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1° BINDENDE BEOORDEELING DOOR·
DEN RECHTER OVER DEN GROND.
BURGERLIJKE ZAKEN.
SCHEIDING
VAN. TAFEL EN BED. - · Ul'rKEERING TOT ONDERROUD 'l'OEGEKEND · .AAN DEN ECH'IGENOOT IN
WIENS VOORDEEL ZIJ WERD UITGESPROKEN.
VORDERING TOT VERMINDERING VAN DEZE
UITKEEB.ING. VONNIS DAT NIET TOELAAT
MET ZEKERREID TE ONDERSCHEIDEN OF ZIJ
BIJ TOEPASSING VAN ARTIKELS 212 OF 301
VAN RET BURGERLIJK WETBOEK WERD TOEGEKEND. SOUVEREINE BEOORDEELING DOOR
DEN· RECRTER OVER DEN GROND Br.J WIEN DE
\'ORDERING TOT VERMINDEJ;IIN<i AANHANGHl
WERD GEMAAKT.

2° MIDDELEN TOT VERJ:mEKING. BURGERLIJKE ZAKEN. UITKEERING TOT
ONDERROUD KRACHTENS ARTIKEL 212 VAN RET
BURGERLIJK WETBOEK TOEGEKEii'D DOOR EEN
VONNIS VAN SCHEIDING ''AN TAFEL EN BED. VORDERING TOT VERMINDERING. JY!IDDELEN
GENOMEN UIT DE SCHENDING VAN ARTIKEL. 301
VAN RET BURGERLIJK WETBOEK. lVIIDDE• LEN VAN JlELANll ONTHLOOT, ZELFS INDIEN RET
ARimST TEN OVERVLOEDE DIT ARTIKEL INGEll.OEFEI'< HEEFT •.

1° Wanneer een uitkee1·ing tot onderhov,d
a.an den echtgenoot, in w·iens voo1·dcel de
sche·iding van tafel en bed went uitgesp?"Olcen, we1·d toer1ekend in bewoo1·dingen, weUce niet toelaten met zelcerheid
te onde1·scheiden of e1· toepassing gedaan we1·d van a1·tilcel :212 of van artike1 301 van het B1trgedijk Wetboelc,
besUst de rechter, bij wien de.vordering
tot ve1·mindering van deze uitkeering
tot onderhoud latm· aanhang·ig wordt
gemaakt, souve1·ein of zij op a1·tilcel 212
steunt, vom· zooveel am·gelijke uitlegg·ing n{et onve1·een·igbaa1· is met de bewoo?·dingen van het eerste vonnis.

2° Wannee1· de echtgenoot, ten laste van
wien de scheiding van tafel en bed werd
uitgesproken, bij e·indvonnis ve1;oo1·deeld
werrl om een uitkeering tot onde1·houd
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aan zij1~ mede-echtgenoot te betaien, bij
toepasstng van a1·tilcel 21:2 van het B1W{Je1·Ujk Wet~wek, zijn van. belang ontllloot rle mi.ddelen, genomen ·u.it de
s@hending van artilcel 301 van het Bu1·g~rlij7c, Wetboek en tegen het a1o.rest ge1'Wht. dat .latm· over de vordm·ing tot
vemH'IIdermg van deze uitkeering tot
?nd~r·ho·u~ uUspmak heeft ged,aan:, zelfs
·urtl'!en dtt a1·rest ten ove·rvloede a?·tikel 301 ·ingeroetJen heeft.
(WJLGOT, T. VAN DOOREN.)
ARREST.

BET HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 21 ,J anuari 1942 door het Hof ·
.van beroep te Brussel op tegenspraak gewezen.;
·
~ver het eenig middel, schending van
artikelen 212, 301, 306, 1319 1il20 1350
1351 en 1382 van het Burgerlfjk W~tboek'
doordat het bestreden arrest beslist heeft
dat het vonnis van de Rechtbank van eersten a_=:nleg te Brussel del. 9 Juni 1938,
waarblJ tusschen partijen, ten laste van
den verweercler, de scheiding van tafel en
bed w_erd u~tgesproken, aan de aanlegster
een mtkeermg tot onderhoud slechts had
toegekencl krachtens artikel 212 van het
Bm;gerlijk Wetboek en niet krachtens
arbkel 301 en .eclat, daarenboven artik~l 301 in zake scheiding van tafel 'en bed
met van toepassing was; doordat het bestreden a~~est, bijgevolg, den verweerder
oll:tvan~ellJk verklaard heeft om een vernnndermg te vragen van de uitkeering tot
onclerhoud tot betaling waarvan hij door
g~zegd yonnis veroordeeld werd, en gezegde
mtkeermg van 500 _frank tot 375 frank per
maa~cl heeft. herle1d, dan wanneer gel?'egd
vonms de mtkeering tot onclerhoucl toekennende als gevolg van de uitspraak van
de scheicling van tafel· en bed ten laste
van den verweerder, artikel 301 en voor
zooveel als nooclig, artikel 1382 v;{D. het
Burgerlijk Wetboek heeft toegepast · clan
wanneer, in alle onderstelling de' uit·
'
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keering tot onclerhoucl, - welke aan den
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niet -schuldigeri echtgenoot · wordt toegekencl als gevolg van een vonnis waarbij 1o REDENEN VAN DID VONNISSEN EN
de scheicling van tafel' en bed wordt uitARRESTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. gesproken - zooals de wet het wil - een
BESLISSING IN HOOGER BEROEP, OM EIGEJII RE'vergoedend karakter heeft, bijgevolg beDENEN EN DEZE VAN DEN EERSTEN RECHTER
heerscht wordt door artikel 301 van het
WELKE DAARMEDE NIET STRIJDIG ZIJN; HET
Burgerlijk Wetboek en niet vatbaar is
DOOR DEZEN LAATSTE GEVELDE VONNIS TE NIET
voor herziening;-·en dan, wanneer het beDOENDE. --'- MOGELIJKHEID DE REDENEN TE
streden arrest clus ·de uitkeering van
ONDERSCHEIDEN W AAROP DE BESLIBSING IN
500 frank per maand, door. dat vonnis aan
HOOGER BEROEP DERUST. · - BESLISSING WETaanlegster toegekenc1, niet kon vermindeTELIJK MET REDENEN OMKLEED.
ren, zoncler de hiervoren aangeduide
wetsbepalingen en de bewijskracht van 2o MIDDELEN TOT VERBREKING. BURGERLIJKE ZAKEN. NIEUW MIDDEL. bet gewijsde van het vonnis dd. 9 Jlmi
MIDDEL DAARUIT GENOMEN DAT IN HET PRO1938 te schenden :
CES-VERBAAL VAN HET BEZOEK TER pLAATS
Overwegende dat verweerder in verbreEEN VERKLARING WERD OPGENOMEN ZONDER
king, bij vonnis dd. 9 Juni 1938, als geNALEVING VAN DE WETTELIJKE PLEEGVORMEN
volg van de te zijnen laste uitgesproken
IN ZAKE GETUIGENVERHOOR. NIET·ONTVANscheiding van tafel en bed veroorcleeld
KELIJXHEID.
wercl om aan zijn echtgenoote een uitkee- 3o BEZIT. - VORDERING TOT HERSTEL IN
ring tot onclerhoud van 500 frank per
HET BEZIT.- VASTSTELLING DOOR DEN RECHmaancl te betaleu;
·
TER OVER DEN GROND, IN HOOFDE VAN DEN AANOverwegencle clat het door bet bestrecleu
LEGGER, VAN EEN R-ECHT VAN MEDE·EIGENDOM
arrest beslecht geding voor cloel had het
VAN lJE BEDDING VAN DEN WEG, EN VAN HET
beclrag van de uitkeerilig te zien vermindeGEBRUIK ER VAN VOLGENS ZIJN NOODWENDIGren wegens bet nieuw feit voortvloeiend
HEDEN TOT OP DEN DAG VAN DE STOORNIS. nit de vermindering van de bestaansmjddeBESLISSING BEPALENDE DAT AANLEGGER OP
leu van den verweerder in verbreking;
DIEN DATUM EEN BEZIT HAD, DE UITOEFENING
Overwegencle dat bet bestreden arrest
VAN EEN ERFDIENSTBAARHEID VAN OVERGANG
de beslissing van 9 Juni 1938 uitlegt in
NIET .lNSLUITENDE, DOCH WEL DE AANSPRAAK
dezen zin dat de rechter zijn beslissing
OP DEN EIGENDOM ZELF OP DE BEDDING VAN DEN
heeft willen steunen op de verplichtingen
WEG. WETTELIJKE BESLISSING.
welke uit bet lmwelijk ontstaan zijn en
voortbestaan niettegenstaande de scheiding van tafel en bed, en niet op een uit- 1o Maakt de beslissing van cle reohtbank
vcm be!'Oep niet ongeZdig, de t01·mule
breideude toepassing van artikel 301 van
1vaarcl6or ze vel"lclaa1·t, om de i.n het behet Burgerlijk Wetboek;
soh-ilckend gedeelte uitgecZ1·ukte 1·edenen
Overwegencle dat deze uitlegging van
en om cZeze van cZen eersten 1·eohte1· die
het vonnis del. 9 Juni 1938 niet onvereenigdaa1mede. n.iet stl'ijdig zifn, het door
baar is met de bewoordingen van die bedezen lctatste geveZde vonnis te niet te
slissing; dat ze dus bindend is;
rZoen, van zoo11.1"a 1£it de beslissing in
Overwegencle, anderzijds, clat, daar het
hooger 7Jm·oep lean wo1·den uitgemaakt,
bestreclen arrest geen ander doel gehad
weZlce haa1· eigen. redenen zijn waa1'01J
heeft noch kan bebben dan zich uit te
z·ij stetmt, en wellce, oncle1· de 1·edenen
,. spreken over bet behoud van de vermindevan clen eersten 1·echte1·, deze zijn weZke
ring van de uitkeering in eersten aanleg
zij overneemt en cZeze wellce zij ve1·toegekencl wegens bet feit clat de nit bet
we1·pt (1).
huwelijk ontstane verplichtingen blijven
bestaan, de bescbouwingen van bet ar- 2o Is niet ontvan·kelijk, als nieuw, het
midrleZ, dat niet van 01Jenba1·e o1·de is
rest, betreffende de draagwijdte van artien niet aa-1i aen 1·echte1· over den g1·oncZ ·
kel 301 van het Burgerlijk Wetboek, in de
onclerwo1·pen we1·d. Z1tUcs doet zioh voo1·
zaak overbodig worden, _en dat, bijgevolg;
met het micldeZ daa.ntit genomen, dat in
. aanlegster in verbreking geen belang
het 1Jmce8-ve1·baaZ van het 7Jezoek te1·
vinclt in de betwisting van cle· rechtskun1JZaats, cle verkZarilngen we1·den opgenoclige waarde er van ;
.
men
van een pe1·soon die bij deze ve1·Om clie redenen, verwerpt de voorzie1·iohting onde1·hoo1·d werd zonder ·naZe-ning ; en gezien de hoedanigheid der parving van de wettelijke pleegvo1·men in
tijen, verdeelt de kosten.
3 Januari 1946 .. - 1• kamer. - Voonzitte1·, H. Soenens, voorzitter. - Ve1·sZaggeve1·, H. Bail. - Gelijkluidende ooncZusi.e, H. Oolarcl, aclvocaat-generaal. - PZeiteT, H. Struye.

za'ke ,qet1tigenve1·hoor (2).

(1) Zie verbr., 25 November 1937 (Bull~ en
PAsrc., 19~7, I, 353) en 26 Januari 1933 (ibid.,
1933, I, 86).
(2) Repe•·t. pmt. ·du d•·oit belge, v' Pourvoi
en cassation en matiere civile, nrs 370. en vlg.
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33° De 1·echtei·, bij wien een vonledng tot
he1·stel in 'het bezit aanhangig wenl gemaalct, en die vaststelt dat de eischende
pa1·tij mecle-e·igenares is van· de bedding
van den weg, en hem tot op den dag
·van de stoonu:s volgens ham noodwencUgheden gebnt.ilcte, leidt daa1·uit wettig
at, clat gezegde ei.schende pa1·tij, ten
Ujde van de stoontis, een bezit had. dat,
van ha.1·entwege, niet de ttitoetening van
een erjd·ienstbaa1·heid van ove1·gang insloot, doch de aanspmalv op den eigen!lom zelf van den weg. ·
(l'REYMAN BELOT, T. FRANCHIMONT CONSOORT,EN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het best:reden
vorinis, op 18 September 1943, door de
Rechtbank van eersten aanleg te :M:archeen-Famenne, zetelende in graad van hooger ·be:t;oep, op tegenspraak gewezen;
Over het eerste middel, schending van
nrtikel 97 der Grondwet, doordat het bestreden vonnis verklaard heeft dat het de
beslissingen, waartegen hooger beroep,
te niet doet om zijn eigen redenen en « om
deze van den eersten rechter die daarmede niet strijdig zijn )), zonder dat met
juistheid kan bepaald worden, welke onder de reclenen van den eersten rechter
deze zijn clie de rechtbank overneemt en
tleze clie ze willen verwerpen heeft, wat
het hof van verbreking in de onmogelijkheid stelt zijn opdracht van toezicht te
yolbrengen :
Overwegende clat ·de beslissing van de
rechtbttnk van beroep geenszins van onwaarde wordt gemaakt door de formule
van het beschikkend gedeelte waarbij ze
verklaart dat ze; om de in dit beschikkencl
gedeelte uitgedr.ukte reclenen en om cleze
van den eersten rechter die daarmede niet
strijclig zijn, cle door dezen laatste gewezen beslissing· te niet doet en, dit, van zooclra in de wijzigende beslissing kan worden uitgemaakt welke haar eigene redenen zijn waarop ze stennt, en, welke onder de reclenen van clen eersten rechter
deze zijn welke ze · overneemt en deze
welke ze verwerpt;
Overwegende dat, in de zaak, de redenen
van de bestreden beslissing cleze van de
gewijzigde vonnissen tegenspreken, behalve wat de niteenzetting betreft van de
aanspraak van verweerclers in verbreking·
op den onverdeelden eigendom van het erf
dat de grondvest van den betwisten weg
nitmaakt; dat de aangeklaagde formnle,
vergeleken met den inhoucl van de beslis. sing, zonder dubbelzinnigheid laat blijken
dat de rechter in hoger beroep, terwijl hij
alle beschouwingen behield betreffende den
aard en de draagwijdte van de aanspraak
van verweerders in verbreking, alle redenen heeft willen verwerpen waarbij, in

het gewijzigd vonnis, de door verweerc1ers
ingestelde bezitvordering van de hancl
werd gewezen;
Dat daaruit volgt dat het hof van verbreking geenszins in de onmogelijkheid is
gestelcl zijn opdracht van contrOle te volbrengen, en dat het middel dus in feite
niet ·opg·aat;
Over het tweede middel, schending van
artikelen 34 tot 40, 252 tot 256, 260, 261,
262, 269, 270, 272 tot 275 van het Wetboek
· van burgerlijke rechtspleging, doordat de
Rechtbank te Marche-en-Famepne, bij het
bezoek dat ze op 24 Mei 1943 ter plants
bracht en in het proces-ve'rbaal, waarvan
uitdrukkelijk in het bestreden vom;lis gewag worclt gemaakt, zekere verklaringen
heeft ontvangen en opgenomen, welke
door een genaamden Gregoire betreffencle
de feiten van het gecling gedaan werden,
en clit, zonder dat een enkele der door d6"
wet op clat gebied voorgeschreven substantieele rechtsvormen werd riageleefd :
Wat den opgeworpen .. grond van nietontvankelijkheid betreft afgeleid nit het
feit dat het middel nienw is ;
Overwegende dat het niet in de ambtsverrichtingen van het hof van :verbreking
ligt nitspraak te doen over een middel dat
aan den rechter over den grond niet onderworpen werd, en dat niet van openbare
orcle is;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid
dus client aangenomen;
Dat het middel dus niet ontvankelijk
is;
,_J
Over het derde middel, schending van
artikelen 97 der Grondwet, 2228 tot 2235
van het Burgerlijk Wetboek, van artikel 4 cler wet van 25 :M:aart 1876 betreffende de bevoegdheid,
I. Doordat het bestreden vonnis ten onrechte erkend heeft dat de genaamclen
Franchimont, verweerders in verbreking,_
op 5 Juli 1939, het betwist recht van over- ·
gang nog bezaten, en, om er alclns over. te
. beslissen, hierop gesteund heeft clat hun
beweercl bezit, alhoewel het seclert meerdere jaren opgehonden had zich door materieele daden te luten blijken, toch tot
op clien datum zou voort gecluurd hebben
solo animo, bij gemis van hnnnentwege
ooit hun inzicht eraan te verzaken te
kepnen te hebben gegeven, dan wanneer
het bezit van een recht van overgang,
zelfs inclien het wordt opgeeischt als gevolg, in hoofde van hem. die het beweert
uit te oefenen, van een recht van eigendom of van mecleeigenclom op den grcind
waarover de overgang, naar beweerd
wordt, loopt, slechts kan behouden wor"
den door materieele dad en die de feitelijke uitoefening van dat recht in zich
slniten;
II. Doordat, althans, het vonnis in zooclanige bewoordingen is opgesteld dat onmogelijk kan worden uitgemaakt, of, naar
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cle meening· van cle rechters over clen sluiting· « een klink met sleutel ll haclden
groncl, cle genaamdim Franchimont, door aangebracht « wat slechts verdwenen is
zichzelf, en tot op den datum van 5 Juli tenge>olge van . de gebeurtenissen van
1939, materieele ·'claden van bezit van den 1940 ll, en de rechtbank om dit aanbod van
betwisten overgang hebben gesteld; of- bewijs te verwerpen, zich beperkt tot het
wei, of clit bezit, in huimen hoofde, tot <ip inroepen van redenen die allen niet ter
clien datuni, slechts is blijven bestaaii, zake clienend zijn, en; bijgevolg, als zoncloor het feit dat 'zij nooit « hun inzicht cler verbancl voorkomen met de beslissing,
om er aan te verzakeii hebben te kennen welke ze geacllt zijn te staven :
gegeven ll, wat het hof van verbreking in
Overwegende dat de bestreden redenen
de oinnogelijkheicl stelt zijn toezicht nit geensziiis ·rechtspunten opwerpen waarte oefenen op de' wettelijkheid van de be- over het hof van verbreking zou kunnen
streden beslissing (schending van art. 97 geroepen zijn toezicht nit te oefeilen; clat
van de Grondwet) :
ze slechts feitelijke beoorcleelingen behelOver:wegende .dat hef bestreden vonnis, zen waarvan het geen kennis heeft te
met het oog op de beoordeeling van de be- nemen;
Overwegencle clat die redeuen waaraan
twiste bezitscladen hierop wijst, zonder
ten andere clienaangaande te worden be- het midclel verwijt clat ze zonder verbancl
zijn
met het beschikkend gedeelte· van het
streden, dat verweerders in verbreking
mede1!igenaars zijn van de grondvest van vonnis, integendeel, als ter zake clienend
clen weg, waarvan spraak, die, in den loop en afdoend voorkomen;
Da.t ze, inclerdaad, betrekking hebben
van een lange reeks jaren, zonder onderbreking, aan hun rechtsvoorgangers had met het gecling en van aard zijn door zichtoebehoord; clat het, daarenboven, vast- zelf, ·cle ve-rwerping van het door de aanstelt clat verweerclers, en niet alleen hun leggers gedaart aanbocl · van bewijs te
rechtsvoorgangers, dien weg gebruikten rechtvaardigen :
Waaruit volgt clat het bestreclen vonnis
volgens de nooclwendigheden van het
oogenblik, zonder ooit van hun recht van ten genoege cler wet gemotiveerd is en
bezit afstancl te doen, en zoncler door de clat llet midclel in feite niet opgaat_; __
Om clie redenen, verwerpt de voorzieaanleggers er in gestoord geweest te zijn
v66r 5 Juli Hl39, datum van de feiten aan- ning ; veroordeelt de aanleggers tot de
geklaagd in cle vorclering tot herstel in kosten en tot· een vergoeding 'van 150 fr.
jegens de verweerders.
het bezit;
Overwegencle dat het bestreclen vonnis,
3 Januari 1946. - 1• kamer. - Voo1·zitnit cleze binclencle vaststellingen heeft ter, H. Soenens, voorzitter. - Venilaggekunnen afleiclert, zonder eenige cler in het ver; H. Fontaine. - Gelijklttidende conmiclclel aangeduicle wetsbepalingen te clttsie, H. Colarcl. aclvocaat-generaal.
schenclen, clat verweerders in verbreking, Pl. HH. l\'larcq en Velclekens.
op den datum van de storing, een bezit
haclclen clat, van hunnentwege, niet de uitoefening ·van een clienstbaarheid van over2•· KAMER. - 7 Januari 1946.
gang insloot, doch cle aanspraak op deri.
eigendom zelf vari. de gronclvest van den VERJ.ARING IN STR.AFZ.AKEN.
weg;
VORDERING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.
Dat het miclclel in het eene en het anGESTEUND OP EEN NAAR DE POLITIERECHTBANK
dere van zijn onderdeelen groncl mist ;
VERWEZEN WANBEDRIJF. MEER DAN ilfJEN
Over het viercle micldel, schending van
JAAR NA DEN DAG DER FElTEN INGESTELD. artikel 97 der Gronclwet en van· artikel 4,
GEEN BEWIJS ·VAN HET BESTAAN VAN EEN
4°, van de wet del. 25 Maart t876 betrefGROND TOT. SOHORSING VAN DE VERJARING. fencle' de bevoegdheid, doordat de rechter
VERJAARDE VORDERING.
over den grond, die met het oog op de toepassing van het hiervoren vermeld arti- Is vm·jaanl de vo1·aering van de burgm·kel 4 moest oorcleelen of· de door de aanlijke paTtij, geste1md op een naa1· de
leggers rond hun eigendom in 1935 aangepolitie1·echtbank venoezen wanbedri.jf
en meer dan een. jaa1· na den dag de1·
brachte afsluiting al dan niet een hindernis uitmaakte voor het door verweerclers
teiten ingesteld, indien het bestaan niet
opgeeis~ht ·recht van overgang, op die
bewezen wo1·dt' van een gmnd tot schorsing van de ve1·jaring dezm· vo·r·dering.
vraag een ontkennend antwoorc1 heeft ge(Wet van 17 .April 1878, art. 23 en 26;
geven en, bijgevolg, den datum va~ de
wet van 30 Maart 1891, art. 1.)
storing of van cle berooving van het bezit
op 5 Juli 1939 heeft gesteld, onder voo.r(RICHARD MIGOM, T. MARIE VAN" DURME.)
wenclsel dat. die afsluiting, op de plaats
van den betwisten weg, in een eenvoudige
ARREST.
« beweegbare afsluiting ll zou bestaan hebHET HOF'; - Gelet op het bestreden
ben, clan wanneer nochtans de aanleggers,
met aanbod van· bewijs beweerden dat zij, arrest, 18 Maart 1944 door llet Hof van
seclert 1935, aan de poort van gezegde af- beroei? te Gent gewezen ;

5
over het roiddel, schending van artikelen 23 en 26 van de wet van 17 April1878,
doorclat het bestreclen arrest, na de tegen
den aanlegger uitgeoefende publieke vorclering verjaard te hebben verklaard, omdat de feiten slechts de toepassing van
·een politiestraf rechtvaardigclen, nietteIbin de vorclering van de burgerlijke partij ontvankelijk en gegrond heeft ver"
kiaard, clan wanneer deze vordering
slecllts wercl ingesteld meer clan zes maan.clen na de laatste daad waardoor de publieke vorclering geschorst werd, en, in
alle geval, meer clan een jaar na den clag
der feiten :
· Overwegencle clat de aanlegger beticht
wns van, in 1941, vrijwillig verwondingen
{Jf slagen · te hebben1 toegebracht aan de
verweerster, slag en of verwondingen die
. een ziekte of een onbekwaamheid. tot persoonli.iken arbeid hebben veroorzaakt;
Overwegencle ·· dat het arrest, oordeelencle cla t cle den aanlegger ten laste gelegcle feiten, wegens verzachtende orostanr diglleclen,
slechts de toepassing van politiestraffen rechtvaarcligclen, de publieke
vorclering verjaarcl verklaart, omdat, serlert den clatum cler feiten, meer clan een
jaar verloopen was;
Overwegencle clat !let arrest, vervolgens
nits11rnak cloende op het llooger beroep
van !len aanlegger tegen de door den
een:ten recllter ten voorcleele van cle burgerlijke partij nitgesproken veroordeeling,
cleze veroorcleeling bekrachtigt;
Overwegende clat nit !let vonnis a q110
l1lijkt cla t de verweerster zicll bnrgerlijke
partij lleeft gesteld op 14 .Tanuari 1943,
lletzi.i meer clan een jaar na clen dag cler
feiten; dat nocll het bestreden arrest noch
eenig under stuk van de aan het hof over··
gelegcle rechtspleging vaststelf dat er
v66r 14 .Jauuari 1943, een grond tot schorsing van cle verjaring der burgerlijke vorclering zou bestaan hebben ;
Overwegencle clat het arrest, bijgevolg,
cle in het middel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft;
\ Om clie redenen, verbreekt het bestreden
arrest voor zoover het nitspraak cloet over
de vorclering van cle burgerlijke partij;
beveelt clat onclerhavig arrest zal overgeschreven ')Vorclen op cle registers van het
Hof van beroep te Gent en clat melding er
van zal gemaakt worden op clen kant van
het gecleeltelijk vemietigd arrest; veroorcleelt cle verweerster. tot cle kosten · verwijst cle zaak .alclus omschreven na;r het
Hof van beroep te Brussel.
7 .Tanuari 1946. -

2• kamer. -

Voon~it

ter, H. Fauquel, raaclsheer waarneroend
voo~~itt~r. Vel·sla,q_qevel·, H. Bail. ~
Gel'I.Jkluulencle concltrsie, H. Raoul Hayoit

de Tennicourt, eerste aclvocaat-generaal.

