de vergelclingen, 
welke eigendom van de Schatkist dienen 
verklaarcl, berekencl heeft volgens « vast
staancle gegevens Jl ; dat llet, aldus, ver
wijst naar de opgave van. de verschillende 
sommen welke, volgens de vaststellingen 
van de eerste rechter, de vergelding heb
ben uitgemaakt van aanleggers bedrij
viglleid; 

Dat het mid del in feite niet opgaat; 
II. Wat de beslissing betreft gewezen 

op de burgerlijke vorclering van de Bel-
giselle Staat : ' 

Over het eerste miclclel, schending van 
artikel 1 van het besluit-wet del. 23 Au
gustus 1944, van artikel- 6 van het besluit
wet del. 12 Januari 1945 en van artikel 97 
van de Gronclwet, doordat de burgerlijke 
vorclering ontvankelijk wercl verklaard te
gen de naamloze vennootschap « M.-J. et 

'L. De Vriese Jl, clan wanneer de Dienst 
van llet Sequester 'in de zaak niet betrok
ken was, en over het clerde middel, schen
cling van artikel 97 van de Gronclwet, van 
de wet del. 20 Juli 1814, van de wet del. 
15 Juni ~899 (Wetboek van strafrechtsple
ging . voor het leger), van de wet del. 
25 Juni 1921, artikelen 2 en 5 van het be
sluit-wet del. 26 Mei 1944, van artikelen 186 
en 187 van het Wetboek van strafvorde
ring en van artikelen 149 en 150 van het 
vVetboek van burgerlijke rechtspleging, 
doo"rclat het arrest de naamloze vennoot
schap (( M.-.T. et L. De Vriese Jl burgerlijk 
verantwoorclelijk heeft verklaard bij een 
veroordeling welke het arrest op . tegen
spraak gewezen heeft, dan wanneer, ge-
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zegde vennootschap, daar ze verstek heeft 
geclaan, beroofd is geweest van het recht 
verzet te doen : 

Overwegende dat de naamloze vennoot
schap << M.-J. et L. De Yriese Jl in deze 
aanleg geen partij is, daar geen voorzie
ning· wercl ingesteld, noch door haar, noch 
tegen haar, en dat aanlegger niet bevoegd 
is om de tegen haar gewezen beslissing 
te bestrijden; · 

Dat de middelen niet ontvankelijk zijn; 
Over het zevencle micldel, schending van 

artikelen 1382 en 1384 van het Burgerlijk 
Wetboek en van artikel 97 van de Grond
wet, doordat : eerste onderdeel, het arrest 
ten onrechte vermeldt dat Leon De Yriese 
veroordeeld werd tot . een vergoeding van 
5 millioen frank jegens de Belgische Staat, 
clan wanneer de door de eerste rechter uit
gesproken straf slechts 500.000 frank be
droeg, eri, tweede onderdeel, het arrest de 
conclusies niet beantwoordt van aanlegger, 
die staande hield dat het bestaan van een 
schade niet bewezen was ten laste van de 
naamloze vennootschap << M.-J. et L. De 
Yriese Jl : 

Overwegende dat de vergissing in de 
aanhef van het arrest geen invloed heeft 

1 op de beslissing; dat het arrest, in zijn 
beschikkend gedeelte, zich beperkt tot de 
bevestiging van de door de eerste rech
ter uitgesproken veroordeling, welke vol
gens het beroepen vonnis 500.000 frank be-
draagt; . 

Dat het middel, in zijn eerste onderdeel, 
niet gegrond is ; 

Overwegende.- dat het middel, in zijn 
tweede onderdeel, aan het arrest verwijt 
dat het de veroordeling tot schadevergoe
ding jegens de burgerlijke partij niet 
rechtvaardigt, veroordeling uitgesJ)roken 
tegen de naamloze vennootschap << M.-J. 
et L. De Yriese JJ ; 

Overwegende dat de. naamloze vennoot
schap, waarover het gaat, in de zaak niet 
betrokken is, en dat aanlegger niet be
voegd is om het arrest, wat haar betreft, 
te bestrijden; 

Dat het middel, in zijn tweede onder
deer, dus niet ontvankelijk is ; 

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

8 December 1947. - 26 kamer. ~ Voor
zUte1·, H.- Wouters, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve·rslarJgever, H. de 
Oocqueau des Mottes. - Gelijlclu.idende 
concl~t.sie, H. Roger Janssens de Bist
hoven, advocaat-generaal. 

2" KAMmR. - 8 December 1947. 

YRUOH'l'AFDRIJYING. - POGING TOT 
VRUOHTAFDRIJYING GEPLEEGD OP EEN VROUW 
DIE DAARIN HEEFT TOEGES'fEMD. - NIE'l' 
STRAFBAAR, 

De paging tot vntchtafdrijving, gepleegd 
OJJ een vmu.w die daa1·in heeft toege
stemd, is niet stmtbaa1· (1). (Strafwet
boek, art. 350 en 53; Grondwet, art. 9.) 

(BOLSSENS EN SOHIRRIS.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 Augustus 1947 gewezen door 
het Hof van 'beroep te Gent; 

I. Aangaande de voorziening van eerste 
aanlegster, Bertha Bolssens : 

Over het enig middel, ambtshalve opge
worpen, afgeleid nit de schending van 
artikel 9 van de Grondwet, artikelen 350 
en 53 van· het Strafwetboek : 

Overwegende dat aanlegster door de 
raadkanier verwezen werd naar de .eerste 
rechter en door deze veroordeeld werd 
om <<de vruchtafdrijving veroorzaakt te 
hebben van Y. C. A., die daarin heeft toe
gestemd JJ (Strafwetboek, art. 350) ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
verklaart clat enkel bewezen is de po
gin:g van dergelijke vruchtafdrijving en 
het aanlegster nit dien hoofde veroordeelt 
tot twee jaar gevangenisstraf; 

Overwegen:de, echter, dat de bij arti
kel 350 van het Strafwetboek omschreven 
vruchtafdrijving strafbaar is met een 
gevangzitting van twee tot vijf jaar, 't zij 
een correctionele straf, en dat, luidens 
artikel 53 van het Strafwetboek, de wet 
bepaalt, in welke gevallen en met welke 
straffen, de pogingen tot wanbedrijf straf
baar zijn; 

Dat geen enkele wetsbepaling bepaalt 
da t de poging tot de vruchtafdrijving om
schreven bij artikel 350 van het ·strafwet- · 
boek strafbaar is ; 

Waaruit volgt dat het arrest de in het 
middel aangehaalde wetsbepalingen heeft 
geschonden; 

II. Aangaande de voorziening van 
tweede aanlegger, Johannes Schirris 

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

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
beslissing doch enkel in zover zij eerste 
aanlegster, Bertha Bolssens, veroordeelt; 
verwerpt de voorziening van tweede aan
legger, Johannes Schirris; beveelt dat on
derhavig arrest zal overgeschreven wor
den in de registers van het Hof van 
beroep te Gent en_ dat melcling er van zal 
gemaakt worden op de kant van de ge-

(1) Deze paging is strafbaar wanneer de 
dader een van de personen is opgesomd in ar
tikel 353 (verbr., 18 Juni 1883, Bull. en PAsrc., 
1883, I, 281). 
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cleeltelijk te niet gedane beslissing; laat 
de helft cler kqsten ten laste van de 
Staat ; . veroordeelt tweede aanlegger tot 
de andere helft; verwijst de zaak, alzo 
beperkt, naar het Hof van beroep te 
Brussel. 

8 December 1947. - 2• kamer. ~ Voo1'
zitteT, H. Wouters, raadsheer waarne
mend voorzitter. - VeTslnggeveT, H. de 
Clil1Pele. Gelijlcluidende concl~tsie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, aclvo
caat-generaal. 

2• KAMER. - 8 December 1947. 

1 o MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN 
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIG
HEI.D vAN DE STAAT. - VERVOER, 
VOOR REKENING VAN DE VIJAND, VAN WEHK
WEIGEHAARS. - LEVERING VAN HULP IN 
MANNEN AAN DE VIJAND. 

2° MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN 
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIG
HEID VAN DE STAAT. - VERVOER 
VAN ZAKEN BEDOELD BIJ AHTIKEL 115, § 2, 
1o, 2o EN So, VAN RET STRAFWETBOEK. ~ 
VERSCHAFFING VAN HULP AAN DE VIJAND, 
ZELFS INDIEN DE ZAKEN REEDS VROEGER DOOR 
DE VIJAND WAREN INBESLAGGENOl\ffiN. 

1 o 111 ctftlct een levedng ~tit vnn 7Htlp in 
nutnnOJi Qftn de vijnnfl, minstens nls 
t~tssenpe1·soon, het veTvoeT, vom· Telce
ning vnn fle v·ijancl, van werlcweige
ntaTs. (Strafwetboek, art. 115, § 2, 1°.) 

2° Mnalct een lever-ing uit van hulp aan 
fle v·ijanfl, het ve1·voeT, vooT Telcening 
van fle vijnncl, van zalcen befloelfl b'ij 
ct?'tilcel 115, § 2, Jo, 2° en 3°, V(tn het 
8tTafwetboelc, al WftTen fleze zctlcen 
Teefls vmege1· floo?' fle vijftnfl in beslng 
,qenomen (1). (Strafwetboek, art. 115, 
§ 2, 4°.) 

(PIERRE, T. BELGISCHE STAAT EN CONSOORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, gewezen door het Militair ge
rechtshof, zetelende te Antwerpen, op 
7 Mei 1947; 

I. Aangaancle de beslissing op de pu
blieke vordering : 

Over het eerste middel tot cassatie, 
schencling van artikel 115 van het Straf
wetboek, doordat het bestreden arrest be
slist dat eiser, als tussenpersoon, hulp in 
mannen aan de vijand heeft verschaft, al
hoewel het vaststelt dat eisers tussen-

(1) Vergel. verbr., 7 Juli 1947 (zie hoger, 
blz. 248; B11U. en PAsrc., 1947, I, 322). 

komst zich er toe beperkte reeds door de 
vijalld aangehoudene J oden en arbeids
onwilligen te vervoeren : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
bewezen verklaart dat aanlegger, niet 
alleen Joclen, maar ook talrijke arbeids
onwilligen heeft vervoerd, die door de 
vijand aangehouden werden met het oog
merk om ze verplicht te werk te stellen; 

Dat het aangekla'agd arrest claaraan 
toevoegt dat, zelfs indien moest aange
nomen worden dat het geenszins in 
's vijands becloeling lag de Joden aan het 
werk te stellen, in alle gevallen zou vast
staan dat aanlegger door het vervoeren 
van arbeiclsonwilligen, mannen ter be
schikking van de vijancl heeft gesteld en, 
aldus, minstens als tussenpersoon, aan de 
vijand hulp in mannen heeft verschaft, 
in de zin die aan die :woorden is gehecht 
door de eerste aline a. van § 2 van arti
kel 115 der Strafwetboek; 

Overwegende dat tekst noch strekking 
van artkel 115, § 2, van het Strafwetboek 
cle enge interpretatie rechtvaardigen die 
in het micldel wordt voorgesteld, inter
pretatie naar dewelke artikel 115, § 2 
(besluit-wet van 25 Mei 1945, art. 1) 
slechts van toepassing is op hem die man
nen voor de vijand heeft geronseld; 

Dat, aldus, het middel ongegroncl is; 
Over de overige middelen samenge

voegcl, luidencle als volgt : 
Het tweede miclclel tot cassatie, in 

hoofclorcle : n) schencling van artikel 115, 
§ 2, van het Strafwetboek (besluit-wet van 
25 Mei 1945, art. 1), meer bepaalclelijk 
van alinea's S en 4 van die wetsbepaling; 
b) schending van artikel 115bis, 4°, door
dat het bestreden arrest clit artikel van 
toepassing heeft geacht, allloewel het niet 
vaststelcle dat eisers handelingen zich 
voorgedaan hadden in de voorwaarden 
voorzien in het so van deze wetsbepalin
gen; in bijkomende orcle, schending van 
artikel. 97 van de Grondwet, 1S19, 1S20 
van het Burgerlijk Wetboek; 

Het derde middel tot cassatie, schending 
van artikel 118bis van het Strafwetboek, 
zoals het gewijzigd werd door artikel S 
der besluit-wet vall 17 December 1942; 

Het viercle middel tot cassatie, schell
ding van artikel 97 van de Grondwet en 
van artikelen 2 en 4 van het besluit-wet 
van 10 Januari 1941 : 

Overwegende dat, voor zover het aange
vallen arrest aanlegger veroordeelt tot 
een enkele straf andere clan de toekenntng 
aan de Schatkist van de som van 
4.785.2S9 fr. 87, bedrag van de bedrijvig
heicl van de schuldige, en hem in de kos
ten verwijst, bewuste middelen niet ont
vankelijk zijn ; 

Dat; inclerdaad, zelfs al werclen clie 
middelen gegrond bevonden, zij slechts 
zouclen kunnen leiden tot de verbreking 
van de beschikking waarbij het militair 
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gerechtshof voormelde som eigendom ver
klaart van de Schatkist; 

Dat, immers, de overige beschikkingen 
van het arrest gerechtvaardigd zouden 
blijven door de ten laste van aanlegger 
bewezen verklaarde misdaad van hulp
verschalffing in soldaten en mannen aan 
de vijand; , 

Overwegende, ten aanzien van het ge
deelte van !let dispositief van het arrest, 
waarbij de som van 4.785.239 fr. 87 c. 
eigendom van de Schatkist wordt ver
klaard, dat !let bestreden arrest colll3ta
teert dat, tussen 12 October 1942 en 4 Sep
tember 1944, aanlegger zeer _talrijke mobi
lieren, meestal aan Joden toehorende, door 
zijn we~·kvolk en op zijn wagens heeft 
laten opladen, vervoeren en lossen op 
plaatsen welke de Duitsers hem aange
duid hadden, en dat clie verrichtingen hem 
een gezamenlijke som van 4.785.239 fr. 87 
hebben opgebracht; 

Overwegende dat het verslag aan de 
Regent, dat het besluit-wet van 25 Mei 
1945 voorafgaat, uitdrukkelijk vermeldt 
dat !let voor 's vijands rekening vervoe
ren van de in de eerste clrie alinea's van 
artikel 115, § 2, opgesomde goederen, een 
bedrijvigheid uitmaakt clie door de laat
ste alinea van voormelde wetsbepaling 
strafbaar is gesteld; 

Dat noch 1i.it de geest, noch nit de be
woordingen van artikel 115, § 2, alinea 4, 
van het Strafwetboek blijkt dat het ver
voer van de in de eerste drie alinea's van 
voormelcl artikel vermelde zaken niet 
strafbaar is wanneer het geschieclt ·na de 
inbeslagname van die goederen door de 
vijanden van de Staat : 

Overwegende, meer bepaaldelijk met 
betrekking tot het tweede onderdeel van 
!let tweede middel, da t de ondernemer 
van vervoer onder de toepassing valt van 
artikel 115, § 2, alinea 4, wanneer hij, in 
!let bezet gebied, zijn bedrijvigheid ten 
dienste stelt van de vijanden van. de Staat, 
ten einde voor hun rekening, de in de ali
nea's, 1, 2 en 3 van bovenbedoeld artikel 
vermelde voorwerpen te verzamelen; dat 
de wet geenszins vereist dat de ten laste 
gelegde feiten zich zouden voorgedaan 
hebben in de bij alinea 3 voorziene voor
waarden; 

Dat, dientengevolge, nit de feiten welke 
!let, bij een souvereine beoordeling, vast- · 
staand verklaart, het bestreden arrest 
wettelijk, en zonder enige wetsbepaling te 
schenden, heeft kunnen- afieiclen dat de 
feiten bepaald sub litt. a der betichting 
bewezen zijn, dat zij door de wet straf
baar zijn gesteld en aan de burgerlijke 
partij schade hebben berokkend en het 
bedrag van de waarde van beklaagdes 
bedrijvigheid, belopende 4.785.239 fr. 87, 
eigendom van de Schatkist heeft kunnen 
verklaren; 

Overwegende, bovendien; dat de sub-

stantH~le of op straf van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen werden nageleefd 
en dat de beslissing overeenkomstig de 
wet is; 

II. Aangaande de beslissing over de 
vorderingen van de burgerlijke partijen : 

Overwegende dat geen bijzonder mid
del worclt aangevoerd en dat het Hof er 
geen nmbtshal:ve opwerpt; 

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

8 December 1947. - 2< kamer. - Voor
zitter, H. W Ollters, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaygeve1·, 
H. Simon. - GelijlcMticlencle conclusie, 
H. Oolard, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 8 December 1947. 

MISDADEN EN W ANBEJDRIJVEN TE
GEJN DE UITWENDIGE VEILIGHEID 
VAN DE STAAT. - BELGISOHE ZIEKEN
VERPLEEGSTER DIE EEN VRIJWILLIGE VER
BINTENIS BIJ RET DUITSE •RODE KRUIS 
HEEFT AANGEGAAN. - lNBREUK OP ARTI
KEL 113 VAN HE'l' STRA~'WETBOEK. - VOOR
WAARDEN. 

Pleegt inbre1tk op nrUlcel 113 van het 
Strctjwetboelc, nangev1tlrl rlOO!' het be
sl1tit-wet van 17 December 1942, cle Bel
rri.sche zielcenverpleegster rlie, een 1!'/"'ij
wilUge verbintenis bij het Duitse Rode 
Kntis aangegnnn hebbencle, bij rle sani
tnim forrnnUes van rlit larttste een ar
beiclst_aalc heeft vermtlrl, rlie no1·manl 
op rle cliensten van het Du.itse lege1· 
ntstte, zonrle1· rlat hact!" befl!·ijv·igheicl 
rloo1· vereisten vnn rnenslievenrle aanl 
gerechtvaarrligcl wns (1). 

(HOREMANS.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 September 1947 gewezen door 
het Militair Gerechtshof, zetelende te 
Brnssel; 

Over het enig middel, schending van 
artikelen 113 en 115 van het Strafwet
boek en van het besluit-wet van 17 De
cember _1942, doordat het bestreden ar
rest beslist dat aanlegster, als verpleeg
ster van het Duitse Rode Kruis, taken 
van cc arbeid )) zou verricht hebben die 
normaal op het Duits leger rusten, als 
wanneer dergelijke ccarbeid )) geen mili-

(1) Zie verbr., 18 November 1946 (A•·•·. 
Ve1·b•·., 1946, biz. 385; Bull. en PASIC., 1946, 
I, 420). 



-406 

taire arbeicl is en, in iecler geval, geen ar
beicl is die meclebelpt in bet oorlogsstre
ven van de vij and : 

Overwegencle clat bet bestreden arrest 
vaststelt clat aanlegster een vrijwillige 
verbintenis bij het Duitse Rode Kruis 
beeft aangegaan; clat zij clienst geclaan 
!weft bij sanitaire formaties in Duitslancl 
en te Praag; clat zij bekent zicb niet uit 
icleaal iri het Duitse Ieger te hebben inge
lijfcl; clat de forma tie, waartoe zij enige 
tijd behoorcle, een zuiver militaire clienst 
moet geweest zijn ; 

Overwegencle clat, nit cleze vaststellin-. 
gen, het bestreclen arrest terecht afgeleicl 
heeft dat aanlegster zich niet bevoncl in 
een der gevallen voorzien bij het verclrag 
van Geneve van 27 Ji1li 1929, goedgekeurcl 
door de Belgische wet van 17 Maart 1932; 

Dnt het de recbter over de grond toe
hehoorcle souverein te beoorclelen of de 
banclelingen van eiseres gerechtvaarcligcl 
waren door vereisten van humanitaire 1 

aarcl, ofwel of ze het karakt~r bekleecl
den van een taak van werk cl1e normaal 
op het Duitse Ieger op of dezes cliensten · 
rustte, cUt is een arbeid, verricht onder 
het gezag van de vijand en van aarcl het 
vijandelijk Ieger in zijn oorlogsstreven te 
helpen; 

Waaruit volgt dat het midclel niet kan 
aangenomen worden ; 

En overwegende, voor het overige, · dat 
de substantiio\le of op straf van nietigheicl 
voorgeschreven rechtsvormen werclen na
geleefcl en clat de beslissing overeenkom-
Rtig de wet is ; . 

Om cUe redenen, verwerpt de yoorzle
ning; veroordeelt aanlegster tot de kosten. 

8 December 1947. - 2" kamer. - Voor 
zUteT, H. W m1ters, raadsheer waarnp
mencle voorzitter. - Ve1·slauueve;·, H. de 
Olippele. Gelijlclwiclende oonolusie, 
H. ·Roger Janssens de Bisthoven, aclvo
caat-generaal. 

1e KAMER. - ll December 1947. 

l\HLITAIRE OPEISING. VERVOER-
]I;!IDDEL IN OORLOGSTIJD OPGEEIST. - 0P
·EISINGEN VOOR DR-INGENDE EN TIJDELIJKE 
BEHOE~'TEN. ~ VERVOERMIDDEL VOOR EEN GE
VAARLIJK GEBRUIK BESTEMD. - 0MSTANDIG
HEID DIE NIET BEWIJST DAT DE OPEISING GEEN 
OPEISING IN HUUR IS. 

De omstandighei(l dat (le rniUtaiTe ove;·
. he·id, die in ooTlo.qstijd een ve;-voe·l'mid

del voo;· dr·ingen(le en tij(lelijlce behoof
ten opgeeist heejt, dit ve;·voe;·middel 
voo;· een geV(tai"lijlc gebntilc bestemcl 
heejt, bewijst ;viet dat (le. ope·ising (le 
e·iuen(lom betrof en niet enlcel het ue
b;·u,i],; van het ve·l'voe;·miclclel {1). (Wet 
van 12 Mei 1927, art. 23.) 

(BELGISCHE STAAT, '1'. GRISMER.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreclen 
vonnis cle 30 October 1946 gewezen door 
de Re~htbank van eerste aanleg te Ver
viers; 

Over het tweede miclclel, scllencling van 
artikelen 97 van de Gronclwet, 141 en 142 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
vorclering, 1 tot·13 er. in begrepen, en. 23 
cler" wet van 12 Mei 1927 op de militaire 
opeisingen, cloorclat het bestreclen vonnis 
beslist heeft clat « inclien de opstelling 
vim het bescheicl van opeising een precair 
houderschap schijnt te becloelen, ·de voor
waarclen waarin cle vrachtwagen van hou
cler veranclercle het inzicht cloen blijken 
het voorwerp te gebruiken tot een cloel 
welk zijn vernieling, zoniet zeker, al
tllans heel waarschijnlijk maakte ll, clan 
wanneer cle wet van 12 Mei 1927 alle ge
varen ten laste van de eigenaar legt, be
halve cleze welke door cle schulcl van de 
opeiser zijn ontstaan, wat in oas1t zeker 
bet geval niet is ; clan wanneer ook met 
zijri beslissing te recbtvaarcligen, zoa 1s 
llet vonnis bet deed, door de enkele om
stancligheicl van het gebruik cli:tt van de 
opgeeiste vrachtwagen wercl gedaan, ge
bruik welk de vernieling, zoniet zeker, al
thans heel waarschijnlijk maakte, het be
strede:h vonnis zijn beslissing in strij c1 
met het recht heeft gemotiveerd, wat met 
een gebrek aan reclenen gelijkstaat; dan 
wanneer ook moet worden verstaan clat 
de opeising in gebruik aan de Staat niet 
verbieclt het opgeeist voorwerp aan de 
oorlogsrisico's bloot te stellen : 

Overwegencle clat nit de stukken van 
de rechtspleging, rege1matig overgelegd, 
blijkt clat, op 10 Mei 1940, de kapite.in die 
het bevel voercle over de 4e compagme van 
het 3e regiment van de Ardenese jagers, 
een vrachtwagen Chevrolet .heeft opgeeist 
welke aan de verweercler toebehoorde ; 
dat het bevel van opeising vermeldt dat 
deze gedaan is << voor dringende en mo
mentele behoeften ll, maar dat clit voer
tuig enkele dagen daarna door een bom
barc1ement werd vernield en, derhalve, 
niet kon teruggegeven worden ; 

Overwegende dat, na · erkend te · hebben 
dat de opstelling · van het bescheidJ afge
leverd a an de verweerder door de mili
t:aire overheid, « een precair houclerschap 
schijnt te bedoelen ll, het be~t:ede~ v~nnis 
niettemin beslist dat cle opeiSmg m eigen
clom geschieclde, beweegreden hieruit af
geleicl dat de vrachtwagen onmidclelli.ik 
onder het vuur van de vijancl wercl ge-

(1) Verbr., 17 April 1947 (zie hager, blz. 125; 
Bull. en PASIC., 1947, I, 161) en nota's 1 en 2 
onder dit arrest. 
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stuurcl; clot clit gebruik de vernieling van 
het voertuig·, zoniet zeker, althans hoogst 
waarschijnlijk maakte, en clat, gelet op 
deze omstancligheclen, de aanlegger van 
een inzicht van beschikking had cloen 
blijken, hetwelk een werkelijk voornemen 
van teruggave uitsloot; 

Overwegencle dat, met zijn beslissing 
alzo te motiveren, de rechter over de 
grond het wettelijk begrip van de op
eising in huur heeft miskend, zoals dit 
begrip uit artikel 23 der wet van 12 Mei 

.1927 op de militaire opeisingen voort' 
vloeit; 

Overwegende dat deze bepaling, onder 
andere, voor doel heeft de verplichtingeii 
van de militaire overheid. vast te stellen 
aangaande de beschadigingen en verlie
zen van de gebouwen en roerende voor
werpen waarvan het gebruik tijdelijk 
werd opgeeist ; 

Dat daarin niet wordt gezegd dat deze 
verplichtingen zouden verschillend zijn 
volgens de graad van ernst of van het 
nakend karakter der gevaren waaraan 
de opeisende overheid er toe zou knnnen 
gebracht worden de opgeeiste voorwerpen 
bloot te stellen ; · 

Dat, in het bijzonder, het gebruik clat 
de militaire commandant in ca.w moeRt 
maken van de vrachtwagen van verweer
der, ~ hoe gevaarlijk clit gebruik ook ge
weest zij, - toch niet van nard was om 
het karakter van de opeising te wijzigen ; 

Overwegencle clat, om zich te hebben 
laten leiden in zijn beslissii.ig door be
weegredenen welke het wettelijk begrip 
van de opeising in huur miskennen, het 
bestreclen vonnis de in het miclclel be
cloelcle bepalingen heeft geschonclen en, 
inzomlerheid, artikel 23. cler wet van 
12 Mei 1927; 

Om die reclenen, verbreekt het _ bestre
den vonnis; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de regis- 1 

ters van de Rechtbalik van eerste aanleg 
te Verviers en clat melding er van zal ge
maakt worden op de kant van de vernie
tigde beslissing; veroordeelt de verweer
der tot de kosten; verwijst de zaak naar 
de Hechtbank van eerste nanleg te Hoei, 
zetelende in hoger beroep. 

11 December 1947. - 16 kamer. - VooT
zUte1·, H. Soenens, eerste voorzitter. -
Ve·rslaggever, H. Oonnart. - Gel-ijlcltti
rlen(le conclu.s·ie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. -
PleUe1·s, HH. Resteau en Van Leynseele. 

lc KAMER. - II December 1947. 

1° HUUR. - Hurs. - WETSBEPALINGEN 
BETREFFENDE · DE OPZEGGINGSTERMIJNEN. 
BEPALINGEN NIET VAN OPENBARE ORDE. 

2° JVIIDDELEN TOT VERBREKING. -
RURGERLIJKE ZAKEN. - 0PZEGGING .DOOR 
DE VERRUURDER VAN EEN RUIS. - MIDDEL 
IDERUIT GENOMEN DAT DE OPZEGGING VOOR 
EEN VROEGERE DATUM GEGEVEN WERD DAN 
DEZE VASTGESTELD BIJ ARTIKELEN 1736, 1738 
EN 1759 VAN RET BURGERLIJK WETBOEK. -

, JVliDDEL DAT NIET VOOR DE EERS'l'E MAAL VOOR 
RET ROF-KAN OPGEWORPEN WORDEN. 

1° De bepal-ingen van arti-lcelen 1736, .1738 
en 1759 van het Burge1·lijlc Wetboelc 
bekeffe-itrle de tennijnen van opzegg·ing 
inzalce httishtttt1" z·ijn niet van open
bare o1·de. 

2° Kan niet voor de ee1·ste maal v661" het 
Hot -. opgewo1·pen woT-den, het mid!lel 
hiern-it genomen dat een opzegg·ing cloor 
de veThttwrde1· van een lmis voo1· een 
vroegere (latttm gegeven wenl d(tn deze 
bepaald bij artilcelen .1736, 1738 en 1759 
van het Bu1·ge·rl-ijlc Wetboelc. 

(VAN DER- DONOK, T. N. V. ((EDITION 
UNIVERSELLE >>.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, cle 13 Juli 1946 gewezen door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het bestreden vonnis blijkt dat, vol
gens geregistreerde · huurovereenkomst 
van 4 Maart -1942, de aanlegger een on
roet·end goed gelegen , te Brussel, Konink 
lijkestraat, 61, van de verweerster in huur 
hield; dat cleze huurovereenkomst ·van 
rechtswege op 1 September 1944 ·moest 
eindigen, maar dat de aanlegger op deze 
datum in het bezit van het gehuurd on
roerend goecl wercl gelaten, en dat de ver
weerster slechts haar inzicht een eincle te 
stellen aan deze verhuring te kennen gaf 
door de opzegging welke ze aan de aan
legger op 28 September :).944 betekencle ; 

Overwegencle clat, in hoger beroep sta
tuerende op de . aanvraag tot verlenging 
door de huurder irigediencl, het bestreden 
vonnis deze eis niet gegroncl verklaarde, 
de 011zegging bekrachtigcle, cloch besliste 
clat deze slechts uttwerksel kon hebben 
op 31 Augustus 1945, clan wanneer, volgens 
het verzoek tot verlenging, die opzegging 
voor de 1 October 1944 werd gegeven, of 
clesvoorkomencl voor 31 December 1944; 

Over 1let eerste middel, schending van 
artikel 97 der Grondwet, cloorclat het be
streclen vonnis geen eiikele aancluiding 
geeft aangaancle de duur van de opzeg
ging, welke het vaststelt als op 28 Sep
tember 1944 geglo'wen te zijn geweest, 
doordat llet Hof, dienvolgens, in. de onmo
gelijkheid verkeert zijn contr6le nit te 
oefenen en te zeggen of de rechter, al clan 
niet, de wettelijke voorschriften en de 
gebruiken inzake huuropzegging heeft 
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nageleefcl; dat claaruit volgt dat het be
streden vonnis naar de zin van de wet 
niet gemotiveerd is : 

Overwegencle dat, in tegenstelling met 
wat beweercl worclt in de voorziening, het 
bestreclen vonnis cc de duur van de gege
ven opzegging ll volcloencle heeft gemoti
veerd, met vast te stellen dat de aanleg
ger de plaatsen betrok, sedert 1 September 
1944, krachtens stilzwijgende inhuring ; 
dat de lmurovereenkomst als voorwerp 
had een onroerencl goed gehuurd voor het 
uitoefenen van een handel; dat de beta
ling per clrie maanden geschiedde, en dat, 
met het oog op het plaatselijk gebruik te 
Brussel, de opzegging slechL'l op 31 Au
gustus 1945 uitwerksel kon hebben; 

Dat het middel, dus, in feite niet op
gaat; 

Over het tweede micldel, schending van 
artikelen 1134, 1159, 1736, 1738 en 1759 
van het Burgerlijk W etboek, en 97 van cle 
Gronclwet, doordat het bestreden vonnis 
een huuropzegging gelclig heeft verklaarcl 
voor een andere datum dan deze waar
voor cle opzegging werd gedaan; doordat, 
om clit te doen, het vonnis een opzegging 
als geldig heeft beschouwd clie, gedaan 
voor een datum waarop de verweerster 
in cassatie het recht niet had de huur
overeenkomst te doen eindigen, zonder ge
volg moest blijven; dat zodoende, ile 
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, 
in hef bestreden vonnis, zijn beslissing in 
de plaats heeft gesteld van de toestem
ming welke, luidens de in het miclrlel 
bedoelde wetsartikelen, moet uitgaan van 
de partijen in zake; doordat het vonnis 
geen enkel reden opgeeft welk deze inde
plaatsstelling zou rechtvaarcligen; door
clat het, dienvolgens, de in het middel be
doelcle wetsbepalingen heeft geschonden : 

Aangaancle het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, noch ilit het bestre

clen vonnis, noch nit de bij de voorziening 
gehechte stukken blijkt dat de aanlegger 
voor de rechter over de grond zou 
staande gehouden hebben clat de opzeg
ging nietig was omdat ze door de verhuur
ster gedaan wercl voor een datum vroe
ger dan deze waarop de opzegging wette
lijk uitwerksel kon hebben; 

Dat de beiJalingen van artikelen 1736, 
1738 en '1759 van het Burgerlijk Wetboek, 
waarop clit onderdeel van het middel 
steunt, niet de openbare orde aanbelan
gen; 

Waarnit volgt clat hun schending voor 
de eerste maal v66r het Hof niet kan in
geroepen worden ; 

Aangaande het tweede owlerdeel : 
Overwegende dat, in de veronderstel

ling dat, zoals de. aanlegger het beweert, 
de rechter de macht niet zou hebben om 
de datum te wijzigen waarvoor een op
zegging, zelfs 'geldig, gegeven werd, de 

aangevoerde onwettelijkheid voor hem· 
geen enkel bezwaar oplevert ; 

Dat de aanlegger, daar hij een verlen
ging van huur aangevraagd had, geen be
lang heeft om het vonnis te critiseren in 
zover het de opzegging door de verhuurster 
gedaan geldig heeft verklaard, niet op de 
datum door deze vastgesteld, maar op 
een latere datum; 

Dat het middel, in elk van zijn oncler
clelen, niet ontvankelijk is ; 

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

11 December 1947. - 1e kamer. - Voor
z'itte·l', H. Soenens, eerste voorzitter. -
Ve1·slcwgeve1·, H. Oonnart. - Gelijkhti
dende concl1tsie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, eerste advocaat-generaal. 
Ple'ite1·, H. Collette. 

te KAMER. - II December 1947. 

1° WET EN KONINKLIJK BJ<JSLUIT. 
- TEU.UGWER.KENDE KRACHT. - INTEHPRE
'fER-ENDE BESOHIKKING. - TOEPASSELIJK 
OP DE FElTEN DOOR DE GEiNTERPRETEERDE 
BESCHIKRING BEHEEU.ST. - TOEPASSING DIE 
GEEN AFWIJKING UITMAAKT v;tN DE REGEL VAN 
DE NIET-TEU.UGWEU.KENDE KRACHT VAN DE 
WETTEN. 

2° ARBEIDSONGEVAL. - BESLUIT-WET 
VAN 13 DECEMBER 1945. - INTERPRETATIE 
VAN ARTIKEL 1 VAN HET BESLUIT VAN 24 DE
CEMBER 1941. --,- BEPALING DIE BINNEN HET 
KADER VALT VAN DE WETTEN VAN 7 SEP
TEMBEH 1939 EN 14 DECEMBER 1944. 

1 o De toepnssing vnn een inte1·preterencle 
wetsbepnlin,q op teiten clie hctct1' belcencl
mctking voo1·ctfgctctn, cloch door de rJe
intertweteenle wetsbepnling beheerst 
worden, mctctlct geen uitzondering 1tit op 
de regel dctt cle wetten ,qeen tent,qwe1'
kende kmcht hebben (1). 

2° A 1'tilwl 9 van het beslttit-wet vnn 13 De
cem be?· 1945, clctt n1·tilcel 1 ve1'7clctct1't vnn 
het . besl1tit vnn 24 Decen~ber 1941 be
t?·ettende de vergoeclin,q van cle schncle 
voo1·tspnl!itencle uit ongevnllen clie zich 

· op de we,q vnn het we1·Tc voonloen, vctlt 
b'innen het kctde1· vnn de wetten vnn 
7 Septembe1· 1939 en 14 Decembe1· 1944, 

(1) Verbr., 21 Januari 1935 (Bull.--en PAsrc., 
1935, I, 122); 13 November 1944 en 5 Februari 
1945 (Ar1·. Ve1·b•·., 1945, blz. 30 en 97; Bull. 
en PAsrc., 1945, I, 25 en 107); 15 Januari en 
14 Maart 1946 (1i1·r. Verb1·., 1946, blz. 22 en 
105; B1tll. en PASIC., 1946, I, 25 en 104). 
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die ctan de Koning b·ttitengewone mach
ten toekennen (1). 

. (LALOY, T. N. V. PERFECTA.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, cle 4 Juli 1946 gewezen door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Doornik, 
zetelencle in hoger beroep ; 

Over het eerste middel, schending van 
artikelen 9 van het besluit-wet van 13 De
cember 1945 betreffende de vergoeding 
der schacle voortspruitende uit ongevallen 
die zich op de weg naar of van het werk 
voordoen, artikel 1 der wet van 7 Septem
ber 1939 waarbij aan de Koning buitenge
wone machten worden toegekend, arti
kel 6 der wet van 14 December 1944 tot 
aanvulling van de wet van 7 September 
1939 waarbij aan de Koning buitengewone 
machten worden toegekend, en artikel 97 
van de Gronclwet, doorclat het ba'ltreden 
vonnis weigert . artikel 9 van het besluit 
van de Regent del. 13 December 1945 toe te 
passen onder voorwendsel dat, in zover 
het geldt als tekst met uitleggend karak
ter van artikel 1 van het besluit van 
24 December 1941, cUt artikel 9 het kacler 
cler bnitengewone machten, aan de Koning 
toegekencl door de wetten van 7 Septem
ber 1939 en 14 December 1944, te buiten 
gaat en, clienvolgens, onwettelijk is ; clan 
wanneer de voormelde wetten op de bui
tengewone machten aan de Koning de 
macht toekennen om de wetgeving betref
fende de sociale verzekeringen, daarin 
begrepen de werkongevallen, te wijzigen 
of aan te vullen, en n joTtio1'i om de tek
sten betreffende gezegde wetgeving te 
interpreteren : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het bestreden vonnis blijkt dat, op 
10 Januari 1945, Laloy, aan het station 
van Leuze aangekomen na het reglemen
taire uur van vertrek van de trein welke 
hij moest nemen om zich naar zijn. wer k 
te begeven, wijl de trein op clit ogenblik 
nog stationneerde, trachtte er langs de 

(1) Raadpl. verbr. 14 Maart, 11 Juli en 
10 October 1946 (A1'1·. T'e?·ln·., 1946, biz. 105, 
273 en 329; Bull. en PAsrc., 1946, I, 104, 300 
en 357). 

Omtrent de vraag, of de besluiten tijdens 
de bezetting genom en door de secretarissen
generaal van de ministeries, welk ook hun 
voorwerp weze, handelingen zijn van de uit
voerende macht, zie verbr., 3 November 1941 
(A1'1·. T'e1'b1•., 1941, blz. 227; Bull: en PAsrc., 
1941, I, 407), 27 Januari 1943 (A1'1'. Ym·b1·., 
1943, biz. 14; Bull. en PAsrc., 1943, I, 32); 
12 Juni 1944 (Bull. en PAsrc., 1944,, I, 388) en 
19 Februari 1945 (A1·r. T'e1-b1·., 1945, biz. 111; 
Bull. en PAsiC., 1945, I, 122). 

verkeerde zijcle in te sttlppen, en dat deze 
gedraging aanleicling gaf tot het ongeval 
waarvan hij het slachtoffer werd; 

Overwegende dat de wet van 14 Decem
ber 1944 tot aanvulling van de wet van 
7 September 1939 waarbij aan de Koning 
buitengewone machten worden toegekend, 
in haar artikel 6 beschikt dat deze mach
ten clege~e begrijpen van wijziging of aan
vulling, onder andere, van de wetgeving 
betreffende de sociale verzekeringen, de 
arbeidsongevallen daarin begrepen; 

Overwegende dat, steunende op gezegcl 
artikel 6, het artikel 9 van het konink
lijk besluit van 13 December 1945 vermeldt 
dat artikel 1 van het besluit van 24 De
cember 1941, betreffende de vergoeding 
der schade voortspruitende uit ongevallen 
die zich op de weg naar of van het werk 
voordoen, moet uitgelegd worden overeen
komstig zijn artikel 2; 

Overwegende, enerzijds, dat vermits 
een interpreterende bepaling een geheel 
uitmaakt met de uitgelegde bepaling, deze 
aangezien wordt als van meet af aan de· 
zin gehad te hebben welke de verklarende 
beschikking bepaalt, welke diem:olgens 
geen terugwerkend karakter bezit; 

Overwegende, anderzijds, dat het be- -
sluit van 24 December 1941, uiteraard, 
een daad van de uitvoerende macht uit
maakte en niet van de wetgevende macht; 
dat het besluit-wet van 5 Mei 1944 met 
hetzelfde tijdelijk geldig te verklaren 
niet het kantkter van een wet er aan kon 
noch heeft willen erkennen, maar aan 
hetzelfde tijdelijk << dezelfcle verplichtencle 
kracht als deze van een wet )) heeft willen 
toekennen; dat het bestreden vonnis zich 
dus ten onrechte beroept op artikel 28 van 
de Grondwet, volgens hetwelk een bin
dende uitlegging van de wetten alleen 
door de wetgevende macht kan ·gegeven 
worden; 

Overwegende dat uit deze beschouwin
gen volgt dat, met, oin Laloy van zijn 
vordering af te wijzen, hierop te steunen 
dat artikel 9 van het besluit-wet van 
13 December 1945 met terugwerkende 
kracht artikel 1 van het · besluit van 
24 December 1941 verklaart, en hierop 
dat deze bepaling (( zich geenszins uit
strekte tot de macht om aan deze wetge
ving een bindende uitlegging te geven )), 
't is te . zeggen aan artikel 1 van voor
meld besluit van 24 December 1941, het 
bestreden vonnis deze bepalingen heeft 
geschonden ; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
Ol) het tweede middel, verbreekt het be· 
streden vonnis; beveelt dat onderhavig 
arrest zal overgeschreven worden in de 
registers van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Doornik en dat melding er van 
zal gemaakt worden op de kant van de 
vernietigde beslissing; veroordeelt de ver-
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weerster tot de kosten; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van eerste aanleg te 
Bergen, zetelende in hoger beroep. 

11 December 1947. - 16 kamer. - Voor
zitter, H. Soenens, eerste voorzitter. -
Verslnggeve·r, H. Lambinet. - Gelijlc
l·wiclencle conclttsie, H. Raoul Hayoit ·de 
'J'ermicourt, eerste· advocaat-generaal. -
Ple-ite1·s, HH. Van Leynseele en Van Ryn. 

2" KAMER. - 15 December 1947. 

1° MISD.ADEN EN W.ANBEDRIJVElN 
TEGEN DE UITWElNDIGE VEILIG
HEID V .AN DE STAAT. - .AANGIFTE 
AAN DE VIJAND. - ]\IIOET NIE'l' NOODZAKELIJK 

. HECH'l'S'l'REEKS AAN EEN ME'l' DE UITOEI<'ENING 
VAN DE VERVOLGINGEN GELASTE VIJANDELI.JKE · 
OVERHEID GEDAAN WORDEN. 

2o lVIISD.ADEN EJN W .ANBEDRIJVElN 
TEGEN DE. UITWENDIGEl VEJILIG
HEJID V .AN DE STAAT. - KWAADWIL
LIGE AANGIF'l'E AAN DE VIJAND. - KWAAD 
Ol'ZE'l'. - BEGRIP. 

1 o Om straj'bcat1' te zi.in, moet cle nnngifte 
aan ae vijnnfl niet 1·echtstreelcs geclaan 
wonlen nan een vijwnclelijlr.e ovm·heirl 
met het u.itoefenen vct-n rle ve?·volgingen 
of opsporingen gelast; het volstaut flat 
z·ij aan een ugent vcm cle vijancl geclaan 
wonlt (1). (Strafwetboek, art. 121bis.) 

2o De lcwcuulwillige nwngifte acm rle 
vijanrl is rle anngifte clie ann cle vijcmcl 
geclactn wonlt met het in.zicht . om aun 
een ancle·r schacle te berolvlcenen,· e1· 
wonlt nochtnns niet ve1·e·ist cla.t cle·l'[te
Ujlv opzet u-it een pe·rsoonlijlc v-ijancUg
he-iclsrJevoel vnn cle cutnrJeve·r jegens het 
slnchtoffer vcm cle cumg·ifte zott voo?·t
sp·r·n-iten (2) . 

(CHAN'l'RAINE, 'l'. LEMEUNIER.) 

ARREST (3). 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 .April 1947 gewezen door het 
Militair Gerechtshof, zetelende te Brussel ; 

. Over het eerste midclel, schencling van 
artikel 1 van het besluit-wet van 8 .April 

(1) Verbr., 16 Apl'il 1945 (A1·r. Ye1'b1·., 1945, 
biz. 132; Bull. en PASIC., 1945, l, 144). 

(2) Ra>J.dpl. 15 Maart 1921 (Bull. en PASIC., 
1921, I, -291) ; 10 Februari 1920 (ibid., 1920, I, 
56). Zie in Bull. en PASIO., 1947, I, 539, het 
arrest van zelfd·e datum in zake Peeters tegen 
de Belgische Staat. 

(3) Een eerste arrest werd in deze zaak 
geveld de 4 November 19·16 (Bull. on PAsiC., 
19461 I, <t06). 

1917 (oucl art. 121bis van het Strafwet
boek) : eerste onclerdeel, cloordat het be
streclen arrest beslist dat er, in onclerha>ig 
geval, aangifte is, clan wannee;r opdat er 
aangifte zij in de zin van de strafwet, 
llet niet volcloende is iets aan een dercle 
kenbaar te maken, zelfs op onvoorzichtige 
wijze, cloch integendeel vereist is dat de 
bedoelde feiten ter kennis werden ge
bracht van een politie- of gerechtelijke 
overheid, bevoegd om vervolgingen in te 
stellen ; tweede onderdeel, doorda t het ar
rest in hoofde van aanlegger het bestaan 
van een bijzomler opzet erkend heeft om 
reden van de door en door anti-nationale 
en pro-Duitse gevoelens waarmecle -hij be
zield was, dan wanneer het door bedoeld 
besluit-wet vereiste kwaacl opzet slechts 
kan voortspruiten uit persoonlijke vijan
digheidgevoelens van de aangeV'er jegens 
de aangegevene : 

.Aangaande het eerste onclerdeel : 
Overwegende dat artikel 1 van het be

sluit-wet van 6 .April 1917 de toepassing 
der straffen clie het .voorziet niet afhan
kelijk maakt van de voorwaarde dat lle 
kwaadwillige aangifte rechtstreeks aan 
een vijanclelijke overheid, gelast met de 
uitoefening der vervolgingen of opsporin
gen, gedaan zou worden; clat het vol
doencle is dat ze namelijk aan een agent 
van de vijancl gedaan woi.'dt; 

Overwegende clat uit het arrest blijkt 
dat Keutgen, aan wie cle aangifte door 
aanlegger gedaan werd, een agent van de 

. vijancl was en clat aanlegger cliens hoe
claniglleid van << politischer Leiter)) kende; 

.Aangaande het tweecle onclerdeel : 
Overwegende dat het besluit-wet van 

8 .April 1917 degene straft, die, met een 
kwaad opzet, door het aanklagen van een 
werkelijk of ingebeelcl feit, om het even 
welke persoon heeft blootgesteld aan op
zoekingen, vet·volgingen of gestrengheclen 
vanwege de vijand; 

Dat het bij clit artikel bedoelcl kwaad 
opzet het opzet is om iemand te schaden; 
dat cle aangever gehancleld moet hebben 
met het inzicht om aan een ander wecler
rechtelijke schade te berokkenen; 

Maar overwegencle dat, in strijd met 
wat het miclclel aanvoert, de wet niet ver
eist dat dergelijk inzicht uit een persoon
lijk vijandigheidsgevoel van de aangever 
jegens het slachtoffer van de aangifte zou 
voortspruiten ; 

Dat het micldel, in elk zijner onclercle
len, in rechte niet opgaat; 

Over het tweecle miclclel, schencling van 
artikelen 70 en 71 van het Strafwetboek, 
lloordat llet arrest beslist dat aanlegger, 

_ waar llij v66r de Rechtbank te .Aken de 
door de kinderen van de burgerlijke par
tijen uitgesproken woorden herhaalcl 
heeft, gellandeld 11eeft zonder rechtvaar
cliging en zoncler clwang, clan wanneer 
cleze llancleling door een feitelijke over-



-411 

heicl werd bevolen en aanlegger onder de 
zedelijke dwang stond van de eed cUe hij 
had moeten afieggen : 

Overwegende dat het dispositief van het 
arrest wettelijk gerechtvaarcUgd wordt 
door de vaststelling van de kwaaclwillige 
aangifte, geclaan door aanlegger aan 
Keutgen, vooraleer v66r de Duitse recht
bank te verschijnen ; 

Dat . de beweegredenen van het arrest 
betreffende cleze verschijning, dienvolgens, 
overboclig zijn en dat het micldel, gericht 
tegen deze beweegredC:men, niet ontvan
kelijk is; 

Over bet dercle middel, schencling van 
artikel 97 van de Grondwet en van artike
ien 1317 tot 1320 van het Burgerlijk Wet
hoek, cloorcla t het bestredeli arrest a an
leggers conclusies niet heeft beantwoorcl, 
cUe aanvoerden : a) dat het Keutgen was 
die werli:elijk de feiten aan de vijande
Jijl;:e overheicl had aangegeven; 1J) dat 
Keutgen reeds vroeger verschillende ma
len de burgerlijke partijen had aangege, 
ven, terwijl de getuigenis van aanlegger 
slechts een voorwendsel is om een ver
oorcleling der burgerlijke partijen te be
komen; c) dat aanlegger, bij zijn getui
genis onder eecl v66r de Rechtbank te 
Aken, onder dwang had gestaan : 

Overwegencle dat het arrest, waar het 
vaststelt dat het door de beiniddeling van 
Keutgen was dat aanlegger de burgerlijke 
partijen kwaadwillig aan de vijandelijke 
overheid had aangegeven, op passende 
wijze het eerste pnnt der in het midclel 
becloelde conclusies beantwoorcl heeft ; 

Overwegende dat, zo aanlegger in ge
zegcle conclusies beweerde dat Keutgen 
reeds vroeger verschillende malen de bur
gerlijke partij Lemeunier had aangege
ven, hij niet heeft aangevoercl dat deze 
uung·ifte hetzelfcle feit, als hetgeen hij 
zelf aangegeven had, tot voorwerp had; 

Dat deze bewering, dienvolgens, slechts 
een argument was en niet een verweer
mitlflel of een exceptie, welk het militair 
gerechtshof verplicht was te beant
woorden; 

Overwegende ten slotte dat, om de in 
het antwoord op het tweede middel hier
boven uangeduide reden, het laatste on
derdeel vun het miclclel niet ontvankelijk 
is bij gebrek aan belang ; 

W uaruit volgt dat het middel in geen 
zijner onderdelen aangenomen kan wor
den; 

En overwegende, wat betreft de beslis
sing over de publieke vordering, dat de 
substantiele of 011 struf van nietigheicl 
voorgeschreven rechtsvormen nugeleefcl 
werden en dat de beslissing wettelijk is ; 

:Oat wat betreft de beslissing over de 
vorderingen der burgerlijke partijen het 
Hof geen middel van ambtswege opwerpt; 

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

15 December·1947. - 26 kamer. - Vo01·
zitte'l', H: Vitry, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Demoulin. 

Gelijkluidende conclttsie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. - Pleite1·, H. Wintgens (van de 
Balie te Verviers). 