2"

KAMER. -

7 Jimuari 1946.

1°

FRANSCHE TAAL- NEDERLANDSORE TAAL (GEBRUIK VAN DE).~
STRAFZAKEN. - DAGVAARDING OM YOOR RET
HOF ·VAN BEROEP TE VERSCHIJNEN. - AAN
BEKLAAGDE BETEEKEND IN EEN W AALSCRE GEMEENTE BUlTEN DE BRUSSELSCHE AGGLOMERATIE.- IN RET NEDERLANDSCH OPGEMAAKT.
- GEEN VERTALING IN RET FRANSCH. ~
BEKLAAGDE D)\1 NEDERLANDSCHE TAAL VOOR DE
RECHTSPLEGING NIET GEKOZEN HEBBENDE NOCH
AANVAARD, - ARREST VAN VEROORDEELING
BIJ VERSTEK. - NIETIGREID.
2° VERBREKING.- UITGESTREKTHEID. ~
STRAFZAKEN. - ARREST VAN YEROORDEELING
BIJ VERSTEK VERBROKEN. - BRENGT DE
NIETIGHEID MET ZICH . VAN, RET ARREST
W AARBIJ RET VERZET ONGEDAAN WORDT VERKLAARD.
1° Is nietig het bij ve1·stek

t~itgespmke!t

l!'r1·est van verom·deeUng aan beklaagde,
w. een vVaalsche gemeente buiten de
Bn~sselsche a.gglomeratie beteekend en
in de Nederlandsche taal opgema~kt
zorule1·· bijvoeping van een ve1·taUng i1~
het Fmnsch; dan wanneer beklaagde de
Nedm·landsche taalvoor cle 1·echtspleging
noch gekozen noch aanv.aa1·d heejt (1).

(Wet van 15 Juni 1935, artikels BS
en 40.}
2° De vel'b!'eking, op VOO!'Ziening dOO!'
ve1·oo1·cleelcle. van het bij ve1·stek t~itge
S1WOken an·est van ve1·oo1·deeling b1·en.gt
rle t 1erb7·e7cing met zich vcm het an·est
clat het vm·zet tegen het eei·ste an·est
ongeclaan ve7'7claa·rt.

(LAMBERT, NOJh.ITE, T. MAWET, ANTOINE.)
ARRES'l'.
HET HOF ; - Gelet op de bestreclen arresten, op B1 Maart en 2 Juni 194.5 door
het Hof van beroep te Luik bij verstek
gewezen:
I. Wat fle voorziening betreft tegen het
op 31 Maart 1945 gewezen arrest gericht;
Over het tweecle miclclel aangevpercl
door Mawet en over het jegens Lambert
van ambtswege opgeworpen miclclel, beide
miclclel~n afgeleicl uit cle schending van
artikelen 38 en 40 van cle wet cld. 15 Juni
1935 betreffencle het gebruik cler talen in
gerechtszaken, cloorclat aan cle clagvaarclingen om op 31 Maart 194.j ter terechtzitting "~? het Hof van beroep te Luik te
verschiJnen, clagvaarclingen welke aan de
aanleggers in cle Nederlandsche taal gegeven werclen, geen Fransche vertaling
wercl toegev:oegcl en. cloordat cle arresten
claar ze bij verstek gewezen werden, eli~
(1) Zie verbr., 18 Januari 1940 (Bull. en
1940, I, 17) en 24 Juli 1941 (ibid. 1941
.
'
'

PASIC.,

I, 314).
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nietigl}eid niet hebben kunnen dekken :
Overwegende dat uit geen enkel der aan
het hof overgelegc1e stukken blijkt: 1 o dat
aan de te Luik op 27 Maart 1945 aan de
aanleggers beteekende en in het Nederlandsch opgestelcle dagvaardingen een
Fransche vertaling van deze rechtsplegingsakten wercl toegevoegd; 2° clat de
aanleggers voor de rechtspleging de taal
hebben gekozen of aanvaarcl waatin die
akten gesteld werden;
Overwegende clat aldus den bij artikel 38 van de wet· del. 15 .Juni 1935 gevestigden regel overtreden werd ;
Dat, luidens artikel 40 van gezegde wet,
die regel voorgeschreven is op straf van
nietigheid, nietigheicl clie van ambtswege
door den rechter wordt nitgesproken;
Overwegencle clat, de beteekeningen van
de clagvaarclingen nietig zijnde,- het hof
van beroep, door uit te spreken zooals het
deed, de in de midclelen aangeduide bepalingen geschonclen heeft ;
II. Wat cle voorziening betreft tegen het
op 2 .Juni 1945 gewezen arrest gericht :
Overwegencle clat de verbreking van het
arrest clcl. 31 l\'Iaart 1945 de verbreking
met zich brengt van het arrest waarbij
het verzet ongeclaan. wercl verklaarc1, arrest clat op ·2 .Jnni 1945 gewezen wercl en
het gevolg is van het eerste arrest·
Om die reclenen, verbreekt cle be~treden
arresten; heveelt c\at onclerhavig arrest
zal overgeschreYen worden op de registers
van het Hof van beroep te Luik en dat
melding er van zal gelilaakt worden op
rlen kant van cle Yernietigcle beslissingen ;
kosten ten laste van den Staat; verwijst
cle zaak naar het Hof van beroep te
Brnssel.
7 .Januari 1946. -- 2• kamer. - Voo?·zUte?·, H. Fauquel, raaclsheer waarnemencl
voorzitter. - . l'erslctf!(!eve?·, H. de Cocqueau cles Mottes.
GeUikl1ticlencle
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termieonrt, eerste aclvocaat-generaal.
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1° l\fiDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. - 1\!IIDDEL ONTLEEND DAARAAN
DAT STUKKEN TIJDENS RET VOORONDERZOEK
VERDWENEN ZIJN. - NIEUW MIDDEL. ·
2° HOOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.EENPARIGHEID -.VAN STF..MMEN VEREISCHT OM\
DE DOOR DEN EEHSTEN RECHTER OPGELEGDE
STRAF TE VERZWAREN, - NIET VAN 'rOEPASSING OP RET MILITAIR GERECHTSHOF.
1° Kun niet, vom· cle eerste muul, vo6r het
hot vun ve?'b1·eking wo1·clen ingm·oepen
het miclcle! rlua1·uan ontleencl dat stukken d-ie de venlecliging aanbelangi:Zen

· tijclens het voomndenz:oek ve1·flwene11
zij-n.
2° A-rtikel 2 van rle wet vwn .q Se11tembe·r
1891, nuur Mt-i.cl wuarvttn het hot va.n
beroep slecllts bij eenpadgheid vun
stemmen· cle rloor den ee1·sten 1·echte·r
ttUgeS1J?'Ok-en st1·a-t lcnn verzwa1·en, is
niet vnn. toe11a-ssing 011 het milita.i-r {/e~
·rechtshot (1).

(SCHOTSMANS, T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 7 November 1945 gewezen door
het Militair Gerechtshof. zetelende te
!JUik;
I. Voor zoover d~ voorziening gericht is
tegen de op cle publieke vorclering gewezen beslissing :
Over het eerste midclel, schencling cle1'
rechten der ver<lecliging, cloorclat stukken
die voor eischer het grootste belang haclclen, tijdens het onclerzoek verdwenen
zijn :
Overwegende cla t het miclclel v66r den
rechten cler verclecliging, cloorclat stnkken,
voerd; clat het niet, voor cle eerste ronal,
'~66r het hof van. verbreking kan ingeroepen worden, en, bijgevolg, niet ontvankelijk is·
·Over' het tweecle miclclel, schencling van
artikel 140 van cle wet van 18 .Juni 186[1.
gewijzigd d6or artikel 2 cler· wet vmi
4 September 1891, cloorclat het bestreclen
arrest cle in eersten aanleg opgelegcle
Rtraf verzwaard heeft, zonder clat het bi:i
eenparigheicl van stennnen gewezen wercl
of althans zoncler clat die eenparigheid
van stemmen vastgestelcl werd :
Overwegenrle dat artikel 2 van cle wet
clcl. 4 Se1)tember 1891 _alleen van toepassing is op (:le arresten waarbij het hof
van beroep zekere beslissingen, uitgesproken door de rechtbank van eersten aanleg,
hervormt; clat clit artikel alclus vreemcl is
aan cle beslissingen door het militair gere~htshof gewezen;
Dat het miclclel in rechte niet opgaat ;·
OYer het clerde en het viercle miclclel,
het clercle,· schencling van artikel 118bis.
a1inea 1, van het Strafwetboek, van cle
wet van 5 l\'Iaart 1935 en artikel 107 cler
Gemeentewet, daar de aanstelling van
aanlegger als schepene geen vervorming·
van cle wettelijke instellingen nitmaakt ;
het viercle, schencling, van artikel [17 der
Gronclwet en 163 van het Wetboek van
Strafvorclering, cloorclat het arrest conclusies van aanlegger niet beantwoorcT
heeft in clewelke voorgelegcl was clat het
tijclelijk liclmaatschap van een vereeniging clie cle vernietiging van de onafhan(1) Verbr., 22 Januari 1945 (A1T. T'e•·b•·.,
1945, blz. 85; Bull. en PAsrc., 1945, I, 94}

en nota.
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kelijkheid van Belgie nastreeft, niet door
de wet van 22 Maart 1940 beteugeld
wordt:
Overwegende dat die middelen slechts
de betichtingen A, B en D betreffen die
ten laste Vllll den aanlegger weerhouden
zijn;
Dat deze, bij toepassing van artikel 61
van het Strafwetboek, wegens de betichtingen A, B, a, enD veroordeeld werd tot
een enkele straf en dat de betichting a,
die aan het middel vreemd is, de uitgesproken veroordeeling wettelijk rechtvaardigt;
Waaruit volgt dat het verzoek tot verbreking, gesteund op het derde 'en het
vierde middel, niet ontvankelijk is (Wetboek van Strafvordering art. 411 en 414) ;
En overwegende, voor 't overige, dat de
substantieele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
II. Voor zoover de voorziening gel"icht
is tegen de op de burgerlijke vordering
gewezen beslissing :
Overwegende dat de aanlegger, betreffende clit verhaal, geen bijzonder middel
inroept; dat het hof er van ambtswege
geen opwerpt;
Om clie reclenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt den aanlegger tot de
kosten.
7 Januari 1946. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Fauquel, raadsheer waarnemend
voorzitter. · - Verslaggeve1·, H. Wouters.
GeUjklu·idende conclttsi-e, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal.
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RECHTEN VAN-DE VERDEDIGING.
STRAFZAKEN. - BEKLAAGDE DIE BEWEER'l'
DEN 'l'IJD NIE'l' GEHAD 'l'E HEBBEN OM KENNIS
'l'E NEMEN VAN NIEUWE S'l'UKKEN VOOR HE'l'
l\fiLI'l'AIR GERECH'l'SHOF. - GEEN AANVRAAG
TOT UITSTEL VAN DE ZAAK. - l\1IDDEL OAT
GRONDSLAG MIST IN FEI'l'E.
Bek1-act(Jcle lean v661· het hot vqn verb1·ekiny n·iet bewe1·en clat h-ij den tijd niet
r1ehad heett on~ van nie·u.we, doo1· den
au.dite-nr-ye!l'eraal v6M het milita-i1·
ae-reehtshof bi.i den bunclel gevoegde
st-nlcken, lcennis te nemen, clan wannee·1·
hij yeen tfitstel van de zaalc ten einde
onde-rzoelc van cleze stH.lcken aan het militn-i-r gerechtshof heett aangevmagd.

(SYS, CAROLUS.)
ARREST.
HE'l' HOF; - Gelet dp het bestreden
arrest cloor het Militair Gerechtshof te
Gent op 20 October 1945 gewezen;

Over het eenig middel, schending der
rechten der verdediging, doordat aanlegger den tijd niet gehad heeft kennis te
nemen van den bundel bij de stukken gevoegd door den Heer aucliteur-generaal,
v66r het militair gerechtshof :
Overwegende dat noch uit de voorgelegde stukken, noch uit de va13tstellingen
van het proces-verbaal der openbare zitting van 20 October 1945 blijkt, dat aanlegger of zijn verdedigers een uitstel zouden gevraagd hebben om kennis te nemen
van zekere bij het dossier gevoegde stukken;
Dat het miclclel dus grondslag mist in
feite;
En overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
O:m die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
7 Januari 1946. - 2° kamer. ~ Vo01·zitter, H. Fauquel, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Wouters.
Gelijkltticlende conclH.sie, H. Raoul

Hayoit de 'l'ermicourt, eerste advocaatgeneraal.
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1" BEvVI.TS. -

STRAFZAKEN. - DEsKuNoro
VERSLAG. - RECHT VAN BEOORDEELING, VAN
DEN RECHTER OVER ·DEN GROND, BETREFFENDE
DE OVEREENS'I'EMMING VAN DE BESLUITEN , 1VAN

DEN DESKUNDIGE MET ZIJNE VASTSTELLJNGEN.
2° BESCHERMING VAN DE MAA'l'SCHAPPI.J. - ARREST VAN DE RECHTS:MACHT

VAN

"\VIJZEN

OVEH

EEN

VERZOEK

TOT INOBSERVATIES'l'ELLIXG.- GEicN AANVRAAG
TOT OPENBAARHEID VAN DE VERHANDELINGEN.
-ARREST IN DE RAADKAMER UITGESPROICEN.
1 o Is so·nt'erein en binclena cle beo01·deeling cloo-r clen -reehter over den grand, cUe
door cle tennen van het cleslcm~dig _verslng n·iet wonlt tegengesprolcen, clat de
besltt-iten van den deslctmcl-ige met zijne
vaststelUngen niet ove1·eenlcomen (1).
2" De rechtsmaeht van wijzen, · waarlJ·ij
eon verzoek tot inobservntiestell-ing
nanhnno-irf wercl rJc·nutakt, 1Jeslist in
1·aaclkamer, wanneer cle verdachte cle
ojwn 1Jaa·rhcifl vnn cle clebatten niet gem·aagcl heett. (Wet van 9 April 1930,

art. 5.)
(1). Zie verbr., 12 J anuari 1931 (Bull. en
PAsrc., 1931. I, 33) en 29 Nov·ember 1945 (A11·.
T' erb1'., 1945, biz. 252; Bull. en PAsrc., 1945,
I, 281).

-.8
(BA~S, ROBERT, T. BEHEER VAN FINANCIEN.)
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ARJlEST.

1o INKOMSTENBELASTINGEN. - AANGIFTE \'OORGESOHREVICN DOOR ARTIKELS 53
HET IIOF; - Gelet op de bestreden arEN VOLGENDE VAN DE OP 31 ,JULI 1943 O:AMENresten, door het Milihtir Gerechtshof te
GESOHAKELDE WE'l'TEN. VEREISOHTE ELEBrussel gewezen op 22 November 1945;
MENTEN.
I. Op cle 'voorziening tegen het arrest
INKOMSTENBELASTINGEN. - GEclat de vraag tot inobservatiestelling van ·2° BREK
AAN REGICL1.:rATIGE AANGIFTE. ARTIden aanlegger verw.erpt : ·
KEL 55 VAN DE OP 31 JULI 194:3 SAMENGEOver het eerste middel, overtreding van
SCHAKELDE WETTEN NmT VAN 'l'OICPASSING.
artikel 97 der Gronclwet, en schending cler
recllten der verclediging, cld'ordat het ar- 1° Om gelcUg te z·i:in, moet cle bi.i m·Ukerest de besluiten van nanlegger heeft verten 58 en volgemle vwn cle op 31 .Tnli
worpen, die zich op- een versing van een
1943 snrnengeschakelcle ~vetten voorziene
deskundige beriepen om de inobservatiectnngifte het becket!} vnn c~e inkomsten
ste11ing te bekomen :
nanclttiden of althwns cle zelce1·e en beOverwegende dat het arrest llierop wijst
~v'ijsknwhtige elementen clie noocUg zijn
tlat de besluiten van den deskundige met
om cle belnstimg te vesUgen (1).
zijn vaststellingen niet overeenkomen;
Overwegeude dat die beoordeeling, clie 2° Bi:i gebrek cum gelclige cwngifte doo·r
clen belnsUngschttlcUge, ·is cle 'rechtspleniet in strijd is met de annwijzingen
!ting, voorz·ien bij wrUkel .55 vwn de OtJ
van het deskunclig verslag, souverein en
31 J.lt.U 1943 snmengesclwkelcle metten,
bindend is;
nict vwn toepnssing (2).
Dat llet mi<ldel feitelijken grondslag
mist;
· Over het tweecle middel, schencling van (DE VIS, ALBERT, T. BEHEER VAN FINANOIEN.)
artikel 97 cler G ronclwet, cloorclat clit ar,
rest niet in openbare zitting uitgesprojl:en
ARREST.
werd, maar wel in cle raaclkamer van het
krijgshof :
HE'l' HOF; - Gelet op het bestreclen
Overwegende clat het arrest vaststelt arrest op 7 :Maart 19,14 cloor het Hof Yan
dat aanlegger en zijn raaclsmannen cc aan beroep te Gent gewezen;
cle openbaarheicl cler verhanc1elingen,
Over het eerste micldel, schencling van
voorzien in artikel 5 der wet van 9 April artikelen 55 en 56 cler wetten betreffende
1930, verzaakt hebben ll; dat, luidens clie de . inkomstenbelastingen, samengeschawetsbepaling, het vonnis of het arrest in kelcl door het beslult del. 31 Juli 1943, cloorde raadkamer · uitgesproken werd;
dat de procedure voorzien bij nrtikel 55
Dat het mid del in rechte niet opgaat;
cliende gevoerc1 te worden, gezien aanlegEn overwegencle dat de substantieele of ger een regehnatige en volledige aangifte
op straf van · nietigheid voorgeschreven van zijn inkomsten had gecla an :
rechtsvormen werrlen nageleefd en dat de
Overwegencle clat het arrest vaststelt
beslissing wettelijk is ; ·
clat aanlegger cc geen de minste aangifte
II. Op cle voorziening tegen het arrest heeft geclaan in cle aanvullencle personeele
belasting en clat zijn aangifte in de bevan veroorcleeling :
clrijfsbelasting slechts ongelijke en onOp de publieke vordering :
Overwegende clat de substantieele of op bevrecligende nanwijzingen en geen verstraf van nietigheid voorgeschreven melding van een bepaald bedrag van inrechtsvormen werden nageleefd en clat de komsten bevat ll ;
Overwegende clat uit die vaststellingen
uitgesproken veroorcleelingen overeenkomhet arrest wettelijk heeft afgeleid cln t
stig de wet zijn ;
artikel 55 cler samengeschakelcle wetten
Op cle burgerli,jke vorclering :
Overwegencle dat de aanlegger tot sta- ter zake niet van toepassing was ;
Overwegemlr~. inderdaad, dat de bij arving van zijn voorziening geen mid del inroept, en clat het llof er van ambtswege tikelen 53 en volgencle van de samengeschakelcle wetten voorziene aangifte, om
geen opwerpt ;
.
Om clie redenen, verwerpt de voorzie- gelclig te zijn, het beclrag van de· inkomningen; veroordeelt den aanlegger tot de sten moet aanc1uic1en, of, althans, de zekere en bewijskrachtige elementen die
kosten.
nooclig zijn om de belasting te vestigen
6
7 .Januari 1946. - 2 kamer. - Voo?·zit- en die van clien aard zijn dat zij door
ter, H. Fauque1, raaclsheer waarnemend
het beheer kunnen beoordeelcl en nagezien
voorzitter. - V13rs-liryywtmr~ H. Wouters. worden;
GcUjkl1ticlencle conclu.s·ie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste nclvocaat(1) en (2) Verbr., 17 Januari 1939 (Bull. en
generanl.
PASIC.,

1939, I, 30).
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,Dat het middel- rechtelijken grondslag
mif:t;
Over het tweecle micldel, schencling van
artikelen 55, 56 en 74b-is der samengeschakelde wetten betreffencle de inkomstenbelustingen, daar het arrest den subsicliairen aanslag heeft aangenomen, clan
-wanneer het den hoofclaanslag goeclkeurde:
Overwegencle clat het miclclel in feite
11iet OPI~·a at;
Dat het bestreclen arrest den subsicliairen aanslag aileen lweft goeclgekeurcl ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt den aanlegger tot de
kosten.
7 Januari t946. - 2" kamer. - VoorzUter, H. Fauquel, raaclsheer waarnemencl
yoorzitter. - Verslaggever, H. De Wilde.
Gelijkl·wiclencle concl-us'ie, H. Raoul

Havoit cle Termicourt, eerste advocaatgeneraal. -Pl. H. Van Leynseele. ·
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to SPECIALE- EN UI'l'ZONDERLIJKE

BELAS.TING OP DE WINSTEN UIT
- ZEKERE VA£UTA-SPECULATIES.''VKr VAN 14 ,TUNI t937. - AANKOOP VAN
\'REEHDE DEVIEZEN. BELASTINGPLICHTIGE
BE\VERENDE DAT DEZE DEVIEZEN IN BELGISCHE
FRANKEN WERDEN OMGEZET. BEWLTS VAN
DEZE OMZETTING TEN LASTE VAN DEN BELASTll'WPLICHTIGE.

2° SPECIAUTI EN UITZONDERLIJKE

BELASTING OP DE WINSTEN UIT
·ZFJKEHE VALUTA-SPECULATIES. -WET YAN t4. JUNI t937. AANKOOP VAN
GOUD BIJ ~IIDDEL VAN BUITENLANDSCHE DEVJEZEN TUSSCHEN t
NOVEMBER t934 EN
29 niAAHT 1935. - KOOPER BEWERENDE DAT
DE ,\ANKOOP GEDAAN WERD BIJ ~IIDDEL VAN
VREEMDE DEVIEZEN ''AN V66H 1 NOVEMBER
1!)34 IN ZIJN BEZIT. - BEWIJS TEN LASTE
\'AN K00PER.

to De belnst-inrJLJl-icht-i_qe, rUe ·vreemrle rlcvie.zen tnsschen 1 Novembe1· 1934 en
29 Manrt 1935 heett nn1tgekocht en nnn
rle toepnssin(J wil ontsnctppen vcm cle bij
rl c -wet vnn 14 .l-rt1vi 1937 gevestigcle
lwlasting, omcla.t hij gezegcle rlev'iezen
vur!r 29 jjfnn·rt 1935 ·in Belgische fmnken
heeft omgezet, rnoet niet nlleen bewi.izen
rla.t hij vreemcle cleviezen ·ve-rlcocht
hecfl, mua·r oolc clat cle verlcochte clev iezcn rleze wu·rcn rlie h-i.i scrlert 1 Novemlier 1934 anngelcocht ha.cl, (Wet van
H .Tuni 1937, art. t, 2°; en 2, § 1, 4°,
en § 2:)
~o De . belnstinrf1Jl·icht·i{!e, die t·nssahcn
1 No-vemb!pr 1984 en 29 Mcwrt 1935 go~Hl
hecft rtwngckocht en nun cle tocpnssing
1Jan de IJij clc wet vnn 14 hmi 1937 ge-

-vest'igcle bclrtsting wil ontsnuppen, omrlnt h-ij clnt .f!01Ul bij mirldel -van -vreemde
rleviezen, op 1 No-vember 1934 in zijn
bezit, heeft acmgelcocM, moet liewijzcn
rlnt de aunlcoop in cUe -voonvuarclen gesch-ierl ·is. (Wet' van 14 Juni 1937, art. 1,
2o, en 2, § 1, to, en § 2.)
(VANDERSTALLENJ LOUIS, T.
VAN FINANCIEN.)

BEHEER.

ARRES'J'.

HET IIOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 4 ,Juni 1944 gewezen door !let
Hof van beroep te Gent;
Over het eerste middel, schencling van
artikel 97 der Belgische Gronclwet, artikelen t eu 2 en in het bijzoncler, 2, § 1, to
en 4°, i:l, speciaal § 1, der wet van
l4 Juni t937 tot vestiging van een speciale en uitzonderlijke belasting nit zekere valuta-speculaties; der artikelen t350
en 1352 van het Burgerlijk Wetboek,
<loorda t het bestreden arrest, vaststellend dat aanlegger £ 1.000 had gekocht
op 5 Februa:ri 1935 en £ 1.000 verkocht op 7 Maart 1935, hetzij beide binnen de tweede door de wet beoogcle periode, de vrijstelling, welke moet volgen
uit de omzetting van vreemcle deviezen in
Belgiscll geld. op 7 Maart 1935, heeft berekend door een proportioneele vercleeling
van het bedrag van clezen verkoop op den
aankoop van 5 Februari 1935 en op een
anderen aankoop van £ 1.200 geclaan den
28 .T anuari 1935, hetzij tijclens de eerste
periode, door de wet voorzien; dan wanneer het beginsel dat de speciale belasting
slechts een sal do treft, ingeschreven namelijk in artikel 2, § 1, 4°, der wet, client
afzonderlijk toegepast op de twee perioden van t November 1934 tot 3t Januari
1935 en van 1 Februari tot 29 Maart 1935,
en, zoo de tijdens de eerste periocle gedane verrichtingen niet het belastbare minimum bereiken, zij l'rachtens een bij
de wet opgericht onweerlegbaar vermoeden, volkomen dienen uitgeschakelcl bij
de beoordeeling der gronden tot belasting
en vrijstelling welke tijdens de tweecle
periocle oprijzeu :
Overwegende dat, luidens artikel 1 van
de wet del. 14 Juni t937, de belasting gevestigd wonlt op alle aahkoop, in BelgHl
of buitenlands, van buitenlandsche cleviezen of goud tusschen 1 November t934
en 29 Maart 1935 ;
Ovei·wegende dat artikel- 2, § t, 4°, bepaalt dat de belasting niet toegepast
wordt o]J de· door den. belastingplichtige
zelf v66r 29 Maart 1935 in Belgische
franks omgezette buiterilanclsche cleviezen; dat de § 2 er aan toevoegt dat de bewijslast mptrent het. bestaan van clat
feit op den betrokkene berust;
.
Overwegende dat clus, w:l,nneer de aanleg·ger staande hielcl dat de door hem op

-105 Februari 1935 gekochte ponden door zijn eeU: goudstaaf te koopen; dat hij het gaud
toedoen op 7 . Maart 1935 in Belgische gedeeltelijk betaald heeft met de Franfranks zijn omgezet geweest, hij het feit sche franks, en dat die aankoop van goucl
tot behoorlijk bedrag .dient vrijgesteld;
van clie omzetting moest· bewijzen, en,
Overwegende dat de vrijstelling van de
bijgevolg bet bewijs leveren dat de op
7 Maart 1935 verkochte ponden deze wa- belasting t;Jlechts kan toegestaan worden
ren die hij op 5 Februari aangekocht had ; zoo de belastingplichtige bewijst dat het
Overwegende dat het bestreden arrest aangekocht gaud betaald werd bij middel
op bindende wijze, in feite, vaststelt dat van buitenlandsche deviezen, in de zaak,
dit bewijs niet geleverd wordt; dat aan- bij middel van de Fransche franks (art. 2,
legger, bniten de duizend op 5 Februari § 2, van de wet del. 14 Juni 1937);
Overwegende dat het bestreden arrest
1935 aangekochte ponden, op 28 Januari
1935 tegen Belgische franks 1.200 ponden beslist dat de aanlegger dat bewijs niet
aankocht en dat hij de op 7 Maart 1935 geleverd heeft; clat die beoordeeling binverkochte 1.000 ponden afgenomen had dend is;
Waaruit volgt dat het middel in feite
van het gezamenlijk bedrag van 2.200 panniet opgaat;
den;
Om die redenen, verwerpt de voorzieOverwegende dat het arrest, - door ning ; veroordeelt den aanlegger tot de
mitsdien te beslissen dat de 1.000 verkochte kosten.
ponden proportioneelmoesten aangerekend
7 Januari 1946. - 2e kamer. - TToon:t·it.:
worden op het bedrag van twee op 28 Januari en 5 Februari 1935 door aanlegger ter, H. Fauquel, raadsheer waarnemend
voorzitter. - TTer·slnggeve,r, H. De Wilde.
gedane aankoopen - geen der in het midGez.ijlcl·u.idenrle concltts·ie, H. Raoul
del aangeduide wetsbepalingen geschon· Hayoit de 'l'ermiconrt, eerste advocaatden heeft;
Dat het hier zonder belang is dat de aan- generaaL- Pleiter·s, MM. de Mey (van de
koop van· 28 .Januari 1935 zelf krachtens Balie bij het Hof van beroep te Brnssel)
artikel 3, § 1, van de wet niet belastbaar en Van Leynseele.
was, daar de vraag die het hof van beroep op te lassen had alleen hierin be2e KAMER. - 7 Januari 1946.
stoncl te weten of de op 5 Februari 1935
aangekochte ponden op 7 Maart 1935 om- GEMEENTETAXES. - VERORDENING DOOR
gezet werden in Belgische franks, ofwel
DEN BURGEMEESTER, ALLEEN, GETROFFEN. of de op clien dag omgezette ponden ge0NMOGELIJKHEID VOOR DEN GEMEENTERAAD OM
heel of gedeeltelijk voortkwamen van een
TE VERGADEREN. - 0MSTANDIGHEDEN WELKE
v66r 1 Februari 1935 gedane aankoop;
DEN BURGEMEEi;!TER NIET BEVOEGD MAiUN OM,
Dat het middel niet kan aangenomen
ALLEEN, EEN VERORDENING TE TREFFEN DIE
worden;
EEN TAXE VESTIGT.
Over het tweede middel, schending van De onmogelijlcheicl voor· clen gemeenter·aacl
artikel 97 der Grondwet, der artikelen 1
om te ver'gafleren, ten gevolge va.n het
en 2, bijzonder § 1, 1°, der wet van
door· fle vijftndeUjlce overheifl, die het
14 Juni 1937 tot vestiging van een spe, grondgebied bezette, opgelegcl vm'bofl te
ciale en uitzonderlijke belasting op ze' ver,qacler·en, heett de ~titoetening van
kere valuta-speculaties, dom·dat het besomm'i,qe nmbtsven"ichtingen van den
streden arrest, zonder te ontkennen dat
gemeenter-nad flam· het college. van bur·aanlegger in cassatie den 29 Januari
gemeester en schepenen, in geval vnn
1935
tegen 98.770 Belgische frank
hoogd?"ingendhe·id, noodzalcelijlc Tcun70.000 Fransche frank had verkocht,
nen mnlcen; zij heeft den bur·gemeester·
had, geweigerd heeft den op 9 Maart 1935
niet bevoegd lc1tnnen mnlcen om, alleen
gedanen goudaankoop van 305.622 fr. 08
handelende, een beslttit te nemen dat
vrij te stellen van de speciale belasting
ten voonleele vnn de gemeente opcentieten beloope der eerstgemelde som, hoewel
men 1titvaardigt.
ieder aaukoop van vreemde deviezen met
(DE VENNOOTSCHAP ((CONSERVES MARIE THUMAS )),
gaud, of van gaud bij middel van vreemde
T. DE GEMEENTE WILSELE.)
deviezen, vrijgesteld is krachtens het beginsel, ingeschreven in de wet ·en speciaal
ARREST.
in artikel 2, § 1, 1°, dat de speciale belasting slechts het salclo der' in omgekeerde
HET HOF ; - Gelet op de bestredene
richting gedane verrichtingen op vreemde beslissing op 17 November 1942 gewezen
deviezen of op goud, treft :
door cle Bestendige Deputatie van de l)i"oOverweg·ende dat de aanlegger op 22 Ocvincie Brabant;
tober 1934 een som van 70.000 Fransche
Over het eerste middel, schending van
frank gekoc]lt heeft, welke hij op 29 Jaartikelen 107, 108 en 110 der Belgische
nuari 1935 terug verkocht voor· 98.770 BelGrondwet, der artikelen 2, 63, 75, 76, 5°,
giselle franks; dat hij beweert dat die 89, 90, 101, 107 en 138 der Gemeentewet
som gediend heeft om op 9 Maart 1935 van 30 lVIaart 1836, van artikel 5 der wet
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van 10 1\!Iei 1940, van het besluit van den
secretaris-generaal van het Ministerie van
binnenlandscbe zaken in dato 28 1\!Iei 1941,
doordat de beslissing van 21 Ai1gnstus 1941
welke de kwestieuze opcenttemen uitvaardigde werd getroffen door den alleenoptreclenden burgemeester van Wilsele,
dan wanneer zij behoorcle tot de uitsluitende bevoegclheid van den gemeenteraacl,
en - zoo men de geldigbeicl van bet op
2S Mei 1941 gedagteekencl besluit van den
secretaris-generaal van het Ministerie van
binnenlandscbe zaken aanneemt - tenminste tot de bevoegdbeid van bet college
van burgemeester en .scbepenen optredencl
namens den gemeenteraacl :
Overwegende dat, luidens artikel 110,
alinea 3, van de Grondwet, geen l:l!jt,
geen hetfing ten beboeve van de gemeente
kan worden ingevoerd dan met de toestemming van den gemeenteraad; dat alinea 4 daaraan enkel toevoegt dat, ten
aanzien van de provinciale belastingen en
de gemeentebelasting<~n, de wet de uitzoncleringen bepaalt waarvan de nooclzakelijkheicl uit de onclervincling blijkt;
Overwegende clat, wegens de onmogelijkbeid voor de gemeenteraclen om, ten
gevolge van het door de vijanclelijke overheicl, die het grondgebiecl bezette, opgelegd verbod, te vergacleren, sommige
mnbsverrichtingen van den gemeenteraad,
in geval van hoogdringende noodzakelijkheid, door het college van burgemeester
en schepenen moesten uitgeoefend worden;
Doell, overwegencle clat in de zaak, het
besluit genomen wercl door den burgemeester van de gemeente Wilsele, alleen
banclelende;
Overwegende dat de omstancligheden,
- waarop de bestreclen beslissing' wijst
dat aan de twee schepenen van de gemeente Wilsele _door den vijancl verboden wercl hun ambt uit te oefenen en
er hoogdringendheid bestond, - niet dienend zijn daar artikel 107 ·dei· Gemeentewet de- verhindering van schepenen voorziet en hun vervanging verzekert ;
Overwegencle clat de bestreclen beslissing, door het verhaal van aanlegger te
verwerpen, de in het middel aangeduide
wetsbepalingen geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt de bestreclen
beslissing; beveelt clat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden op de registers
l'an de Bestendige Deputatie der provincie
Brabant en dat melding er van 'zal gemaakt worden op den kant van de vernietigde beslissi:ug; veroordeelt de verweer:-;ter tot de kosten; verwijst de zaak naar
rle Bestendige Deputatie van de provincie
Antwerpen.
7 Januari 1946. - 2" kamer. - Voorzitter, -H. Fauquel, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Fontaine.

Gelijkluidende conclttsie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal.
-
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KAMER. -

OORLOG. - ScHORSHiG VAN DE VERJARINGEN
EN 'l'ERMIJNEN- IN RURGERLIJKE ZAKEN EN
HANDELSZAKEN. - BESLUITWET VAN 1 MEI
1944. - lNTREKKING DOOR DE BESLUITWET
VAN 19 MAART 1945.-VAN AF 1 APRIL1945.
Art-ikel 2 van de besluitwet van 1 111 ei
1944, dat de termijnen schorst om de
1·echte1'lij lee beslissingen in bttrgerlij lee
zaken en handelsza}cen te best1·ijden of
te beteelcenen, is ingetroklcen doo1· de
besl!t.itwet van 19 Maa1·t 1 1945 en niet
meer in werlcing sede1·t 1 Ap1·il 1945.
~Besluitwet

van 19 Maart 1945, art. 9

en 10.)
(ROEGIERS, JULIEN,

T.

NEIRYNCK.)

ARREST.
HET HOF; - Over de ontvankelijkheicl
van de voorziening :
Overwegencle clat de verweersters een
groncl van niet-ontvankelijkheid opwerpen hierop gegTond dat de voorziening te
laa t wercl ingediencl ;
Overwegencle dat uit de stukken der
rechtspleging blijkt clat het op 10 Januari
1945 door het Hof van beroep te Brussel
gewezen arrest, aan den aanlegger in persoon op 16 Februari beteekend werd, en
dat de voorziening tegen dit arrest ter
griJffie van het het hof van verbreking op
14 Juli 1945 werd neergelegcl;
Overwegende clat artikel 9 van de besluitwet del. 19 Maart 1945, betreffende het
schorsen van verjaring en verval van
instantie in burgerlijke zaken. en hanclelszaken, krachtens zijn artikel10 in werking
getreden op den dag van zijn bekenclmaking, de besluitwet van 1 Mei 1944 intrekt, met uitzondering van haar artikel1;
Overwegencle clat daaruit volgt dat,
vanaf 1 April 1945, artikel 2 van de hiervoren aangecluide besluitwet del. 1 Mei 1944
is ingetrokken, artikel krachtens hetwelk
alle termijnen namelij'k om beslissingen
van de verschillende rechtbanken te bestrijden of te beteekenen geschorst werclen
en clat de termijn van clrie volle maanclen,
voorzien bij artikel 1 van de wet del.
25 Februari 1925, om de voorziening in
verbreking in te dienen, -op 1 April 1945
aanvang heeft genomen;
Dat, aldus, 2 J1Ili de uiterste datum was
waarop de voorziening wettelijk kon worden neergelegd ;
Dat de voorziening, die op 14 Juli ter
gri-lfie van het ho:i' werd neergelegd, te
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heett; l1ticlens de kracht van wet hebbencle bepalingen op het comptab_iltiteits"
stelsel van clit behee1·, cle hoeclanigheicl
n·iet van 1"e7cenplichtige,· hij hanclel't
slechts op de verantwoonlelijkheicl van
een relce!!pUchtige en is di6'11volgenszelf niet aan cle rechtsmacht va11
het 1·ekenhof onclenDorpen (2). (Wet van
15 Mei 1846, art. 7, al. 2, en art. 55;
kon. besl. van 10 December 1868 ; algemeene onclenichting van het .beheer der
posterijen, titel Y, algemeene boekhoucling, art. 1, 14, 21, 81, 84 en 137, § 2.)
3D W cc.nnee1· het hof een an·est ·va.n het
1'elcenhof ve1·b1·eekt, moet de verbrelcing
1titoeszwolcen wot·clen met ve1·wijzin.fJ
naa1· een conun·issie ad hoc, in den
schoot van cle Kame·r cler vollcsvertegenwoonl'(qers samengestelcl. (Wet van 29 October 1846, art. 13.)
4D lYanneer een an·est van het 1·elcenhof
verbmken wonlt, clat een Utel qc.itmaalct, waarvan het cum den Staat behoo·rt cle ttitvom··ino te ve1·volgen, zt:jn
cle lcosten van clen aanleg in ve1·b1·elcing
ten lctste van clen Staat, zelfs 1:ncUen
cleze laatste tot het gegroncl ve1'1clcwen
beshtit van cle vOorZ'iening vnn de
e·ischencle partij in ver?.welcing (3).

laat wercl ingecliencl, en, bijgevolg, niet
ontvanll:elijk is;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening · veroorcleel t den aanlegger tot de
kost~n en tot een vergoecling van 150 fr.
jegens de verweersters.
10 Januari 1946. - 1e kamer. - Voorzitter, H. Soenens, voorzitter. - Vwrslagoeve·r, H. Lambinet.- Gelijlclwiaencle concMts'i-e, H. Haoul Hayoit de Termicourt,
eerste aclvocant-generaal.

le

KAMER. -

10 Januari 1946.

1D REKENHOF. ,---- HEKENPLICHTIGJi: AAN DE
RECHTSMACHT VAN RET HOF ONDERWORPEN.
- WET VAN 15 JYJEI 1846, ARTIKEL 7, ALINEA 2. WETSBEPALING VAN TOEPASSING
ONDER VOORBEHOUD VAN DE DOOR DE WET BE_PAALDE illTZONDERINGEN.
2D REKENHOF. - KLERK BIJ RET POSTBEHEER. - HANDELT SLEOHTS OP DE VERANTWOORDELIJKHEID . VAN EEN REKENPLICHTIGE.
- HEEFT DE HOEDANIGHEID NIET VAN REKENPLICH'l'IGE, ZELFS WANNEER HIJ DEELNEEMT
AAN DE BEHANDELING VAN OPENBARE PENNINGEN.
- NIE'f AAN DE REOHTS~fAOHT VAN RET REKENHOF ONDERWORPEN.
3D VERWUZING NA VERBREKING. REKEN1IOF. - VERBROKEN ARREST.- VERPLIOHTE VERWIJZING NAAR EEN OOMMISSIE
<<AD HOC)) VAN DE KAMER ''Al'i VOLKSVERTEGENWOORDIGERS.
4D GERECHTSKOSTEN. - VooRZIENING
IN VERBREK1NG TEGEN EEN ARREST VAN HET
REKENHOF. - ARREST DAT EEN TITEL UITMAAKT WAARVAN RET AAN DEN STAAT BEHOORT DE UITVOERING TE VERYOLGEN. STAAT DIE BESLUIT TOT DE GEGRONDHEID VAN
DE VOORZIENING VAN AANLEGGER. VERBROKEN ARREST. - KOSTEN VAN DEN AANLEG
IN VEitBREKING TEN' LASTE VAN DEN STAAT.
1D De bepalino van a~·tilcel 7, alinea 2, van
de wet van 15 JJiei 1846, naa1· Mt-icl waa1·van ellce ctoent, belast met de behandeling van penningen aan de Schatlcist toebehoo1·e1ule, 1·elcenplichtige wonlt clam·
het feU alleen van de af.qifte cleze1· penn,inge·n ter1en zijn lc wijting, en, clienvolgens, overeenlcomstig artilcel 11 de1·zelfcle wet en a1·tilcel 116 van de Grandwet, acm cle 1·echtsmacht van het rekenhof onderworpen is, is slechts toepasselijlc, belw1ulens de bij de wet bepaalcle
·
1titzoncle1·ingen (1).
2D Een lcledc bij het beheer cler poste1"'ijen,
zelf u'anneer h-ij cleehwemt aan de behancleling van openbare penningen,
(1) (2) en· (3) Zie de conclusie van de
Heer ·eerste advocaat-generaal Raoul Hayoit
de Termicourt in Bull. ·en PASIC., 1!)46, I, 10.;
zie oak het arrest van zelfden datum in zake
Langewouters tegen Belgischen· Staat (ibid.,
1946, I, 16).

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

(FRANOOTTE, F-RANQOIS,_'l' .._BELGISOHEN STAAT.)
ARREST.