2" KAMJIJR. 15 December 1947. 

VONNISSEN EN ARRESTEN.- STRAF
ZAKEN. - 00RRECTIONELE RECHTBANK EEN 
PLAATSSCHOUWING BEVELENDE. - GEEN PRO
CES-VERBAAL VAN PLAATSSCHOUWING. - VON
NIB OVER DE GROND. - NIET YASTSTELLENDE 
DAT AL DE RECHTERS AAN DE PLAATSSCHOU
WING HEBBEN D,EEL GENOMEN, - NOCH DAT 
DE REGELEN BETREFFENDE DE OPENBAARHEID 
VAN DE TERECHTZITTINGEN WERDEN NAGE· 
LEEFD. - 0NWE'l'TELIJK YONNIS. 

TV annee1· !le coTTectionele J'echtbanlc een 
plaatsschmtwing bevolen heeft en er 
aeen pmccs-ve'l'baal van deze ondeT
.zoelcsven··ichUng we'l'd opgesteld, is hct 
vonn:is onwettig, lateT ove1· de amncl uit
aespmlcen, dat enlcel vaststelt dat de 
plaatsschmtwing op tegenspraalc is f}e-. 
schied, zonde1· te ve1·melden llat al lle 
·rechte1·s llie het vonnis uitsprelcen entan 
hebben deel genomen, en flat cle wette
l-ij lee 1·egelen betTeffencle cle openbaa1·
heicl van cle te1·echtzittingen weTclen na
geleefd (1). 

(HENRY, T .. ARNOULD.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, cle 30 April 1947 gewezen door cle 
Oorrectionele Rechtbank te Aarlen, zete
lencle in boger beroep ; 

Over het micldel, ingeroepen tot staving, 
zowel van .de voorziening cloor aanlegger 
als beklaagde ingesteld, als van cle voor
ziening door hem als burgerlijke partij 

(1) Vergel. verbr., 2 October 1885 (Bull. en 
PASIC., 1885, I, 251). Dat, in strafzaken,- al de 
rechters die van de zaak kennis nemen, de 
plaatsschouwing moetmi bijwone1i, zie Repe1·t. 
prat. a, ilToit belge, v" Coua· il'a$sises, nr 454, 
alsook de redenen van verbr., 1 Maart 1926 
(Bull. en PASIC., 1926, I, 268), waarin er op 
.gewezen wordt dat volgens het proces-verbaal, 
« de correctionele rechtbank, regelmatig sa
mengesteld, zich ter plaatse begeven heeft ». 
Zoals GARRAUD (Tmite theorique et zn·atiq"e 
il'instr. CJ'im., uitgave 1907, nr 308). schrijft, 
« l'audience est, en quelque sorte, continuee 
avec la publicite et la contradiction des debats, 
en dehors de la salle ou elle se tient ordinaire
ment ». 
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ingesteld, en afgeleid uit de sclleneling van 
artikelen 97 van de Grondwet, 154 en 189 
van het Wetboek van strafvordering en 41 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
pleging, doordat het bestreden vonnis ver
klaart te steunen op de op tegenspraak 
gedane beziclltiging der plaats, clan wan
neer deze niet in de wettelijke rechts
vormen vastgesteld werd en aanlegger het 
naleven van cleze wettelijke rechtsvormen 
niet .had verzaakt : 

Overwegende dat de correctionele recht
bank, na bij vonnis del. 12 Maart 1947, 
door de voorziening niet bestreden, de ho
ge~·e beroepen door het openbaar minis
terie, de aanlegger en de verweerder inge
stelcl tegen een vonnis van de Politierecht
bank te Etalle del. 15 Februari 1947 ont
vankelijk te hebben verklaard, bij een 
tweede op 26 Maart 1947 gewezen vonnis, 
een bezichtiging van de plaats vari het 
ongeval beval en te elien einde een clag be
paalde en de zaak op 23 April 1947 ver
schoof; 

Overwegende dat geen enkel proces
verbaal van deze plaatsschouwing werd 
opgestelcl; dat enkel uit de beweegrede
nen van het op 30 April1947 over de groncl 
der zaak gewezen vonnis blijkt dat over
gegaan werd tot een bezichtiging der 
plaats; 

Overwegende dat indien de wet, in ge
val van bezichtiging der plaats door een 
strafrechtsmacht van wijzen, niet op straf 
van nietigheid vereist dat een afzonder
lijk proces-verbaal van cleze onclerzoeks
verrichting zou worden opgesteld, het 
nochtans niet voldoende is, naar de wens 
van artikel 97 der Grondwet, dat het over 
de grond der zaak gewezen vonnis of een 
andere akte der rechtspleging vaststelt 
dat men op tegenspraak overgegaan is tot 
een bezichtiging der plaats; 

Dat de bezichtiging der plaats door een 
strafrechtsmacht van wijzen, zoals de te
rechtzittingen der zaak, de aanwezigheicl 
vere:ist van alle rechters elie het vonnis 
over de grond der zaak wijzen, alsook 
het naleven der wettelijke regelen betref
fende de openbaarheid der terechtzittin
gen; 

Overwegende dat, noch het bestreden 
vonnis, nocll enige andere akte der rechts
pleging, te elien opzichte enige vaststelling 
bevatten; · 

Dat het Hof, clienvolgens, zijn toezicht 
over de wettelijkheid van het bestreden 
vonnis niet kan uitoefenen; dat elit von~ 
nis artikel 97 der Grondwet schendt; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
clen vonnis, docll slechts voor zoveel het 
aanlegger veroordeelt op de tegen hem 
ingestelde publieke vordering, hem zijn 
burgerlijke vordering tegen verweerder 
ontzegt en hem tot de kosten van deze 
vordering veroordeelt; beveelt dat onder
havig arrest overgeschreven zal worden in 

de registers van de Oorrectionele Recht
bank te Aarlen en dat melding er van ge
maakt zal worden op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing; veroor
deelt verweerder tot de helft der kosten, 
en laat het overige ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Oorrectionele rechtbank te Neuf
chftteau, zetelende in hoger beroep. 

15 December 1947. - 2• kamer. - Voo1·
zUter, H. Yitry, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1', H. Demoulin. 
- Gelijlcltticlencle oonolttsie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. - Ple'iters, HH. Simont en Yel
elekens. 

2• KAMER. - ·15 December 1947. 

EPURATIE INZAKE BURGERTROUW. 
- BESLUIT-WET VAN 19 SEPTEMBER 1945. 
-- HULP VERLEEND AAN EEN PAR'I'IJ. - 0N-
DERSTEL'l' GEEN VOORAFGAANDE OF GELIJK
TIJDIGE TOETREDING TOT DEZE PARTIJ, 

De httl1J ve1·leencl aan een partij, bewe
ginu of 01'(Janisme, voo1·zien bij arti
lcel 3, 5°, van het beslnit-wet van 
19 September 1945, oncle1·stelt geen 
voomfgaancle of uelijlctijclige toet1·e
cling tot cl.eze pctrtij, beweging of 01'.(/U
nisme. 

{MESTDAGH.) 

ARREST. 

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

Over het enig middel, schencling van 
artikel 3, 5°, van het besluit-wet betref
fende de epuratie inzake burgertrouw, 
doorelat het bestreclen arrest het enkel 
feit dat aanlegger als gift een som heeft 
gestort aan de groepering « Yolksver
wering ll beschouwcl heeft als een hulp 
aan een onder nrs 2 en 3 van artikel 2 
bedoelde partijen, bewegingen of organis
men, -zonder na te gaan of deze gift een 
om het even welke toetrecling tot gezegde 
groepering insloot, en clan wanneer, inte
gendeel, uit de bewoordingen zelf van het 
arrest blijkt clat deze starting slechts in 
het belang van zijn handel werd gedaan, 
met persoonlijk voorcleel als oogmerk; 

Overwegenele dat het micldel ten on, 
rechte aanvoert clat een cler door arti
kel 3, 5°, van het besluit-wet van 19 Sep
tember 1945 vereiste voorwaarden, opclat 
er een hulp zou bestaan aan een cler 
sttb urs 2 en 3 van artikel 2 becloelcle par
tijen, bewegingen of organismen, de intel
lectuele toetrecling tot cleze partij, bewe
ging of organisme is; 
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Overwegeude dat het besluit-wet, waar 
het in afzonderlijke bepalingen de toe
treding tot (art. 2, 2°, en 3, 2°) en de 
enkele hulp aan een van deze partijen, 
bewegingen of organismen (art. 3, 5°) 
voorziet, van een voorafgaande of gelijk
tijdige toetrediug geeu constitutief ele
ment beeft kunnen maken van de bij ge
zegd artikel 3, 5°, bedoelde bulp ; 

Dat bet middel in recbte niet opgaat; 
Om die redeuen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

15 December 1947. - 26 kamer. - Voo1·
zitte1·, H. Vitry, raadsbeer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Demoulin. 
- Gelijlclwidende concl~tsie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal. - PleUer, H. Van Leynseele. 

2" KAMER. - 15 December 1947. 

1° EET- EN KOOPWAREN (MISBRUIK 
IN DE HANDEL VAN). - BESLUlT 
VAN 25 FEBRUARI 1941. - 0PEISING. -
NIET AFHANKELIJK VAN EEN TEKORT IN DE 
LEVERINGEN VAN DE OPGEEI4trE LANDBOUW
UITBATER. 

2° EET" EN KOOPW AREN (MISBRUIK 
IN DE HANDEL VAN). - BESLUIT 
VAN 25 FEBRUARI 1941. - 0PEISING. -
00NTR6LEMAOHT VAN DE REOHTBANKEN. 

1° De opeising van het vee, floor het be
sl~tit van 25 F'ebnta1"i 191,1 toegelaten, 
is niet ajhanlcelijlc van cle vaststening 
vcm een telco1·t in cle leve1"ingen vctn vee, 
waartoe cle lcmclbo~twttitbnter geho~ulen 
is (1). 

2° De hoven en reohtbanken hebben de 
mnoht te onclerzoelcen of een op het .. 
beslttit vnn 25 F'ebntn1"'i 191,1 gestettnde 
ope·ising 1·egelmntig wenl ttituevoe1·d. 

(DUBOIS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
arrest, de 12 Juli 1947 gewezen door bet 
Hof van beroep te Brussel ; 

Over bet eerste middel, scbend_ing van 
artikelen 1 en 2 van bet besluit-wet van 
25 Februari 1941, waarbij de hoofdgroe
pering «Vee, vlees en bijproducten ll 
gemachtigd wordt tot opeising van vee 
over te gaan, doordat het bestreden arrest 
aan gezegd besluit een draagwijdte toe
kent welke het niet heeft en welke men 

(1) De reglementering van het besluit van 
25 Februari 1941 werd gewijzigd door het mi
nisterieel besluit van 23 J uli 1945. 

er nooit aan gegeven beeft, in deze zin dat 
bet scbijnt te erkennen dat, zodra een 
landbouwer een leveringsorder ontving, 
bij moest geboorzamen, zelfs zo deze or
der onregelmatig was of ongerecbtvaar
digd, en het de recbtbanken elke bevoegd
beid tot toezicbt of tot beoordeling schijnt 
te ontzeggen : 

Overwegende dat bet besluit van 25 Fe
bruari 1941 de opeising van bet vee voor
ziet ten einde in de ravitaillering der be
volking in vlees te voorzien; dat, in geval 
de veebouder niet geboorzaamde, het aan 
de recbtbanken beboorde na te gaan of de 
opeising regelmatig gedaan :werd en, wan
neer de verbeurdverklaring zonder ver
goecling bij artikel 2 in fine voorzien 
werd overwogen, of bet niet ten onrecbte 
is dat de beesten niet geleverd werden; 

Maar overwegende dat bet aldus toe
gekend recbt tot opeising niet wordt be
perkt, in strijd met bet in bet midclel 
aangevoerde, tot de gevallen waarin een 
tekort in de verplicbte en periodiscbe 
leveringen werd vastgesteld, waartoe de 
opgeeiste landbouwuitbater verplicht was; 

Overwegencle clat bet hof van beroep, 
waar. bet zijn beslissing in overeenkomst 
met deze principes niotiveert, geenszins 
de in het middel bedoelcle bepalingen ge
schonden heeft; 

Dat het midclel in rechte niet opgaat; 
Over het tweede midclel, schending van 

artikel 97 der Gronclwet, cloordat het be
streclen arrest onvolcloencle gemotiveerd 
is, hetgeen met niet-motivering gelijk
stmlt: 

Overwegencle dat het bestreden arrest 
aanleggers beweringen op expliciete wijze 
beantwoord en verworpen heeft en, aldus, 
naar de wens van de wet, gemotiveerd is; 

Dat bet middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel, schending van 
de rechten der verdediging, doordat bet 
bestreden arrest, waar het een bevoegd
heid tot veroordeling •en toezicht welke 
aan de hoven en rechtbanken toebehoorde 
verwerpt, aanlegger niet toegelaten beeft 
ten volle zijn verdediging voor te clragen : 

Overwegende dat, in strijd met het in 
het middel aangevoerde, de bestreden 
beslissing niet beslist dat de rechtbanken 
over geen contrt'llemacht bescbikken no
pens de regelmatigheid der opeisingen, 
doch wel dat het recht zelf tot opeising 
niet, zoals beweerd wordt, afhankelijk 
is van -de vaststelling van een deficit in 
de leveringen ; 

Dat het hof van beroep, waar het al
dus zijn beslissing motiveert, geenszins 
de rechten der verdediging geschonden 
beeft; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
En overwegende dat de substantH~le of 

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

lottte1·e he1'inne1'ing ttitmaalct aan een 
n·iet voorgebnt.eht v·roe(fe'l' lwntsch1'ift, 
en e·r beh·effencle de aanl of het cloel e1· 
vctn geen enlcele aanclu·icling gegeven 
wonlt in het ct~·1·est of in de ancle1·e 
8t·nlclcen vwn cle 1·echtsvleging. (Groncl
wet, art. 97; besluit-wet van 26 J\-fei 
1944, artt. 7 en 11.) 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning· ; veroordeelt aanlegger tot de kost<:>n. 

15 December 1947. - 2" kamer. - Voor
zitte·r, H. Vitry, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Demoulin. 
- GelijkMticlencle conclttsie, H. Raoul 
Hayoit ele Termicourt, eerste aclvocaat
generaal. - Pleite1·, H. Lebeau (van de 
Balie bij het Hof van beroep te Brussel). 

2e KAMER. 15 December 1947. 

1° REOHTERLlJKE lNRIOHTING. -
MILI'l'AIR GERECRTSROF. - lNBREUK . OP 
ARTIKEL 121b'is VAN RET STRAFWETBOEK. 
- SAMENSTELLING VAN RET ROF. - .ARTI
KEL 7 VAN RET BESLUIT-WET VAN 26 MEl 
1944. - TOEPASSINGSVOORWAARDEN NA. RET 
VERSTRIJKEN VAN DE TWAALF MAANDEN DIE 
OP DE GERELE BEVRIJDING VAN RET GROND-
GEBIED VOLGEN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - 'STRAFZAKEN. - REGEL
MATIGREID VAN DE SAMENSTELLING VAN DE 
ZETEL AFRANGENDE VAN RET BESTAAN VAN EEN 
ONDERZOEK v66R EEN BEPAALDE. DATUM. -
BEKLAAGDE BETWISTEND DA'l' EEN DAAD VAN 
ONDERZOEK V66R DEZE DATUM GESTELD WERD. 
- ARHEST DAT ZICR ER TOE BEPERKT EEN 
KANTSCRRIFT VAN EEN KRIJGSAUDITEUR IN 

. 'l'E ROEPEN. - KANTSCRRlFT DAT SLECHTS 
AAN EEN ANDER RERINNERT, ZONDER VERMEL
DING VAN ZIJN AARD OF VAN ZIJN DOEL. 
AHREST NIET WETTELIJK GEMOTIVEERD. 

1 o Qpcla.t het militavr gerechtshof, same]t
gestelcl zoals bij artikel 7 van het be
shtit-wet van 26 Mei 1914 voorzien, net 
het verst1·ijlcen van de twa.alf maanclen 
cUe op de gehele bev·rijcling van het 
gmnclgebiecl volgen, van een inbrettk 
op cwt-ilcel 121bis van het Stmfwetboek 
zou lctmnen lcenn·is nemen, moet v66r 
het ve·rst1·ijlcen van gezegcle pe1·iocle, 
lle mU·ita·in3 rechtsnwcht in lcenn·is z·ijn 
,qestelcl met cleze ·inbnmlc of moet cleze 
laatste 1·eecls het voo1·we1·p ttitmalcen 
van een onclerzoek. (Besluit-wet van 
26 Mei 1944, art. 11.) 

2° TVanneer de 1·egelmat-igheicl van cle sa
menstelling van het militai1· · ge1·echts
hof, van het bestaan van een oncle1·zoelc 
v661· een bepaalcle clatttm afhangt, en 
waniwe1· de belclaagcle in een regelma
tige concMts·ie betwist clctt een clcuul van 
onclerzoelc v66r cleze clatttm gestelcl 
we1·cl, is het arrest niet gemotiveerd, 
hetwellc, om cleze conclttsie te verwe1·
pen, zich e1· toe beperkt een kantsclwift 
van een lc1·ijgsattditettr in te 1·oepen, 
clan wwnneer clit lcantsclwift slechts de 

(LA eRA PELLE.) 

AHREST. 

HET HOF ; - Gelet op 
arrest, de 1 October 1947 
het Militair Gerechtshof, 
Brussel; 

het bestreden 
gewezen door 
zetelencle te 

Over het middel, schending van arti
kel 11 van het besluit-wet van 26 Mei 
1944, van artikelen 94, 97 en 105 van de 
Grondwet, doorelat het militair gerechts
hof, samengesteld zoals artikel 7 van het 
hogerbedoeld besluit-wet het voorschrijft, 
g·een kennis kon nemen van het ten laste 
van aanlegster gelegcl misclrijf : 

. Overwegende dat aanlegger, vervolgd 
wegens inbreuk op artikel 121bis van het 
Strafwetboek, bij regelmatig v<56r cle 
rechter over {le groncl genomen conclusieR., 
liet gelden c11lt het militair gerechtshof, 
saniengesteld overeenkomstig artikel 7 
van het besluit-wet van· 26 Mei 1944, geen 
.kennis kon nemen van deze betichting, 
vermits de zaak slechts na 15 Februari 
1946 bij de militaire rechtsmacht. aanhan
gig· gemaakt werd en het misdrijf op deze 
laatste datum geen voorwerp van een 
onclerzoek uitmaakte ; 

Overwegencle dat het arrest deze con
clusie v~werpt om de enige reden dat er 
in de bundel een nota del. 21 Maart 1945 
bestaat, waarbij de krijgsauditeur de 
commissaris bij de Veiligheid van de 

-Staat verzoekt gevolg te geven aan zijn 
nota del. 5 Januari 1945 en die de naam 
van aanlegster en hetzelfcle nummer ver
meldt clan het dossier van het onderzoek, 
waarover het arrest uitspraak doet; 

Dat noch cle nota del. 5 Januari 1945, 
nocll enige akte waarbij de nakoming van 
een onderzoeksverrichting ter uitvoering 
van de nota's del. 5 Januari en 21 Maart 
1945 zou vastgesteld worden, bij de rechts
pleging gevoegcl .werden; dat het arrest 
noch het voorwerp noch de aard, hetzij 
van de nota del. 5 Januari 1945, lletzij van 
eventueel gedane uitvoeringsverrichtingen 
bepaalt; 

Overwegende dat het militair gerechts
hof, voor hetwelk conclusies werden geno
men waarbij betwist wordt dat een onder
zoeksverrichting in de zaak v66r 16 Fe
bruari 1946 gedaan werd, deze conclusie 
slechts kon verwerpen inclien het het be
staan van een bepaalde daad vaststelde, 
die het karakter van een onderzoeksver-
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,richting had, en v66r gezegde datum ge
steld werd ; 

Dat het arrest, dienvolgens, zijn be
schikkend gedeelte 1iiet wettelijk gemo
tiveerd heeft en de in het middel bedoelde 
bepalingen geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat onderhavig arrest 
zal worden overgeschreven in de registers 
van het militair gerechtshof en dat mel" 
ding er van zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing; laat 
de kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de zaak naar het militair gerechts
lwf anders samengesteld. 

15 December 1947. - 2" kamer. - Vom·
zUter, H. Vitry, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Fettweis. 
- Gelijlclnidencle con.clttsie, H. Raoul 
Hayoit lle Termicourt, eerste advocaat
generaal. 

ze KAMER. - 15 December 1947. 

1° BIJZONDERE EN TIJDELIJKE 
BELAS'l'ING OP DE UITZONDER
LIJKE WINSTEN. - WET VAN 10 .JA
NUARI 1940. - lNKOMSTEN DIE ALS GROND
SLAG DIENEN TE WORDEN GENOMEN OM RET BE
LASTBAAR EXCEllENT TE IlEPALEN. - lNKOM
S'l'EN. DOOR DE BELGISCHE WET BEPAALD 
ZELFS INDIEN ZIJ IN 'T BUITENLAND VERWE
ZENLIJKT WERDEN. - AFTREKKINGEN DOOR 
DE BELGISCHE WE'f VOORZIEN ALLEEN AAN
GENOMEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -
WINS1'EN VAN EEN NIJVERHEIDS- OF HAN
UELSBEDRIJF. - JVIEERWAARDEN. - VER
ElS'l'E VOORWAARDEN OPDAT ZI,J EEN WINS:r 
ZOUDEN UITUAKEN. 

3° INKOJVISTENBELASTINGEN. -
ARTIKEL 27, § 2, VAN DE SAMENGESCHAKELDE 
WETTEN BETHEFFENDE DE INKOMSTENBELAS
TINGEN. - EVEN WELKE BESEBVES OF VOOR
ZOHGSFONDSEN. - ALS WINSTEN BESCHOUWD 
VOOR DE BEDBIJFSilELASTING EN DE Br.TZON
DERE EN TIJDELIJKE BELAS'l'ING. 

4° BELASTING. - VRIJSTELLING OF VER
MINDERING. - KAN SLECHTS TOEGES'fAAN 
WORDEN . INDIEN ZIJ DOOR UE WET BEPAALD 
WORDT. - VRIJSTELLING OF VEBUINDERING 
DOOR DE RECHTER 'rOEGESTAAN. - REDEN 
DAARUIT GENOMEN !)AT DE WET DE BELANGEN 
VAN DE BELASTINGPLICHTIGE NIET · GENOEG
ZAAM W AARBORGT OF DE ECONOMISCHE WER
KELIJKHEID MISKEI<T. 0NWETTELIJKE 
BESLISSING. 

1 o De inlcomsten van de nijve1·heicls- of 
hanflelsbecl1'ijven die tot gmndslag moe
ten genornen wonlen om het excedent 
te bepa.len dat belastbaar is in de bij-

. zondere en t'ijllelijlce doo1· de wet van 
. lO Janun·ri 1940 -imoevoenle l!elastino, 

Z~Jn de inlcornstew dooT de Beloische 
wetten l!epaald, zelfs wat de in 't bui
tenland verwezenlijlcte inlcomsten be
t1'eft, en de doo1· deze wetten vooTziene 
aftrelclcingen lcttnnen alleen aangeno
men wo1·den. (Wet van 10 Januari 1940, 
art. 3, § 1; besluiten van 31 Maart en 
4 Juni 1942.) - ' 

2° Lttidens ftrtilcel 27, § 1, van de samen
oeschalcellle wetten op de inkomstenbe
lastingen, ornvatten de winsten vwn een 

. nijverheids- of handelsbed1'ijf, n(£rnelijlc 
de activave1·meerde1·inoen die vooTt
vloe·ien ttit mee1'waa1·den die, hetzij ve1~
wezenlijlct werden, hetzij ttitgedntkt 
zijn in de relceningen of inventarissen 
vwn de l!elastingplichti,qe, wellce oolc de 
oorspmng en de aard e1· van wezen, on
der voo1·behou.d van het in § 2bis van 
zel.fde wrf'ilcel bepaalde (1). 

3° VooT de. toepassing van de be(fd'ijfs
belasting en, dienvolgens, voo1· de toe
pass·in,q van de bijzondc1·e en tijdelijke 
floor de wet van 10 Jwnttad 1940 in,qe
voenle belnstin,q, wo·rden om het even 
wellce rese1·ves of vooTzor,qsfondsen als 
winsten beschottwcl (2). (Samengescha
kelde wetten betreffende de inkomsteu
belastingeu, art. 27, § 2; wet van 10 J a
nuari 1940, art. 3.) 

4° Een v1·ijstelling of ve1·minde1·in,q van 
be lasting lc(tn slechts toe,qestaan · wor
den indien zij dom· de wet voorzien 
wonlt; schendt fl'ienvolgens a1'tilcel 112 
van cle G1·ondwet, het an·est dat een 
v!"ijstellin(J of ve1·minde1·ing van be
lctsting toestaat om 1·eden dat de wet 
niet genoeozaam de belangen van de be
lastinopUcht-ige waarb01'Jft of. fle econo
mische werlcelijlcheid mislcent (3). 

(BEHEER VAN FINANCIEN, 
T. N. v. (( E1'AilLISSEMEN1'S IlAUGNIES )).) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, de 14 April 1947 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig cassatiemiddel, schending 
van artikel 27, § 2, 5°, der samengesclla
kelde wetten betreffende de inkorilsten
belastingen en, dienyolgens, schending van 
artikel 3, § 1, der wet van 10 Januari 1940 
houdende wijziging van de samenge
schakelde wetten op de inkomstenbelastin
gen en invoering van een bijzondere en 

(1) Verbr., 4 Februari en 23 September 1946 
(A•·•·. Verb1·., 1946, biz. 47 en 297; Bull. en 
PAsrc., 1946, I, 55 en 326). 

(2) Verbr., 14 Juli 1941 (Bull. ·en PAsrc., 
1941, I, 301). 

(3) Raadpl. verbr., 11 December 1939 (Bull. 
en PAsrc., 1939, I, 505) . 
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tijdelijke belasting op de uitzonderlijke tige, voor de berekening van het- belast
winsten, doordat het bestreden arrest . baar excedent in de bijzondere en tijde
niet erkend heeft dat 1 o een rekening lijke belasting toelieten het bedrag van 
tot herwaardering· van de aanvankelijke zijn inkomsten binnen vastgestelde per
stock ten bedrage van 1.767.706,65 Franse ken te verminderen met de winsten voort
frank en 2° een rekening ter hernieuwing vloeiend uit de meerwaarcle der grond
van deze aanvangstock ten bedrage van stoffen, producten en koopwaren clie het 
2.214.548,75 Franse frank, belastbare in- voorwerp van de nijverheid of van de 
komsten waren in de zin van artikel 27, handel van cle belastingplichtige uitma
§ 2, 5°, cler samengeschakelde wetten, ken; dat deze besluiten bepaalden dat in 
niettegenstaande cle in {le boeken van dergelijk geval het van de bijzondere en 
Vieux-Ooncle ingeschreven rubrieken en be- tijdelijke belasting vrijgesteld excedent 
namingen; doorclat het ten onrechte spe- geboekt moet worclen onder de benaming 
cifieert clat beicle litigieuze rekeningen « Provisie tot instandhouding der stocks JJ ; 

niet nit winsten samengestelcl werden, Overwegende dat, zelfs indien het llof 
- doch wel uit een gedeelte van het eigen van beroep van oordeel was dat deze ver

vermogen der vennootschap; doordat de schillencle bepalingen de belangen van 
bewering van de administratie, volgens de belastingplichtige niet genoegzaam 
welke ze de speciale belasting op de uit- waarborgden, en hun toepassing er op 
zonderlijke winsten toepast, erop neer- neerkwam sommen of activa te belasten 
komt gelden te belasten die geen winsten welke in de economische werkelijklleid 
of slechts illusoire of onwerkelijke winsten geen winsten uitmaakten, het om deze 
zijn; en doordat het verkeerdelijk besluit reden niet mocht weigeren tot bedoelde 
dat de belastbare grondslag ontbreekt : toepassing over te gaan en aan verweer-

Overwegende dat uit artikel 3, § 1, van ster, in strijd met artikel 112 der Groncl
cle wet van 10 Januari 1940 blijkt dat de wet, een vrijstelling of vermindering van 
inkomsten uit nijverheids- of handels- belasting toe te staan, welke niet bij cle 
exploitaties, welke als grondslag dienen wet voorzien is, of er een andere toe te 
genomen om het in de bijzonclere en tij- staan dan deze welke de wet voorziet; 
clelijke belasting belastbaar excedent vast Dat het arrest, clerhalve, de in het mid
te stellen, de inlwmsten zijn welke in be- del bedoelde wetsbepalingen geschonclen 
schouwing worden genomen voor de toe.- heeft; 
passing van de bedrijfsbelasting, zonder Om cUe redenen, verbreekt het bestre
aftrekking echter inzonderheid van de in den arrest voor zoveel het beslist dat de 
het buitenlancl behaalde winsten, vrij- bijzondere belastin:g op de uitzonderlijke 
gestelcl krachtens een internationale over- winsten, bij de wet van 10 Januari 1940 
eenkomst; ingevoerd, ter zake niet toepasselijk is 

Overwegende dat, volgens de bewoor- bij ontstentenis van belastbare grondslag, 
clingen van artikel 27, § 1, der samen- dienvolgens de betwiste aanslag vernie
geschakelde wetten betreffencle de inkom- tigt en de Belgische Staat, . administratie 
stenbelastingen, cle winsten van een van financten, veroordeelt tot de terugbe
nijverheids- of hanclelsbedrijf onder taling aan verweerster van alle nit clien 
meer de activavermeerderingen omvatten, lloofcle geinde sommen, samen met de mo
voortvloeiend uit meerwaarden, hetzij ratoire interesten, en tot de kosten; lle
verwezenlijkt, hetzij uitgedrukt in de re- veelt dat onderhavig arrest zal worden 
keningen of inventarissen van de belas- overgeschreven in {le registers van bet 
tingplichtige, welke ook de oorsprong en Hof van beroep te Brussel en dat mel
de aard er van wezen, doch onder voor- cling er van zal worden gemaakt op de 
behoud van het in § 2bis van hetzelfd.e kant van de gedeeltelijk vernietigde be
artikel bepaalde; clat artikel 27, § 1, be- slissing; veroordeelt verweerster tot de 
paalt dat om het even welke reserves of kosten; verwijst de zaak naar het Hof 
voorzorgsfondsen als winsten dienen be- van beroep te I;uik. 
schouwd; 15 December 1947.- 2" kamer.- Voo1·-

Dat hieruit volgt dat de in de reke- zitte1·, H. Vitry, raadsheer waarnemend 
ningen uitgedrukte 'meerwaarden der voorzitter. - VeTslaagever, H. Smetrijns. 
voorraden van verweerster en de tot een _ Gelijklwiclencle conclusie, H. Raoul 
provisie ter hernieuwing dier stocks aan- Hayoit de Termicourt, eerste aclvocaat
gewende sommen, respectievelijk een ac- generaal. _ Pleite1·, H: Resteau. 
tivavermeerdering en een provisie uitrria-
ken, zoals bedoeld bij artikel 27 en, der-
halve, dienen beschouwd als winsten voor 
cle toe passing van de wet van 10 J anuari 
1940, zoals deze in werking werd gebracht; 

Overwegende dat later de besluiten van 
31 Maart en 4 Juni 1942, toepasselijk op 
het clienstjaar 1941 waarvoor de betwiste 
aanslag werd gevestigd, de belastingplich-

ze KAMITIR. - 16 December 1947. 

1° GRONDBELASTING. - VRIJSTELLING 
,VOORZI)DN DOOR ARTIKEL 4, § 3, VAN DE OP 
31 JULI 1943 SAMENGESCHAKELDE WETTEN. -
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ONROEREND OOED BES'l'Ji{MD VOOR EEN WERK 
VAN WELDADIGHEID DOOR OEZEODE WETSBEPA
LING BEDOELD. - VRIJSTELLING TOEPASSE
LIJK ZOWEL OP DE ONGEBOUWDE ONROERENDE 
GOEDEREN ALS OP DE GEBOUWDE ONROERENDE 
GOEDE BEN. 

2° GRONDBELASTING. - VRIJSTELLING 
VOORZIEN BIJ ARTIKEL 4, § 3, VAN DE OP 
31 JULI 1943 SAMENGESCHAKELDE WETTEN. -
0NROEREND GOED BES'l'EMD VOOR EEN WERK 
VAN WELDADIGHEID DOOR GEZEGDE WETSBEPA
LING VOORZIEN. - 0NRECHTSTREEKSE BE
STEMMING: - VEREISTJ;j VOORWAARDEN OPDAT 
ZI.J DE VRIJSTELLING ZOU REOHTVAARDIGEN. 

3° GRONDBELASTING. - V:RIJSTELLING 
VOORZIEN BIJ ARTIKEL 4, § 3, VAN· DE OP 
31 JULI 1943 SAMENGESCHAKELDE WETTEN. -
ARRES'l' VASTSTELLENDE DAT DE BESTENDIGE 
AANWEZlGHEID VAN EEN TUINOPZICHTER NIET 
VEREIST WAS OM DE GOEDE WERKING VAN RET 
WERK VAN WELDADIGHEID TE VERZEKEREN. -
ARREST DAT NIET'l'EMIN . VRIJSTELLING TOE
STAAT VOOR RET ONROEREND GOED DOOR DEZE 
TUINOPZICHTER BEWOOND. - 0NWETTELlJKE 
BESLISSING. 

4° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE REOHTEROVER DE GROND.
ZAKEN VAN RECI;[TSTREEKSE BELASTINGEN. -
VAS'l'STELLING DAT EEN ONROEREND GOED NOOD
ZAKELIJK IS VOOR DE GOEDE ,WERKING VAN 
EEN WERK VAN WELDADIGHEID BEDOELD. DOOR 
AR'l'IKEL 4, § 3, VAN DE OP 31 JULI 1943 
SAMENGESCHAKELDE WE'l''l'EN. - FEI'l'ELIJKE 
VASTS'l'ELLING, - SOUVEREINE VASTSTELLING. 

1 oDe vri,jstelU:n17 van 17'1'0'/Ulbelastim 17, voor
iitien bij a1·tikel 4, § 3, van de op 31 J1tli 
1943 samen17eschalcelde wetten, wctt cle 
onroerenrle 170ederen bet1·ett die, zonder 
en·ig winst001711W1"1c, voor een doo1· deze 
wetsbepalin17 berloelrl we1·lc van welcla
d·i17he·irl bestemcl z·ijn, ·is toepasseUjlr, 
zo~vel op rle n·iet 17e1Jo·wwcle onroe·rencle 
rtoerle'l'en, als op cle gebomvcle on·roe
·rencle 170ec!Men. 

2° De v1'ijstellin17 van 171·ondbelasting, 
voo1·z·ien bij a'l'tilcel 4, ~ 3, van de op 
31 J1tU 1943 samengeschalcelcle wetten, 
bet1·ettende de onmerenrle 170ecle1·en rlie, 
zoncler eni17 winstoogme'l'lc, bestemd ziin 
voo1· 'een dOO'I' rleze wetsbepalin17 vocw
z·ien werlo. van welclacli17heicl, is niet 
onde'1'17esdh~lct aan cle voo'l'waanle rlat 
cle goederen 1'echtstreelcs tot het doel 
van het we1·1c bestenul wezen; e1· wonlt 
1!e1·eist, cloch het volstaat, dat cle om·oe-
1'ende goederen noodzalcelijlc. wezen om 
cle goede we1·lcing van het we1·1<; van 
weldacligheid te ve1·zelce1·en, en clat dit 
noodzalcelijlc lcamlcte1· cloor de 1·echter 
ove1· de 17roncl worde vast17esteld (1). 

(1) en (2) Verbr., 13 December 1943 (Bull. en 
PASIC., 1944, I, 112) en 24 April 1944 (An·. 
fT erb1·., 1944, blz. 147; Bull. en PAsrc., 1944, 
I, 315). 

VERBR., 1947. - 27 

3° Is onwettelijlc, het an·est dat, vaststel
lende dat de bestendige aanweRif>gheid 
van een tuinopzichte1· niet vereist is 
om de goede werlcing te ve1·zelce1·en van 
een werlc' van weldarl·iuheid, berloeld 
door artilcez 4, § 3, van cle op 31 Juli 
1943 samengeschalcelde wetten betret
fende de inkomstenbelastingen, niette
min qe do01· gezegde wetsbepMing voo1·
ziene vr·ijstelliny van grondbelastinrt 
toestaat voo1· het cloo1· cleze tttinopz·ich
te·r bewoond o1woe1·end goed (2). 

4° Is so1tve1·ein, de fe'itelijlce vaststelliny 
dom· cle rechte1· ove1· de umncl, dat een 
onmerend goed noodzalcelijlc is om de 
goede werlcing van een werk van welcla
di,qheid te verzeke1·en (3). (Op 31 Juli 
1943 samengeschakelde wetten betref
fencle de inkomstenbelastingen art. 4, 
§ 3.) ' 

Ee1·ste zaalc. 

(BEHEER VAN FINANCIEN, 
'1'. V. Z. W. D. (( S<EURS DE LA CHARI'l'E ll.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
. arrest, de 23 April 1947 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik ; 

Over het enig middel, schending van 
artikelen 97 en 112 van de Grondwet, van 
artikelen 1, 2, 4, § 3, en i:m, § 1, van de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen en van artikelen 4, 
§ 1, en 7 van het besluit betreffende de 
nationale crisisbelasting, doordat het be
streden arrest de bij artikel 4, § 3, van 
becloelde samengeschakelde wetten voor
ziene vrijstelling toegekend heeft voor de 
onder titel III van de clirectoriale beslis
lling opgesomde percelen, om de enkele re
clen van hun onrechtstreekse bestemming 
tot het door verweerster' nagestreefd wel
dadigheidswerk, clan wanneer artikel 4, 
§ 3, een rechtstreekse bestemming vereist, 
en enkel de gebouwde onroerende goede
ren door deze bepaling worden bedoeld : 
Overw~gende dat de door aanlegger aan 

artikel 4, § 3, der samengeschakelde wet
ten betreffencle de inkomstenbelastingen 
gegeven interpretatie in strijd is met zijn 
duidelijke en nauwkeurige tekst; 

Dat, enerzijds, deze bepaling in haar 
termen «de vaste goederen 11 bedoelt, zon
der de. ongebouwde onroerende goederen 
van haar toepassing nit te sluiten, en 
aanlegger tevergeefs in de voorbereidencle 
werkzaamheden der wet van 7 Juni 1926 
en die van 13 Juli 1930 het bewijs 
tracht te vinden dat de ' door · hem 
aangevoerde nitsluiting met de wil van 

(3) Zie de nota 3', ondertekend R. H., onder 
dit arrest in Bull. en PAsrc., 1947, I, 547. 
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de wetgevet overeenstemt ; dat artikel 4, 
§ 3, anclerzijds, de vrijstelling van grond
belasting niet onclergeschikt maakt aan 
de rechtstreekse bestemming der onroe
rencle goederen tot een der daarin opge
somde doeleinden; dat het volstaat dat 
de. onroerende goederen of de gedeelten 
van onroerencle goederen nodig zijn om 
de goede werking van de bij artikei 4, 
§ 3, b~doelcle onderwijsinrichting of wel
dadigheiclswerk te verzekeren en dat de 
eigenaar generlei winstoogmerk nastreeft; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door een. souvereine beoordeling der fei
telijke toedracht der zaak, vaststelt dat 
elk van cle onroerende goederen waarvoor 
het vrijstelling van de grondbelasting toe
kent « nodig is, ja zelfs volstrekt onmis
baar is )) om aan de verwerende vereni
ging toe te laten haar weldadigheidswerk 
te verwezenlijken : honderden krankzin
nige of geeJteszwakke vrouwen verzor-
gen; · 

Overwegende dat uit cleze overwegingen 
blijkt dat het middel in rechte niet op
gaat; 

Om clie redenen, verwerpt de voorzie
ning·; zegt dat de kosten gedrag·en zullen 
worden cloor de Staat, administratie ·van 
financien. 

Tweecle zaalc. 

(llEHEER VAN FINANCIEN, 

T. V. Z. W. D. « FR·ERES DE LA CHARITE )).) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, cle 23 April 1947 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik ; 

Over het enig middel, schencling van 
artikelen 1, 2, 4, § 3, en 33, § 1, van de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, van artikelen 4, 
§ 1, en 7 van het besluit van 16 Juni 1941 
betreffende de nationale crisisbelasting en 
artikel 97 van de Gronclwet, doordat het 
bestreden arrest de bij artikel 4, § 3, van 
bedoelde samengeschakelde wetten voor
ziene vrijstelling toegekend heeft : 
1 o voor de percelen begrepen · onder de 
groepen B en 0 van titel III van de clirec
toriale beslissing, om de enkele reden dat 
ze onrechtstreeks bestemd waren voor. 
het door verweerster uitgeoefend welcla-. 
cligheidswerk, dari wanneer artikel 4, § 3, 
de rechtstreekse _bestemming vereist, en 
enkel de gebouwde onroerende goederen 
dom' deze bepaling bedoeld worden; 2° voor 
het. perceel sectie ·A, nr ·14s x 2 met een 
kadastrale opbrengst van 1.200 frank, dat 
de groep A van titel III van de dinicto
riale beslissing uitmaakt, dan wanneer 
llet arrest in zijn beweegredenen het be-

lastbaar karakter van gezegcl perceel vast
stelt : 

Aangl!cande llet eerste onderdeel van het 
middel : · 

Overwegende dat de door aanlegger aan 
artikel 4, § 3, cler samengescllakelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen 
geg·even interpretatie in strijd is met zijn 
duidelijke en nauwkeurige tekst; dat, 
enerzijds, deze bepaling in haar termen 
de onroerende goederen bedoelt, zonder 
de ongebouwde onroerende goederen van 
haar toepassing uit te sluiten, .en aanleg
ger tevergeefs in de voorbereidencle werk
zaamlleden der wet van 7 Juni 1926 en 
clie van 13 Juli 1930 het bewijs tracht te 
vinden dat de cloor hem aangevoerde uit
sluiting met de wil van cle wetgever over
eenstemt; dat artikel 4, § 3, anderzijds, 
de vrijstelling van gronclbelasting niet 
ondergesch~kt maakt aan de rechtstreekse 
bestemming der onroerende goederen tot 
een der daarin opgesomde doeleinden ; 

Dat het volstaat dat de onroerende goc
deren of de gedeelten van onroerendc 
goederen nodig zijn om de goecle werking 
van de bij artikel 4, § 3, bedoelde onder
wijsinrichting of weldadigheidswerk te 
verzekeren en dat de eigenaar generlei 
winstoogmerk nastreeft; 

Overwegende dat llet bestreden arrest 1 
door een souvereine beoordeling der fei
ten der zaak, vaststelt dat de omler de 
groepen B en 0 van titel III van de direc
toriale beslissing begrepen percelen, waar
voor het vrijstelling van de grondbelasting 
en, clienvolgens, ook van de nationale 
crisisbelasting verleent, noodzakelijk zijn 
voor de goede werking van het weldadig
heidswerk wam·toe verweerster- ze be
stemd heeft verscheidene honderden 
krankzinnige of geesteszwakke mannen 
verzorgen; 

Dat het micldel, in zijn eerste onderdeel, 
in rechte niet opgaat; 

Aangaande het tweede onderdeel van 
het middel : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
waar het verklaart dat de voortclurencle 
aanwezigheid van de tuinopzichter, die het 
te Dave gelegen perceel, gekadastreerd 
sectie A nr 148 x 2, gratis betrekt « niet 
vereist is om cle goede werking van de 
instelling te verzekeren )), het belastbaar 
karakter van clit perceel erkend heeft; 
dat het trouwens de reden is waarom 
het het verhaal slechts gedeeltelijk ge
grond verklaart; dat het arrest dan ook 
zich zelf tegenspreekt, wanneer het in 
zijn dispositief · de vrijstelling .-verleend 
heeft van. de grondbelasting en van de 
nationale crisisbelasting voor al de onder 
titel III van de directoriale beslissing be
grerjeJi percelen en,. dus, ook voor het ho
gerbedoelcl perceel dat er de groep A van 
uitmaakt; 

Dat deze _ tegenstrijdigheid tussen de 
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beweegreclerien en het dispositief gelijk
staat met niet-motivering; dat het middel 
in zijn tweede onderdeel gegrond is,; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, doch slechts voor zover het de 
vrijstelling van de grondbelasting en van 
de· nationale crisisbelasting voor de dienst
jaren 1942, 1943 en 1944 verleent wat be
treft bet perceel, gelegen te Dave en op 
het kadaster gekend onder sectie A 
nr 148 x 2, met een kadastrale opbrengst 
van 1.200 frank, het de voor dit perceel 
gevestigde aanslag nietig verklaart, bet 
de Belgische Staat, administratie van 
linancien gelast de voor gezegd perceel te 
_ve~ als belastingen geinde sommen terug 
te geven, met de wettelijke interesten 
vanaf de dag der betaling, en het de 
Belgiscbe Staat veroordeelt tot aile 
kosten; verwerpt de voorziening voor het 
ovei·ige; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgescbreven worden in de registers 
van het Hof van beroep te Luik en dat 
melding er van zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt verweerster tot 
een zesde der kosten; laat de andere kos
ten ten laste van de Staat, administratie 
van financien; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te· BrusseL 

16 December 1947. - 2e kamer. ·_ Vom·
zitter, H. Vitry, raadsheer waarnemend 
'i'oorzitter. --" Verslaggever, H. Smetrijns. 
- Geli.jlcluidenae concl~tsie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaaL ~ Pleiter, H. Buisseret (van de 
Balie bij het Hof van beroep te Brussel). 

2e KAMER. - 16 December 1947. 

INKOMSTENBEJLASTING EN. Von-
DERING VAN EEN BELASTING NA SLUITING VAN 
HET DIENSTJAAR. - BUITENGEWONE TERMIJN 
VOORZIEN BIJ ARTIKEL 74, ALINEA 1, VAN DE 
SAMENGESOHAKELDE WETTEN. - VOORWAAR
DEN VEREIST OPDAT HET BEHEER ZIOH ER OP 
ZOU KUNNEN BEROEPEN, - TOEPASSING. 

Ret beheer van jina1wien is ge1·echtigcl 
cle belasting te vo1·deren na sl!titing van 
het dienstjaar en u.eniet van cle bniten
uewone te1·mijn voorzien bij artikel 7 4, 
ctlinea 1, van de sctmengeschalcelde wet
ten, inclien de door cle belastingplich
tige in zijn aangifte aangecl!tide ele
menten z6 wo·rclen voo1·gestelcl clat het 
in dwaling wo1·clt gebracht betretfencle 
de toepassing van de fiscale wet (1). 

Het is ancle1·s, wanneer cle belasting
pl'ichtige in zi.fn a£tngifte en haar bij-

(1) Verbr., 17 Mei 1943 (Bull. en PASJC., 
1943, I, 192). 

lagen al de elementen ve1·schatt hectt 
wellce hij moest · ve1·melden, ove1·een
lcomstig Mt-ilcels 53 .en 54 van cle samen
,qeschalcelde wetten, en wanneer cle door 
het behee1· aangebrachte wijziging en
lcel het gevolg is van een interpretatie 
van de wet verschillencl met deze clam· 
cle belastingsch~tlclige voorgesteld. (Op 
12 September 1936 samengesclmkelde 
wetten betreffencle de inkomstenbelns
tingen, art. 7 4, aL 1.) 

(BEHEER VAN FINANCIEN, T. N. Y. ((COMPAGNIE 
D'ANVERS ll.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op liet bestreden 
arrest, 'de 4 Februari 1946 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, scbending van 
artikel 112 van de Grondwet en van arti
kel 74, alinea 1, van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, samengescb a
keld bij koninklijk besluit van 12 SE:p
tember1936, doordat het bestreden arrest 
beslist heeft dat de betwiste aanslagen 
onwettelijk zijn daar ze werden gevestigd 
buiten de termijn voorzien door artikel 2 
van de wet van 15 Mei 1846, gewijzigd 
door de wet van 9 April 1935 : 

Overwegende dat de admhtistratie ge
recbtigd is de belasting te vorderen na 
bet verstrijken van de gewone termijn, 
wanneer de door de belastingplicbtige in 
zijn aangifte aangeduide elementen w 
worden voorgesteld dat ze haar in· dwa-

, ling brengen betreffende de toepassing van 
de fiscale wet; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat dit ter zake niet het geval is ; 

Overwegende dat het verklaart dat de 
betwiste som van 488.348 frank << be
grepen onder een globale som van 
808.860 frank, die de inricbtingskosten van 
het gebouw waarin verweerster haar kan
toren gevestigd heeft vertegenwoordigt, 

, vermeld was in de bijlage van de aangifte 
van haar inkomsten van 1937, dienst
jaar 1938, onder de rubriek algemene. on
kosten, inrichting der kantoren, terzelf
dertijd dat ze alle andere elementen ver
schafte die baar aangifte moest vermel
den overeenkomstig ,de bepalingen van 
artikelen 53 en 54 van de samengescha
kelde wetten op de inkomstenbelastingen, 
betgeen niet bet wist wordt; 

Overwegende dat het arrest er aan toe
voegt << dat de wettelijke elementen der 
aangifte door geen enkel gebrek aange
tast zijn en dat de wijziging die . er a an 
gebracbt werd door de administratie en
kel het gevolg is van een interpretatie, 
van de wet, die verschilt van deze door 
de belastingschuldige voorgesteld Jl, daar 
deze laatste beweert dat de voormelde som 
van 488.348 frank onder de rubriek alge-



-420 

mene onkosten moet voorkomen en de 
eerste clat ze een meerwaarcle uitmaakt, 
verwezenlijkt op het ingerich t gebouw, 
en onder de gereserveercle winsten moet 
begrepen worden ; 

O:verwegencle clat het hof van beroep 
in cleze voorwaarclen terecht geweigercl 
heeft te zeggen dat verweerster een vrij
willig onvolleclige of onjuiste aangifte 
heeft overgelegcl ; 

Over het tweecle miclclel, schencling van 
artikel 97 cler Gronclwet, cloorclat het ar
rest, clat impliciet aanneemt dat het ge
heel beclrag van de belastbare winst niet 
was vermeld op de aangifte, nochtans 
oorcleelt, zonder zijn stanclpunt te motie
veren, dat gezegde aangifte noch onvol
leclig noch onjuist is : 

Overwegende dat het arrest, verre van 
impliciet te aanvaarden dat het geheel 
bedrag van de belastbare winst niet op de 
aangifte vermelcl wercl, vaststelt clat de 
wijziging slechts het gevolg is van een 
interpretatie van de wet, die verschilt van 
deze door de belastingplich tige voorge
~~; ' 

Waaruit volgt clat het miclclel in feite 
niet opgaat; 

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

16 December 1947. - 2° kamer. ·
Voot·zitter, ·H. Vitry, raadsheer waar
nemend voorzitter. V et·slaggever, 
H. Sohier. - Gel'ijlcl~tidende concl~tsie, 
H. W.-J. Ganshof van der Meersch, 
Hdvocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van 
Leynseele en Veldekens. 