1

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest op 3 Mei 1944 cloor het Rekenhof
gewezen;
Over het eenig miclclel, schencling- van
artikelen 8, 66, alinea 2, 92, 93, 97, 116 vnn
de Grondwet; 7 en in 't bijzonder 7, alinea 2, 8, 11 en in 't bijzoncler 11, alinea's 1
en 2, 49, 55, 60 van de wet del. 15 Mei 1846
betreffencle 's Rijks comptabiliteit; 5, en
in 't bijzoncler 5, alinea 1, 6, 7, 8, 10 van
de wet del. 29 October 1846 op de inrichting van het Rekenhof; 42, 52, 61, 229 van
het koninklijk besluit cld. 1Q December
1868 houclencle algemeen reglement op de
Rijkscomptabiliteit; 6, 58, 162 en in 't bijzoncler 162, alinea 2, van het koninklijk
besluit del. 15 November 1877 houclencle organiek reglement van het beheer van pos~erijen; 96 · en 97 van het koninklijk bes'luit del. 2 October 1937 betreffende !let
statuut van het Rijkspersoneel; 1 van het
lwninklijk besluit del. 2 December 1932
houclende vaststelling van de algemeene
kaclers van de hoofdbesturen cler ministerieele clepartementen en van de eraan
g-ehechte tabel betreffencle het Ministerie
van posterijen, telegrafie en telefonie;
eenig artikel van het koninklijk besluit
del. 30 November 1938 houclencle vnststelling van het organiek kacler van het per.soneel cler buitencliensten van het beheer
van posterijen en van de eraan gehechte
tabel; 1 en in 't bijzoncler 1, § 1, 2 en 4;
11; §§ 1, 2 en 5; 81, 84 van de algemeene
T

L.;:-_'-_

-13onderrichtingen van het beheer van poste- niet kon veroordeelcl worden op grond van
rijen, titel V, algemeene boekhouding, een door een ancleren rekenplichtige overdoordat · het bestreden arrest, uitspraak gelegde rekening (schendirig van artikedoende over de bijzondere rekening, welke len 97 en 110 yan de Grondwet; 7, n;. 49
ingecliencl werd, niet door den aanlegger van de wet del. 15 Mei 1846; 5, 7, 8, 10
in verbreking, klerk bij het beheer van van de wet cld. 29 (i)ctober 1846) :
posterijen, doch door een. der rekenplichtiOverwegende clat .uit het )Jestreclen argen van da t beheer, den aanlegger in ver- rest blijkt dat de aanlegger in verbrebreking heeft veroordeeld tot terugbeta- king klerk is op de eerste afcleeling van
ling van een deel van het vastgesteld te- het Postbureel van Brnssel I, en clat de
kort, oncler voorwendsel clat, de hoedanig- rekenplichtige van die afcleeling de geheid van rekenpliehtige verwezenlijkt naamcle Doms, Jean, is; clat cleze laatste,
zijnde in den persoon van den aanlegger in die hoedanigheid, rekening heeft gein verbreking, het Rekenhof alleen be- claan van zijn ontvangsten en uitgaven;
voegu was om den aard te bepalen van clat die rekening ~en tekort aangeeft
zijn verantwoordelijkheid alsook om te voortkomende van een cliefstal begaan in
zeggen lwever deze reikt, dan wanneer, de kas. van aanlegger die verbonclen was
llet Rekenhof enkel cle macht heeft om de aan den clienst van winket nr 41 :van geverantwoordelijkheid vast te stellen van zegcle afcleeling; clat het Rekenhof, oorden rekenplichtige die gehouden is reke- . cleelencle, eenerzijds, dat to~ r:ekeuplichning te doen en niet bevoegd is .om den tige Doms, hoofclens dat wanbedrijf, geen
agent te veroordeelen clie, zooals de aan- verwijt kon gestuurd worden eu dat evenlegger in verbreking, geenszins gehouden min l(:ijn verantwoordelijkheid kon in
is rekening te doen en niet zou kunnen be- 't gedrang komen, en, anclerzijcls, dat het
schonwd worden als rekenplichtige die tekort toe te schrijven was aan de zware
aan de rechtsmacht van het Rekenhof on- nalatigheid van clen aanlegger, de door
derworpen is wegens het enkel f~it dat den. eerste ove;rgelegde rekening clefinitief
hij deel genomen heeft a an een geheel van heeft afgesloten en den tweecle veroorde verrichtingen van het bnreel van hem deelcl heeft om in de Schatkist een som
die rekening doet (schending van artike- van 'i6.250 frank te storten;
Overwegende dat, inclien in beginsel
len 8, 66, alinea 2, 92, 93, 116 van de
moest worden aangenomen clat elke perGrondwet; 7, 8, 11, 49 van de wet del.
soon belast met de beharideling van pen-- -13 Mei 1846; 5, 6, 7, 10 van de wet del.
ningen aan de . Schatkist toebehoorencle,
29 October 1840; 42, 52, 61 van het koninklijk besluit del. 10 December 1868 ; 96 en 97 door dat ,feit aileen een rekenplichtige is
van het koninklijk besluit del. 2 October in den zin van artikel 116 van de Grand1937) ; 'de reglementaire beschikkingen van wet en van de wet del. 15 Mei 1846 (art. 7
het l;Jeheer van posterijen (en inzonderheid en 11), en als dusdanig aim de rechtsvan den postcheckclienst), beschikkingen macht van het Rekenhof onderworpen is,
rlie wettelijke kracht hebben en die aan dan nog, in onderhavig geval, voor alle
clat beheer een bijzonder statnut nopens andere de vraag zou moeten opgelost
de comptabiliteit toekennen, aileen clen worden of de aanlegger, in zijn hoedarekenpliclltige, die clien titel draagt, aan nigheid van opsteller bij het beueer van
cle rechtsmacht van het Rekenhof onder- posterijen, aan clien algemeenen regel niet
werpen, met nitsluiting van de anclere ontsnapt, vermits' deze, lui dens artikel 7,
· agenten die, alhoewel zij deel nemen ami alinea 2, ''an de wet del. 15 Mei 1846 client
de inning van de opbrengsten, v66r het toegepast ~< behondejls de bij de wet beRekenhof geenszins rekening moeten over- paalde uitzonderingen ll;
Overwegencle clat het stelsel der boekleggen (scllending van artikelen 55 en 00
van de wet del. 15 Mei 1846 ; 229 van het houding in zake posterijen afwijkt van
koninklijk beslnit del. 10 December '1868 ; artikel 7 van cle wet del. 15 Mei 1846; clat
6, 58 en 182 van het koninklijk besluit del. 1 artikel 55 van cleze wet clit. ~litclrukkelijk
verklaart;
15 November 1877; 1 van het 1\:oninklijk
besluit del. 2 December 1932 en van de erOverwegencle, anclerzijcls, , clat de algeaan gehechte tabel betreffende het Minis- meene onclerrichtingen, titel V algemeene
terie van posterijen, telegrafie en telefo- _ boekhouding van bet beheer van postenie -; eenig artikel van het koninklijk be- rijen, genomen werden krachtens clit arsluit del. 30 November 1938 houdende vast- tikel 55, en artikel, 229 van het koninklijk
stelling van het organiek ·kader van het besluit del. 10 December 1868 houdende
.versoneel der buitendiensten van het be- algemeen reglement op cle J;ijkscomptabibeer van posterijen en van de eraan ge- liteit; clat ze alclus wettelijke kracht hebhechte tabel; .1, 11, 81, 84 van de alge- ken;
meene onclerriclltingen van het beheer van
Overwegencle dat, luiclens. de bewoorclinposterijen, titel V, ;tlgemeene ·boekhou- gen van cleze .. algel)leene onclerrichtingen
ding) ; in alle geval, in de onderstelling <( het rekenplichtig b_eheer van. de postrlat de aanlegger moest beschouwd worcten ontvangerijen toevertrouwd is aan ambte,
als een « openbaren reken11lichtige ll, hij naars met den tHel van postmeester .of

-14van rekenplichtige. De lagere bedienden, rechte tot de verbreking zonder v:erwij,
die op eenigerlei wijze aan het innen van zing besluit;
opbrengsten medewerken worden onderrec
Dat inclerdaad artikel 13, alinea 3, vim
kenplichtige genoemd. Zij handelen op de de wet del. 29 October 1846, in gebiedende
verantwoordelijkheid van de rekenplichti- bewoorclingen en zonder voorbelloud begen, aan wie zij rekenschap zijn ver- schikt clat, zoo het arrest Vfln het Rekenschulclig<l over hun boekhoudingen (arti- hof verbroken is, de zaak naar eeii comkel1, §§ 1 en 2). De rekenplichtigen aileen 'missie ad hoc wordt verwezen samenge·
zijn verantwoordelijk voor al de verrich- stelcl in den schoot van cle Kamer van
tingen van hun beheer, zelfs al mochten volksvertegenwoordigers ;
die verrichtingen door derden gedaan zijn
Overwegende dat de verweerder, zeU er toe besluitend dat op de voorzie(art. 14, § al. 1) '';
·
Dat artikel 21 de rekenplichtigen ver- ning recht gedaan worde, - wegens clien
plicht elken dag een verantwoording op te verzoekt om door te · gaan zonder kosten:
Overwegencle clat clit verzoek niet kan
maken; dat artikel 81 de personen opsomt
die aan de verplichting onderworpen zijn ingewilligcl worden; dat, inderclaad, de
aan het Rekenhof rekening te doen van Staat noodzakelijk partij is in een aanleg
hun beheer, opsomming waarin de in arti- in verbreking· tot vernietiging van een
kel 1 genoemcle onderrekenplichtigen niet titel waarvan hij de uitvoering vervolgt;
begrepen zijn; (lat, volgens artikel 84 « de dat, claar clie titcl vernietigd wordt, de
bedienclen in 't algemeen geldelijk ver- Staat de in 't ongelijk gestelcle partij is,
antwoordelijk zijn voor alle verschil, ver- en clat hij, bij toepassing van den gebielies, tekort en anclere nadeelen welke uit denclen en algemeenen tekst van artihun becliening mochten voortvloeien.. In- kel 130 van het Wetboek van burgerlijke
tlien zij schade hebben veroorzaakt en rechtspleging, dus de kosten van dezen
weigeren deze te hunnen laste te nemen aanleg moet dragen;
Om die redenen, verbreekt het bestreof het beclrag er van te storten, heeft de
rekenplichtige, die in de eerste plaats den arrest; beveelt dat ouderhavig arrest
verantwoordelijk is, het recht ze v66r zal overgeschreven worden op de registers
clen rechter te roepen... Daar de verant- van het Rekenllof en dat melding er van
woordelijkheid van de rekenplichtigen te- zal gemaakt worden op den kant van de
genover het Rekenhof onbeperkt is, be- vernietigcle beslissing ; veroordeelt den
hooren. zij op de verrichtingen van hun verweerder tot de kosten; en verwijst,
onclerhoorigen een werkdaclig en voort- overeenkomstig artikel 15 van de wet dd.
29 October 1846, de zaak · naar een comdurend toezicht uit te oefenen >J ;
Dat, volgens artikel 91, « het onder missie ad hoc smnengesteld in den schoot
zijn eigen verantwoordelijkheid is dat de van de Kamer van volksvertegenwoordirekenplichtige, elken avond, een kasbedrag gers.
in geld in het bezit van de onderreken10 Januari 1.946. - 1" kamer. - Vooi·plichtige beambten mag laten J>; dat, ein- zittei·, H. Soenens,, voorzitter. - Verslagdelijk, artikel 137,' ·§ 2, voorziet dat, in- geve•i:, H. Fauquel. - Gelijklnidende congeval van tekort, « wanneer de in gebreke cl1tsie, H. Raoul Hayoit cle Termicourt,
bevonden bediende het noodige niet kan eerste advocaat-generaal.
Pleiters,
doen en de rekenplichtige, die aileen te- HH. Simonet en Marcq ..
genover het Rekenhof verantwoordelijk
is voor al de handelingen van zijn beheer,
zich in cle onmogelijkheid bevindt den toe2" KAMER. - 14 Januari 1946.
stand te regelen, of weigert dezen te regelen, een toezichtsambtenaar een procesVOORZIENING
IN VERBREKING.
verbaal van tekort ten laste van den reSTRAFZAKEN. BESLISSINGEN WAARTEGEN
kenplichtige opmaakt >J;
MEN ZIOH RAN VOORZIEN. ARREST VAN
Overwegencle dat uit deze teksten blijkt
VEROORDEELING BIJ VERSTEK. VOORZIEdat, in zake posterijen, de hoedanigheid
NING EN VERZET OP DENZELFDEN DAG. van rekenplichtige niet wettelijk toebe1
RECHTER OVER DEN GROND DOOR MIDDEL VAN
hoort aan de ondergeschikte agenten van
NIEUWE BESCHIKKING OP DAT VERZET UITden rang van den aanlegger, zelfs wanSPRAAK DOENDE. VOORZIENING VAN BEneer zij deelnemen aan de behandeling
TICHTE TEGEN HET ARREST BIJ VERSTEK ZONvan openbare penningen; clat, daar zij
DER VOORWERP.
volgens de wet geen rekenplichtige zijn,
zij niet aan de rechtsmacht van het Re- Is zonder voo1·werp c~e voorziening van bekenhof, doch aan het gemeen recht ont-ichte tegen een bij verstek 1titgespmderworpen zijn ;
7cen arrest van veroo1·deeling, rlan wanDat gezegd llof, dus, den aanlegger genee·r, op het venzet van betichte op denvonnist en veroordeeld heeft in schencling
zelfrlen dag als cle voorziening gedaan,
van de in het middel aangeduide bepacle rechte1· in hooge1· bemep doo1· middel
lingen;
van een nie1twe beschiklcing 1titsp1·aalv
Overwegende dat aanlegger ten ongednan heeft.

15(DOYE, RAOUL.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op de bestreden arresten, op 28 Maart 1945 en 5 November
1\145 gewezen door het Militair Gerechtshof zetelende te Brussel;
I. Wat de voorziening betreft gericht
tegen het arrest bij verstek dd. 28 Maart
1945:
Overwegende dat cUe voorziening g~
clagteekend is van 5 .Juli 1945;
Overwegende dat de aanlegger op denzelfden dag tegen het bestreden arrest
verzet gedaan heeft en dat het militair
gerechtshof, op dat V!!rzet, bij nieuwe beschikking uitspraak geclaan heeft op 5 November 1945;
Dat de voorziening gericht tegen het
arrest clcl. 28 Maart clus zonder voo:r'werp is;
II. Wat de voorziening betreft gericht
tegen het arrest van 5 November 1945 :
Overwegencle dat de aanlegger, op
24 December 1945, van cUt verhaal afstancl
gedaan heeft ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening gericht tegen het arrest del. 28 Maart
1945; decreteert den afstand van -de tegen het arrest van 5 November 1945 ingediende voorziening; veroOrcleelt den
aanlegger tot de kosten.
14 ·.Januari 1946. - 2° kamer. - Voo1·z-itter, H. Fauquel, raaclsheer waarnemend
voorzitter.- Ve1·sZaggeve1·, H. Wouters.Gelijkluidende concl~tsie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste aclvocaat-generaal.
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VERZET. - STRAFZAKEN. - VONNIS BIJ
VERSTEK BETICHTE IN DE HELFT VAN DE KOSTEN DER VERVOLGING VERWIJZENDE. - VERZET. --· VONNIS BE'UCHTE IN HET GEHEEL
DEZER KOSTEN VERWIJZENDE. - 0NWETTELIJKHEID.
Op verzet van ve1·oordeelde tegen een vonnis bij verstelc, lean de rechte1· niet al
de lcosten van de vervolging ten laste
van betichte leggen, dan wannee1· het
vonnis bij verstelc dezen laatste slechts
tot de helft van de kostelt veroo1·deeld
heett (1).

tioneele Rechtbank te Doornik in graad
van .hooger beroep gewezen ;
Over het middel ew ojfic·io, schending
van artikelen 5, 7, 8 der wet dd. 1 Mei
1849, 149, 187, 188. en volgende van het
Wetboek van Strafvordering :
Overwegende clat het vonnis, waartegen
hooger beroep, uitspraak doende op het
verzet van cle aanlegster en van een medebeklaagde, deze' vrijgesproken en de
eerste veroordeeld heeft tot een geldboete
en tot cle kosten, begroot op 986 frank;
Overwegende dat het vonnis bij verstek
ieder beklaagde veroorcleeld had tot een
geldboete van 15 frank en, daarenboven,
elk tot de helft cler kosten, begroot op
986 frank;
·
Overwegende dat de rechter op verzet,
door de aanlegster tot het geheel der kosten te veroordeelen zijn macht is te boven gegaan; dat het verzet van den veroorcleelde de zaak v66r den rechter slechts
aanhangig maakt beperkt tot cle veroordeelingen die bij verstek werden uitgesproken en dat het algemeen aa'\].genomen
is clat de · toestancl van den opposant op
zijn verzet .niet kan verzwaarcl worden;
Dat uit die beschouwingen volgt dat cle
bestreclen beslissing, claar ze op dat verhaal het uitgesproken vonnis heeft bekrachtigd wat de kosten betreft, gewezen
wercl in schending van de in het midclel
aangeduide wetsbepalingen;
En overwegende, voor 't overige, dat de
substantieele of op sttaf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werclen nageleefd en dat de uitgesproken veroorcleelingen overeenkomstig de wet zijn;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, doch in zoover slechts het cle
aanlegster, bij bekrachtiging van het vonnis a quo, veroordeelt tot het geheel der
lwsten van eersten aanleg, begroot op
986 frank; verwerpt cle voorziening voor
't overige; beveelt dat onderha vig arrest
zal overgeschreven worden op cle regis"
ters van de Rechtbank van eersten aanleg,
te Doornik en clat melding er van zal geri::taakt worden op den kant van de gecleeltelijk vernietigde beslissing.
14 .Tanua;ri 1946. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Fauquel, raadsheer waarri.emencl
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Vitry. G-eUjlclwidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.

(DEBUYSSCHER, SIMONE.)
ARREST.
HE'l' HOF; - Gelet Op het bestreden
vonnis, op 2. October 1945 door de Correc(1) Verge!. verbr., 1 December 1930 (Bull.
en PASIC., 1931, I, 3, 1 ').
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MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN 'l'EGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID
VAN DEN S'.rAA'.r. - STRAFGERECHT DAT
BESLTST DAT ER GEEN AANLEIDING TOT UITSPRAAK VAN EEN VEROORDEELING TOT STRAF

~

-16BESTAAT EN DE INTERNEERING .VAN BETICHTE
BEVEELT. - VERYALLENVERKLARING. VAN DE
BIJ ARTIKEL 123s.ew-ies VAN HET STRAF'\YET!lOEIC. OPGESO:MDE ·REOHTEN. --: BESLISSING NIET UET. ·REDENEN O:MKLEED. - VERi3REKING.
Het st1·njgerecht, wactrb-ij een vervolging
hoofclens een ntiscl·djf tegeit cle 1titwen·
cUge ve-il-iglwicl vnn cle1o Stnnt nnnhnngiy
wenl gemncrkt, clat zeyt clnt er geen
acmle·icUny bestnctt tot het ttitsprelcen
vnn een vemonleeUng tot strnf en cle
interneer·ing vwn betichte beveelt, lcctn,
zoncWr · z·ijne beslissiny te · motiveeren,
clen ye'interneenle cle t!itoetening niet
ontzermen va.n cle bij C£1'tilcel 123sexies
vwn het Stntfwetboek opyesomcle 1'echten (1). (Besluitwet van 19 September

1945, art. 7.)
(GALERE, GABRIEL.)
ARREST. '
HET 'HOF; - Gelet 01'> het bestreden
arrest, OJ) 10 November 1945 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Luik·
Ov~r het miclclel ex o j}ioio, schending
van artikel 96 cler Grimdwet en van artikel 7 van de besluitwet del. 19 September
1945, betreffende de epuratie !it zake bur'
gertronw, cloordat het bestreden arrest
niet gemotiveercl is wanneei:' het den beklaagde vervallen verklaart van de rechten opgesomd 'in artikel 123sewies van het
Strafwetboek (besluitwet del. 6 Mei 1944) :
Overwegencle clmt zoo, in geval van veroordeeling, de rechter zich kan beperken
l)ij de· vaststelling van het verval van die
rechten, dat in cUt geval verplichtencl is,
zulks niet meer hetzelfcle 'is in geval van
vrijspraak;
Overwegende dat artikel 7 van de besluitwet del.' 19 September 1945 bepaalt dat
de strafrechtbanken, bij wie een cler in
hoofdstuk II van titel I, boek IT, van het
Wetboek van Strafrecht voorziene miseTrijven aanhangig is gemaakt, wanneer
ze vrijspraak verleenen om een andere reden dan de verjaring van de publieke vorclering, de artikelen 2 en 3 van de besluitwet mogen toepassen waarbij het verval voorzien is van de in artikel 123sex·ies
van liet Strafwetboek opgesomde rechten;
Dat deze beslissing, claar ze facultatief
is, moet gemotiveerd zijn;
Overwegende elat het bestreden arrest,
na gezegcl te hebben dat er geen aanleiding bestond tot het uitspreken van een
veroordeeling tot straf, en na de interneering van clen aanlegger bevolen te heb(1) Zie de nota, geteekend R. H., in Bull. en
PA~rc., 1946,

I, 19,.
Raadpleeg, verder blz. 202, 'het arrest van
27 Mei 1946, gewezen in dezelfde zaak (Bull.
en PASIC., 1946, I, 220).

ben, clezen levenslang verv'anen verklaard
heeft van cle bij artikel 123sex·ies van het
Strafwetboek opgesonicle rechten, en elit
zoncler cleze beslissing te motiveeren'; .
Dat llet arrest, door die beslissing niet
te motiveeren, de in het middel aal)geduide wetsbepalingen geschonclen heeft;
En overwegencle, voor 't overige, .dat de
substantieele of oiJ straf van nietiglleicl
voorgescllreveri reclltsvormen werclen nageleefcl en da t de b,eslissing wettelijk is ;
Om die reclenei1, verbreekt het bestreclen
arrest, clocl1 in zoover slechts het dtom aan·
legger vervallen verklaarcl heeft 'van cle
bij artike1123sew'ies van het Strafwetboek
opgesomde rechten; verwerpt cle. ·voorziening voor 't overige-; beveelt clat onderhavig arrest zal overgeschreven worelen op
cle registers van .het .-militair gerechtshof
en clat melding et van zal gemaakt worclei1 op den kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwijst cle zaak, alclus omschreven, nam• het militair gerechtshof anelers samengestelcl; kosten ten
laste van clen Staat.
14 .Januari 1946. - 26 kamer. - TTom·zUte1·, H. Fanquel, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - TTe1·sla.ggeve1·, H. Wouters.
Gelifkluiclencle conchtsie, H. Raoul
Hayoit de Termiconrt eerste advocaatgicmeraal.
'
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1° BEWI.TS.
\VAARIN

DE

1NET

HEEN

BIJZONDEH.

DEWIJS-

MIDDIGL VOORSOHHlJF'l'. · - SOUVEREINE BE·
OOHDEELING DOOR DEN REOH'l'ER OVER DEN
GROND.

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. - 0NREm~LMATIGHEID IN DE
DAGYAARDING VOOR RET 1\IILITAIR GEREOH'l'SHm'. J\IIIDDEL .NIET VOOR DEN REOHTER .
OVER DEN GROND INGEROEPEN. - VERDEDIGING
TEN GRONDE.- l\1IDDEL TOT YERBREKING,NIET
ONTVANKELIJK.
1 o In stntfza.lcen, behouclens het yeval
wa.cwii~ cle wet een bi.izoncleT bewifsmicl·
clel invoe·rt,oonleelt cle TeohteT vrij valyens zi}n oeweten ove·r cle bewi.jswna1·cle
va.n cle vooT hem a.nnye·uoe·rcle ele·
menton (2).
·
2° H et m·iclclel clcwntU yenonwn clnt de
cla.gvnanlino vooT h et milita.iT yeTechts·hof onrertelmnUy wa.s, is niet ontva.nkelijlc wannee·r het niet vooT -(len 1·eohte'l" oveT rlen ymncl wenl inyeroepen en
cle a.a.nlertue·r zijn ve·rclerUyiny ten ymncle
heeft vooryed1·ngen (3).

(2) Verbr., 3 F·eb1·uari 1943 (Bull. en PAsrc.,
1943, I, 49); 11 October 1943 (111-r. Yerb•·.,
1943, blz. 207; Bull. en PAsic., 1943, I, 387).
(3) Verbr., 24 Augustus 1944 (B"ll. en PAsrc.,
1944, I, 453) en 5 November 1945 (ibicl., 19,45,
I, 265).
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(JAUMOTTE, SYLVAIN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
nrrest op 16 November 1945 door het Mili'
tnir Gerechtshof, zetelende te Luik, gewezen;
,
Over het eerste 'middel, schending van
nrtikelen 97 der Gronclwet, 154, 155, 156
van het Wetboek van Strafvordering el't
van de 1~echten c1er .verdediging, doorclat
het bestreden arrest het misdrijf van
aangifte bij den vijand, ten laste van beklaag;de gelegcl, als bewezen heeft beschpuwcl, door op .het bestaan va)l een
brief te ,;teunen die, omdat hij in de debatten niet werd overgelegd, door beklaagde niet kon betwist worden noch
aangaande zijn authenticiteit noch aangamide zijn inhoud :
Overwegende dnt, behalve het geval dat
ann de zaak vreemd is, waarin de wet
een bijzonder. _bew~jsmiddel invoert, de
Techter in strafzaken, volgens zijn geweten, vrij oordeelt over. de bewijswaarde
van de v66r hem aangevoerde elementen;
Overwegende dat het _beweercl gebrek
a an overlegging bij de debatten van den .in
het middel ingeroepen brief aan die vri)e
beoordeeling geen afbrel'!k heeft kunnen
cloen, en dat het bestreden arrest, - dom',
bij ontstentenis van conclusies van 11en
beklaagcle, de betichting in de .bewoordingen der ~'et bewezen ,te verklaren - zijn
beslis:-;ing vo1doend gemotiveerd en wettelijk gerechtvaardigd heeft;
Dat het middel clus niet kan aangeno1nen worden;
Over het tweecle micldel, schencling van
artikel 1 van het ·wetboek van Krijgsstrafvonlering van 1814, 61 van het
Krijgsstrafwetboek en van de rechten der
verdediging, doordat de dagvaarding om
op 16 November 1945 v66r het militair geTechtshof te verschijnen vermeldt dat
.Taumotte er van beticht is de wapens te
hebben Opgenomen tegen Belgie, dan wan1leer hij v66r het hof lweft terechtgestaan
en door het bestreden arrest veroordeeld
werd wegens aangffte bij den vijand :
Overwegende dat dit middel voor den
Techter over Clen grond niet werd ingeroepen en dat uit de vaststellingen van
het arrest blijkt dat de aanleg·ger op de
te zijnen laste. weerhouden betichting zijn
verdecliging ten grande heeft voorgedrag~n;

Da t het middel niet ontvankelijk is ;
l~n overwegemle llat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschn~ven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
nitgeSIWOken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt deri aanlegger tot de
kosten.
·

14 .Januari 1946. - 2e kamer. '-- VoOI'zUter; H. l<'auquel, riladsheer waarnemend
'~'odrzittel'. 'Ye·rslnggever, H .. Wouters.
GeUjkl1dtlencle· ·concllt.s·ie, H. Raoul

Hayoit de 'l'ermiconrt, eerste achocaatgeneraal.
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1° VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAI<'ZAKEN. ARREST \'AN IlUITENVERYOLGINGSTELLING. VOORZIENING. DOOR DE
BURGERLIJKE PARTIJ ALLEEN. DRAAGWI.JDTE.

2° MIDDELEN TOT VERBIUDKING. STRAFZAKEN. ARREST VAN BUITENYEIWOLGINGSTELLING. ~ VOORZIENING DOOR DE BURGEHLIJKE PAHTI.T ALLEEN. JVIIIJDELEN TEGEN DE BESLISSING VAN BUITENYERVOLGING~
STELLING GERICHT. KUNNEN GEEN EJSCH
TOT YERBREKING STEUNEN.

1° De voo·rzienin!J va.n

cle burgerUjlce
prwtij CLllee;n terJP1· een a.1:rest_ va.n b·u.itenvervol[rinrJstellht[J is enkel ontvnnlceUjk, in zooverre. cUt arrest lwa.r vemol·cleelt tot scha.d evergoerli.nrJ, tot fle leasten va.n fle Jl'!t.bUeke vorfleriny en rleze
va.n cle bu:rge1·lijke vonlcrino (1).
2° Zijn n·iet ontva.nlcelijlc rle llt'iclclelen, inrwroepen fl.oor rle bu.·rge·rl'i.i ke pcwtij, die
zioh voorziet teoen een nrrest va.n bu.itenvervol,qinostellhi[J, clnt hcw·r. tot soha.lleve·rgoecUn g en tot fle lcosten -veroo·rfleelt, en rl·ie. tot stcw·ing vnn rleze vool·zien·ing, tegen rle besz.issing va.n bnitenve1'vblgin!JstelUnrJ gerioht zijn (2).
(ROLS, MARIE, T. VAN HAELEN, PETRUS.)
ARREST.

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest op 3 Mei 1945 gewezen door de
Kamer van inbesclmlcligingstelling van ltet
Hof van beroep te Brnssel; '
Overwegende dat gezegd arrest het verzet verwervt van de aanlegster, burgerli.ike partij, tegen een beschikking van de
raadkamer waarbij de publieke vordering
vervallen verklaarcl wordt door den afstand van de'kh\C)lt wegens onderhoud van
bijzit in het echtelijk huis, klacht clie de
aanlegster tegen den verweerder had ingecliend, en, gelet op _artikel 136 .van het
Wetboek van StrafvordeTing, aanlegster
veroordeelt .·tot de kosten en claarenboven
tot het betalen van cle som van 10 frank
ten titel van schadevergoeding; ·
Overwegende dat het openbaar ministerie zich niet in verbreking heeft voorzien;
(1) en (2) Verbr., 5 Febrnari 1940 (BulL en
PAsrc., 19,10, I, 36).

---------~-1

-18Overwegende dat het de burgerlijke
partij aileen toegelaten is zich tegen dergelijk arrest te voorzien wat betreft
de beschikkingen aangaande de schadevergoeding en de kosten;
Dat zij enkel middelen kan aanvoeren
welke op cUe punten van het beschikkend
gedeelte · betrekking hebben;
Overwegende clat de aanlegster, in cle
zaak, slechts middelen inroept welke gericht zijn tegen de lieslissing van nietvervolging;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de aanlegster tot ' de
kosten en tot cle vergoecling van 150 frank
jegens den verweerder.
14 .Januari 1946. - 2" kamer. - Vo01'zitter, H. Fauquel, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Versla.ggeve·r, H. Vitry. Gel·ijklnirlencle concltts·ie, H. Raoul Hayoit

de Termicourt,
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KAMER. -

:MIDDELEN

aclvocaat-generaal.

TOT

VERBREKING.

STRA~'ZAKEN. -

J\1IDDELEN GESTEUND OP EEN
VERZET TEGEN HET VONNIS « A QUO ll. BESTAAN VAN HET VERZET NOCH UIT DE VASTSTELLINGEN VAN HET ARRES'J' NOOH U'I:T DE
STUKKEN VAN DE R~~CHTSPLEGING BLIJKEND.
J\'!:rDDELEN DIE FEITELIJKEN GRONDSLAG
MISSEN.

ministerie ondanks het cloor dt:n aanlegger beteekend verzet :
Overwegende dat de middelen steunen
op een beweercl bestaan vari een verzet tegen het vonnis n qno door den· verweerder
beteekend;
Overwegencle dat het bestreden arrest
vaststelt dat de aanlegger van geen verzet
tegen gezegcl vonnis doet blijken; dat dergelijk verzet uit geen enkel stuk der
rechtspleging blijkt waarop het hof acht
kan slaan;
Dat het micldel in feite niet opgaat;
En overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nagf)leefd en dat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
Wat de ·beslissing op cle burgerlijke vorclering betreft :
Overwegencle dat de aanlegger tot staving van zijn voorziening geen middel inroept en clat het hof er van ambtswege
geen opwerpt ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt clen aanlegger tot cle
kosten.
14 .Januari 1946. - 2e kamer. - Vom·zitte1·.• H. Fauquel, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve·rslnggeve·r, H. Leperre.
GeUjlclt!iclencle conclusie, H. Raoul
Hayoit cle Termicourt, eerste aclvocaatgeneraal.
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M1ssen feUeUjken g·ronflsln.o tle miflflelen,
yestenncl 011 een verzet tegen het vonn·is
a quo, clnn wnnmeer het bestnnn tJctn
clergeUjk ve1·zet noch nit cle vnststelUnyen vwn lu3t bestreclen nrrest, noch
wit tle stuklcen vnn cle 1·echtspleging
bUjlct, wnn1·op het hof ncht lcnn slnnn.
(GOFFIN, JOSEPH.)
ARREST.

HE'.r HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 .Juni 1945 cloor het Hof van
beroep te I~uik gewezen;
W at de beslissing op de publieke vordering betreft :
Over de twee middelen, het eerste,
schencling van alinea 6 van artikel 187
van het W etboek van Strafvordering en
van artikel 97 der Grondwet, doordat het
hof van beroep zich heeft uitgesproken
over een vonnis clat, van den clag waarop
er verzet tegen geclaan werd, geen rechtelijk bestaan had, en doordat het hof vai1
beroep zijn arrest gecleeltelijk heeft gemotiveerd bij verwijzing naar gezegd vonnis,
en het tweede, schencling van alinea 5 van
het hiervoren vermeld artikel 187, doordat
l;let hof van beroel) tot het oorcleel is overgegaan op hooger beroep van het openbaar

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRA~'ZAKEN. BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER DIE DE BEKLAAGDEN NAAR DE CORllEO'l'iONEELE RECHTBA:NK VERWIJST.. l\i!ISDRI.TVEN TOT DE BEVOEGDHEID BEHOORENDE VAN
DE MILITAIRE RECHTSMACHTEN EN SAMENHANGENDE MISDRIJVEN. VONNIS Vl).N ONBE'VERNliETIGlNG VAN DE BEVOEGDHEID. SCHIKKING.
VERWIJZING
NAAR
DEN
KRI.JGSA UDITEUR.

W nnnee·r, nls gevolg vnn een beschilclcing
vnn cle 1'ctctcllcnmer vnn fle rechtbnnk
11nn ee1·sten nnnleg, cle betichten nnn1·
cle CO'ITect-ioneele rechtbnnlc ve1·wijzencl
weuens een twisclrijf tot cle bevoegclheid
behoorencl vnn cle m-ilitni1·e rechtsmnchten en wegens snmenhwngencle rwisfl1"ijven, cle co1Tect-ioneele 1·echtbnnlc zich onbevoegcl verlclnn1·t, vernietigt het hof vn1~
ve1'b1-e7C'in[l, wnn1·Mj cle znnlc op verzoelcsch1'ift tot 1·egeUng vnn 1·echtsgebiecl is
nnngebrncht, cle besch·ilclcing en verwijst
lle znnlc nnn1· clen lcrijgsiwclitetw.
(PROOUREUR DES K<,JNINGS 1'E LUIK, 1'. PALOVOI, JEAN, YORENKO, ALEXIS, EN STUKALO,
IVAN.)
ARREST,

HET HOF; , - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebiecl uit-

-------------------
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gaande van den Procureur des Konings bij
de Rechtbank van eersten aanleg te Luik;
Overwegende dat de genaamden Palovoi,
.lean, Yorenko, Alexis, en Stukalo, Ivan,
bij beschikking van de Raadkamer cler
Rechtbank van eersten aanleg te Luik
del. 17 April 1945 naar de Correctioneele
Rechtbank te Lu:ik werclen verwezen wegenS_ cliefstal met braak, inklimming of
valsche sleutels, in bijkomende orde wegens heling, en de eerste twee, claarenboven, wegens wederspannigheicl ~n slagen aan de politie;
Overwegencle dat de Correctioneele
Rechtbank te Luik zich bij vonnis del.
27 April 1945 onbevoegcl heeft verklaard
om reclen clat een van de cliefstalle1;1 begaan werd tijdens de vercluistering van
de lichten, op 24 .Januari 1945 tusschen
l7 en 18 uur, en, dienvolgens, tot de bevoegclheill behoort van de militaire rechtsmacht, en clat de andere betichtingen met
de voorgaancle nauw verbonclen en verknocht zijn;
Overwegencle clat de beschikking van
de raacllmmer en het vonnis van de correctioneele rechtbank, beicle hiervoren
vermelcl, fn kracht van gewijscle zijn gegaan en dat claaruit een negatief geschil
van rechtsgebiecl ontstaat clat den gang
van het gerecht belemmert;
.
Overwegencle clat nit de ann het Hof
overgelegcle stukken schijnt te blijken clat
een van de cliefstallen op 24 Januari 1945
begaan wercl,tijclens de vercluistering van
de lichten, in eene plants waar die vercluistering door de bevoegcle overheicl bevolen
was, en clat clit misrlrijf en de andere aan
de verweerclers ten laste gelegde misclrijven met elkander verknocht zijn;
Om , die reclenen, het rechtsgebiecl regelende, zoncler acht te slaan op de hierboven aangecluicle beschikking van de
Raacl)s:amer der Rechtbank van ·eersten
aanleg te Luik del. 17 April 1945, welke
als nietig en niet bestaancle zal beschouwcl
zijn; verwijst de betiehten naar den
Krijgsauditeur te Luik; beveelt clat onderha vig arrest zal ovei'geschreven worden op de registers van de Rechtbank van
eersten aanleg te Luik en dat melding er
van zal gemaakt worden op den kant van
de vernietigde, beschikking.
14 Januari 1946. - 2° kamer. - Voorz'itter, H. Fauquel, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Verslaggever, H. Vitry. Oelijlcl7tidende concl7tsie, H. Raoul Hayoit

de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
ARTIKEL 55 DER OP 12 SEPTEMBER 1936
SAMENGESCHAKELDE WE'l"l'EN. RAADPLEGING VAN DE FISCALE COMMISSIE. NIET

19
VERPLICHTENDE PLEEGVORM. KAN SLECHTS
DOOR DEN FISCUS WORDEN UITGELOKT. VERZAKING VAlV WEGE DEN BELASTINGSCHULDIGE NIET DIENEND.

2° INKOl\iSTENBELASTINGEN. ARTIKEL 55 DER OP 12 SEPTEMBER 1936
SAMENGESCHAKELDE WETTEN. RAADPLEGING VAN DE ~'ISCALE COMMISSIE. HEEFT
SLECHTS UITWERKSEL WAT DEN BEWIJSLAST
VAN RET BEDRAG DER INKOMSTEN BETREFT.

1° De 1·aadpleging van cle fiscale commissie, in het geval door artilcel 55 der op
September 1936 samengeschalcelde
wetten voorz·ien, is nooit ve1·pUchtend
en lean a.lleen,doo1· den fi.sc·tts uitgelolct.
wo1·den (1). De verzaking of het gebTek
aan verzalvinu vanwege den betastingsclw.lclige cleze1· 1'aa.dpleging zijn cl1ts
niet cUenend.
'
2° Het een:ig ·nitwerlcsel, door ctrtilcel 55
de·r op 12 8epternber 1936 sarnengeschalcelde wetten aan deze 1·aadpleging van
de fiscale cornmissie gehecht, bet1·ejt
clen be1.Clijslast van het becli'au cler belastbare inlcomsten.

12

(MARLAND, CHARLES, T. BEHEER YAN FlNANCIEN.)
ARRES'l'.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 .Juli 1942 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eenig miclclel, scheriding der
artikelen 97 cler Gronclwet, 55, 56 der wetten betreffende cle inkomstenbelastingen
samengeschakelcl door koninklijk besluit
del. 12 September 1936; 1, 5, 9 van het
koninklijk besluit del. 13 J anuari 1933
betreffencle cle nationale crisisbijclrage;
2 en 6 van het koninklijk besluit tot samenschakeling van cle wetgeving betreffencle cleze laatste belasting.; 1320, 1322,
1323 van het Burgerlijk Wetboek, cloorclat
het bestreclen arrest,
Eerste onclercleel : de verwerping van
het middel, betreffende de nietigheicl van
den aanslag wegens gebrek aan raaclpleging van de fiscale commissie, steunt op
de eenige reden dat die raaclpleging geen
substantieelen pleegvorm uitmaakte omclat
« in het stelsel van cle bij artikel 55 geregelcle wijzigiug, die raaclpleging louter facultatief is en de wet aan clien pleegvorm
slechts uitwerksel hecht onder oogpunt
van den bewijslast betreffencle het cijfer
cler inkomsten )), het arrest, ten andere,
geenszins vaststellende noch clat geen akkoorcl bereikt wercl over het door den
controleur verbetercl cijfer, noch dat de
(1) Zie de verklaring van den Minister van
finande1i en de verwerping van bet amendernent van den H. Olynmans (Parlementai1·e
handelingen, Kamer der Volksvertegenwoordigers, zittijd 1929-1930, biz. 1820).

20verzoeker, op welke WlJZe ook, ZlJn
toevlucllt tot llet advies van de commissie
ZOU verzaakt !Hibben, dan -wanneer die
reden, - door de reclltvaarcliging van llet
initiatief van llet belleer om, niettegenstaande de hiervoren vermelde oneeniglleicl, ter role te brengen zondel' voorafgaande raadpleging van de commissie; reclltstreeks indruiscllt tegen de regelen
llie de instelling belleerscllen van gezegde
commissies, ingevoerd onder artikel 55 van
de samengeschakelde wetten door artikel 46 der wet van 13 Juli 1930;
'l'weecle onderdeel : doordat llet altllans
zijn bescllikkend gedeelte gesteund heeft
op een verkeerde reden, wat gelijkstaat
met gebrek aan reden, en, tevens, de geloofwaardiglleid lleeft gescllonden versclmldigd aan de verbeterencle bericllten
en aan bet antwoorcl van clen belastingsclmldige waaruit bleek dat cleze, ondervraagd over de raadpleging van de
commissie, uitdrukkelijk had te kennen
gegeven clat llij niet akkoord ging met het
in die adviezen aangeduid cijfer en dat
llij geenszins de voorafgaancle raadpleging
van de commissie verzaakt had;
Overwegende dat uit het bestreden ai·rest blijkt dat de aanlegger,- v66r het hof
van beroep, zicll er bij beperkt lleeft
staande te houclen dat de aanslag nietig
was wegens gebrek aan raaclpleging van
de fiscale commissie ;
Overwegende dat artikel 55 der samengeschakelde wetten betreffende de inkomBtenbelastingen in geen enkel geval cle
raadDleging van de commissie verplichtend maakt; dat bet geschilpunt tusschen
llen belastingschuldige en den fiscus aan
de commissie « lmn ll voorgelegd worden
en dat, zooals !Jet bestreden arrest beslist, Iiet eenig uitwerksel dat artikel 55
aun die raadpleging hecht, den bewijslast
van llet bedrag der belastbare inkomsteli be treft ;
Overwegende dat, nit de verwerping
door de Kamer van volksvertegenwoordigers van het amendement van den
H. ClynmanR, blijkt dat het recllt om zijn
toevlucllt te nemen tot de taxatiecommissie aan <len belastingsclmlclige geweigerd
werd·
ovdrwegende d~t uit die beschouwingen
volgt dat de raadpleging van de commissie, in het bij artikel 55 der samengescll akelde wetten voorzien geval, geen substantieele pleegvorm is en dat de verzaJring . of het gebrek van verzaking van
wege den belastingschuldige aan het beroep doen op de connnissie niet cUenend
zijn en do.or bet bestreclen arrest niet
moesten vastgesteld worden ;
Dat het micldel in zijn eerste onderdeel
in rechte niet opgaat;
Overwegencle clat het midclel, in zijn
tweede onderdeel in feite niet opgaat,
doordat het t1an het arrest een vaststel-

ling toeschrijft welke er niet in voorkomt;
Dat, inderda1td, nit geen enkele vaststelling van het arrest blijkt dat het geschilpunt tusschen den aanlegger en den fiscns
niet was blijven bestaan nadat de verbeterende berichten opgestuurd waren;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt den aanlegger _tot de
kosten.
14 Januari 1946. - 2° kamer. - Yoorz'itte1·, H. Fauquel, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Yerslaagever, H. Louveaux.
GeUjkluiclencle concl·us·ie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste acb'ocaatgeneraal. - Ple·iter, M. Feye (van de Dalie bij llet Hof van beroep te Drussel).
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INKOMSTENDET,ASTINGEN.
AB'TREKKING VAN REEDS BELASTE ELEMENTEN.
- ARTIKEL-52, § 10, DER OP 12 SEPTEi\IBER
1936 SAMENGESCHAKELDE WETTEN. - COMP·
TABILITEIT GEHQUDEN OVEREENKOMS'l'IG DE
REGELEN VAN HET WETBOEK YAN KOOPHANDEL. -- 0NTSLAAT DEN BELASTINGSCHULDIGE
ER NIET VAN 'l'E BEWI.TZEN DAT Hl.T ZICH IN
DE VEREISCHTE WETTELI.TKE VOORWAARDEN
BEVINDT.

Ln·iclens art-ilcel 52, § 10, cle-r OJJ 12 Sef)tembe1' 1986 samengeschalcelcle wetten bet·rettencle cle ·inlcomstenbelastingen, moet
de belnst-inasclmlcUge, cUe cle ajt1·elcking
wil bekornen van cle Ujclens hetzelfcle
mna.tschnppeUjlc- of boekjna1' Teecls belaste elementen, een comptabiUteit hol~
clen oveTeenkomstig cle regelen cloo·r het
Wetboek vnn lcoophnnclel vc~staestelcl .•
en, bovencUen, cle gegevens veTsti·elclcen
wnnTwit lmn worclen ~~itgemnnlct clat h'i,i
zich ·in cle wettel'ijlce vooTwnc~nlen bevindt. H et hOIHlen vnn een i'C(Jelmntige
comptnbiliteit ontslnnt clen belnsUnasch·ulcUae niet, clie vnn gezegcl cwt-ilcel 52'
wil aenieten, vnn cle ve1·plichting cle ,qegevens te ve1·strelc lcen cUe zijn eisch
lmnnen stnven.

(BEHEER VAN FINANCIEN, T. N. V.
DE LA NETHE ll.)