26 KAMillR. - 16 December 1947. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARREST EN. - ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE 
BELASTINGEN. BEDRIJFSBELASTING. 
BEDRIJFSVERLlEZEN GELEDEN. GEDURENDE DE 
TWEE VORIGE JAREl';". - VAN.DE INKOMSTEN 
VAN RET .TAAR AF TE TREKKEN. - ARREST 
AAi\~EMENDE DAT DE BEDJUJFSVERLIEZEN VAN 
1934 VAN DE INKOMSTEN VAN 1936 MOGEN 
AIJ'GE'fROKKEN WORDEN. - GEEN VASTSTEL
LING DAT DEZE VERLIEZEN NIET VAN DE IN
KOJIISTJ!:N VAN 1935, WERDEN AFGETROKKEN. 
- GEEN AANDUIDING VAN DE REDEN WAAROM, 
INDIEN ZIJ NIET VAN DE INKOMS'fEN VAN 1935 
WERDEN AFGETROKKEN, HOEWEL DEZE VOL
DOENDE WAREN, ZIJ NIETTEJIIIN VAN DE IN
KOMSTEN VAN 1936 MOCHTEN AFGETROKKEN 
WORDEN. - BESLISSING NIET WETTELIJK 
GEJIIOTIVEERD. 

Is niet wettelijlc gemotiveenl, het cttTest 
dat, om de inlcomsten van 1936 te bepa
len, die vn 1937 in de bed1'ijfsbelasting 
belastbaat· zijn, aanneemt dat, van deze 
inlcomsten van 1936, het bedrag afge-

tmlclcen wot·dt van de in 1934 geleden 
beclrijfsverliezen, zonder vast te stellen 
clat .cleze veTliezen niet van de inlcomsten 
van 1935, geheel of ten dele, t·eeds wet·
den afgetmklcen, en zonder de reden op 
te geven wactrmn, inclien zij van de in
komsten van 1935 niet wenlen afgetmlc
lcen, hoewel deze volcloende waren, z·ij 
n-iettemin van de inlcomsten van 1936 
mochten ctfgett·olclcen worden. (Groncl·· 
wet, art. 97; op 6 Augustus 1931 samen
geschakelde wetten betreffencle cle in
komstenbelastingen, art. 32, ~ 1, ali
nea 2.) 

' (BEHEER VAN FINANCIEN, T. VAN HOUDT.) 

ARRES'f. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, de 19 Maart 1946 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het midclel, schending van arti
kelen 97, 111 en 112 van de Grondwet en 
van artikel 32, § 1, alinea 2, van de samen
geschakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, doordat het bestreden 
arrest niet aantoont hoe het verlies van 
het jaar 1934 van de winsten van het 
jaar 1936 afgetrokken kon worden, dan 
wanneer in het jaar 1935 de verwezen
lijkte winst voldoencle was om hiervan 
het verlies waarvan sprake te kunnen af
trekken : 

Overwegencle dat het bestreden arrest, 
steunend op artikel 32, § 1, van de samen
geschakelcle wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, beveelt het beclrag cler 
door verweerster geclurende het boek
jaar 1934, clienstjaar 1935, geleclen beclrijfs
verliezen af te trekken van haar inkom
sten van het jaar 1936, belastbaar in 1937; 

Doch overwegencle clat nit geen enkele 
vaststelling vHn het bestreden· arrest 
blijkt c1Ht cleze verliezen geheel of gedeel
telijk niet afgetrokken werclen van de 
inkomsten van het jaar 1935; 

Dat, inclien clergelijke aftrekking ge
schieclcle, het hof van beroep cleze verlie
zen niet meer kon aftrekken van de 
inkomsten van verweerster voor . het 
jaar 1936; 

Dat, inclien, integencleel, de gedurende 
het .iaar 1934 geleden beclrijfsverliezen 
niet van de inkomsten van het jaar 1935 
werclen afgetrokken, cloch om een andere 
reclen clan cle ontoereikendheicl er van, 
het arrest de reclen had moeten aanclui
deu waarom ze clan toch van de inkom
sten van het jHar 1936 mochten afgetrok
ken worden ; 

Waaruit volgt clat het arrest het Hof 
niet toelaat de wettelijkheid van zijn be
streclen clispositief te onclerzoeken en, al
clus, de in het miclclel aangehaalcle wets
bepalingen schenclt; 

Om die reclenen, verbreekt het bestre-
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den arrest; beveelt dat onderbavig arrest 
zal overgescbreven worden in de registers 
van bet 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 verweerster; ver
wijst de zaak naar bet Hof van beroep 
te Gent. 

.16 December 1947. -,-- 2° kamer. -
Voo1·zitte1·, H. Vitry, raadsbeer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Giroul. - Gelijlcl~tidende conclusie, 
H. W.-J. Ganshof van der Meersch, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Van 
Leynseele en de Mey (deze laatste van de 
Balie van beroep te Brussel.) 

1° KAMER. - 18 December 1947. 

OVEJREEJNKOMST. - BEDING TEN BF.HOEVE 
VAN EEN DERDE. - NOTARIS DOOR DE ALGE
MENE LEGATARISSEN GELAST MET RET VEREF
FENEN VAN DE NALATENSCRAP EN RET BETALEN 
VAN RET ERELOON VAN DE TESTAMENTUITVOER
DER. - BEDING GELDIG TEN BEROEVE VAN DE 
'l'ESTAMENTUITVOERDER. - RECHTSTREEKSE 
VORDERING VAN DEZE LAATSTE TEGEN DE NO
TARTS. 

Wwnneer cle algemene legctta1'issen, dom· 
een notaris te r1elctsten met het veref
tenen vcm de nalatenschctp, hem last 
hebben gegeven om het ereloon van de 
testamentttitvoerder uit te betalen, put 
rleze laatste uit clit beding he"'t ·recht 
ter1en de notwr-is een ei.s in te stellen 
tot betaling vctn z-i:in loon (1). (Bur
gerlijk Wetboek, art. 1121.) 

(CONSOORTEN BIEMANS, 'f. VANDERVEKEN.) 

AR.REST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 Maart 1944 door het Hof 
van beroep te Brussel op tegenspraak · ge
wezen; 

Over bet middel, scbendiug van arti
kel1119, 1121, 1165, 1315, 1984, 1997 en 1998 
van het Burgerlijk Wetboek, en 97 van 
de Grondwet; doordat het bestreden ar
rest, na vastgesteld te hebben dat de 
rechtsvoorganger van eisers in verbre
king, notaris Biemans, door de algemene 
legatarissen van wijlen weduwe Daver
veldt in bezit werd gesteld van de som 
van 119.756 fr. 80, zijnde de vergoeding 
die gezegde legatarissen toegestaan had
den aan verweerder in verbreking, als 
testa:q:~entuitvoerdersloon, en dat verweer-

(1) Zie verbr ., 2 Mei 1930 (Bull. en PAsrc., 
1930, I, 193) en nota 2. 

der zich beriep op een lastgeving waarbij, 
door gezegde algemene legatarissen, aan 
notaris Biemans opdracht gegeven werd 
aan verweerder in verbreking het hier
boven vermeld bedrag over te maken, doch 
zonder vast te stellen dat gezegde lastge
ving bewezen was, beslist heeft dat ver
weerder het recht had tegen de lastheb
ber, notaris Biemans, het volbrengen van 
de lastgeving te vorderen, en dat zijn eis 
tot uitbetaling van hoger vermeld bedrag 
ontvankelijk en gegrond was; 

Eerste tak : wanneer, volgens artike
len 1984, 1997, en 1998 van het Burgerltjk 
Wetboek, de lasthebber geen persoonlijke 
verbintenissen aangaat tegenover de der
den, telkens als hij bip_nen de perken van 
zijn macht handelt of de- partij, met 
welke hij in zijn hoedanigheid van last
hebber handelt, voldoende heeft ingelicht 
omtrent zijn macht; wanneer notaris 
Biemans, indien hij werkelijk opdracht 
gektegen heeft de som van 119.756 fr. 80 
aan verweerder nit te betalen, zulks niet 
in eigen naam, doch alleen in naam van 
zijn lastgevers moest doen, zonder hier
door om 't even welk persoonlijke ver
bintenissen tegenover verweerder aan te 
gaan, wanneer er, bijgevolg, geen rechts
verband bestond tussen de Iasthebber Bie
mans en verweerder ; wanneer verweer
der die geen andere schuldenaars had dan 
de algemene legatarissen, het recht niet 
had in rechte op te treden tegen de rechts
voorganger van eisers in verbreking, wan
neer zijn eis tot uitbetaling van het boven 
vermeld bedrag dus niet ontvankelijk was 
tegenover eisers ; 

'l'weede tak : wanneer in aile geval, en 
moest het aangenomen worden dat de eis 
ontvankelijk was, het bestreden arrest 
hem niet gegrond mocht verklaren, zon
der eerst en vooraf vast te stellen dat de 
lastgeving werkelijk bestond; wanneer, 
door er zich toe te beperken vast te stel
len dat verweerder zich op deze lastge
ving beriep, en door, on clanks de stellige 
ontkenning van deze lastgeving vanwege 
eisers, de eis gegrond te verklaren, het 
bestreden arrest de bewijslast verplaatst 
heeft en, aldus, artikel 1315 van het Bur
gerlijk Wetboek geschonden heeft; 

Derde tak : wanneer de overeenkomsten 
slechts gevolgen hebben tussen de con
tracterende partijen en slechts tot voor
cleel strekl,en van derden in het geval door 
artikel 1121 voorzien; wanneer artikel1121 
het beding ten behoeve van een derde 
slechts toelaat wanneer het een voor
waarcle is van een beding clat men voor 
zich zelf maakt of van een schenking (lie 
men aan een ander doet; wanneer dus het 
zogezegd becling ten behoeve van ver
weerder door hem slechts had kunnen 
ingeroepen worden indien dit beding een 
voorwaarde ware geweest van een beding 
welk de algemene legatarissen voor zich 
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zelf gemaakt hadden of van een schell
king die zij aan iemand anclers zouden 
gedaan hehhen; wanneer het nit de be
woorclingen van het arrest hlijkt dat zulks 
niet het geval was ; wanneer er hoogstens 
een enkele overeenkomst gesloten werd, 
namelijk een gewone lastgeving, tussen 
.de algemene legat.arissen en verweerder 
aangegaan; wanneer het, hijgevolg, onmo
gelijk was gewag te maken van twee 
verschillencle hedingen, nl. een hoofclcon
tract en een heeling ten hehoeve van ver
weerder; 

Viet·de tak : wanneer minstens de rech~ 
ters over de grond de door artikel 1121 
van het Burgerlijk Wethoek vereiste voor
waarden en, meer hepaald, het hestaan 
van een heding ten hehoeve van verweer
der, clie de voorwaarde zou uitgemaakt 
hehhen van een heeling voor de algemene 
legatarissen, geenszins vastgestelcl heh
hen; wanneer hun heslissing· niet wet
telijk gemotiveerd is; wanneer zij in 
alle geval, het Hof van verbreking in de 
onmogelijkheid gesteld hehhen zijn con
trolerecht nit te oefenen over haar wet
telijkheid; 

Vijfcle tak : wanneer het nit de hewoor
clingen van het arrest onmogelijk nit te 
maken is of de rechters over de grond heh
hen willen heslissen clat alle lastgevingen, 
waarhij aan de lasthehher opdracht gege
ven wordt een verhintenis te ·volhrengen 
in naam van cle lastgever tegenover een 
derde, het recht verlenen aan deze clercle 
tegenover de lasthehher het volhrengen 
van de lastgeving te vorderen, danwel of 
zij hehhen wmen heslissen dat er in cas~t 
een heeling ten· hehoeve van een clerde 
voorhanclen was, welk de voorwaarde was 
van een heeling welk voor de lastgever 
zelf gemaakt we1'd; wanneer het du13 ·on
mogelijk is het juridisch stelsel te hepa
len waarop het hestreden arrest gestaafd 
werd; wanneer het arrest artikel 97 van 
de Grondwet aldus geschonden heeft : 

Over de vijf onclerdelen : 
Overwegende dat uit het hestreden ar

rest hlijkt : 1 o dat niet he twist worq.t c1 at 
de rechtsvoorganger van aanleggers in 
het bezit is gesteld geweest van de voor 
verweerder (testamentuitvoerder) he
stenJ.de som; 2° clat al de algemene lega
tarissen verweerder hehhen erkend als 
testamentuitvoerder en cliens loon van 
2,5 t. h. van het hruto-heclrag van het 
actief der nalatenschap; 3° dat de rechts
voorganger van aanleggers gelast was ge
weest met de vereffening van de nalaten
schap; 

Overwegencle dat het hestreden arrest, 
door vast te stellen dat verweerder in die 
feitelijke omstandigheden zijn vordering 
had ingesteld, impliciet heeft erkend dat 
hij een te zijnen hehoeve gedaan heeling 
had aangenomen; dat het arrest aldus de 

ontvankelijkheicl van cle eis heeft gerecllt
vaarcligd; 

Dat, anderzijds, wat de grond der zaak 
hetreft, het arrest impliciet in de zaak 
de toepasselijkheid aanneemt van arti
kel 1122 van het Burgerlijk Wethoek we
gens het door de algemene legatarissen 
in eigen belang gemaakt heeling, te weten·: 
Lle vereffening van cle nalatenschap door cle 
rechtsvoorganger van aanleggers, de ver
effening van de schulclvorclering van ver
weerder, deze laatste vereffening een der 
voorwaarden, een der elementen van de 
vereffening der nalatenschap uitmakencle ; 

Dat uit cUe overwegingen volgt clat de 
gerechtelijke gronden van cle. hestre<len 
heslissing nit die reclenen klaar blijken 
en clat llet arrest wettelijk gemotiveerd is ; 

Om clie redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten en tot een vergoeding van 150 frank 
jegens verweerder. 

18 Decemhei· 1947. - 1° kamer. - Voo'l"
zUter, H. Louveaux, raadsheer waarne
mencl voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Bail. 
- Gelijlclttidende conclttsie, H. Roger 
.Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. Van Leynseele (loco 
Struye) en Van Ryn. 

1" KAMEH. - 18 December 1947. 

B]JWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN. - AKTE 
INGEROEPEN ALS BEWIJS VAN EEN OVEREEN
KOMST. - VERBE'l:ERING DOOR DE R.EOHTER 
VAN EEN STOFFELIJKE VERGISSJNG IN DE AKTE. 
- GEEN SOHENDING VAN DE AAN DE AK;fE VER
SOHULDIGDE TROUW. 

Schendt de tmnw n.iet, (z,ie (tnn een nls 
bewijs van een ovm·eenl•omst ingeroe
pen alGte ve,rsch1tlcligcl is, cle 'rechter (Ue, 
op uron(l vnn 7titerUjlce elementen, (loor 
hem so~tvere·in beoonleelcl, een stotteUjke 
'UC1'.ftistl'inrJ van een alcte ve1·1Jetert (1). 
(Burgerlijk Wetboek, artt. 1319, 1320 
en 1321.) 

{GUEUNS, T. WAGEMANS.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreclen 
. vonnis, op 21 Februari 1946 op tegen
spraak gewezen cloor de Rechthank van 
eerste aanleg te Turnhout ; 

Over het eerste midclel, schen__cling van 
artikelen 1156, 1157, 1319, 1320, 1321, 1341 

(1) Zie verbr., 4 April 1941 (Arr. T'erb1'., 
1941, blz. 72; B•tll. en PAsrc., .1941, I, 120) ~n 
de conclnsie van de H. Leon C01·nil, dan eerste 
advocaat-generaal. 
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en 1353 van llet Burgerlijk Wetboek, 
tloordat llet bestreclen vonnis het beroepen 
vonnis van cle heer Vreclerechter van het 
kanton Herenthals del. 16 October 1945, 
waarin, steunencle, onder meer ori ver' 
moeclens, wercl aangenomen clat er een 
stoffelijke missing in de aancluicling de1: 
kaclasternumniers begaan werd in cle 
koopakte betreffencle de betwiste percelen, 
vet'nietigcl lteeft, en het aanbocl van cle 
eiser in verbreking, dat er toe strekte 
doo1· alle miclclelen, getuigen inbegrepen, 
te bewijzen clat gezegcle koopakte een 
stoffelijke missing bevatte, verworpen 
heeft, om reclen clat << door vermoeclens 
slechts beclrog, clwaling of geweld mag 
bewezen worden » en dat « cle authen" 
tieke akte volle kracht van bewijs heeft 
tussen cle contracterencle partijen JJ, claar
door cle regelen becloelencl vervat in de 
artikelen 1319 en volgencle, 1341 en .1353, 
van het Burgerlijk Wetboek, wanneer 
noch de artikelen 1319 en volgende, noch 
de artikelen 1341 en 1353 van het Burg'er
lijk Wetboek verbieden door getuigen 
en vermoeclens een stoffelijke vergissing 
te herstellen welke zich in een authentieke 
akte voorcloet, zoals blijkt nit cle verge
lijking van cleze artikelen met cle voor
schriften van artikelen 1156 en 1157 van 
het Burgerli:)k Wetboek : 

Overwegende clat het bestreclen vonnis 
hierop wijst clat « cle eerste rechter zich 
ten onrechte steunt op vermoedens, om 
Aan te nemen dat er een stoffelijke mis
sing in cle aancluicling cler .kaclasternum
mers begaan wercl, dan wanneer door ver
moeclens slechts beclrog, clwaling of ge
weld mag bewezen worden Jl ; 

Dat zo cle authentieke akte volle kracht 
van bewijs heeft betreffencle cle overeen
komst welke ze bevat, dit slechts is voor 
zover ze geen materHlle vergissing be
heist; 

Overwegende dat, wanneer akten inge
roepeli worden als · bewijs cler overeen
komsten, cle rechter de plicht heeft cle 
juiste clraagwijdte te bepalen welke cle 
partijen, cUe ze hebben cloen opmaken, er 
aan hebben willen hechten; 

Dat te clien eincle de rechter ver
mag, steunende op beoorclelingselementen 
vreemcl aan cle akte, cUe hij souverein 
beoordeelt, een stoffelijke vergissing te 
herstellen van cle akte die hij interpre
teren moet; 

Dflt, door een materH)le vergissing te 
verbeteren, de bewijskracht van de au
thentieke akte geenszins miskend, doch, 
integencleel, erkend worclt, daar die ver
betering alleen de uitdrukking toelaat 
van wat partijen werkelijk hebben ge
wilcl; 

Dat geen enkele wetsbepaling verbieclt 
een materiele vergissing door alle rechts
middelen te bewijzen; 

Dat het bestreden vonnis, om er anders 

te hebben over beslist, de in het mid
del aangeduicle wetsbepalingen geschon
clen !weft ; 

Om die redenen, verbreekt ,.!let bestre
den vonnis; beveelt clat onclerhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de regis
ters van de Rechtbank van eerste aanleg 
te Turnhout en clat melding er van zal 
gemaakt worden op cle kant viui de ver
nietigde beslissing; veroorcleelt verweer
der tot cle kosten ; verwijst de zaak naar 
de Rechtbank van eerste aanleg te Ant
werpen. 

18 December 1947. - 1• kamer. - Voor
z'itter, H. Louveaux, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. Bail. 
- Gelijlcl!tidende concl~tsie, H. Roger 

·Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. Van Ryn (loco Struye) 
en Van Leynseele. 

2° KAMER. - 22 December 1947. 

INKO:MSTENBELASTINGEN. BE-
DRIJFSBELASTING. - AFTREKBARE BEDRIJJi'S
UITGAVEN. - BicTAALDE BEDRIJFSBELASTING. 
- Al'TREKBAAR OP VOORW AARDE DAT . ZIJ 
WERKELI.TK UITBETAALD WERD GEDURENDE DE 
BELASTBARE PERIODE. 

Ind·ien de wet toeiant . de betanlcle be
d·rijfsbelasUng te bescho·uwen als een 
bed·rijfs·u.Ugcwe, a,ft·relcbcw·r 1Jctn de a.wil. 
de be.ddjfsbelast-iny onderworpen w·in
sten, is cUt 011 voo·rwuanle dat de be,tu
lim.rJ er vwn 1Ale'l'lceUjlc gell·wrencle .lle be
lnstbare 1JC·riocle [feclawn wenl (1). 

(VANDERGUOHT, T. BEHEER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF · - Gelet op het arrest, ge
wezen door het Hof van beroep te Gent, 
op 18 Maart 1947; . 

Ovei· het enig micldel tot verbreking, 
schencUng van artikelen 97, 110, 111 en 
115 van de Grondwet, van artikelen 141 
en 470 van het Wetboek van bnrgerlijke 
rechtspleging, van artikelen 1185, 1186,1317, 
1319, 1320 en1370 van het Burge.'rlijk Wet
boek, van artikelen 1, 2, 3 en 6 der wet 
van 15 Mei 1846 op de comvtabiliteit van 
de Staat, van artikelen 1, 2 en 5 van he.t 
koninklijk besluit yan 10 December 1868 
houdende. algemeen reglen~ent op 's Lands 

(1) Zie verbr:, 17 Januari 193S (Bull, ei1 
PASIC., 1938, I, 12); 3 Februari 1941 (J.1T. 
Verb1·., 1941, biz. 16; Bull. en PAsrc., 1941, 
I, 26); 25 Februari 1942 (Bull. en PAsrc., 1942, 
I, 56); 8 October 1945 (A1T. T!e1'b1-., 1945, 
biz. 216; Bull. en PASIC., 1945, I, 234). 
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comptabiliteit, van artikelen 1, 2, 25, 26, 
en vooral 26, § 1, 27, 32, en vooral 32, § 1, 
ill, 53, 61, § 3, en 68 der wetten betref
fende de :Q;\komstenbelustingen, samenge
schakeld bij koninklijk besluit van 
12 September 1936, en, voor zoveel nodig, 
ller zelfde wetten, samengeschakelcl door 
de beslniten van 3 Juni 1941 en 31 Juli 
1943, tijdelijk geldig verklaard door arti
kel 3 cler besluit-wet van 5 Mei 1944, van 
artikel 6 van de wet van 17 .Tnni 1938 tot 
wederinvoering van de nationale crisis
belasting, en, voor zoveel noclig, van arti
kel 7 van het besluit betreffende de natro
nale crisisbelasting, genomen de 16 Juni 
1941 en tijdelijk geldig verklaard door 
artikel 3 der besluit-wet van 5 Mei 1944, 
van artikel 41 van het koninklijk besluit 
van 22 September 1937 hondende uitvfle
ring van de samengeschakelcle wetten op 
de inkomstenbelastingen, doorciat het be
streden arrest geweigerd heeft, voor de 
berekening , van de bedrijfsbelasting en 
van de nationale crisisbelasting van het 
fiscaal clienstjaar 1943, de bedrijfsbe
lasting van het clienstjaar 1942 (dragende 
op de inkomsten van 1941), ingekohierd 
in de loop van het jaar 1942, in min
dering te brengen van de door aanlegger 
in 1942 verwezenlijkte .winsten, en dit om 
de reden dat die belasting, daar ze niet 
in 1942 betaald werd, geen uitgave nit
maakt welke gedaan werd gedurende het 
belastbaar tijdperk, en de inkomsten van 
clit tijdperk niet kan bezwaren, dan wan
neer de schuld van aanlegger jegens de 
Staat, haar oorsprong vindende in de fis
cale wet, vanaf 't begin van 1942 bestond 

, door het feit van de verwezenlijking cler 
winsten van het jaar 1941, en dan wan
neer, ten minste, die schnlcl ontstaan is 
door de inkohiering · welke ten laste van 
aanlegger op 4 November 1942 heeft 
plaats gehad, derwijze dat, vanaf die 
inkohieJ,"ing, de belasting het karakter 
had van een bedrijfslast welke aftrekbaar 
was van de belastbare inkomsten van het 
jaar 1942 : 

Overwegende dat door het bestreden 
arrest werd vastgesteld dat de som van 
63.706 frank, zijnde het bedrag van de be
drijfsbelasting in hoofde van aanlegger 
gevestigd over het dienstjaar 1.942, die 
aanlegger, in zijn aangifte in de bedrijfs
belasting voor het dienstjaar 1943 (inko
men 1942) heeft afgetrokken van de brnto
winsten zijner handelsnitbating, door hem 
niet werd nitbetaald in de loop van het 
jaar 1942, maar dat aanlegger tegen zijn 
aanslag in de bedrijfsbelasting voor het 
clienstjaar 1942 een reclamatie heeft inge
diend, waarop hem bij beslissing van 
27 Jnli 1944 een aanzienlijke outlasting 
wercl toegestaan ; 

Overwegende dat het artikel26, § 1, van 
de samengeschak'elde wetten op de inkom
stenbelastingen bepaalt dat de inkomsten, 

die onderworpen ZlJn aan cle beclrijfsbe
lasting, belastbaar zijn naar hun zhiver 
bedrag, hetzij op grond van hun bruto
beclrag vermindercl alleen met de bedrijfs
uitga ven die gedurende de belastbare tij d 
werden gedaan om clie iilkomsten te ver
krijgen of te behouden; 

Overwegende dat, zo de wet toelaat ·als 
bedrijfsbelasting te aanzien de bed:djfs
belasting betaald door belastingplichtige, 
clit op voorwaarde is dat het gaat om een 
betaling gedaan gedurende de belastbare 
tijd; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
derhalve, de wet juist heeft toegepast en 
dat het de wetsbepalingen niet !weft ge
schonden die in het middel worden ver
meld; 

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

22 December 1947. - 2e kamer. - Vom·
zitte1·, H. Wouters, raadsheer waar
nemend voorzitter. VeTslarJueve?·, 
H. Vandermersch. - Gelijlcl1tidende con
cl1ts'ie, H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 22 December 1947. 

VOORZI])NING IN V])RBREKING. -
VORMEN EN TERMIJNEN. - GEMEENTETAXE. 
- BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE. 
- VoORZIENING TE FETEKENEN BINNEN DE 

TIEN DAGEN. 

Is niet ontvanlcelijlc, cle vooTz·iening tegen 
een besl1.tit van cle bestendige clepntatie, 
inzaJce _qemeentetnxes ·uitspnutlv cloende, 
wanneer de verklnring vnn voo1·zien·ing 
niet binnen cle tien dctgen betelcend wenl 
ctctn cle pcwtij tegen wellce ze rJCricht 
1s (1). (Wetten van 22 Januari 1949, 
art. 4; van 22 Juni 1865, art. 2; van 
18 Maart 1874, art. 2, e:[l van 22 Jnni 
1877, art. 16·.) 

('l'ROOH, T. STAD ANTWERPEN.) 

ARREST. 

HEY.r HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, geveld door cle Bestendige De
putatie van de Provincieraad van Ant
werpen op 19 September 1947 ; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing uitspraak doet over een bezwaar, 
door aanlegger ingediend tegen zijn aan
slag in de belasting op de agentschappen 
waar weddeschappen worden aangenomen, 
cloor de Stad Antwerpen ingesteld bij 

(1) Verbr., 14 Januari 1946 (..4.1"1". T'erb1·.·, 
1946, blz. 22; Bttll. en PAsrc., 1946, I, 25). 



besluit van de gemeenteraad van 
18 Maart 1946; 

Overwegende dat, krachtens het arti
kel 4 van de wet van 22 Januari 1849, de 
ver klaring van voorziening gedaan ter 
griffie van de provincieraad tegen de be
slissingen van de bestenclige deputaties 
van de provincieraden inzake gemeente
lijke belastingen, op straf van verval, 
binnen de tien dagen moet worden ter 
kennis gebracht van de partij tegen welke 
de voorziening is gericht; 

Overwegende dat aanlegger op 15 Oc
tober 1947 ter griffie van de Provincieraacl 
cler Provincie Antwerpen is verschenen 
en er verklaarcl heeft zich in verbreking 
te voorzien tegiom de bestreden beslissing, 
maar clat uit geen enkel bescheid blijkt 
dat hij cleze verklaring binnen cle tien 
clagen er op volgencl ter kennis heeft ge
bracht van het gemeentebestuur 'cler Stacl 
Antwerpen; 

Overwegencle clat aanleggers voorzie
ning, derhalve, wegens verval, niet ont
vanklijk is ; 

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

22 December 1947. - 26 kamer. - Voo1'
zUte1-, ·H. Wouters,· raadsheer waarne
mencl voorzitter. - Ve1-sla,qgeve1·, H. Van
clermersch. - Gelijlcl1tidencle oonol1!S1.e, 
H. Colarcl, aclvocaat-generaal. 

ze KAMER. - 22 December 1947. 

1o VERANTWOORDELIJKHEID (BUT
TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
- VIGRSCHILLENDE DADERS VAN EEN ZELFDE 
MISDRIJF. - HOOFDELIJKE. VERANTWOORDE
LIJKHEID VAN DE VEROORDEELDEN, ZONDER 
REKENING TE HOUDEN MET DE GRAAD VAN 
DEELNEMING VAN IEDER, ZELFS INDIEN TUSSEN 
HEN GEEN VOORAFGAANDE AFSPR-AAK OF EEN
HEID VAN WERKING BESTOND. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - VER
FICHILLENDE VEROORDEELDEN. - VERSCHIL
LENDE BURGERLIJKE PARTIJEN. - EEN ENKEL 
MISDRI.JF ENIGE OORZAAK VAN DE AAN DE BUR
GERLIJKE PARTIJEN VEROORZAAKTE SCHADE. 
- Hom"DELIJKE VEROORDELING TOT SCHADE
VERGOEDING AANGENOMEN TEN BATE VAN ZE
KERE BURGERLJ,JKE PARTIJEN EN VERWOR
p~~N TEN OPZICHTE VAN EEN ANDERE. - TEGEN
STRI.JDIGHEID. 

3o VERBREKING. - BEVOEGDHEID. -
VOORZIENING DOOR BIJZONDER GEVOLllfACH
'riGDE. - DR-AAGWIJD'l'E VAN ZIJN MACH'!'. -
BEVOEGDHEID VAN HE'!' HOF VAN VERBREKJNG 
OM DEZE TE BEOORDELEN, 

4° VERANTWOORDELIJKHEID (BDI
TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
- VERVOLGING OP GROND VAN AR'l'IKEL 118bis 

VAN HE1' STRAFWETBOEK. GEMEENTE 
BURGER-LIJKE PARTIJ. - EIS STREKKENDE 
TOT TERUGBETALING VAN WEDDEN TEN ON
HECHTE ONTVANGEN· DOOR DEGENE DIE EEN 
NIETIG VERKLAARDE BENOEMING TOT EEN GE
MEENTELIJK AMBT GENOTEN HEE~'T. - VER
WERPING OMDAT DE MATERIE BEHEERST WORDT 
DOOR DE BIJZONDERE BEPALINGEN VAN RET BE
SLUIT-WET VAN 8 lVIEI 1944 (ART. 7). 

5o VERANTWOORDELIJKHEID (BL'I
TEN OVEREJENKOMST ONTSTAAN). 
- RECHT OP SCHADEVERGOEDING VAN HE'l' 
SLACHTOFFER- VAN EEN MISDRIJF. - 00RZA
KELIJK VERBAND TUSSEN RET MISDRIJF EN 
DE SCHADE. - NIET VEREIST DA'l' DE SCHADE 
HE'l' NOODZAKELIJK GEVOLG WEZE VAN RET 
MISDRIJF. - DRIJFVEER VAN DE SCHULDIGE 
ONVERSCHILLIG. 

1 o De we yens ei-n zelfrle misrl1'ijf ve1·oo·r
deelden zijn hoofdelijlc geho11den tot 
schadeve1'yoeding jegens de bu1'get·lijlce 
pa1·tij, wellc oolc de graad van deelne
ming van ierZe1· aan het gemeen miscl1'i.ff 
weze, en al w,as e1· h!ssen de ve1·oo1·
deelden, noch voo1·atoaandc afsp1'aak, 
nooh eenheirl van we1·king. (Strafwet-
boek, art. 50.) · 

2o Bevat een tegenst1·ijdi,ql?e1.d, het a1Yest, 
dat wijzencle op het bestctan van eon 
miscl1'ijf, enige oo1'zaalc van de aan ve1'
sohillende burge·rlijlce pa1'tijen ve1·oo1·
zaakte sohade, een van deze b1wge1'lijlce 
pa1't-ijen 1tit het voo1'deel; van de hoof
deUjlcheid tt1ssen V01'001'deelden uit
sl7!it, dan wannee1· het dit aanneemt 
ten opziohte van clc andere. 

3o Het Hot van verb?'elcing is bevoegd om 
te beooTdelen, of de aan een bijzonde1' 
gevolmachtigde gegeven macht, doze 
bevat om zioh in verb1·elc·ing te voo1-
zien (1). 

4o Een gemeente is niet ge1·echtigd om, 
ten titel van sohadeve1·goed·ing, vo61' 
de st1·at1·eohte1· bij welke een ve1·vol
.tJing op g1·ond van artikel 118bis van 
het Strc!fwetboelc aanhangig is gemaakt, 
de ten!gbetaling te eisen van de wedden 
ten om·eohte ontvangen doo1' degene, 
clio een nieti.Q ve1'1claa1·de benoeming tot 
een gemeenteUjlc ambt genoten heeft, 
doze mateTie behee1'st zijnde doo1' de 
bi.izonde1'e bepaUngen van het besluit-
1.vet vcm 8 M ei 1944 (a1·t. 7). 

5o Ot)(lat ·het sla.chtofjer van ee1t misdiijf 
1·eoht zon he1Jben op sohadeve1·goeding, 
moet e1' een oo1·zalcelijlc ve-rband be
staan tussen het misd1'ijf en de sohade; 
cle wet ve1·eist niet clat de sohade het 

(1) Omtrent de voorziening ingediend door 
een gevolmachtigde : verbr., 3 Juni 1947 (zie 
boger, biz. 184; Bull. en PASIC., 1947, I, 235, 
alsmede de nota 2, getekend R. J. B., in Bull. 
en PASIC.). 
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nooclzalceUjk gevolg weze vctn het mis
clrijf ,· cle cl1"'ijjvee1·, cl·ie cle schulclige 
bezielcl heett, is onveTsbh-illig ten aan
z·ien van de op cle fottt gestemule b1W
ge-rUjlce vorrle·l"'ing. 

(I. BACQ, T. BELGISCHE S'l'AA'l' EN CONSOORTEN; 
II. BELGISCHE STAAT, T. BRUNET EN CONSOOR
TEN; III. STAD BRUSSEL, T. GRAULS EN 
CON~OORTEN.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, oP 24 April 1947 gewezen door het 
Militair Gerechtshof, zetelencle te Brussel; 

I. Wat de door Arthur Bacq ingestelde 
Voorziening betreft : 

Aangaande de op de publieke vorclering 
gewezen beslissing : 

Overwegencle dat de substantii:\le of op 
straf van nietigheicl vqorgeschreven rechts
vormen werclen nageleefd en dat de be
s lissing overeenkomstig de wet is, en zon
cler acht te slaan op de op 1 September 
1947 te laat neergelegde memorie, de voor
ziening dagtekencle van 27 April 1947; 

Aangaancle de op de burgerlijke · vor
cleringen gewezen beslissing : 
" Overwegende clat aanlegger tot staving 
van zijn voorziening geen enkel miclclel 
heeft ingeroepen en dat het Hof er van 
ambtswege geen· opwerpt; 

_ II. Wat de door de Belgische Staat, 
burgerlijke · partij, ingestelcle voorziening 
betreft : 

Over het enig micldel,- schencling van 
artikelen 50 en 118bis van het Strafwet
boek, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
boek, 97 van de Gronclwet : eerste tak, 
cloordat het bestreclen arrest, alhoewel het 
al de verweerclers in cassatie wegens een
zelfcle misclrijf (voorzien cloor · · arti
kel 118Ms van het Strrtfwetboek) veroor
deelt, en alhoewel het ,;aststelt dat, zo
doencle, al de verweerders aan de burger
lijke partij schade berokkend hebben, de 
hoofdelijke veroordeling van verweerders 
tot de herstelling van deze schade weigert 
nit te spreken, om reden dat « ieder cler 
beklaagden afzonclerlijk ertoe bijgedragen 
heefbJ, clan wanneer artikel 50 van het 
Strafwetboek uitclrukkelijk beschikt clat 
« al de 11ersonen, wegens eenzelfcle niis
drijf veroorcleelcl, zijn hoofclelijk tot . de 
teruggaven en de schadevergoecling ver
plicht Jl en de verdeling van de schulcl tot 
schacleloosstelling in geen geval toelaat; 
tweede tak, cloordat het bestrecleil arrest 
de hoofclelijke veroorcleling tot schadever
goecling. slechts ten naclele van de burger
lijke partij, Belgische Staat, weigert nit 
te spreken, clan wanneer hetzelfcle arrest 
de hoofclelijkheicl beveelt wat de andere 
burgerlijke partij~1 aangaat, waaruit 
volgt clat er tegenstrijcligheid tussen de 

retlenen en beslissingen van het bestre
den arrest bestaat : 

Overwegencle clat het bestreclen arrest, 
om de eis tot hoofclelijke veroorcleling te 
verwerpen, zich beperkt bij de verklari:hg 
clat iecler cler beklaagclen afzonclerlijk tot 
de schade heeft bijgedragen; 

Overwegende clat, lUidens artikel 50 van 
het Strafwe,tboek, al de personen, wegens 
eenzelfde misdrijf veroordeelcl, hoofde, 
lijk tot de schadevergoeding verplicht 
zijn; 

Overwegencle clat deze bepaling client 
toegepast te worden, welke ook de graad 
weze van cle deelneming van elke be
klaagde aan het gemeen misdrijf; dat de 
wet, noch het bestaan van een vooraf
gaande afspraak, noch de eenheid van 
werking, doch slechts d,e eenheid van mis
drijf vereist ; 

Overwegende dat llet arrest de toeken
ning van een vergoeding aan de Belgische 
Staat rechtvaardigt bij de overweging clat 
de cleehleming van de beklaagden aan de 
uitvoering van de grote agglomeraties van 
aard is geweest de invloecl van de Duit
sers te vermeercleren en toegelaten heeft 
in de nieuwe colleges verdachte elemen
ten in te schakelen; clat het hierop wijst 

, clat al de betichten samen hebben cleelge
nomen aan· de eell1llaking van Groot
Brussel, voorwerp van de betichting I, a; 
dat het, alclus, het bestaan aanneemt van 
eenzelfde vergrijp, enige oorzaak van de, 
zowel aan de Belgische Staat, als aan de 
andere burgerlijke partijen berokkende 
schade, cloch cla t het, bij een opvallencle 
tegenspraak, een enkele burgerlijke partij, 
de Belgische Staat, nit het voordeel van 
de hoofdelijkheicl uitsluit ; 

Overwegencle clat nit die beschouwingen 
blijkt clat het bestreden arrest, beslis
sende zoals het deed, de in het micldel 
aangecluicle wetsbepalingen geschonclen 
heeft; 

III. Wat de voorziening betreft door de 
Stad Brussel, burgerlijke partij, inge
stelcl, cleze de rechten t~itoefende van het 
college van vereffenaars van Groot
Brussel : 

Over de exceptie van niet-ontvankelijk
heid, voorgesteld door verweerclers Bru
net, Denis en Gill~s de Pelichy, en afge
leicl nit cle clubbelzinnigheicl van de aan 
pleitbezorger Dries gegeven volmacht; 

Overwegende clat de volmacht, door het 
college aan 1\'P' Dries op 19 Februari 
1947 gegeven, redelijk geintel'preteercl, bet 
bier bestreden arrest bedoelt; clat de wil 
van de burgerlijke partij, zich tegen ge
zegd arrest te voorzien, vaststaat zoals 
blijkt, inzonderheid, nit het feit dat de 
voorziening geregistreercl wercl daags na 
het arrest en dat het college zich door 

, de geuieenteraacl heeft doen machtigen om 
de aimleg in verbreking voort te zetten; 
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Over ltet eerste middel, scltending van 
artikelen 1382, 1319 en 1320 van ltet Bur
gerlijk Wetboek en van artikel 50, ali
nea 1; van ltet Strafwetboek en van arti
kel 97 van de Grondwet : verkeerde toe
passing en, bijgevolg, schending van arti
kel 7 vim ltet besluit-wet van 8 Mei 1944 
betreffende ·de openbare ambten; doorclat 
deze wetsbepaling enkel de terugvorde
ring ten voordele van de Scltatkist, of 
van het bestuur of organisme dat ze be
taald heeft, voorziet van het geheel of een 
gedeelte der sommen gestort aan hen die 
een nietig verklaarde benoeming hebben 
gekregen, clit ten laste van elk dezer be
noemde personen zelf, individueel ge
nomen, dan wanneer de eis onderworpen 
aan het militair gerechtshof strekte .tot 
vergoeding van de schade geleden door 
het toekennen van wedden aan de betich
ten, en ·aldus tot hun solidaire veroorde
ling tot de oetaling van deze wedden bij 
toepassing van artikel 50, alinea 1, v:m 
het Strafwetboek, volgens hetwelk « al de 
personen, wegens eenzelfde misdrijf ver
oordeeld, zijn hoofdelijk tot de terug
gaven en tot de schadevergoeding ver
vlicht )) : 

Overwegende dat artikel 7 van het be
sluit-wet del. 8 Mei 1944 de regelen be
paalt, · volgens welke de terugvordering 
moet geschieden van de wedde welke ten 
onrechte ontvangen werd door hem die 
een nietig verklaal'de benoeming genoot ; 
dat het aan de Koning opdracht geeft te 
beslissen of en in welke maat die genieter 
tot teruggave verplicht is; dat daaruit 
volgt dat elke wedde, die het voorwerp 
niet is geweest van clergelijke beslissing, 
beschouwd wordt als wettelijk verkregen; 

Overwegende dat dezelfde wetsbepaling 
de bijzondere rechtspleging vaststelt welke 
voor de terugvordering client gevolgd ;' 

Overwegende, bijgevolg, dat het mili
tair ge.rechtshof, - door op dat punt een 
eis van de hand te wijzen die, onder de 
vorm ·van een v66r de strafrechtsmacht 
ingediende eis tot schadevergoeding, in 
werkelijkheid strekte tot de terugvorde
ring van de wedden welke, naar het oor
deel van de burgerlijke partij, aan ver
weerders ten onrechte waren betaald ge
weest, - zich naar de wet gedragen 
heeft; 

Dat het miclllel niet gegrond is ; 
Over het tweede middel, schending van 

artikelen 1382, 1383, 1319 en 1320 van het 
Burgerlijk Wetboek, van artikel50, alinea 1 
van het Strafwetboek en van artikel 97 
van de Grondwet, doordat het militair ge
rechtshof de eis tot veroorcleling van de 
betichten tot betaling, ten titel van scha
devergoecling, van een som overeenko
mende met de verhoging der wedden t>n 
vergoedingen door betichten uitbetaald aan 
de ambtenaren en beclienden, met kosten 

inzake openbaar onderwijs en inzake po
litie, heeft ongegrond verklaard om de 
reden dat deze verscheidene uitgaven niet 
noodzakelijk het gevolg zijn geweest der· 
oprichting van Groot-Brussel en dat zij, 
overigens, noch door politieke, noch door 
versoonlijke doeleinden ingegeven waren, 
dan wanneer de burgerlijke · delictuele 
verantwoordelijkheid ontstaat doqr het 
enkel bestaan van een oorzakelijk ver
band tussen de schuld en de schade,. zon
der dat de schade een noodzakelijk gevolg 
van deze schuld moet zijn, noch dat de 
getroffen maatregelen, waarover spraak, 
ingegeven moe ten zijn door politieke of. 
door persoonlijke doeleinden : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
weigert rekening te houden met het nadeel 
dat de burgerlijke partij beweert geleden 
te hebben wegens de verhogingen van de 
wedden en de vergoedingen uitbetaald 
aan de ambtenareit en bedienden, alsook 
wegens de uitgaven geclaan inzake oppn
baar onderwijs en politie (art. 2, 5 en G 
van de lijst der schaden) ; dat het mili
tair gerechtshof die verwerping motiveert 
door deze enkele overweging dat die uit
gaven · niet het nooclzakelijk gevolg zijn 
van de oprichting van Groot-Brussel en 
niet ingegeven werden' door politieke of 
persoonlijke doeleinden ; · 

Overwegende dat, zo de wetwil dat het 
verbancl van oorzaak tot. gevolg tnssen 
het misdrijf en cle schade wordt gecon
stateerd, ze toch niet vereist dat de 
schade het nooclzakelijk gevolg zij van het 
misclrijf; dat, anclerzijds, de drijfveer, 
welke de schulclige heeft doen handelen, 
onverschillig is ten opzichte van.de op. de 
font gesteuncle .burgerlijke vordering; 

Overwegenc1e clat nit die overwegingen 
volgt dat het bestreclen arrest, doordat 
het een voorwaarde vermeldt die door de 
wet niet is vereist, de in het middel aan
gecluide bepalingen heeft geschonden; dat 
het miclclel c~us gegroncl is; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
. arrest cloch in zover slechts het, uitspraak 
doende over de vordering van de Bel
giselle Staat, de hoofdelijkheid niet heeft 
toegepast van de tegen de verweerders uit-
gesproken · veroordeling, en in zover het, 
uitspraak ·doende over de vordering van 
de Stad Brussel, cleze de rechten uit
oefenende van het college van de vereffe
naars van Groot-Brussel, als oorzaak van 

· schacle heeft verworpen de volgende uit
gaven : 2° verhoging 'van de wedden en 
vergoeclingen door betichten uitbetaald a.an 
de ambtenaren en bedienden; 5° kosten 

· inzake openbaar onclerwijs en 6° kosten 
. inzake politie; beveelt dat onderhavig 
, arrest zal overgeschreven worden in de 
registers van het militair gerechtshof en 
dat melding er van zal gemaakt worden 

I op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt aanlegger Bacq 
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tot de kosten van zijn voorziening, de 
verweerders tegen de vordering van de 
Belgische Staat tot de kosten jegens deze 

·partij, en de verweerders tegen de vorc1e
ring van de Stad Brussel q. q. tot de kos
ten jegens deze laatste partij; verwijst de 
zaak, aldus omschreven, naar het militair 
gerechtshof anc1ers samengesteld. 

22 December 1947. - 26 kamer. - Voo1·
zitter, H. ·Wouters, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. de 
Oocqueau des Mottes. - Gelijkhtidencle 
concl·usie, H. Oolard, advocaat-generaal. 

26 KAMER. - 22 December 1947. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - HOOFD
ZAKELIJKE DEELNEliHNG AAN EEN MISDRIJF. 
- VEROORDELING ALS DADER OF MEDEDADER 
ZONDER VAS'rSTELLING VAN DE BESTANDDELEN 
VAN DEZE DEELNEJ\IING. - VEROORDELING NmT 
WETTELI.TK GEMOTIVEERD. 

Is n-iet wettelijk gemotiveerd, de beslissing 
clie een beklaagde cfls << clacler of mecle
clacler ll vnn een 1niscl·l"'ijf veroonleelt, 
zoncler het bestcum vnst te stollen van 
de bestnnddelen van (le hoofclznlcelij lee 
rleelneming (1). (Grondwet, art. 97.) 

(MORTIER EN DEWAELE, T. VERSTICHELE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 Mei 1947 gewezen door het 
Militair Gerechtshof, z~telende te Gent; 

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

Over het van ambtswege opgeworpen 
middel, schencling van artikel 97 der 
Grondwet : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
nanleggers veroordeelt als daders of me
dedaders· van de te lnmnen laste weerhou
den misdrijven, zonder het bestaan c1er 
elementen vast te stellen die de deelne
ming a an die misdrijven wettelijk straf
baar maken ; 

Dat het dus het Hof niet toelaat ZIJn 
toezicht uit te oefenen en, bijgevolg, niet 
wettelijk gemotiveerd is ; 

II. Wat de op de burgerlijke vordering 
gewezen beslissing betreft : 

Overwegende dat de verbreking van cle 
up de publieke vordering gewezen beslis-

(1) Sic verbr., 27 November 1944 (A_,., .• 
Ve1·b1-., 1945, blz. 48; Bull. en PASIC., 1945, 
I, 56). 

sing de verbreking medebrengt van de op 
de burgerlijke vordering gewezen beslis
sing; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de registers 
van het Militair Gerechtshof, zetelende te 
Gent, en dat melcling er van zal gemaakt 
worden op de kant van de vernietigde be
slissing; veroordeelt de burgerlijke partij 
tot de kosten; verwijst de zaak naar bet 
militair gerechtshof anders samengesteld. 

22 December 1947. - 26 kamer. - Voo1·
z-itter, H. Wouters, raadsheer waarne
mend voorzitter. - T'eTslaggev(w, H. de 
Oooqueau des Mottes. - Gel-ijlclwiclende 
conclttsie, H. Oolard, advocaat-generaal. 

ze KAMER. - 22 December 1947. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - GETUIGE GEHOORD ZONDER 
EED TER TEREOHTZITTING VAN DE KRIJGS
HAAD. - ARREST VAN VEROORDELING GE
STEUND OP DEZE GETUIGENIS. - GEEN VAST
STELLING DAT DE GETUIGE VAN RET RECHT 
ONTZET WERD OM IN REOHTE GETUIGENIS AF TE 
LEGGEN. - NIETIGHEID VAN RET ARREST. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BESLISSINGEN W AARTEGEN MEN ZICH KAN 
VOORZIEN. - STRAFZAKEN. - VoORZIENINU 
TEGEN EEN BESLISSINU UITSPRAAK DOENDE 
OVER EEN VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJ
HEIDSTELLING. - ARREST VAN VEROORDELING 
MET ONMIDDELLIJKE AANHOUDING, TITEL VAN 
DE VOORLOPIGE HECHTENIS, VERBROKEN. -
VOORZIENING VAN BELANG ONTBLOOT. 