<<

HUILERIES

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestrhlen
arrest, op 10 Februari 1943 gewezen cloo1·
!Jet Hof van beroep te Brnssel;
Over de twee onderdeelen van !let middel samen, schending van artikel 4 van
llet koninklijk beslnit nr 203 del. 27 September 1935 tot wijziging van artikel 52
van de wetten betreffencle de inkomstenbelnstingen, smnengescllakeld door koninklijk besluit van 6 Augustus 1931, en dat
artikel 52 geworden is van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, Ramen-
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-21geschakeld bij koninklijk besluit del. ontleende gelden ve:rkregen onroerende
12 September 1936 en van.a:rtikel1315 van goederen en het bedrag cler leeningen ;
het Burgerlijk Wetboek, doordat het beOverwege1;1de dat het bestreden ;urest
streden arrest voor recht gezegd heeft clat zich beperkt bij de vaststelling dat de
het beheer niet gegroncl was om het ka- verwerende vennootschap << bevestigt ll dat
dastraal inkomen der beclrijfsimmobilien de leeningen, naar dewelke het beheer vervan verweerster met een met de finan- wijst, niet gediend hebben om de onroecieele lasten gelijkstaand bedrag te ver- rende goederen te koopen en dat ze « beminderen, alvorens dat kadastraal inko- weert ll dat een beraadslaging van den
men af te trekken van de voor de 'clienst- beheerraad haar cle verplichting had opjaren 1935-1936 belastbare inkomsten, en, gelegd de geleencie gelden om te zetten in
bijgevolg het verhaal gegroncl verklaard koopwaren en gronclstoffen; dat het l:)eheeft en het' beheer bevolen heeft over te streden arrest, zonder zich nit te spreken
gaan tqt de ontlastingen clie claaruit vol- over de waarde van die « bevestiging ll en
gen, hierop steunende dat de verweerster clie « bewering ll, verklaart dat, daar cle
een regelmatige boekhouding bezat en clat verwerende vennootschap een boeklwuer dus in haar ~roordeel een vermoeden be- ding bezit overeenkomstig de regelen van
staat clat haar balansen en haar verkla- het vVetboek van Koophandel, er verringen echt zijn, zoodat het het beheer zou . moeden bestaat dat haar verklaringen
zijn dat het noodige be"rijs moet leveren echt zijn; clat het, bijgevolg, beveelt dat
om een wijziging van die elementen te het gehe.el kadastraal inkomen zal afgerechtvaarcligen, clan wanneer § 10 van het trokken worden van de. opnieuw belasthierboven aangeduicl artikel 52 de regel- bare. inkomsten ;
matige boekhonding en het vermoeden van
Overwegende clat deze beslissing, aldus
echtheid, dat claarnit volgt, slechts be- gemotiveercl, in strijd is met den tekst en
schouwt als een eenig·szins voorafgaande met den geest van § 10 van artikel 52, die,
voorwaarcle tot de toekenning van de ver van zich te bepalen bij een vermoevoordeelen der wetsbepalingen die den den van echtheicl, vereischt dat de belasdubbelen aanslag willen vermijden, en tingschulclige, die de aftrekking vraagt
daarenboven den belastingschuldige ver- van reeds aangeslagen inkomsten, al cle
plicht volledig te bewijzen dat hij zich in gegevens verstrekke waaruit kan worden
cle vereischte wettelijke voorwaarden be- opgemaakt dat hij zich in de wettelijke
vindt, het arrest aldus cle wetsbepalingen voorwaarden bevindt om er van te genievan artikel 52 en, tevens, de wettelijke ten;
dat een• « bevestiging ll of een « beorde van bewijs schencl :
wering ll van de.n belastingschuldige, zelfs
Overwegende clat, luidens artikel 52, inclien hij regelmatig boek heeft gehou§ 10, der wetten op de inkomstenbelastinclen, niet volstaan, zoo ze niet gestaafcl
gen, de belastingschuldigen, om het voor- zijn door bewijsmiddelen overeenkomstig
deel te ve.rkrijgen van de bepalingen de voorschriften van § 10 van artikel 52,
welke liet voorwerp .van gezegd artikel die bepaling den bewijsiast ten laste leguitmaken, volgens de bij het W etboek van gencle van hem clie aanspraak maakt op
Koophaudel vastgestelde regelen moeten de aftrekking ;
boekhouden, en ter staving ·Van hun jaarDat daaruit volgt dat de verwerende
Jijksche aangifte al cle gegevens moeten
verstrekken, waaruit kan uitgemaakt vennootschap stukken behoorcle te verworden dat zij zich in de vereischte wet- strekken ·van aard om haar aanspraak te
telijke ·voorwaarclen bevinden om recht te bewijzen en tevens om het beh'eer toe te
llebben op de aftrekking van de reeds laten deze na te gaan en ze eventueel
aangeslagen inkomsten;
· door llet tegenbewijs te bestrijden;
Overwegende clat het bestreden ar:t,:est
Overwegende dat het beheer, in de
zaak, cle aftrekking van de reeds belaste op het overleggen aan deri fiscus van derkadastrale inkomsten, wat de. dienstja- gelijke gegevens niet wijst; clat het alclus
ren 1935 en 1936 betreft, slechts heeft aan- cle clraagwijclte heeft miskend van § 10
genomen nadat deze laatste inkomsten van artikel 52 van de wetten op cle inzu1Ien verminclercl geweest zijn met een komstenbelastingen, samengeschakeld bij
bedrag clat gel'ijlrstaat met de financieele koninklijk besluit del. 12 September 1936,
lasten die de onroerende goecleren van de artikel dat het bijgevolg geschonclen
verweerster bezwaren, onroerende goe- heeft;
deren welke, volgens verweerster, verkreOm die reclenen, verbreekt het bestreclen
gen werden bij midclel van door haar arrest; 'beveelt clat onderhavig arrest zal ·
aandeelllouclers toegestane leeningen;
overgeschreven worden op de registers
Dat het beheer v66r het hof van beroep van het Hof van beroep te Brussel en clat
staancie hield dat de kadastrale inkom- melding er van zal gemaakt worden op
sten van de opnieuw belaste inkomsten den kant van de vernietigde beslissing ;
slechts konden afgetrokken worden in veroordeelt verweerster tot de kosten;
evenredigheid met de verhoucling tusschen verwijst de zaak naar het Hof van beroep
de globale wa,arde van bij middel van i:le te Gent.

-2214 .Januari 1946. - 2e kamer. - Voorzitter, H. Fauquel, raaclsheer waarnemend
voorzitter. Verslagge'IJer, H. Louveaux.
GeUjJvMticlencle concl1tsie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt,
generaal.
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eerste · advocaat-

14 Januari 1946.

VOORZIFJNING IN VERBREKING.
VOR;MEN EN TERMIJNEN. GEMEENTETAXE.
BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE.
VOORZIENING BINNEN TIEN DAGEN TE BETEEKENEN.

Is n·iet ontvwnkelijk de voo1·z·iening tegen
een besluit van cle bestendige cleplttatie
in zctlce (lerneentetaa:es (lewezen, indien
de verlclnrin(l van voorzieninif nnn de
part-ij, te(len ~vel lee ze gericht is, niet
beteelcenll we1·d (1). (Wetten van 22 J anuari 1849, art. 4; van 22 Juni
art. 2; van 18 Maart 1874, art.
22 Juni 1877, art. 16.)

1865,
2, en

(\'AN EGEREN, JACQUES.)
ARREST.
HET HOF; Gelet: op het besluit, op
April 1945 gewezen door de Bestenclige
DeJ)utatie van de provincie Brabant;
Over cle ont\•ankelijkheid van de voorziening :
Overwegencle clat de voorziening gericht
tegen een besluit van de bestenclige cleputatie clat in zake gemeentetaxes gewezen
is, op straf van nietigheicl moet .beteekencl
worden ann de partij tegen welke ze gericht is (wet van 22 Januari 1849, art. 4) ;
dat de voorziening van de aanlegster, bij
gebrek ann deze beteekening, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de aanlegster tot cle
kosten.

J

14

.Tanuari 1946. -- 2e kamer. Voo1·zitte1·, H. Fauquel, raaclsheer waarnemend
voorzitter. Ve1·slnggeve·r, H. Vit~·y. Gel-ljkluidencle conclus·ie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.

2°

l\HSDADEN EN W ANBEDRI.TVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DEN STAAT. TOEKENNING AAN DE SCHATKIST VAN DE VERGELDING
VAN DE BEDRIJVIGHEID VAN DEN SCHULDIGE.
BEGRIP.
3° lVIISDADEN EN WANBEDJHJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DEN STAAT. LEVERINGEN AAN DEN VIJAND.- LEVERINGEN TER UITVOERING VAN OVEREENKOMSTEN W AARAAN BEKLAAGDE GEEN DEEL NAM. 0MSTANDIGHEID
DIE DE VERANTWOORDELIJKHEID NIET' UITSLUIT.
4° MISDRIJF. - GROND VAN RECHTVAARDIGIXG. - 'DWALING OMTRENT,HET RECHT. GEEN UITSLUI'riNG VAN SCHULD.

5°

l\1IDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN.- MIDDEL AANVOEREND DAT CONCLUSIES NIET WERDEN BEANTWOORD. GEEN
BEWIJS DAT DE IN RET MIDDEL BEDOELDE
CONCLUSIES GENOMEN WIGRDEN. - MIDDEL DAT
FEITELr.TKEN GRONDSLAG MIST.

6°

VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. VOORZIENING VAN DE
RURGERLIJKE PARTIJ. VERZUIM· IN DE
AANDUIDING VAN DE GESCHONDEN WETSBEPALINGEN. lNGEROEPEN ONWETTELIJKHEID
MET NAUWKEURIGHEID AANGEDUID. 0NTVANKELIJKHEID.
7° VERANTWOORDELIJKHEID BUI'rEN OVEREENKOMST ONTSTAAN.
VEHANTWOORDELIJKHEID VAN DEN AANSTELLER. SCHADE VOORTSPRUITEND UIT
DOOR 13EHEERDERS VAN EEN VENNOOTSCHAP GEPLEEGDE UISDRIJVEN. GEEN BURGERLI.JKE
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE VENNOOTSCHAP. NIET-ONTVANKELIJKREID VAN DE
VOOR HET STRAFGERECHT TEGEN DE VENNOOTSCHAP INGESTELDE 13UU.GERLIJKE VORDERING.

8°

VERANTWOORDELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN.
STAAT. SCHENDING VAN EEN BURGERLIJK Rt;CHT DOOR EEN ORGAAN VAN DEN STAAT.
REOHTSTREEKSCHE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DEN STAAT. VOORWAARDEN.

go

VERANTWOORDELIJKHEID BUI'.rEN OVEREENKOMST ONTSTAAN.
STAAT. STAATSBEAMBTE DIE WETENS
HANDELINGEN 13EGUNSTIGT 'l'EGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DEN STAAT. HANDELINGEN DIE DE VERANTWOOU.DELIJKHEID VAN
DEN STAAT NIET IN RET GEDRANG 13RENGEN.

10°

2e
1°

KAMER. -

15 Januari 1946.

WE'l'. TERUGWERKENDE ' KRACHT.
lNTERPRETEERENm; WET. GEiNTERPRETEERDE WET BESCHOUWD ALS ALTIJD DE BETEEKENIS GEHAD HEBBENDE DOOR DE INTERPRETEERENDE WET BEPAALD.

(1) Verbr., 14 Februari 1939 (A•~·. Yerbr.,
1939, biz. 53; Bull. en PAsrc., 1939, I, 77).

LIJFSDW ANG. VoNNrs DAT DEN
LIJFSDWANG' TEN VOORDEELE VAN DE BURGERLUKE PARTIJ HEEFT UITGESPROKEN.- RODGER BEROEP VAN BEKLAAGDE.- GEEN VERZOEK
T~T
LIJFSDWANG, DOOR DE BURGERLIJKE
PARTIJ VOOR HET HOF VAN BEROEP INGJ~DIEND.
WETTELI.JKE ONMOGELI.JKHEID DEZE 13ESOHIKKING VAN RET VONNIS TE BEKRACH·
TIGEN.
11° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. STRAFZAKEN. !NBREUK OP ARTIKEL 115
VAN RET STRAFWETBOEK, MET WINSTBEJAG
GEPLEEGD. - VERZUIM DE TOEKENNING AAN DE

'
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1 o Gezien de interpreteerencle wet een geheel uitmaakt met de ge'intenn·eteerde
wet, wo1·dt deze laatste geaeht als hebbende altijd cle beteekenis gehad, door
de inte·rp·reteerende wet bepaald (1).
2° AUe vergeldin.rJ van. cle bed1·ijv-igheid
van den sehuld·ige van een misdaad of
een wanbedl"ijf tegen de uitwendige veiligheid van clen 8taat met winstbejag gepleegd, client eigenclom van de .':!chatkist te wo1·clen verlclaa1·cl, zelfs wannee1·
ze clo01· een cle1·clen persoon ontvan,qen
wercl. (Strafwetboek, art. 123tM [wet

van 19 .Juli 1!l34, art. 1], en besluitwet
van 20 September 1945, art. 1.)
3° Sl·uit cle

seh~tlcl

niet -wit van den dacle1·
·van lever·ingen aan den vijand, de omstanrl-igheicl dat hij sleehts oveTeenlcomsten heett witgevt(erd, a.an het sluiten
waarva.n hij geen deel heett ge;wmen.

(StriJ.fwetboek, art. ll5.)
4° Tenzij wannee1· z·ij onoverlcomel-ijlc is
sluit rle 1·eehtsdwaling at de dwaUng
omt1·ent de wet de plichtiqheid niet
uit (2).
·
5° M·ist feitelijken gmndslag het middel
waa1·bi.i het ontbrelcen van antwooTd op
eer eonel~tsie wordt ingeroepen, dan
wannee·r noah ~tit het best1·eden an·est
noch uit de aan het hot 1·egel-matig overgelegde. stu.lclcen bUjkt, dat deze eoncl-!tsie voor den rechter ove1· den g1'0nd
genornen tverd (3).
6° Wannee·r cle b~wge1"l;ijke pa-rtfj, eiseheres in verbrelci:ng, met een voldoende
nattwlce~wigheid de onwettelijlcheicl vermeld heett die zij inroept, maalct een
do01· haar begaan verz~tirn in cle aandttiding van de gesehonden wetsbepalingen, haa1· eiseh ·in verbrelcing niet onontvanlcelijk (4).
7° Een vennootsehap is .n·iet b~t1"gerl-ij7c
aanspralcelijlc voor cle sehade die voo1·tsprnit ttit door haar beheerclers begane
rwisclr-ijven;. is rl'ienvolgens niet ontvankelijlc rle b·twge1·lijlce vo1·dering tegen
haar in deze hoeda.n·igheid ingesteld
v66·r het strafgereeht, waaTb·ij de st1'afve1·volging tegen lwa·r beheenl~1·s aanhangig wenl gema(tkt (5). (Burgerlijk
(1) Sic verbr., 5 Februari 1945 (A1·r. VC1·b1·.,
1945, biz. 97; Bull. en PAsrc., 1945, I, 107) en
nota 3.
·
,
(2) Sic verbr., 20 Januari .1943 (AT1·. Verb1·.,
1943, biz. 9; Bull. en PA~rc., 1943, I, 28) en
de nota).
· (3) Sic verbr., 10 Maart 1943 (Bull. en
PAsrc., 1943, I, 85) en nota 1.
(4)· Sic veror., 11 November 1942 (Bull. en
PASIC., 1942, I, 281).
(5) Sic GurLLERr, Commentai1·e legislatif,

Wetboek, art. 138':1; wet van 17 April
1878, art. 4.)
8° Opclat de sehending van een b·urge1·Mjk
reeht, do01· een van zijn o1·ganen ,qepleegd, cle bm·gerlijlce veTam.twoo1·clelijkheid van den 8taat zott doeh ontstaan,
·volstaat het ni.et dat het sehadevem01·zakend teit in 1·echtstreekseh veTbana
weze met cle bediening van d-it orgaan
noah dat het gepleegd werd ter gelegenheicl of in den loop van de ambtsve1·1"iehtingen 'Van dit 01'[/ctan; vereiseht
wonlt da.t rlit feit ·in cle sleehte uitvoe1"ing bestaat van een, daad, welke dit
o1·gaan we gens zijn · eigen ambt cle
macht of den plieht had te voltrelclcen (6). (Burg. W etboek, art. 1382 en

1383.)
9° TVanneeT een staatsambtenaar wetens

handelingen beg~mstigt clie tegen, de witwend·ige veiligheid van den 8taat ge1"icht zijn, b1·engt hij de ve1·antwoordelij lcheirl vcm dezen lantste niet in het
ged1·ang.
10° Op het beroep van den ·beklaagde tegen een vonnis dat den lijf~clwang ten
voo1·deele van de b~wgerlijke 1 parUj
heett nitgesp1'07cen, mag de reehter i.n
hooge1' beroep cleze veroonleeling niet
belcmchtigen indien cle bnTgerlijlce tJartij v66r hem daartoe ·1viet besloten
heeft (7).

11° Wannee·r een arrest veTbrolcen wordt,
01nclat, b'ij een veroordeel-ing hoofdens
een me't w·instbejag gepleegde inbreu.k
op a·rtilcel 115 van het 8t1·at-wetboek, de
toekenning aan de Schatkist van de vergeld·ing cler beclrijvigheicl van den schulrlige niet werd nitgesprolcen, is de verbrelcing beperlct tot dit onderdeel van
den eiseh (8).
(AUDITEUR-GENERAAL
EN' BELGISCHE
STAAT
[llEHEER VAN FINANCIEN]. T. DE N. V. (( KOR-

b. III, nr 526; FREDERICQ, P,·imcipes de d?·oit
commercial belge, b. II, n" 93~; WAUWERMANS,
Alan. des societes anonyrnes, nr 294; MAzEAUD,
nrs 1985 en 1986; PIRSON en DE VILLE, Responsabilite civile, b. I, nr 11lbis.
De besluitwet van 20 September 1945, die
van na het bestreden arrest dagteekent, heeft
een afwijking gebracht aan den regel waarvan
het bestreden arrest toepassing doet, in zake
misdaden en wanbedrijven tegen de uitwendige veiligheid van den Staat. '
(6) Sic verbr., 31 Maart 1943 (A1·r. t'e,-b,·.,
1943, biz. 75; B11ll. en PAsrc., 1943, I, 117)
en de nota 2 ; DE PAGE, d. II, n' 1065, biz. 913;
PIRSON et DE VILLE, d. II, n' 414.
(7) Verbr., 28 October 1919 (Bull. en PAsrc.,
1919, I, 235) en nota 2..
(8) Zie Rep. pmt. du d1·oit belge, v' Pou,.vo;
en cassation en matiln·e ,·ep1·essive, nr8 .394 en
396.
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DE COENE ll, JOSEPH DE COENE EN CONSOORTEN.)

ARRES'r.

Hlil'I' HOF; - Gelet op bet bestreden
nrrest, op 28 Augustus 1945 door het .Militntr GerechtRlwf, zetelencle te Gent, gewezen;
I. ·wat de voorziening betreft door den
nncUteur-generaal ingesteld tegen de op
de publieke yorclering ·gewezen bf"Slissing: .
A. Jegens de betichten De Coene, Jose11h, en Deleu, Arthur :
Over llet micldel, schencling van artikel 123ter van bet Strafwetboek, cUt in
vei·band met artikel 115 van' bet Strafwetboek en nrtikel 1 cler beslnitwet van
2~ Mei 1945, in dezen zin dat het arrest :
a) in hoofclorde, ten onrechte geweigerd
heeft bij toepassing van voormeld artikel 123ter van bet Strafwetboek aan de
Schatkist verworven te verklaren de
door beklaagden ontvangen vergelcUng
1•oor de aan den vijand gedane leveri:i:tgen,
onder voorwendsel dat deze verg_elding
niet door hen, docll door een derde,
zijnde de nanmlooze vennootscl!ap cc Kortrijksche Knnstwerkstede Gebroeders De
Coene ll, ontvangen wenl; b) in subsidiaire
orde, clat bet nrrest, in elk geval, ten onrechte aangevoerd heeft dat de vergoedingen door !Jeklaagden ontvangen in hun
lloedaniglleicl van beheerders van voormeltle naamlooze vennootschap, in verbancl en ten gevolge der aan den vijand
gedane leveringen niet vatbaar zijn; ten
titel van vergelding voor deze leveringen,
eigenclom nm de Schatkist verklaard te
worden :
. - Overwegende dat het bestreden arrest
in feite vaststelt dat de beticl!ten De
Coene, .Joseph, en Delen, Arthur, met
winst!Jej ag hebben gehanclelcl en dat de
vergelclingen, waarvan de verbeurdverklaring wordt gevorderd, door hen ontvangen werden in hnnne hoedanigheid
van beheerclers der vennootschap;
,
Dat bet arrest daarnit afleidt dat cUe
vergeldingen, daar ze door hen niet ten
persoonlijken titel ontvangen werden,
cloch voor rekening van de vennootschap,
ontsnappen nan de verbenrdverklaring die
artikel 123ter slechts beveelt jegens cle
schnllligen;
Overwegende echter dat de besluitwet
del. 20 September 1945 ~n hanr artikel 1 bepaalt dut : cc de termen cc de door den
ll schnlcUge ontvangen vergelcling ll van alinea 1 van artikel 123teT van llet vVetboek
ymi Strafrecht geinterpreteerd worderi in
!len zin van !c vergelcling cler bedrijvigheicl
)) van den schnlclige )) en door cleze laatste
bewoordingen vervangen worden )) ;
Overwegende c1at elke interpreteerende
wet, wegens lmar nard zelf, met de geinterpreteerde wet een geheel uitmaakt: dat
artikel123ter, alinea 1, bijgevolg moet be-

schouwd worden als altijcl de beteekenis
gelHtcl hebbende die de beslnitwet del.
20 September· 1945 eraan geeft ; dat haar
toepassi~1g zich dus aan den rechter opclrong met die interpretatie, zoncler dat
rekening kan gehouden worden met het
feit. clat het bestreden arrest dat besluit
voorafging ;
Overwegende dat nit den alclus geinterpreteerden tekst .en nit het verslag aan
den Regent over het interpreteerend besluit blijkt clat alle vergelding van de bedrijvigheicl van den 'schulclige eigendom
van de Scl!atkist client verklaard, zelfs
wanneer ze door een derden persoon werd
ontvangen, hetzij rechtstreeks, hetzij door
bemiddeling van den veroordeelde ;
Overwegende dut de rechter over den
groncl, door van deze hem door de wet opgelegcle interpretatie af te wijken, en
door nit te spreken zooals hij deed, artikel ,123ter van het Strafwetboek geschonden heeft;
Dat het in hoofdorcle ingeroepen middel
dus gegrond is ;
B . .Tegens de betichten Provost,· Paul,
Deleu, Henri, en De Coene, Pierre :
Over het middel, schencling van artikelen 70 en 71 van het Strafwetboek doordat
bet bestreden arrest de betichten van
rechtsven-olging ontslaat, ten onrecllte
steunende op het bestaan in hunnen
lloofde vim een grond van rechtvaardiging, clie hieruit voort~pruit clat de hun
ten laste gelegde feiten cloor hen begaan
werden als gevolg van een dwaling omtrent het recht of hun onwetendheid
ontrent de wet :
Overwegende clat het arrest van vrijspraak, waarvan deze drie verweerders
hebben genoten, steunt, eenerzijds, op het
feit dat de leveringen welke aan den
vij and gedaan werden mi hun benoeming
als beheerders van cle verwerende vennootschap, slechts voor zekere dezer leveringen de uitvoering waren van v66r hun
benoeming gesloten .overeenkomsten, en,
anderzijds, ov het feit clat cc de heropbouw der werkhuizen met den gel(lelijken
steun van de Nationah>. Maatschappij voor
krecliet aan de nijverheid en den waarborg van den Staat, !{!~Schiedde, en, clliar
de zaak onder het bestendig toezicht van
de eerste stond, rlie nienwe beheerders
gerechtigcl waren te denkeu dat de betwiste leveringen niet strl.jdig met de wet
waren; dat zij zicll alclns om de wettigheicl derzelve niet bekommerd hebben en
in een clwaling zijn gebracl!t clie elke
strafrechtelijke verantwoordelijkl!eid uitsluit )) ; .
Overwegende dat noch de eene noch. de
andere van deze redenen de bestreclen
vrijSJ1raak wettelijk zou kunnen rechtvaarcligen; dat, :wat de eerste betreft, het
volstaat hierop te wijzen dat bet ami betichten ten ]aste gelegd misdrijf bestond,
niet in het feit dat zij met den vijarid die
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llierin da~ zij die contracten hebben,mtgevoerd na dat zij, verweerders, in den, beheerraacl va:i:t cle vennootschap waren getreden; dat cle vroegere slujting v'an 'clie
eontracten de l;letichten niet koli dwingen
ze uit te' voeren in schencling der. str'afwet·
·
O~erwegencle dat de tweede (loor het arrest ingeroei_)en reden evenmin gegroncl is;
clat, imlerdancl, de dwaling. ontnint het
recht of rle onwetendheid omtrent de wet,
voor d\m clader van het misdrijf geen
groncl van rechtvaardiging kan uitmaken,
tenzij ze, ·wegens de bijzondere onistancligheclen · der zaak, nooclzakelijk als 'onove'rkomelijk client beschouwd;
Overwegencle dat de enkele door het arrest ingeroepen omstandigheicl niet Volstaat om te bewijzen clat cle aangevoercle
clwaling of onwetendheid dat karakter·
had;
Waaruit volgt clat het middel gelfroncl
is·
En overwegende, voor 't overige, dat de
substantieele of op straf van nietigheicl
voorgeschreven rechtsvormen ·werden nageleefd en da t de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Wat de voorziening betreft door clen
Staat ingesteld tegen 'cle op cle burgerlijke vorclering· gewezen beslissing :
A. Jegens Fraeys, .Jeanne, en De Ooene,
Anna :
Overwegencle clat de Staat, burgerlike
partij, tegen die verweersters geen micldel
inroept; clat het Hof er van ambtswege
geen opwerpt ;
B. Jegens Courmont, Jeanne :
Oyer het middel, schending van artikelen 97 cler Gronclwet;' 182, 183, 200, 201,
202 van !let Wetboek van. Strafvorclering;
1382, 1383, 1384 van het Durgerlijk Wetboek; doordat het bestreden arrest geen
uitspraak geclaan heeft over cle conclusien
door den eischer genomen tegen cle verweerster Oourmont, .Jeanne, echtgenoote
.Joseph De Ooene, llaar alclus buiten de
zaak stellencle zonder die beslissing te motiveeren, ·dan· wanneer het arrest anclerzijrls va~tstelt dat beroep ingeslagen geweest wm; tegen het vonnis dat haar buiten de zaak stelde en haar geval v66r het
hof beSl)l'Oken wercl :
Overwegencle clat, noch uit de zittingbladen, noch nit bet bestreden· arrest,
noch nit eenig nnder stuk dat aan het hof
van verbreking tot onderzoek regelmatig
wercl overgelegcl, blijkt dat de Staat, burgerlijke partij, v66r het militair gerechtshof, te)Sen verweerster Oourmont conclusies zou genomen hebben;
Dat het micldel in feite niet opgaat;
C . .Jegens Provost, Paul, ·Deleu, Henri,
en De Ooene, Pierre :
Over het middel, schending van artike-