1° Is n:iet-ig, het ct·JTest vwn het m-ilitai-r 
ga1·echtshof dat een ve1·oonlel-ing tvit
sp-reekt cloO'I· nnmelijlc te steu.nen OZJ de 
verlvlwrinrt ueclaan v661' cle krijysmncl 
floor een zondeT eeclnfieuuinu gehoonle 
get·wige, clan wannee1· noch cloo1· het a1·
·re8t, n och door een wn de1· stulc vtt:n cle 
1·echtspleging vnstgesteld -wo1·clt clctt cleze 
uettt-ige ontzet wenl vnit het 1·echt om
·in ·rechte uettt'igen·is M te leygen (2). 
(Wetboek van strafvorderirig, artt. 155, 
189 en 317; Wetboek van rechtspleging 
voor het Ieger te lancle van 20 Juli 
1814, artt. 106 en 173.) 

2o ·wonlen vwn belnng ontbloot, cle voo·r
Z'ieningen tegen n·1Testen d-ie witspTaalc 
cloen ove·r ve1·zoelcen tot voo1·lop-ige in
v1"i.ilwiclstelling vnn cle beklaagcle, wwn
'11 eer het w··rest vwn veroonlel-inu rnet 
omniclclell-ijlce nnnhO'luliny, flat cle t-itel 
vnn cle voorlop·ige hechtenis tt.itmaalct, 
verbmken wo1·dt. 

{2) Verbr., 8 Augustus 1946 (A1·1·. Ver-b1·., 
1946, blz. 280; Bull, en PASIC., 1946, I, 309). 
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(BOUCHERY.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
urresten, gewezen door llet Militair Ge
reclltsllof, zetelencle te Antwerpen, op 
25 Juli 1947, 29 September 1947 en 19 No
vember 1947; 

Overwegencle clat de voorziening'en tegen 
die arresten verknocllt zijn; 

Wat aangaat de voorziening tegen llet 
arrest del. 25 Juli 1947 clat aanlegger ver
oordeelt en zijn onmicldellijke aanhou
ding beveelt : 

Over het eerste miclclel tot caSS!ltie, 
schending van artikelen 75, 155 en 189 van 
bet W etboek van strafvordering : 

Overwegencle dat, blijkens de vermel
clingen van het proces-verbaal der te
rechtzitting van 4 December 1946, de ge
naamclen Georges Lehembre en Antoine 
De Pesseroey, beiclen boven de voile leef
tijcl van vijftien jaar, gehoord werden 
zonder de eecl te hebben afgelegcl cUe bij 
artikelen 155 en 189 van het W etboek van 
strafvordering, 106 en 173 van het Wet
boek van reclltspleging voor llet leger te 
lancle en llet besluit van 4 November 1814 
is voorgeschreven; 

Overwegende dat, blijkens bovenbedoeld 
proces-verbaal, voormelcle personen wer
den gelloord bij wijze van verklaring en 
zoncler afiegging van de eed om de enige 
in het proces-verbaal aangegeven reden 
<< dat zij veroorcleeld werden ll, zonder 
aancluiding van de aard van die veroorde
ling en evenmin van _haar definitief ka
rakter; 

Overwegencle clat, behouclens de gevallen 
op beperkencle wijze voorzien door de wet, 
de getuigen, op straf van nietigheicl, de 
eed moeten afleggen v66r de strafrechts
machten; 

Overwegende dat, noch uit de vermeldin
gen van het proces-verbaal cler terechtzit
ting, noch nit enig ancler stuk dat door 
llet Hof zou kunnen inachtgenomen worden 
blijkt dat, op het ogenblik van hun ver
hoor, voornoemclen, bij in kracht van ge
wijscle gegane beslissing, ontzet waren uit 
het recht om in rechte getuigenis af te 
leggen, tenzij om er enkel inlichtingen te 
geven; 

Overwegende dat uit de bewoordingen 
van het bestreden arrest niet blijkt dat 
het militair gerechtsliof die onregelmatig 
gedane verklaringen uit de elementen van 
zijn overtuiging verwijclerd heeft; 

Dat, wel integendeel, de tekst van de 
bestreclen beslissing aantoont dat het hof 
« naar bescheiden ll, zonder onderscheid, 
heeft beslist en zelfs uitclrukkelijk de 
verklaring door Lehembre afgelegd in
roept;_ 

Overwegende dat, alclus, het bestreclen 
arrest, steunend op een onclerzoek dat nie-

tig is ten gevolge van het verzuim van 
een substantiele pleegvorm, de hierboven 
aangecluide wetsbepalingen heeft geschon
clen, alsook artikelen 106 en 173 van bet 
Wetboek van rechtspleging voor het leger 
te laude del. 20 J uli 1814; 

Dat, derhalve, het onderzoek der negen 
andere door aanlegger voorgestelde micl
clelen tot cassatie overbodig worclt; 

Wat aangaat cle voorzieningen tegen 
de arresten del. 29 September en 19 No
vember 1947 beslissencle over cle verzoe
ken tot voorlopige invrijheiclstelling : 

Overwegencle dat de verbreking van bet 
arrest del. 25 Juli 1947 alle belang ont
neemt aan cle voorzieningen tegen die ar
resten; 

Om die. reel en en, voegt cle voorzieningen 
samen; verbreekt het bestreclen arrest 
del. 25 Juli 1947 in zover het eiser heeft 
veroorcleelcl; beveelt dat huidig arrest 
overgeschreven zal worden in cle regis
ters van het Militair Gerechtshof te Ant
werpen en clat melding er van zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; verwijst de zaak 
naar het militair gerechtsllof anders sa
mengesteld; kosten ten laste van de Staat. 

22 December 1947. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. Wouters, raaclsheer waar
nemencl voorzitter. Ve1·slaggebe1-, 
H. Simon. - Gelijlchticlende concltisie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste 
aclvocaat-generaal. - Pleiter, H. Van 
Leynseele. 

ze KAMITIR. - 23 December 1947. 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- ZAKEN VAN RECH'fS'fREEKSE' BELASTINGEN. 
- VOORLCJPIG BEHEERDER PAR'f!J VOOR HE'f 
HO~' VAN BEROEP. - GEEN STUK WAARUIT 
BLIJK'f DAT HET AMB'f EEN EINDE GENOMEN 
HEE~'T. - AANBLIJVEN IN DE ZAAK. 

2° .INKOMS'l'ENBELASTINGEN. - BE
zw AAR DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE. 
BESLISSING VAN DE DIRECTEUR VAN DE 
BELASTINGEN DE ONTV ANKELIJKHEID AANNE
MENDE EN UITSPRAAK DOENDE OVER DE GROND. 
- VERHAAL VAN DE BELAS'fiNGPLICH'fiGE V66R 
HET HO~' VAN BEROEP. - UITGES'fREK'fHEID 
VAN DE BEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN BE
ROEP. - HOF VAN BEROEP NIE'f IN KENNIS 
GESTELD MET DE ON'fi'ANKELIJKHEID VAN HE1' 

BEZWAAR. 

1 o j]f oet in cle znalo v661· het H of vnn vel'
bl'elcing behouden blijve1~, de voorlopi[l 
behee1·der, pa1·tij voo1· het hof van be
mep, van wie geen enkel stuk aanwijst 
(lett zijn ambt een eincl.e ,qenomen heeft. 

2o Wnnneer de direcfeur van de 1'echt
streelcse belasUn,qen het bezwaa-r vnn de 
belastingplichtige ontvankelijk heett 
verklnanl om -in cle wettelijke termijn 
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t~ z:ijn i1tgediend, en ove/ cle fl'ron(l nit-. 
spra.ctlc heeft geclcum, maakt het ver
hcu~l van de belnst-i1t{lplichtige tegen 
deze beslissinu de ontvanlcelijlcheicl vctn 
het bezwa.n1· niet aa;nhang·ir; bi.i het hof 
vwn beroep. Door het bezwnar n·iet ont
vnnkelijk te verklwren om nxlen dctt het 
te la.nt zo1t ·ingt;Jcl'iencl geweest zijn, zo·u 
het hof va;n be·roep lmiten de 1Je'l'lcen 
annn -vcm het v66·r hem {lebn~cht ge
schil (1). 

(BEHEER VAN FINANOIEN, 'l'. llfA,JEAN 

EN VAN DONINCK.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreclen ar
rest, gewezen, op 14 October 1946 door bet 
Hof van beroep te .Brnssel; 

In zover de voorziening gericht is tegen 
de partij JVIr Majean, voorlopig bebeerder 
van tweecle verweerster : 

Overwegencle clat uit geen enkel stuk 
waarmede het Hof rekening mag houclen 
blijkt clat het ambt van cle voorlopig 
belleercler, JW' :Majean, geeincligcl was, 
zoclat cleze partij niet buiten zaak · client 
gestelcl te worden ; 

Over llet .enig miclclel, schencling van: 
artikel 61, § 3, der wetten betreffende 
cle inkomstenbelastin:gen, samengeschakeld 
bij beslu!t van cle secretaris-generaal van 
het Ministerie van financHln van 31 Juli 
1943, in zover het bestreclen arrest voor 
recht zegt : dat llet besluit-wet van 1Mei 
1944, artikel' 2, dezelfde termen bezigencle 
ten voordele van cle termijnschorsing in 
burgerlijke en hanclelszaken als deze van 
]let besluit-wet van 15 Mei 1940, deze ale 
dus ontegensprekelijk volkomen terug in 
leven riep en, blijkbaar volgens de bedoe
lingen van de wetgeve'r, terug uitvoer
baar maakte; dat deze wetsbepalingen, 
cUe, zoals vroeger het koninklijk besluit 
van 16 Augustus 1914, allen hetzelfcle doel 
beogen, de woorden « in burgerlijke en 
hanclelszaken l>, gebruiken in een ~ans 
uitgebreide zin, clie alle .zaken begrijpt 
waari'n gelclelijke belangen oprijzen, 
waaronder de fiscale betwistingen, aldus 
enkel de strafzaken uitsluitende; dat llet 
beheer tevergeefs cle bewoordingen van 
llet besluit van de secretarissen-generaal 
van 16 December 1\)40 inroept vermits be
doeld besluit, stilzwijgend werd nietig ver
klaard door het besluit-wet van1 Mei 1944, 
flat artikel 2 der besluit-wet van 15 Mei 
1940 in te·rmvnis llerinnert, alclus alle onder 

(1) Verbr., 5 Mei 1941 (A''''· 1'erbr., 1941, 
biz. 117) en de copclusie van de ·Heer eerste 
advocaat-generaal Cornil in Bull. en PAsrc., 
1941, I, 177; 25 Februari 1946 (A1'1'. Ye,·M., 
1946, biz. 85; Bull. en PAsrc., 1946, I, 89). 

de bezetting genomen hiermecle tegenstrij
clige besluiten vernietigende, clit met te
rugwerkend u!tvoerbaar effect; dat, an
derzijds, om reden dat artikel 1 van het 
besluit-wet van 1 Mei 1944 het besluit 
van 4 October 1940 slechts vernietigt 
zoncler terugwerkende kracht, het be
zwaar op 10 April 1941, door rekwestrante 
ingecliend, tegen cle belasting clle haar op 
30 Mam•t 1940 door waarsclmwingsuit
treksel werd betekencl, niet rils tatclief 
voorkomt, vermits clit besluit van 4 Octo
ber 1940 uitvoerbaar bleef in becloeld ge
val tot 30 October en dan ook de termijn 
om bezwaar in te clienen schorste vanaf 
30 Maart 1940 tot 30 October 1940, en het 
verhaal aldus ontvankelijk heeft ver
klnnrcl : 

Overwegende clat het arrest slecht~ be
streclen worclt in zover het beslist clat het 
bezwaar, ingediencl namens ·de belasting
plichtige Van Doninck, niet tarclief was en 
het verhaal, clel,'halve, ontvankelijk is; 

Overwegende echter dat cie. beslissing 
van de directeur der belastingen onclN' 
meer luidt : (( Overwegencle dat het be
zwaar binnen de wettige termijn is inge
clieml geworclen » ; 

Dnt deze beslissing verder de namens 
cle belastingplichtige ingeroepen bezwaren 
onclerzoekt en ten gronde beoordeelt; dat 
het blijkt uit cleze vaststellingen dat het 
bezwaar, clat ontleed en beoordeeld wercl1 
ontvankelijk werd verklaard door de cli
recteur cler belastingen ; 

Overwegende clat het verhaal van cle 
belastingplichtige vo6r het hof van beroep 
cle betwisting niet cloet heroprijzen no
pens de ontvankelijkheid van het be
zwaarschrift; clat het hof van beroep de 
perken van het geding zou overschi·ijden 
door te verklaren dat het bezwaar tar
cHef is; 

Overwegende clat het middel, al ware 
het ook gegroncl, de verbreking niet kan 
mecleslepen van het arrest daar waar het 
beslist dat het verhaal ontvankelijk is ; 

Waaruit volgt clat het middel van be" 
lang ontbloot en, clerhalve, niet ontvan
kelijk is; 

Om cUe reclenen, verwerpt de voorzie
ning; laat de kosten ten laste van het 

· beheer. 

23 December 1947. ~ 26 kamer. - Voor
zUter, H. Wouters, raaclsheer waarne
mend voorzitter. ~ Verslaggeve1·, H. de 
Olippele. Gelijkht·idencte conclu.sie, 
H. w~-J. Ganshof van der Meersch, ad
vocaat-generaal. Pleiter, H. Van 
Leynseele. 
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2• KAMER. - 23 December 1947. 

1o INKOMSTENBELASTINGEN. -
'l'E LAAT GEDANE AANGIFTE. - AANSLAG VAN 
AMBTSWEGE. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -
BEZW AARSCHRIFT. - ELEMENTEN NIET AAN 
HET BEHEER VOORGELEGD. - VERHAAL VOOR 
HET HOF VAN BEROEP. - AANBOD VAN BEWIJS 
VAN DEZE ELEMENTEN NIE'l' ONTV ANKELIJK 
VOOR HET HOF VAN BEROEP. 

1° Het beheer lean van ambtswege cle aan
slag van cle belastingpUcht'ige vestigen, 
op groncl van het vennoeclelij lc beclmg 
van zijn belastba1·e inlcomsten, wan
nee·r cle belastingplichtige zijn afgifte 
na het verstrijlcen van cle wetteli.17ce 
te1·mijnen heeft ingecliencl. (Samen
geschakelde wetten betreffende de in
lwmstenbelastingen, artt. 53, § 1, en 56.) 

2° Het hof van bemep lean cle belasting
plichtige niet toelaten tot het bewijs 
clo01· get1tigen van een feit, clat hij ve1'
Z1timcl heeft in te roepen tijclens cle 
aclminist1·atieve phase van cle vestiging 
vcm cle belastvng (1). (Samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, art- 61, § 3.) 

(DE ROOZE, T, BEHEER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het arrest, ge
wezen door het Hof van beroep te Gent, 
op 14 Mei 1946 ; 

Over het enig middel, schending van 
artikel 97 van de Grondwet, artikelen 1319 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden arrest het verhaal 
van aanlegger, tegen de aanslag ambts
wege gevestigd wegens bedrij:I'Scrisis . en 
ttanvullende personele belasting voor het 
dienstjaar 1944, verworpen heeft onder 
het onjuist voorwendsel dat aanlegger 
geen gevolg zou gegeven hebben aan de 
uitnodiging van het beheer binnen de 
twintig dagen al de elementen tot staving 
van zijn bezwaar over te leggen, aldus 
het beheer in de onmogelijkheid stellende 
clit bezwaarschrift te onderzoeken, als 
wanneer het arrest niet verklaart waarom 
het deze weigering op de uitnodiging te 
antwoorden als vaststaande · · aanziet, al
hoewel aanlegger clit betwistte en, zowel 
in zijn verhaal als in zijn conclusies, aan
bood het tegenovergestelde te bewijzen 
door getuigen en alle middelen van 
rechte: 

Overwegende dat aanlegger bij conclu
sie v66r het hof inriep dat zijn verhaal 

(1) Raadpl. verbr., 19 Februari 1947 (zie 
boger, biz. 47; Bull. en PAsrc., 19•17, I, 63). 

ontvankelijk was, daar hij wel gevolg 
gegeven had aan de uitnodiging · van het 
beheer zijn bezwaar te komen reclitvaar
cligen, vermits hij drie bezoeken had ge
bracht a an . de onderzoekende . inspecteur' 
bezoekell tijdenS Welke : 1° een lliet. ill· 
gediend beweerde aangifte teruggevonden 
wenl; 2° hij zich beriep op een authen
tieke akte van aankoop van de scheeps
werf einde 1942, akte reeds gekend door 
het beheer in vorige betwistingen; doch 
dat hij « onmogelijk bescheiden kon voor
leggen van een bedrijf dat niet bestond ll ; 
da t hij besloot << hem toe te la ten tot het 
getuigenbewijs betreffende het gevolg ge
geven aan de uitnocliging van het be
beer ll; 

Wat betreft de teruggevonden aangifte : 
Overwegende dat het arrest vaststelt, 

. overeenkomstig het verhaalschrift dat aan
legger inroept, dnt hij ze ingecliend heeft 

· in December, na verstrijking van de ter-
1, mijn van artikel 53, § 1, van de smnenge

schakelde wetten; dat hij, clientengevolge, 
terecht van ambtswege nangeslagen wenl; 

Wat betreft de verdere gevolgen (andere 
clan cleze hierboven vermeld) gegeven aan 
de uitnodig·ing alle elementen over te leg
gen tot staving van zijn bezwaar : 

Overwegencle dat -het bestreden .arrest 
enkel kon vaststellen, hetgeen aanlegger 
zelf bekent, clat hij die elementen niet 
overgelegd heeft en dat, aldus, het hof 
geen yerder bewijs toe te laten had; 

Waaruit volgt dat het middel niet kan 
aangenomen worden ; 

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

23 December 1947. - 2• kamer. - Vo01'
zitter, H. Wouters, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. de 
Olippele. Gelijlcl1ticlencle conchtsie, 
H. W.-J. Ganshof van der Meersch, ad
vocaat-generaal. Pleite1·, H. Van 
Leynseele. 

2" KAMER. -_ 23 December 1947. 

1° INKOMSTENBELASTINGER
BEDRIJFSBELASTING. - VER.MINDERING VAN 
5 T. H. VOOR ELK LID VAN HET GEZIN TEN 
LASTE VAN DE BELASTINGPLICHTIGE·. - LID 
VAN HET GEZIN DAT PEUSOONLIJKE INKOM
STEN HEE~'T. - VERMI,NDERING TOEGESTAAN 
INDIEN DEZE PER.SOONLIJKE INKOMSTEN BE
GREPEN ZIJN IN HET EEN OF HET ANDER RE
LASTilAAR INKOMEN OP NAAM VAN RET. GEZINS
HOOFD. - NIET NODIG DAT ZIJ BEGREPEN 
·ZIJN IN DE INKOMSTEN, BELASTBAAR OP NAAM 
VAN HE1' GEZINSHOOFD ·IN DE BEDRIJFSBELAS
TING. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -
BEDR.IJFSBELASTING. - VERMINDERING VAN 
5 T. H. VOOR ELK LID VAN HET GEZIN TEN. 
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LAS'l'E VAN DE BELAS'l'INGPLIOH'l'IGE. - EJCH'l'
GENO'l'E VAN DE BELAS'l'INGPLICH'l'IGE, DIE PER
SOONLIJKE INKOMS'l'EN UI'l' IMMOBILIEN VAN 
MEER DAN 4.500 FRANK GENO'l'EN HEEF'l' IN EEN 
GEMEEN'fE VAN MEER DAN 30.000 INWONERS. ~ 
PERSOONLIJKE INKOMS'l'EN VAN DE ECH'l'GE
NO'l'E BEGREPEN IN DE INKOMS'l;EN DIE BELAR'l'
BAAR ZIJN OP NAAM VAN HE'l' GEZINSHOOFD 
IN DE AANVULLENDE PERSONELE IJELAS'l'ING. 
- VEHMINDERING 'l'OEGES'l'AAN. 

1o Opdat cle pet·soonUjlce inkomsten van 
een lid van het gez·in de veTminde·l"ing 
met 5 t. h. van de beckijfsbelasting, 
toegestaan voot· elk lid van het gez·in 
ten laste van cle belastingpliohtige, niet 
zouden in cle weg staan, volstaat het 
dat deze persoonlijke inlcomsten zomlen 
beg·repen z·ijn in het een of het andm· 011 

nactm van het gezinshoofcl belastbaar 
inlcomen; het ·is niet nocUg clat zij zo7t-

. den beg·repen zijn in cle inlcomsten br
lastbaat· op naam van het gezinshootcl 
in de becldjfsbelasting. (Samengescha
kelcle wetten betreffencle de inkomsten
belastingen, art. 49bis, ·§ 4, al. 2, litt. ct.) 

2o De vet·minclering met 5 t. h. van de 
beclt'ijfsbelasting wot·clt toegestaan voor 
cle eohtgenote van de belastingplichti.qe, 
zelts incl·ien zij, gecluTencle het jcwt· clat 
cUt van de belasting voomfgdat, pet·
soonlijlce inlcomsten uit immob'ilien rJe
noten heeft voot· een becl·rag van meet· 
clan 4.500 franl~ in een gemeente van 
meeT clan 30.000 inwoners. Deze pet·soon
lijlce inlcomsten zijn, inclenlacul, begt·e
pen in cle inlcomsten clie belastbaa1· z·ijn 
op naam van het gezvnshoofcl in de aan
v·ullende personele be lasting (1). Samen
geschakelcle wetten betreffencle de in
komstenbelastingen, art. 43, § 1, en 
49bis, § 4, al. 2, litt. a.) 

(BEHEEH VAN FINANCIEN, .'l'. CHENU.) 

AHRES'l'. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
arrest, door het Hof van beroep te Gent 
op 9 April 1946 gewezen ; . 

Omtrent het enig miclclel tot verbre
king, afgeleicl uit de schencling van arti
kelen 97 en 110 van de Gronclwet, arti
kelen 25, § 7; 35, § 1; 43, § 1; 49bis, 
vooral § 4, van de wettelijke bepalingen 
betreffencle de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakelcl door het besluit van 
31 Jilli 1943, cloorclat het becloelcl arrest 
een verminclering van beclrijfsbelasting 
toestaat voor de echtgenote van verweer-

(1) Uit de ~tukken die werden overgelegd en 
waarmede het Hof rekening kon houden, 
vloeide voort dat de persoonlijke inkomsten 
van de echtgenote inkomsten uit immobilien 
waren. 

der, dan wanneer bedoelcle persoon kracL
tens § 4 van hetzelfcle artikel niet als 
zijncle ten laste van de belastingplichtige 
mag worden beschouwcl : 

Overwegencle dat, bij het bestreclen ar
rest, terecht verminclering cler beclrijfs
belasting voor het jaar 1943 verschul
cligcl aan verweercler worclt toegestaan 
voor zijn vrouw, omclat de inkomsten van 
cleze laatste, alhoewel zij meer clan 
4.500 frank hebben beclragen, begrepen 
zijn in de inkomsten op naam van het 
gezinshoofcl, welke aangeslagen werclen 
in de aanvullencle personele belasting ; 
clat llet stelsel van eiser, - volgens het
wellr verweercler slecllts recht zou lleb
ben op de betwiste verminclering inclien 
voor de vestiging van de beclrijfsbelas
ting inkomsten van zijn vronw in de be
lastbare inkomsten op zijn naam waren 
begrepen, - niet met de termen van arti
kel 49b·is, § 4, tweede alinea, litt, a, kan 
worden verenigd ; 

Overwegende, immers, dat die 'bepaling 
llet ten laste zijn niet afllankelijk stelt 
van de omstancligheicl clat persoonlijke 
inkomsten van het lid van het gezin be
grepen wezen in de belastbare inkomsten 
op naam ·van het gezimihoofd, welke ann
leicling zouclen moeten geven tot de ver
minclering der belasting; dat zij claaren
tegen moet worden uitgelegcl in die zin 
clat, ten aanzien van alle bij de wet we
gens gezinslasten toegestane vermincle
ringen, de personen en kincleren, cleel uit
makend van het gezin, .wier persoonlijke 
inkomsten groter zijn clan llet voorzien.e 
maximum, niettemin als zijncle ten laste 
van de belastingplichtige clienen te wor
den beschouwcl, wanneer gezegcle persoon
lijke inkomsten begrepen zijn in om het 
even welke belastbare inkomsten op nanm 
van het gezinshoofd ; 

Dat claaruit volgt clat het voorgestelcl 
miclclel niet is gegrond ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning en verwijst de Staat (.Ministerie von 
financien) in de kosten. 

23 December 1947. - 2e kamer. - Vom·· 
zittet·, H. Wouters, raadsheer · waar
nemend voorzitter. , Verslaggevet·, 
H. Smetrijns. - Gelijlclu.idencle conclttsie. 
H. W.-J. Ganshof van der Meersch, nd
vocaat-generaal. Pleitm·, H. Van 
Leynseele. 