len 115, 123ter, l23quinqu.1es, 66, 67, 6!:) van
bet .Strrif,vetboek, 1, 26, 5B, 62 der samengeschakelcle ,wetteli op cle handelsvennoot,
schappen,. 1382, 138B, 1384 van het Burgerlijk ,Vetboek, 97. vm,1 de Grondwet, cloorclat. het bestreclen arres.t oeschuldigden
Provost, Puul, Deleu, Henri, en De Ooene,
Pierre, buiten de zaak stelt omclat << zij
aan cle strafhare leveringen clie onder hun
heheer werclen geclaan, geen schuld hebhen omclat cleze W<tren ofwel cle uitvoering yan overeenkomsten v66r hun benoeming gesloten, ofwel het gevolg van een
bestuanden toestand wuurcloor zij bedrogen werclen ''; en clat die bestaancle toestand (spruitende uit den steun ''erleencl
door cle Nationale Maatschappij voor krediet nan cle nijverheicl) cle beschulcligden
waarvan spraak in de clwaling zou gebracht hebben welke alle strafrechtelijke
verantwoorclelijklleid uitsluit, dan wanneer : 1 o het feit dat de strafbare leveringen slecllts de uttvoering zouden zijn van
overeenkomsten gesloten v66r de benoemingen van de belanghebbenclen aan de
leicling van de vennootschap, hun pliclltigheid niet uitsluit, vermits de uitvoering
van cle verbintenis een misdrijf te plegen,
cle crimineele deelneming uitmaakt; 2° de
rechtsdwaling de plichtigheid niet uit~luit, zelfs indien zij door handelingen
van clerden veroorzaakt werd, vermits
tleze den llanclelenden persoon' niet kunnen ontslaan van de verplicllting zelf llet
geoorloofd lmrakter van zijn daden te onderzoeken en er de verantwoordelijklleicl
van te dragen :
0Yerwegende .dat de verbreking van !let
arrest betreffemle de vublieke Yordering·
nm rechtswege de verbreking medebrengt
van de op de burgerlijke vordering jegens
<lie yerweerders gewezen beslissing ;
D . .Tegens de naamlooze vennootschap
« Kortrijksche Kunstwerkstede Gebroeders ·De Ooene '' :
Over het midclel, schending cler artikelen 1382, 1383. 1384 van het Burgerlijk
'V et!J()(~k, l, 2, 2ll, 53, 61 der sameng<-~
schakelde wetten op de handelsvennootschappen, 97 der Gronclwet, doordat llet
bestreclen arrest verklaart dat cle rechtstreeksclle vordering ingeleicl door den
Belgischen Staat, eischer in cassatie, tegen de N. V. « Kortrijksche Kunstwerkstede De Ooene " niet ontvankelijk is, omclat cleze vennootschap rechtstreeks zou
aansprakelijk zijn en niet burgerlijk aansprakelijk, voor cle handelingen cler betichten, clie haar beheerders zijn; clan
wanneer, de beheerders van naamlooze
vennootschappen mandatarissen aangestelclen zijnde der naamlooze venn ootscha p
die zij beheeren, deze vennootschap burgerli.ik aansprakelijk is voor hun daden
ingevolge artikel 1384 van het Durgerlijk
'-Yethoek, inzonderheid wanneer die daden misdaden of wanbedrijven uitmaken
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Overwegende dat de verwerende vennootschap tegen clit middel een grond van
niet-ontvankelijkheid aanvoert, afgeleid
hieruit dat aanlegger, burgerlijke partij,
de schencling van artikel 4 van de wet del.
17 April1878 niet •inroept;
Overwegende dat, in strafzaken, geen
-enkele wettekst de burgerlijke partij, op
straf van nfetigheid, verplicht de wetsbepalingen begaan verzuim haar voorzieweerde onwettelijkheid zouden geschonden geweest zijn; dat het volstaat dat
zooals in de zaak, die onwettelijkheid ver1neld is met een voldoende nauwkeurigheid ; dat het door de burgerlijke partij
in de aanduiding van de geschonden belmlingen begaan verzuim haar voorziening niet onontvankelijk maakt;
Dat cle opgeworpen grond van niet-ontyankelijkheid dus in rechte niet opgaat;
'.ren gronde :
Overwegende dat de op te lossen vraag
niet is of de Belgisclle Staat tegen de verwerende vennootscllap een vordering bezit
tot vergoecling van het nadeel dat hem
door lle strafbare claclen van de beheerclers der vennootschap werd veroorzaakt;
clat het er alleen op aankomt te weten of
die vordering, bij toepassing van artikel 4
van de wet del. 17 April 1878, v66r de
strafrechtsmacht kan gebracht worden;
Overwegende dat het bestreden ·arrest,
terecht, als principe stelt dat krachtens
den hiervoren aangeduiden tekst, de vordering van de benadeelde partij niet wettelijk bij den strafrechter kan aanhangig
gemaakt worden tenzij ze gericht is ofwei tegen den dader van het misdrijf, oorzaak van de beweerde schade, ofwel tegen
den persoon clie, krachtens artikel 1384
yan llet Burgerlijk Wetboek, client beschouwd als burgerlijk verantwoordelijk
voor die strafbare claad;
Overwegende dat een vennootschap, zedelijk wezen, gee1i inbreuk tegen de strafwet kan begaan; dat ze dus niet v66r den
strafrecllter kan gebracht worden tenzij
de beklaagde ha,ar aangestelde is ;
Ovetwegende dat de beheerders van een
naamlooze vennootschap, in · cleze hoedaniglleid, niet de aangestelden van de vennootschap zijn; dat zij cle organen er van
zijn, en clat, bijgevolg, de door lmar wegens hun schadeveroorzakende daden opgeloopen verantwoordelijkheid, een rechtstreeksche verantwoordelijkheid is, voortvloeiende uit artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, en niet een onrl:lchtstreeksche verantwoordelijkheid, ontstaan
11it een verband van ondergeschiktheid,
voorzien bij artikel 1384 van hetzelfde
wetboek, verband dat, alleen, l].et in de
zaak stellen van de vennootschap als burgerlijk verantwoordelijke partij v66r den

recllter, bij wien de publieke vordering
aanhangig is, zou kunne:tt rechtvaardigen;
Overwegende dat door, bij toepassing
van die regelen, de door den Staat tegen ,
de verwerende vennootschap gerichte vordering v66r het militair gerechtshof, niet
ontvankelijk te verklaren, het bestreden
arrest, dat het van kracht worden van
artikelen 2 en 3 van de besluitwet dd.
20 Septen:iber 1945 voorafgaat, zich naar
cle wet gedragen heeft ;
Dat het middel dus in rechte niet opgaat;
E. Wat de beslissing betreft die gewezen
werd op de burgerlijke vorcleri~Ig betreffencle de ami den vij and gelevercle barakken en meubelen :
Over het middel, schencling van artikeleri 1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk
Wetboek, 115, 66, 67, 69 van het Strafwetboek, 67, 68, 78, 97 der Gronclwet, van
de wet van 10 Mei betreffende de machtsoverclrachten in oorlogstijcl, cloorclat het
bestreden arrest, wijl het vaststelt clat de
leveringen door betichten van barakken
en· meubelen aan den vijand de misdaad
uitmaakt voorzien bij artikel 115 van het
Strafwetboek en dat die misdaad den Belgischen Staat, burgerlijke partij, schade
lieeft berokkencl, weigert hem voor dit nadeel schadeloosstelling toe te staan, omdat
cle levering slechts mogelijk geweest is
clank zij de financieele hulp, verstrekt
door cle Nationale Maatschappij voor
krediet ann cle nijverheid, onder waarborg van den Staat, om den heropbouw mogelijk te maken van de werklmizen der N. V. De Coene, alswanneer het geweten was dat deze voor den
vijand werkten, waaruit zou clienen besloten· dat de burgerlijke partij cle schade berokkenende feiten toegelaten heeft, wanneer zij bij machte was ze onmogelijk te
maken ll; dan wanneer, zoo het waar is,
zooals het bestreclen arrest het doet uit..komen, dat Staatsbeambten gednrende de
bezetting aan de overtreders lle noodige
miclclelen hebben ter hand gestelcl om een
misdaad te beclrijven, en, meer bepaaldelijk eenmisclaad tegen de uitwendige veiligheid van den Staat, wetende dat die micldelen tot clit doeleincle moesten dienen en
aldus aau het bedrijven van clie misclaacl
een hulp hebben verschaft zonder dewelke
zij niet zou kunnen bedreven geweest
zijn, clie agenten niet hebben kunnen handelen in het uitoefenen van hun ambt, zij
bijgevolg niet hebben lmnnen handelen als
Staatsorganen, waaruit voortspruit clat
hun claad niet een daad van den Staat zou
zijn, maar een persoonlijke daad, die
slechts hun eigen verantwoordelijkheid in
het geclrang brengt :
Overwegende clat het bestreden arrest,
- om de vergoeding te weigeren voor de
schacle welke aan den Staat, burgerlijke
partij, werd veroorz;aakt door het leveren
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van barakken en m.eubelen aan den
vijancl, - op het feit steunt dat die levering niet zou mogelijk geweest zijn zoncler
de kredieten die aan de vennootschap De
Coene door de Nationale Maatschappij
voor krediet aan de nijverheid werden
toegestaan, met de machtiging van den
commissaris-generaal voor 's lands wederopbouw, met het gum;tig advies van deil
economischen raacl voor wederopbouw van
de nijverheid waarin de secretar.i.~-gene
raal van het ministerie van financ1en vertegenwoordigcl was; dat de Staat aldus
zijn soliclaire waarborg aan die verrichtingen zou verleend hebben, de bestemming der toegestane kredieten zou gekend
hebben en de schade berokkenende feiten zou toegelaten hebben waarvan hij
thans de schadeloosstelling vervolgt,
schade die hij bij maehte was te beletten;
clat het arrest daaruit besluit dat indien
de Staat daarcloor een scbade geleden .
·heeft, deze het gevolg vail zijn eigen font
is en door hem alleen client gedragen;
Overwe&'ende dat. de Nationa~~ Maa.tRchappij voor krechet nan de lllJverheid
noch een orgaan, noeh een agent, noeh een
aangestel!le is van den Staat; dat deze
rlus noel! rechtstreeks, noel! onrechtstreeks verantwoorclelijk kan zijn voor de
foutieve of strafbare· handelingen van clie
vennootschap;
Overwegende dat, indien de commissaris-generaal voor 's lands wecleropbouw, de
economische raad voor wederopbouw van
de nijverheid en de seeretnris-generaal
van het Ministerie van finnneien, organismen van den Staat zijn, en indien, zooals
het arrest het in feite verklaart, het
sleehts ann hun tussehenkomst te danken
is dat de vennootschap De Coene de ann
den vij ancl gedane leveringen heeft kunnen doen, daaruit niettemin nog niet noodzakelijk blijkt rlat de daden van die organismen of ambtenaren nan den Staat zelf
moeten ten laste gelegd worden en cleze,
bijgevolg, het recht moet ontzegd worden
de schadeloosstelling te vorderen van het
nacleel dat hem door het misdrijf berok- .
kencl werd ;
Overwegencle inderdaad, dat de llandeling van organen ·van den Staat niet als
de eland van den Staat zelf kan beschouwd worden, en, bijgevolg, zijn verantwoorclelijkheid niet kan doen ontstaan, tenzij in de mate waarin die organen hoedanigheid hebben om den Staat
te vertegenwoordigen; dat het niet volstaat dat het sehadeveroorzakencl feit in
rechtstreeksch verband staat met de bedieningen v.an de organen, noeh dat gezegd feit gepleegd werd ter gelegenheid
of in den loop van de ambtsverrichtingen
dier organen; dat het noodig is dat dit
feit bestaat in de sleehte uitvoering van
een daacl welke die organen, wegens hun
eigen ambt, de macht of den plicht badden te. voltrekken ;

Overwegende dat nit de vermeldingen
van het bestreden arrest niet blijkt dat
die voorwaarde in onderhavige zaak verwezenlijkt was;
Overwegende, inderdaad, dat, v.olgem;
de vaststellingen en in het stelsel van het
arrest, de ambtenaren van het eommissariaat-generaal voor 's lands wederopbouw,
van den economischen raad voor wederopbouw van de nijverheid en de secretarisgeneraal van het Ministerie van financien,
door de kredieten, waarover het gaat, toe
te laten, dan wanneer zij de bestemming
er van kenden, wetens, tegen de uitwendige veiligheid van den Staat gerichte
handelingen zouden bevoordeeligd hebben; clat dergelijke gedraging de uitvoering niet zou kunnen uitmaken van daden,
welke die agenten van den Staat, wegens
hun eigen ambten, de macht of den plicht
hadden te 'voltrekken;
Overwegende dat de door het arrest ingeroepen reden dus niet volstaat om de
beslissing te rechtvaardigen waarbij de
verweerders outlast werden van de verplichting tot herstel der schacle welke,
:woals het arrest het erkende, ·door het
misdrijf aan den Staat werd veroorzaakt;
F'. vVat betreft het verzuim door het arrest begaan doordat het tegen De Coene,
Joseph, en Deleu, Arthur, jegens de burgerlijke partij, den lijfsdwang niet heeft
uitgesproken :
Over het middel, sehending van artikel 97 der Grondwet, van artikelen 47, 48,
4!J van het Strnfwetboek, van artikelen 2,
3, 4 der wet van 27 Juli 1871 betreffende
den lijfsdwnng in burgerlijke znken, doorclat, zoncler clit verzuim te reehtvaardigen,
het bestreden arrest geen lijfsdwang lastens de betiehten, veroordeeld tot de schadevergoeding jegens de burgerlijke partij,
heeft uitgesprokei:t, clan wanneer lijfsclwnng gevrnagd was door de burgerlijke
partij en uitgesproken geweest was door
den eersten rechter :
Overwegencle dat, zoo de eerste rechter,
ten voordeele der burgerlijke partij, tegen
de hiervoren nangeduide beklnngden den
lijfsclwang heeft uitgesproken, het door
deze laa tsten ingesteld hooger beroep gezegde veroordeeling nan den rechter van
beroep onclerwierp, clie ze niet kon bekrachtigen tenzij die bekrnchtiging hem
door cle belanghebbende partij regelmatig
gevrangd werd ;
Overwegencle dat, noch nit de zittingblnclen, noch uit het arrest, noch nit eenig
stuk van de aan het hof regelmatig overgelegde rechtspleging blijkt dat de Staat,
burgerlijke pnrtij, dergelijk verzoek v66r
het militnir gerechtshof zou ingediencl
hebben; dat dus, ten onrechte, tot dit
lnatste het verwijt worclt .gerieht daarop
geen bescheid te hebben gegeven;

28Om die redenen,
I. Uitspraak doencle op de voorziening
welke tegen de op de publieke vordering
gewezen beslissing gericht is :
Verbreekt het bestreden arrest : 1° voor
zoover het geweigerd heeft, betreffende
De Coene, .Joseph, en Deleu, .Arthur, de
bijwndere bij artikel123ter van het. Stra~
wetboek voorziene verbeurdverklarmg lnt
te spreken; 2° voor zoover het de vri~~
spraak van ,Provost, Paul, Deleu, HenrJ,
,en De Coene, Pierre, uitgesproken heeft;
venyerpt de voorziening voor 't overige;
II. Uitspraak doende op de voorziening
welke tegen de op de burgerlijke vordeTing gewezen beslissing gericht is :
Verbreekt het bestreden arrest : 1° vooT
zoover het den eisch tot schadevergoeding
gericht tegen Provost, Paul, Deleu, Henri,
,en De Coene, PierTe, verworpen heeft;
2° voor' zoover het den eisch tot schadevergoeding verworpen heeft gesteund op
de levering aan den vijand van barakken
€n menbelen; verwerpt de voorziening
voor, 't overige; veroordeelt de burgerlijke
vartij tot de kosten betreffende de veTllalen gericht tegen Fraeys, Jeanne, De
Coene, .Anne, Counnont, Jeanne, en cle
naamlooze vennootsclmp cc Kortrijksche
Kunstwerkstede Gebroeders De Coene >>
alsook tot een enkele vergoecling vali
l50 frank jegens de yerweremle partijen;
veroordeelt de andere verweerders tot
net overige der kosten; beveelt dat onder1mvig arrest zal overgeschreven worden
op de registers van het militair gerechtshof en clat melding er van zal gemaakt
worden op den kant van ,het gedeeltelijk
vel'nietigde arrest; verwijst de zaak aldus
omschreven naar het militair gerechtshof
anders samengesteld.
15 Januari 1946. - 2• kamer. - Voo1·.zitte·r, H. Fauquel, raadsheer waarnemend voorzitter.- Ve1·slnggever, H. Wouters. - GeUjlcl·zticlencle concl·us·ie, H. Roger
.Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
Ple-ite·rs, MM. della Faille d'Huysse,
Struye en Van Leynseele. ,
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BE,VIJS. - BURGERBIJKE ZAKEN.' - OPENBARE VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED. ARREST DAT UIT EEN VERMOEDEN RET BEWIJS
TREKT VAN EEN OPBOD VAN MEER DAN 1.500 FR.'
-- GEilREK AAN VASTSTELLING VAN DE, 01\'1>10GELIJKREID ZICH EEN SORRH'TELIJK BEWIJS
TE VERSCHAFFEN OF Y AN RET BESTAAN VAN EEN
llEGIN VAN SORRIFTELIJK BEWIJS. - 0NWETTELI.TKREID.
, ls vnwetteUjlc het nn·est elM wit een ve1·moeclen het bewijs tTelct clnt, bij clen
openbcwen ve1'1coop ,vwi" een 01M'oerencl
goed, een opbocl vnn mee1· clnn 1.500 fr.

geclctnn wenl, zoncie1·. hetz·ij de onmogelijlcheid vnst, te stellen zich er een
schrittelijlc liewijs vnn te ve·rschnffen,
hetzij het bestnnn vnn , een begin vnn
schr'iftelijlc bewijs. (Burgerlijk Wet-

boek, art. 1341, 1347, 1348 en 1353.)
(DANIELS

]i~i\'

ANDERENJ T. DANI.ELS EN ANDERF.N.)
I

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 Juli 1943 gewezen door. het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste micldel, schencUng van
artikels 1315, 1341, 1348, 1353, 1354, 1355,
1356 van het Burgerlijk 'Vetboek en van
artikel 97 der Grondwet, doordat het bestreden arrest na vastgesteld te hebben
dat partijen akkoord geweest 'Waren om
het betwiste onroerencl goecl openbaar te
laten verkoopen, doch dat eischers geweigerd hadden het proces-verbaal van
einclelijke toewijzing te onderteekenen
en clat, om reden dezer weigering, de notaris geen proces-verbaal opgesteld, had,
niettemin beslist heeft dat verweerders
een opbocl beclragende 51.000 frank geldig
geclaan hadden en dat de verkooping van
het onroPrend goed tegen clezen prijs regelmatig verwezenlijkt wercl, om reden
dat cc de werkelijkheicl van cUt opbod voldoende bewezen was door het feit clat
eischers zelf aanlmlen dat een van hen
een opbocl beloopende 51.000 frank had gedaan >> en cloorclat het bestreden arrest
alclus beslist heeft dat een verbintenis cUe
de som van 1.500 frank te boven ging kon
bewezen worden ofwel door een vermoeclen ofwel door een buitengerechtelijke ofwei door een gerechte!ijke bekentenis,
wanneer eenerzijds de werkelijkheid van
gezegd opbod door vermoedens niet kon
bewezen worden daar artikels 134,1 en
1353 van het Burgerlijk Wetboek clit bewijs verbieden telkens als het gaat om
zaken die de som of waarcle van 1.500 fr.
te boven gaan, en claar het arrest geenszins vaststelt clat het aan verweerders
onmogelijk was een schriftelijk bewijs
van gezegd opbod te leveren, wanneer anderzijcls de .aanhaling van eischers dat
een ,~an hen een opbod van 51.500 frank
geclaan had, geenszins een bekentenis is,
in den zin van artikels 1354 en volgende
yan het Burgerlijk Wetboek' waaruit afgeleicl zou kunnen worden dat verweerclers een opbod van 51.000 frank hadden
o-edaan, wanneer, indien· volgens het be~treclen arrest cleze <c aanhaling >> een buitengerechtelijke bekentenis was, het onmogelijk nit te maken is nit de bewoordingen van het arrest of deze bekentenis
mondeling of 'schriftelijk was, en of ze
clus overeenkomstig :u-tikel 1355 kon dienen in een zaak die 1.500 frank te boven
gaat, wanneer, inclien vol!!iens het bestreden arrest gezegcle aanhalmg een gerech-
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-29telijke bekentenis was, zij' niet gesplitst
kon: worden tegen eischers die tevens bevestigden dat zi.i zelf een opbod van
51.500 frank gedaan hadden, hetgeen door
het arrest als ,niet bewezen beschouwd
werd, wanneer in alle geval die splitsing
slechts kon gebeuren inclien verweeruers
het bewijs hadden geleverd dat het opbod van 51.500 frank niet gebeurd was,
wanneer het minstens onlnogelijk wordt
nit te maken of het bestreden arrest de
zoogezegde aanhaling ten titel van bewijs
aangenomen heeft als een vermoeden, als
een buitengerechtelijke of als een gerPchtelijke bekentenis, en of het in feite
heeft willen besllssen dat er onmogelijkheid bestond voor verweerders een schriftelijk bewijs van hun opbod te geven, clan
wel in rechte llet bewijs door getuigen en
vermoedens, afgezien van alle onmogelijkheicl van den aard, als in casu. ontvankelijk heeft beschomvd, hetgeen aan
bet hof niet toelaat het juridisch stelsel te
bepalen waarop de bestreclen beslissing gestaafd werd, en wanneer het bestreden
arrest alclus op dubbelzinnige wijze gemotiveerd is, zulks· in strijd met artikel 97
Yan de Grondwet :
Overwegende dat het bestre'den arrest
vaststelt dat er tusschen partijen akkoord
bestond om het betwist goed door een
openbaren verkoop te verkoopen; dat het
proces-verbaal van de zitting van eindelijke toewijzing niet werd opgesteld, omdat, op l!et oogenblik waarop tot de opstelling er van werd overgegaan, de aanleggers het niet wilden teekenen;
Dat het bestreden arrest nog hierop
vvijst dat de aanleggers, bij gebreke het
eindelijk toewijzingsproces-verbaal te teekenen, verplicht waren stelling te kiezen
binnen de vijf dagen en hun beslissing
aan den: laatsten bieder namelijk aan de
verweerders aan te zeggen, dat het beslist dat het gebrek aan aanzegging binnen den uit overeenkomst ontstanen termijn het laatste opbod gelclig gemaakt en
den verkoop voltrokken heeft;
Overwegende dat de door den rechter
over den grond op te lossen hoofdvraag
was : of het rechterlijk bewezen was dat
de verweerders ter zitting van de eindelijke toewijzing werkelijk een opbod badden geclaan; dat de rechter, alvorens zelfs
flat pnnt te hebben opgehelllerd, verklaarde
clat het door verweerders gedaan opbod
van 51.000 frank als vaststaand en de toewijzing als definitief clienen beschouwd
om reclen dat aanleggers hun weigering
niet in cle bij het lastenkohier voorgeschreven vormen en termijnen hebben
doen vaststellen;
Overwegende dat uit die beschouwingen
niet nooclzakelijk volgt dat de verweerders het bewijs van hun opbod hebben
gelevercl. dat wel is' waar het bestreden
arrest v~rkldart dat de 'aanleggers de

werkelijkheicl van dtit opbod niet kunnen
betwisten daar clit, zijns inziens, bewezen
is door het feit dat de aanleggers beweren
dat ·een lnmner een opbocl van 51.500 fr.
heeft gedaan waarbij het opbod door verweerders ingeroepen, met 500 fi·ank wordt
overtroffen, wat het bestaan insluit van
een voorafgaand opbod hetwelk slechts
clat van de verweerclers kan zijn;
Doch, overwegende clat deze bewijsvoering van het arrest. die door het middel
bestreden wordt, aldus in den grond op
een gevolgtrekking steunt welke bekomen
werd door van een gekencl feit (bewering
der aanleggers) over te gaan tot een onbekencl feit (de werkelijkheid van het opbocl der verweerders) ;
Overwegende dat dergelijke gevolgtrekking hoe logiscl! ze ook weze, slechts een
vermoeden kan uitmaken; dat het bestreden arrest alclus de werkelijkheid van
het opbod cler verweerders slechts heeft
kunnen aane'men door zijn toevlucht te
nemen tot een bewijsmiddel dat in strijd
is met het voorschrift · van artikel 1353
van l!et Durgerlijk Wetboek, clan wanneer de eiscll meer clan 1.500 frank bec1roeg en clan wanneer het arrest niet
vaststelt dat het voor cle verweerders onmogelijk was zich een schriftelijk bewijs
van de jegens hen ·aangegane verbintenis
te verschaffen of dat er een begin van
schriftelijk bewijs bestond ;
Waaruit volgt dat het bestreclen arrest
de in het middel aangeduide bepalingen
geschonden heeft;
Om clie redenen, en zonder dat het tweede
miclclel client onclerzocht, verQreekt het
bestreclen arrest; beveelt dat onderl!avig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van het Hof van beroep te
Drnssel, en dat melding er van zal gemaakt worden op den kant van de vernietigcle beslissing; veroordeelt de verweerclers tot de kosten ; verwi:jst de zaak naar
het Hof van beroep te Gent.
17 Januari 1946. - 1° kamer. - Vom·zUte?' en verslag,qever, H. Louveaux,
raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijlclnidende conclns,ie, H. Roger Janssens
<le Bisthoven, ac1vocaat-generaaL - Ple-iter, H. Struye.
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21 Januari 1946.