2" KAMER. - 29 December 1947. 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
S'l'RAFZAKEN. - Voon.ziENING 'l'EGEN EEN 
ARRES'l' DA'l' EEN VERZE'l' ONGEDAAN VEHKLAAR'l' 
WEGENS NIE'l'-VEHSCHIJNING. DRAA(J
WIJD'l'E VAN DE VOORZIENING. 
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De. voo1·ziening tegen een arrest dat een 
·verzet ongedaan verklaart wegens niet
versehijning, wm·pt alleen de vraag op 
te weten, of de reehter, die van het ver
zet kennis neemt, zich naa.r de wet [Je
flnt[JCn heett bij het ongedaan ve1'lcla
.,ren van liet verzet (1). (Wetboek van 
strafvorderiug, art. 208.) · 

(WlNDMOLDERS, T. BELGISCHE s·r~~T 

[llEHEER VAN FINANCIEN].) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, de 17 September 1947 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Overwegende dat het arrest er zich bij 
beperkt het door de veroordeelde geclaan 
verzet tegen het arrest, clat te voren op 
8 Juli werd gewezen en waarbij zij bij 
verstek wercl veroordeeld, als ongedaan 
te verklaren wegens niet-verschijning van 
de veroordeelde ; 

Dat het arrest, met alzo te beslissen, 
zich gedragen heeft naar tle voorschriften 
van artikel 208 van het Vi.-etboek van 
strafvorclerlng; 

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

29 December 1947. - 2° kamer. 
Vom·zitte1·, H. Vitry, raadsheer waar
nemencl voorzitter. V e1·slaggeve1·, 
H. Fettweis. - Gelijklnidende conclnsie, 
H. Hoger Janssens cle Bisthoven, aclvo
caat-generaal. 

2" KAMER. - 29 December 1947. 

J\USDADEN EN W ANBEDRIJVEN TE
GEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID 
VAN DE STAAT. - ARTIKEL 118b-is 
VAN HE1' STRAFWETBOEK. - VERZACHTENDE 
miSTANDIGHEDEN. - GEEN WINSTBE,JAG. -
VEROORDELING TOr VIJFTIEN JAAR DWANG
ARBEID. - 0NWETTELIJKHEID. 

Is onwettelijlc, de straf van vijftien jaar 
clwanga1·beid,- opgelegd, na het aanne
men van verzachtende omstandigheden, 
aftn cle clader van de misdaacl, voorzien 
bi.i a1·tikel 118bis van het F:Jtrafwetbouk 
en gepleegfl zoncler winstbejag (1). 

(CULOT, T. MATHIEU.) 

ARREST.-

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, de 2 October 1947 gewezen door 

(1) Verbr., 26 Maart 1945 (A1T. Ye•·b•·., 1945, 
biz. 126; Bull. en PAsiC., 1945, I, 138). 

(2) Zie verbr., 10 Februari 1947 (Bull. en 
PAsrc., 1947, I, 42) en nota 1. ' 

1'ERBR., 1947. - 28 

het Militair Gerechtshof, zetelende· te 
Brussel; 

Over het middel van ambtswege, schE:n
cling van artikel 81 van het Strafwet
boek: 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na cle aanlegster schulclig te hebben ver
klaard aan de feiten voorzien door de 
artikelen 118bis en 121bis, alinea 2; van 
het Strafwetboek, aangevuld en gewijzigd . 
door het besluit-wet van 17 December 1942, 
mits aanneming van verzachtende omstan
digheden, haar tot vijftien jaar dwang
arbeid veroordeelt; 

Overwegende dat, luidens artikel 62 
van het Strafwetboek, bij samenloop van 
misdaden, de zwaarste straf alleen kan 
uitgesproken worden; dat in easu cle 
zwaarste_ straf deze was voorzien bij 
artikel 118bis van het Strafwetboek, llet
zij de doodstraf; dat, krachtens arti
kel 81 van het Strafwetboek, de doodstraf 
voorzien voor misclaad tegen de uitwen
dige veiligheid van de Staat vervangen 
wordt, ingeval er verzachtende omstan
digheden bestaan, door levenslange of tij
clelijke hechtenis of door een gevangeni:;
straf van ten minste een jaar; dat de straf 
van vijftien jaar dwangarbeid dus onwet
telijk is; 

En overw.egende dat de verbreking van 
de beslissing gewezen op de publieke vor
dering deze meclesleept van de beslissing 
gewezen op de burgerlijke vordering; 

Om die reclenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat onderhavig arrest 
zal overgeschreven worden in de registers 
van het militair gerechtshof e:il dat mel
cling er van zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing ; ver
oortleelt cle burgerlijke partij tot cle kos
ten; verwijst cle zaak naar het militair 
gerechtshof anders samengestelcl. 

29 December 1947. - 2• kamer. 
Voorzitter, H. Vitry, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggevm·, 
H. Sohier. - Gelijlcltticlencle conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. 

2• KAMER. - 29 December 1947. ~ 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAL'ZAKEN. - ARREST VAN RET MILI
TAIR GERECHTSHOF. - MEMORIE NEERGELEGD 
MEER DAN VIJF VRIJE DAGEN NA DE VERKLA
RING VAN VOORZIENING. - RET HOF HOUDT 
ER GEEN REKENING MEDE. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
TERMIJN. - STRA~'ZAKEN. - ARREST VAN 
HET MILITAIR GERECHTSHOF. - ARREST BIJ 
AFWEZIGHEID VAN DE VEROORDEELDE UITGE
SPROKEN. - VOORZIENING INGESTELD MEER 
DAN DRIE VRIJE DAGEN NA DE BETEKENING. 
NIET-ONTVANKELIJKHEID. . 

\ 
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1° Het Hot houclt geen 1·e1Cen·ing met een 
memorie nee1·gelegd mem· dan vijf vrije 

- da{Jen vanaf cle verkla1·ing vctn voorzie
nirig tegen een a1·rest van het mititair 
gerechtshof (1). (Besluit-wet van 19 Oc
tober 1944, art. 5.) 

2° Is niet ont1Janlcelijk, cle voo1·z·iening 
door cle v_eroo1·cleelcle ingesteld, tegen 
een an·est van het militair ge1·echtshoj, 
in zijn atwezigheicl nitgesp1·o1cen, meer 
clqn clrie vrije clagen vanaf cle beteke
ning -cUe hem er van geclaan we1·cl (2) . 
(Besluit-wet van 19 October 1944, art. 2.) 

(SWINNEN EN DENIS.) 

ARREST. 

flET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, de 30 Mei 1947 g·ewezen door het 
Militair Gerechtshof, zetelende te Brussel ; 

I. Over de voorziening van Jeanne 
Swinnen: 

Overwegende dat de voorziening niet 
gemotiveerd is; dat de memorie op 25 Au
gustus 1947 · neergelegd, hetzij na het ver
strijken van de termijn van vijf vrije 
dagen vanaf de verklaring van voorzie
ning, voorzien door artikel 5 van het be
sluit-wet van 19 October 1944, te laat werd 
neergelegd ; 

Overwegende .dat de substantHHe of op 
straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing wettelijk is ; 

II. Over de voorziening van Leocaclie 
Denis : 

Overwegende dat nit de stukken van de 
rechtspleging blijkt dat de betekening van 
de bestreden beslissing, gewezen buiten de 
tegenwoordigheid van de aanlegster, op 
20 Juni 1947 gedaan wercl ter woonplaats 

·van Leocaclie Denis, 1, Blancs Mouchons-
straat, te Bergen; 

Dat de voorziening op 2 Juli 1947 inge
diend, hetzij meer dan drie vrije dagen 
te rekenen van de betekening, dus tar
cHef is; 

Om die redenen, verwe11Jt de voorzie
ningen; veroordeelt de aanlegster_s tot de 
kosten. 

29 December 1947. - 2• kamer. 
Voorzitter, H. Vitry, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
H. Demoulin. - Gelijkhtidencle conclnsie, 
H._ Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. 

(1) Vast.e rechtspraak, zi.e nam_elijk v.erbr., 
3 Juni 1947 (zi_e hoger, blz. 177;. Bull. _en 

PASIC., 1947, I, 228). 
_ (2) Sic v.erbr., 15 April 1946 (Bull. en PAsrc., 

1946, I, 155). 

2• KAMER. - 29 December 194i. 

1° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 
- STRAFZAKEN. - STUKKEN BIJ DE BUNDEL 
GEVOEGD GEDURENDE DE AANLEG IN HOGER 
BEROEP. - JVlOGELI.TKHEID VOOR BEKLAAGDE 
ER VAN KENNIS EN AFSCHRIFT TE NEMEN v66R 
Hlc'T SLUITEN VAN DE DEBATTEN. ~ GEEN 
6CHENDING VAN DE REOHTEN VAN DE VERDE
DIGING. 

2° MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN 
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIG
HEID VAN DE S'.rAAT. - AR'l'I
KEL 118bis VAN HET STRAFWETBOEK (WET 
VAN 19 JULI 1934}. - KWAAD OPZET. 
BEGRIP. 

3° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - JVliDDEL OP EEN ONJUISTE 
INTER~E'l'ATIE VAN RET BESTREDEN A BREST 
RUS'l'END. - lVJIDDEL DAT GRONDSLAG MIST 
IN FEITE. 

4° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. -
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING. 
- 00RZAKELIJK VEBBAND TUSSEN EEN MIS
DAAD TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN 
DE STAAT EN DE DOOR EEN BURGERLIJKE 
PAU'l'IJ BEWEERDE SCHADE. 

1 o De belclaagcle lean geen g1·iej cloen gel
den, op gmncl van sohencli:ng van zijn 
·reoht van venlecUg·ing, tegen het voegen 
van' stnkken bij de b~tndel ged·zwencle 
cle aanleg in hager beroetJ, clan wannee1· 
cleze stulcken v66r het slniten van ae 
clebatten bij cle bwulel gevoegcl wenl-en 
en cle belvlaagcle voo1·clien in cle moge
Ujlclwicl ~venl fJ(!Stelcl e1· lcennis en af
solwift van te nemen (3). 

2° H et lcwctacl opzet, vereist voo1· het be
st(wn van cle misclancl voo1·zien bij arti
lcel 118bis van het StmtwetbOek, v66r 
zijn wijziging cloo1· het besl~tit-wet van 
17 Deoem'ber 1942, lean in cle wil bestaan 
om cle vijancl ten nadele ·van cle Bel
g·isohe Stcwt te begu:nstigen ( 4). 

3° Mist gmnclsla,g in fe'ite, het miclclel clat 
op. een onjuiste inte1·pretatie van het 
best1·eclen MTest ntst (5). 

4° De reohte1· over cle gmncl beoorcleelt 
smtve1·Mn het oorz(l]celijlc vm·bnncl clat 
lean bestaan t~tssen een misdaacl tegen 
cle witwencl·ige veiligheid van cle Staat 

(3) Zie v.erbr., 6 Januari 1943 (A1·1·. Verb1·., 
1943, blz. 1; B"ll. Hli PASIC., 1943, I, 1) ; 21 J a
nuari _en 1 April 1946 (An·. VeTb1·., 1946, 
blz. 30 _en 129; Bull. en PAsiC., 1946, I, 33 .en 
127). 

(4) Zi.e v.erbr., 15 Dec.emb_er 1947 (Bull . .en 
PASIC., 1947, I, 539). -

(5) Vaste rechtspraak. Zi_e nam.elijk v.e1·br., 
17 Novembm· 1947 (Bull. _en PASIC., 1947, I, 
487). 
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_ ('in het onde1·havig ge·val de misclaad 
voo1·zien bij artikel118bis van het Strat
wetboek) en de schade waa1·vom· een 
bwrgerlijlce part-ij (in het oncle·rhavig 
geval een vennootschap) ve1·goecUng 
vraa(ft (1). 

(BEATSE, T. 1° BELGISCHE STAAT ; 
2° VENNOO'fSCHAP ROSSEL EN ci•.) 

ARREST. 

HEir HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, de 14 Juni 1947 gewezen door het 
Militair Gerechtshof, zetelencle te Brussel; 

Over het eerste miclclel, schencling cler 
rechten van de verclecligiitg, e:ti n:amelijk 
•van artikelen 32 en 305 van het Wetboek 
van stl:afvorclering en insgelijks- van arti
kel 97 van de Gronclwet, cloorclat het be
streclen arrest, na hierop gewezen te heb
ben clat het militair gerechtshof op stuk
ken oorcleelt, en na uitclrukkelijk nit de op 
30 Mei 1947 gesloten _ clebatten, een brief 
te hebben verwijclercl welke door de heer 
Bauduin van de Branden de Reeth op 
2 Juni 1947 tot de voorzitter van het hof 
wercl gericht, nochtans onder de stukken 
van het dossier heeft weerhouden : a) een 
niet gedagtekencle brief van graaf 
Capelle; b) twee brieven van een zekere 
Vivier; c) een brief van 18 Mei 1947 
waarin de heer Robert Poulet een getui
genis aflegt, alle bescheiden welke, zoals 
blijkt uit het proces-verbaal der terecht
zitting van 23 Mei 1947, op deze datum in 
het dossier werden neergelegd, zonder 
clat uit gezegd proces-verbaal blijkt dat 
lezing claarvan wercl gegeven of dat het 
feit ter kennis van beklaagcle Beatse zou 
gebracht geweest zijn, die, claar hij in 
staat niet wercl gesteld, hetzij te bestrij
den clatgene er in beweercl wercl, hetzij 
er de geschikte miclclelen van verdecliging 
nit af te leiclen, door cUt feit, zijn miclcle
leri. van verclecliging heeft zien misken
nen: 

Overwegende clat uit de stukken van 
oe rechtspleging blijkt, enerzijcls, dat de 
litigieuze brieven ter openbare terecht
zitting van 25 Mei 1947 door de voorzitter 
van het militair gerechtshof in het dossier 
werclen neergelegd en, anderzijds, dat de 
sluiting der debatten uitgesproken werd 
op het einde van de terechtzitting van 
30 Mei 1947, tijclens welke de aanlegger 
zijn conclusies neerlegde; 

Overwegeitcle dat, tot op cleze sluiting, 
de aanlegger, of althans zijn raadsman, 
inzage of afschrift heeft kunnen nemen 
van de stukken vanhet dossier; dat noch 

(1) Zie verbr., 23 Januari 1922 (Bull. en 
PASIC., 1922, I, 139) en nota 1; 5 Januari 1925 
(ibid., 1925, I, 95); 27 Februari 1947 (ibid., 
1947, I, 93). 

artikel 302 van het Wetboek van straf-: 
vorclering, noch enige andere wetsbepaling 
bevelen op een bepaalcl tijclperk of elders 
clan ter griffie of op het parket inzage der 
stnkken van het dossier te geven ; 

Dat noch de rechten van de verdedi
ging, noch enig der inhet middel bedoelde 
artikelen alclus werden gescho)lden; 

Dat het midclel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweecle micldel, schending der 
rechten van de verclediging, van het oud 
artikel 118bis van het Strafwetboek en 97 . 
van de Grondwet, doordat het bestreden 
arrest, hetwelk moest uitspraak doen over 
de strafbaarheid van de aanlegger wegens 
de door hem gepleegde daclen, ter uitzon
d~ring van deze der andere beklaagden, 
naar de bewoordingen van artikel 118bis 
van het Strafwetboek, zoals dit bestond 
v66r de wijzigingen er aan gebracht door 
het besluit-wet van 17 December 1942, ge
meencl heeft te mogen te zijnen laste da
clen en 'geschriften weerhouden welke uit
gingen van andere beklaagclen en op niet 
gepreciseerde tijdstippen ·· gesteld werclen, 
het subjectief bestanclcleel vail het mis
drijf, het kwaad opzet, met net objectief 
bestanddeel, de aan de vijand gebeurlijk 
verschafte hulp, verwarrende; nit clit 
tweede element het bewijs van het eerste 
afleidende en, eillClelijk, een geschrift van 
de beklaagde inroepende om zijn beslissing 
te rechtvaardigen en waaruit zijn wil om 
zijn land te · dienen uitclrukkelijk zou 
blijken; overigemi het Hof vim cassatie, 
ten gevolge van de oncluidelijkheclen en 
tegenstrijcligheclen van het arrest in de 
onmogelijkheid stellencle na te gaan of er 
in cleze ~aak een juiste toepassing van de 
wet werd gedaan ; 

Overwegencle dat, indien het bestreden 
arrest, benevens de verantwoordelijkheid 
van de aanlegger wegens de artikels welke 
hij persoonlijk schreef en publiceercle, 
ook te zijnen laste, als ten laste van ver
scheidene andere beklaagden, een ploeg
verantwoordelijkheicl weerhouclt om re
clen van een samenwerkende medewerking 
aan de reclactie en· aan de uitgave van 
het clagblad Le So·i1·, wat een souvereine 
beoordeling cler feiten uitmaakt, het niet 
verzuimt te preciseren dat de strafbare 
himclelingen van de aanlegger, in feite, 
ophouden de 11 Februari 1943, datum van 
zijn wegzending en, in rechte, op 28' Jac 
nuari 1943, claar de betichting te zijnen 
laste slechts een bedrijvigheicl weerhouclt 
van v66r cleze datum; · 

Overwegencle dat het bestreclen arrest, 
er zich op toeleggende het bestaan te 
bewijzen van het kwaad opzet voor het 
tijclperk dat 28 Januari 1943 voorafging, 
in hoofde van zekere · beklaagclen, waar
oncler de aanlegger, releveert : << Dat het 
vaststaat dat door verschillende artikels ... 
de beklaagden hun wens hebben doen 
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blijken voor de Duitse zege of ten gunste 
van deze hebben geijverd >> ; dat, deze ge-_ 
schriften beoordelende in de omstandig
heden waa:rin ze gepubliceerd werden, 
het arrest verklaart clat de aanlegger 
« door clit feit zijn wil te kennen heeft ge
geven deze vijand te begunstigen ten na
dele van de Staat » ; 

Overwegende dat, het bijzonder opzet 
bepalencle, vereist voor het bestaan van 
de misdaad voorzien bij artikel 118bis van 
het Strafwetboek (wet van 19 Juli 1934, 
art. 1), het bestreden arrest verklaart dat 
« het kwaad opzet hierin bestaat de Staat 
te benadelen met de wil om de vijand te 
begunstigen » ; 

Overwegencle dat het aldus· luidend ar
rest geen verwarring -begaat tussen het 
kwaad opzet, subjectief bestanddeel van 
het misdrijf, en zijn objectief element, de 
aan de vijand verschafte dienst; dat in
derdaad; handelen met de wil om de 
vijand te begunstigen ten nadele van de 
Staat noodzakelijk terzelfdertijd het op
zet veronderstelt om de vijand te dienen 
en de Staat te benadelen, wat het door 
de wet vereist kwaad opzet uitmaakt; 

Overwegende dat, zijn gedachte pre
ciserende, het arrest nog releveert: « Dat, 
in onderhavig geval, het onmogelijk is 
het inzicht te scheiden van het stoffelijk 
feit van cle medewerking met de « Propa
>? gancla Abteilung », dergelijke medewer
king met een vijand gewikkeld in een to
tale en ideologische oorlog kan slechts 
n:adelig zijn voor de Staat welke deze 
vijand bezet »; 

Overwegende dat, inclien het arrest te
gen de aanlegger een artikel weerhoudt 
waarin deze zijn wil scheen te doen blij
ken zijn land te clienen, het nochtans on
derlijnt dat, in dit artikel, de aanlegger 
verklaarde dat de beste oplossing voor 
Belgie te vinclen was in het kader van de 
Duitse overwinning; dat, met alzo zijn 
wens voor cle Duitse zege te doen ken
nen, de aanlegger « niet onwetend kon 
zijn dat hij deel nam aan de campagne op 
touw gezet door de « Propaganda Abtei
l> lung », organisme van de vijand van de 
Belgische Staat»; 

Overwegende dat uit het geheel van 
deze overwegingen blijkt dat het arrest 
uit souverei,ne feitelijke vaststellingen, 
vrij van dubbelzinnigheid en van tegen
strijdigheid, het bestaan bij de aanleg'
ger wettelijk heeft kunnen afleiden van 
het kwaad opzet door de wet vereist ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel, schending van 
artikelen 3 en 4 der wet van 17 April 1878, 
bevattende de voorafgaandelijke titel 
van het Wetboek van rechtspleging in 
strafzaken en 63 van het W etboek van 
strafvordering, doordat het bestreden ar
rest de aanstelling van de burgerlijke 

partij, Agence Rossel en Cie, ontvankeli.ik 
en gegrond heeft verklaard, dan wanneer 
de benadeling, waarover deze klaagde en 
op de herstelling waarvan zij aanspraak 
maakte, niet veroorzaakt werd door het 
misdrijf, voorwerl) van de vervolging : 

Overwegende dat de rechter over de 
grond souverein het oorzakelijk verband 
beoordeelt tnssen het weerhouden mis
drijf en. de door de bm'gerlijke partij ge
leden schacle ; 

Overwegende dat het feit, hetwelk als 
grondslag client van de betichting, dit is : 
tijdens een tijdperk en in bepaalde voor
waarden aan de redactie en aan de pu
blicatie van het dagblad Le Soi1· onder 
de vijandelijke bezetting medegewerkt te 
hebben; 

Overwegende dat dit feit door het be
streden arrest weerhouden is, enerzijds, 
als de inbreuk uitmakende op arti
kel 118bis van het Strafwetboek, en an
derzijds, als hebbende een vast nadeel 
veroorzaakt aan de goede faam en aan de 
morele invloed van de burgerlijke partij; 

Dat daaruit blijkt dat de misdaad, met 
kwaad opzet 's vijands politiek of plan
nen in de hand te hebben gewerkt, slechts 
een der gevolgen is geweest van een zelfcle 
oorzaak, welke er andere heeft gehad, 
namelijk deze aan de Agence Rossel 
schade te veroorzaken ; 

Overwegende dat het arrest alzo, zonder 
de in het middel bedoelde bepalingen te 
miskennen, heeft kunnen zeggen dat het 
aan de burgerlijke partij veroorzaakt na
deel « dus uit hetzelfde culpoos en straf
baar feit >> van de aanlegger voortkomt; 

Waaruit volgt dat het middel niet ge
grond is; 

En overwegende, wat de beslissing be
treft op de publieke vordering gewezen, 
dat de substantiele of op straf van nietig
heicl voorgeschreven rechtsvormen wer
den nageleefd en clat de bestreden beslis
sing overeenkomstig de wet is ; 

Overwegende, wat de beslissing betreft 
op de vorderingen van de burgerlijke 
partijen gewezen, dat de aanlegger geen 
enkel mid del inroept en da t het Hof er 
van ambtshalve geen opwerpt; -

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

29 December 1947. - 2° kamer. 
Voo·rzitte·r, H. Vitry, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
H. Giroul. - Gelijlcl·uidende concl7t.sie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, aclvo
caat-generaal. - Pleite1·s, HH. Delacroix 
en della Faille d'Huysse. 
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2" KAMER. - 29 December 1947. 

S1.'RAF. - GELDBOETE. - GELDBOETE VOOR
ZIEN BIJ ARTIKEL 2 VAN RET BESLUIT-WET 
VAN 28 FEBRUARI 1947. - 0PDECIEMEN 
NIET TOEPASSELIJK. 

De geldboeten voonrien b·lj artikel 2 van 
het beslttit-wet van 28 · Februad 1f],i7 
betreffende (le betettgeling van sluik
slachtingen kztnnen niet met opdec·iemen 
verhoogd wo1·den (1). 

(PROCUREUR-GENERAAL TE BRUSSEL, 
T. POULAIN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op tegenspraak de 13 November 
1947 gewezen door het Hof van beroep te 
Brussel; 

Over het enig middel, schending van 
artikel 2 van het besluit-wet van 28 Fe
bruari 1947, van de wet van 24Juli 1921, 
gewijzigd door de wet van 2 Januari 1926, 
de wet van 8 Juni 1926 en de wet van 
27 December 1928, doordat het bestreden 
arrest, na Leon ·Poulain schuldig ver
klaard te hebben aan inbreuk op artike
len 1 tot 5 en 9 van het besluit-wet van 
28 Februari 1947 en na hem te hebben ver
oordeeld; niet heeft vastgesteld dat de 
geldboete van 10.000 frank verhoogd was 
met 60 opdeciem, overeenkomstig de wet 
van 27 December 1928 : 

(1) Zie de nota, getekend R. J. B., onder 
dit arrest in Bull. en PAsrc., 1947, I, 568). 

Overwegende dat een geldboete van 
100.000 frank voor een dier van het paar
denras, van 50.000 frank voor een dier van 
het runderras, van 15.000 frank voor een 
dier van het varkensras en van 10.000 fr. 
voor een kalf, welke artikel 2 van het 
besluit-wet van 28 ll'ebruari 1947 de rech
ter verplicht nit te spreken tegen de da
der van een onwettelijke slachting, ver-'
oordeeld tot een gevangenisstraf, wan
neer deze laatste nit winstbejag heeft ge
handeld en indien hij op het ogenblik 
van het misdrijf de meester van het dier 
was, hetzij als eigeilaar, hetzij als regel
matige bezitter, hetzij als onregelmatige 
houder, vastgesteld werd naar de waarde 
van het geslacht dier; 

Overwegende dat, met het bedrag van 
de geldboete te bepalen naar de waarde 
van het voorwerp van de inbreuk of vol
gens een veelvoucl van cleze waarde, de 
wetgever vanzelfsprekend, relrening heeft 
gehonden met de waardevermindering 
van het geld en heeft claaruit, behalve 
uitclrukkelijke bepaling, de toepassing 
van de verhoging cler opcleciemen uitge
sloten; 

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

ning ; laa t de kosten ten laste van de 
Staat. 

29 December 1947. - 2° kamer. 
VoorzUter, H. Vitry, raadsheei· waar
nemend voorzitter. Vm·slaggeve1·, 
H. Fettweis. - GeUjklttidende conclttsie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. 