DEVOEGDHEID. - ONTZETTING VAN DE
RECHTEN VOORZIEN BIJ ARTIKEL 123sexies
VAN HET STRAFWETBOEK. - BEVOEGDHEID
VAN DE STRA~'RECHTBANKEN OM ZE UIT TE ..
SPREKEN IN GEVAL VAN VRIJSPRAAK. - Qp
VOORWAARDE DAT BIJ DIE STRAFRECHTBANKEN
EEN YAN DE BIJ HOOFDSTUK II VAN TITEL I
VAN BOEK II YAN HET STRAFWETBOEK VOORZIENE MISDRIJVEN AANHANGIG WORDT GEMAAKT.

-30De ve1·vallenve1·klcwing van de 1·echten
vom'zien b-i.i a1·tikel 123sexies van het
Strnfwetboel.:, wel.ke b'ij a·rtUcels 2 en 3
van cle besl·witwet ·van 19 September
194.5 voo1·gesch1·even wonlt, lean dom·
cle straj1·echtbanken, in geval van vr·ij. sp1·aak om een andere reden dan de
·verjaring, slechts 1•·itgespmken worden,
.voor zooveel een van cle ·in hoojdst·ulc 'II
van titel I van boek II van het St1·afwetboe lc voo1·ziene misckijven bij clie
st1·atrechtbanken aanhangig wo1·dt gemaalct. (Besluitwet van 19 September

1945 betreffencle de epuratie inzake burgertrouw, art. 7.)

tember 1945, aanlegger ontzet is van de
rechten vermeld bij artikel 123sexies van
het Sttafwetboek; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van het Militair Gerechtshof zetelende te Gent en dat melding er van zal
gemaakt worden op den kant van het gedeeltelijk vernietigcl arrest; zegt clat er
geen aanleiding bestaat tot verwijzing;
kosten ten laste van den Staat.
21 .Tanuari 1946. - 2" kamer.- Vom·zitter, H. Fauquel, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggeve·r, H. ·wouters.
Geli:ikluidencle concl·usie, H. Colard,
advocaat-generaal.

(TIJNCKE, AUGUST.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreclen
aiTest door het Militair Gerechtshof zetelende te Gent op 3 December 1945 gewezen·
O~•er het eerste middel, schending van
artikel 7 van de besluitwet van 19 September 1945, doordat het bestreclen arrest geconstateerd heeft dat, bij toepassing van
clit artikel, aanlegger levenslang ontzet is
van cle rechten vermelcl bij artikel123sex·ies
van het Strafwetboek :
Overwegende clat aanlegger, uitsluitend
vervolgcl nit hoofcle van inbreuken op de
wet van 22 Maart 1940, vrijgesproken
werd door het bestreclen arrest, cle feiten
niet ten genoege van rechte bewezen
zijnde;
Dat, nochtans, het arrest daar ann toevoegt clat toepassing client gemaakt van
artikelen ,2 en 7 van de besluitwet van
19 September 1945 en clienvolgens beslist clat aanlegger levenslang ontzet is
van de rechten vermeld bij artikel123sexies
van het Strafwetboek ;
Overwegende dat, naar luid van artikel 7 van gezegde besluitwet, cle strafrechtbanken bij wie een der in hoofclstuk II
van titel I van boek II van het Strafwetboek voorziene misdrijven aanhangig
is gemaakt, wanneer zij vrijspraak verleenen om een andere reden dan de verjaring van de publieke vordering, de vervallenverklaring mogen uitspreken van
de rechten voorzien bij artikel 123sexies
van het Strafwetboek;
Overwegende echter dat, in onclerhavig
geval, aanlegger niet vervolgd was nit
hoofde· van een misdrijf voorzien in
hoofdstuk II van titel I van boek II van
het Strafwetboek, doch enkel wegens
misdrijven voorzien bij de W)t van
22 Maart 1940 ;
Dat artikel 7 van de besluitwet van
19 September 1945 dus niet kon toegepast
worden;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest, doch slechts in zoover het vastgesteld heeft dat, bij toepassing van artikelen 2 en 7 van de besluitwet ·van 19 Sep-
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RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.

--r
MILITAIRE STRAFRECHTSPLEGING. VONNIS
VAN DEN KRI.TGSRAAD. VOEGING DOOR DEN
AUDITEUR-GENERAAL VAN NIEUWE STUKKEN
BIJ DEN BUNDEL AAN HET MILITAIR GERECHTSHOI!' VOORGELEGD. VASTSTELLING DA'l' DE
STUKKEN VOORGI~LEGD WERDEN TEN EINDE llfEDEDEELING AAN BEKLAAGDE EN DAT DEZE LAATSTE ZICH VERDEDIGD HEEFT. ~ GEEN BOHENDING VAN DE RECHTEN DER VERDEDIGING.

iJiist g1·ondslay ·in 1·echte en i:n feite het
midclel ·wit de sche1iding van cle rechten
van cle venlecz.iging yenornen, doonlat de
cttuUtewr-rte·lwrctal, na tdtsp·raalc van het
vonnis van den kdjysraad,-nieuwe stt•lclcen bij clen awn het militai1· ge1·echtshof
voorgelegden btmclel gevoegd heett, clan
wannee1· het · an·est vaststelt dat de
st·nlclcen ter ·inzage vwn belclaaycle yeleycl wenlen en llat deze laatste a.lzoo
in staat is getbeest zich te verdedigen
en z·ich venled·igcl heeft. (Besluitwet van

27 Januari 1916, art. 3.)
(HENDRICKX, ALBERT, T. BEHEER
.
VAN FINANCIEN.)
ARREST.

BET HOF; -

Gelet op het bestreden

~~~{e~A~ c~~o~;.~~Js~~il~~~'~Z~~r~~l\Sh~~~e~l~=
ber 1945;
I. Wat cle voorziening aangaat tegen
de beslissing op de publieke vordering :
Over het middel, schending valf artikel 3 van de besluitwet van 27 Januari
1916 en van de rechten der verdecliging.
cloordat het militair gerechtshof niet enkel heeft geoorcleelcl op de. stukken voorgelegd v66r den eersten rechter, cloch ook
op 56 stukken bij clenbundel gevoegd door
den aucliteur-generaal na uitspraak van
het ,vonnis waartegen beroep, en zonder
dat aanlegger verwittigd werd van deze
toevoeging ten gepaste tijde; en zoncler
gevolg te geven aan de vraag ·die nieuwe
stukken nit het dossier te verwijcleren
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vooraleer zou qvergegaan worden tot het
onderzoek van den bundel :
Overwegende dat de algemeene bewoordingen van artikel 3 van de besluitwet
van 27 Januari 1916, die bepalen dat het
militair gerechtshof op stukken oordeelt,
niet uitsluiten dat stukken na het vonnis
in eersten aanleg bij den bundel mogen
gevoegd worden ;
Dat overigens het arrest in "feite vaststelt dat de nieuwe stukken ter inzage
van aanlegger voorgelegd werden, en dat
hij alzoo in staat is geweest'zich erop te
verdedigen, en zich ook verdedigd heeft;
.Dat het middel dus grondslag mist in
rechte en in feite;
En overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefd en dat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
II. vVat de voorziening aangaat tegen
de beslissing op de burgerlijke vordering :
Overwegende dat de aanlegger tot staving van zijn voorziening geen/ bijzonder
middel inroept en dat het hof er van
ambtswege geen opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt den aanlegger tot de
kosten.
21 Januari 1946. - 2° kamer. - Voo'l·zitter, H. Fauquel, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Wouters.
Gelijlcltti(lende conclu.sie, H. Colard,
a <.1 vocaat-genera al.

2e KAMER. - 21 Januari 1946.
IVLfSDADEN EN W ANBEDRIJVEN TEd· EN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DEN STAAT. - VEROORDEELING GESTEUND OP FElTEN DIE ONDER TOEPASSING VALLEN VAN EEN NIET GEW!JZIGDE
BEPALING VAN HET OUD ARTIKEL 1.15 VAN HET
STRAFWETBOEK. - ]'I'I:IDDEL DAARUIT GENOl'tiEN DAT DE RESLUITWET VAN 25 lVIEI 1945
NIET TOEPASSELIJK IS OP FElTEN DIE ZIJN
INWERKINGTREDING VOORAFGAAN. - MIDDEL
VAN BELANG ONTBLOOT.
Is van belang ontbloot het 1niddel daantit
.r1enomen dat cle besluitwet van i25 jJ/[ ei
1945 n·iet toepasselijlc is op fe'iten d·ie
zijn inwe1'7cingtrecling vooTajgaan, dan
wwnneer de ve1·oo1·deeling op fe'iten geste·u.ncl is die onder toepassing vallen
van een niet gewijzigde bepaling van
het otul aTUlcel 115 van het FftTafwetboelc.

(HABAUT, GERAHD, T. REHEER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
mTest floor het .Militair Gerechtshof, zete'lende te Gent, op 21 November 1945 gewezen;

L Wat de voorziening betreft gericht
tegen de op de publieke vordering gewezen beslissing :
Over het eenig middel, schending van
artikel 115, vierde alinea, vroeger, van het
Strafwetboek, schending en valsche toepassing van het 1 o van § 2, welke door
artikel 1 van de besluitwet van 25 Mei
1945 aan artikel 115 van het Strafwetboek
bijgevoegd is, daar het bestreden arrest
aanlegger tot een straf van vijf jaar opsluiting veroorcleeld heeft wegens : 1o levering aun de Wehrmacht van heideplanten, << brem )), alsook boomen en beplantingen van bedoelde planten en boomen op
vliegvelden; 2° beplanting van groenten
op vijanclelijke vliegvelden voor rekening
van de Wehrmacht, terwijl het eerste van
die feiten onder toepassing van artikel 115
(vroeger) van het Strafwetboek niet vult
en, indien het voorzien is door het 1 o van
§ 2 welke door artikel1 van de besluitwet
van 25 Mei 1945 aan artikel 115 bijgevoegd
is, het alleen kan zijn door een uitbreiding van de beteekenis van artikel 115,
vierde alinea, van het Strafwetbo~?k, uitbreiding die den' toestand van betichte
verergert en dienvolgens geen terugwerkende kracht kan hebben :
Overwegende dat de aanlegger in betichting werd gesteld wegens overtreding
van alinea 4 van artikel 115' van het
Strafwetboek, gewijzigd bij de besluitwet
del. 11 October 1916 en bij de wet dd.
10 December 1937 om te Vlamertinge, Poperinge of elders in Belgie, tusschen
Mei 1940 en September 1944, de vijanden
van den Staat hulp verschaft te hebben
in soldaten, mannen, geld, levensmiddelen, wapens of munitie; dat hij uit dien
hoofde veroordeeld werd in de bewoordingen en bij toepassing van artikel 1,
1 o en 2°, van de besluitwet del. 25 Mei 1945
dat aan artikel 115 een § 2 heeft toegevoegd, volgens welke de bepalingen van
de hiervoren aangerluide alinea 4, op hem
clie in het bezette grondgebied verblijft
slechts toepasselijk zijn in de bij deze
nieuwe paragraaf voorziene gevallen aileen;
Overwegende dat het bestreden arrest
op bindende wijze in feite vaststelt « dat
uit het onderzoek v66r den krijgsauditeur
alsook uit de debatten v66r den krijgsraad en het militair gerechtshof ten genoege van rechte is gebleken dat beklaagde aan de Wehrmacht aanzienlijke
h.oeveelheden heideplanten of « brem >), alsook boomen heeft geleverd en dotlr zijn
werklieden op verscheidene vliegvelden
heeft doen planten; clat, waar die beplantingen het voor ,beklaagcle niet ongekend
doel haddeil de luchtvaartterreinen te cam:ouf!eeren, zij het leveren van oorlogsmateriaal voor verweer uitmaken, en het
leiden eener onderneming van werken tot
camouf!eeren van die luchtvaartterreinen;
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dat insgelijks bewez~n is clat beklaagcle
voor i·eken~ng der Weh~·macht groentenkweekerijen op groote schaa~ aangelegd
heeft op de door, de Wehrmaclit als vliegterrein nief gebrc{ikte gronden >>, wat,
zegt het arrest, een « rechtstreeksche' le~
vering van leverismiddelen >> Li.itmaakt ';
dat het arrest anclerzijds hierop' wijst,
<< dat geen bewijs 'is ingebracht noch: v:an
opeisching :tioch van clwangoefening van
wege den vijand » ;
Overwegencle dat door de niet bestreden
vaststelling, clat aanlegger wetens, vrijwillig en vrij aan den vijand hhlp in levensmiddelen l1eeft verschaft - misdaacl
voorzien en gestraft door het oud artikel i15 van het Strafwetboek, clienaangaamle niet gewijzigd - het bestn~den
arrest de straf die het clitspreekt voldoend gemotiveerd en wettelijk gerechtvaarcligd heeft ;
Dat het dns zoncler belang is na te gaan
of de besluitwet del. 25 Mei 1945 al clan
niet toepasseli,jk is ojJ feiten die zijn in:verkingtrecling zijn voorafgegaan, en of,
m geval van ontkennend antwoord daarop,
de levering v-an plantgoecl, boomen of
strniken, levering geclaan in de -i•oorwaarclen waarop cle rechter wijst, iu het
voordeel van de vijanden van den Staat,
een hulp in munitie uitrnaakt in ·den zin
van het oud artikel 115 van het Strafwetboek;
Dat het micldel dus niet kan aangenornen 'votden ;
En over'wegende voor 't overig·e dat de
substantieele of op straf van nietigheid
voorgeschreven 'rechtsvormen werden nageleefd en dat cle uitgesproken veroorcleelingen overee~komstig de wet zijn;
ri. Wat de voorziening betreft gericht
tegen de op cle burgerlijke vordering gewezen beslissing :
·
Overwegende dat aanlegger geen bijzoncler middel betreffende clie beslissing inroept; {:lat het hof er van ambts:wege geen
opwerpt;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt den aanlegger tot cle
kosten.
21 Januari 1946. - 2e kamer. - Voo!·zitter, H. Fauquel, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve·rslaggever·, H. Wouters.
GeUjlcl1t·iclencle conclusie, H. Colm·d,
aclvocaat-generaal.

·
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KAMER. -

21 Januari 1946.

1° MIDDELEN. TOT VERBR]]KING.
STRAFZAKEN. - 0NDERZOEK DOOR MILlTAIRE
MAGISTRATEN. - VERVOLGINGEN DOOR DEN
PROCUREUR GENERAAL OVERGENOMEN. BIJ
TOEhSSING VAN ARTIKELS 479 EN 483 VAN
RET· vVETBOEK VAN STRAFVORDERIN.G.

VOORZIE~ING 'rEGEN HET DOOR HET HOF VAN
BEROEP UITGESPROKEN ARREST. VAN VEROORDEELING. - lV!IDDEL DAARUIT GENOMEN DAT
HE'l' ONDERZOEK DOOR MILITAtRE MAGISTRA'l'EN GED.~AN WERD. - ARRES'l' VERKLAR.END
DAT DE( BETICHTING REWEZEN IS DOOR HET
ONDERZOEK. V0011 HE'!' 'HOF VAN BEROEP GEDAAN. - VEiRWERPING.
2° REDENEN VAN l)]] VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN. ·__:_ GEEN BESLUI'l'EN. - BE'riCIITING OMSCHREVEN IN DE
llEWOORDINGEN YAN DE. WET. - VEROORDEELING WETTIG MET REDENEN OMKLEED.
3°.lVIIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. - MIDDEL OP FEITELIJKE BESCHOUWINGEN GESTEUND. - 0NBEVOEGDHEID
VAN HET H()F. VAN VERBREKING.

1° Kan niet awngenomen worden het miclclel ge1··icht tegen het an·est van veroo?·cleeUny, floor het hof van beroep ·n'ityesp!·oken, en clawndt yenomen clctt het onclenoek floor militai1·e magistraten gedacm went, clan ·wn·mwe1· cle p·roc·nrenr
yeneract/. er toe, b·ij toepass·in{f vctn artilcels 1,79 en 1,83 vcm het TVetboek vwn
Stratvonle·ring, cliencle over te f/Ctnn,
·inll·ien het nn·est vnststelt dnt cle beUchUn{f bewezen wenl clOO!' het onclerzoelc
v66·r het hot van beroep {feclnrtn.
2° Bij geb·relc awn Q01telu.sie, mot'i1!ewrt het
bestTeclen a·rrest ten genoege vctn 1·echte
cle ve1·oonleeUng, floor cle beUchtinu te
omsclwijven in cle bewoonl'ingen va.n cle
wet.
3° De beoonleeU·ny vwn beschou.win gen
van te'iteUjken nctn/. vnU buiten cle bevoegclheicl van het hot van ve·rbrelc·ing.

(DUTRY, JEAN, T. MEES, PRUDENCE.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, dor het Hof van beroep te Gent
op 24 November 1945 gewezen;
Aangaancle de voorziening ingesteld
door Dutry :
Overwegende dat, bij verklaring afgelegd ter grilffie der gevangenis te Gent op
29 November 1945, aanlegger verklaard
heeft te verzaken aan cle door hem ingestelcle voorziening ;
Aangaancle cle voorziening ingesteld
door Mees:
Over het eerste miclclel, gesteuncl op de
miskenning van artikels 483 en 479 van het
W etboek van Strafvorclering, cloordat het
an:est hoofdzakelijk gesteuncl is op gegevens van een onclerzoek oorsiJronkelijk
ingestelcl door militaire magistraten, clan
wanneer de procureur-generaal, die llet
onderzoek overnam, cle eenige bevoegde
magistraat was om een strafrechtelijk
onderzoek te bevelen en clat clienvolgens
al de akten van clit oorspronkelijk onderzoek en ook het arrest nietig zijn
Overwegende dat het micldel in feite
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niet opgaat, daar nit cle bewoorclingen
van het bestreden arrest voortvloeit dat
de betichting bewezen werd « door het onderzoek en de beham1Pling der zaak v66r
het hof van bel'oep gedaan ll ;
Over llet tweede micldel, gesteund op de
overtrecling van artikel 97 van de Grondwet en artikel 163 van het Wetboek van
Strafvo1:dering doordat het bestreden arrest niet bepaalt in welke juiste omstanLligheden Mees, als clacher, den openbaren
ambtenaar Dutry zou hebben omgekocht
door beloften, aanboden, giften of schenkingen :
Overwegencle dat, bij gebrek aan conelnsie door aanlegster v66r het hof van
beroep genomen, het bestreden arrest zijn
beslissing ten genoege van rechte heeft gemoti veenl door cle betichting te omschrijven in de bewoordingen van de wet;
Over het dercle midclel, gesteund op cle
nietigheid van het onderzoek doordat cle
vervolging werd ingesteld tegen de familie
Knockaert niettegenstaancle de formeele
belofte door de Veiliglleid van den Staat
aan deze familie afgelegd dat zij vrij
mocllt spreken zonder te moeten vreezen
clat de door haar gedane verklaringen en
ontlmllingen tot strafrechtelijke vervolgingen zouclen aanleicling geven :
Overwegende dat aanlegster enkel beRchouwingen van feitelijken uard inroept;
clat cle beoorcleeling van clergelijke bescllonwingen buiten de bevoegdlleid van
llet llof van verbreking valt;
Overwcgencle clat voor het overige de
bestreden beslissing werd gevelcl op een
rechtspleging waarin cle substantieele of
op straf van nietiglleicl voorgescllreven
pleegvormen werden nageleefd en clat cle
nitg·esproken
veroorcleelingen
overeenkomstig de wet zijn ;
Om die reclenen,
Over de voorziening ingestelcl door
Dutry:
Decreteert den afstnncl der voorziening;
veroorch~elt aanlegger tot de· kosten;
Over de voorziening ingestelcl door
Mees:
Verwerpt cle voorziening; veroorcleelt
aanlegster tot de kosten.

21 .Tannari 1946. - 2e )l:amer. - Voo?·zitter, H. Fauquel, raaclsheer waarnemend
voorzitter. -'- Verslaggeve1·, H. Leperre.
Gelijkl·wiflende conclnsie, H. Colard,
advocaat-generaal.

\'ERIJAND MET HUN AMBT. 'V ANBEDRIJF
BUITEN HUN AMB'f GEPLEEGD. - VERVQLGING
BEVOLEN DOOR HET HOF VAN VERBREKING
BIJ HETWE~K DE ZAAK DOOR DEN I\1DIISTER
\'AN JUSTITIE AANHANGIG WERD GEMAAKT.

2° OORLOG. VAN

DE

0\'ERDRAoHT VAN DE MACHT

MINIS'l'ERS

AAN

DE

SECRETAU.ISSEN-

GENERAAL TIJDENS DE VIJANDELIJKE BEZET'l'ING. - SECHETARIS-UENEHAAL VAN HET MINIS'l'ERJE VAN JUS'l'I'l'IE BEVOEGD OM AAN DEN
l'ROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN VERBHEKING STUKKEN OVER TE MAKEN BETREFFENDE JeleN WANBEDRI.JF TEN LASTE GELEGD VAN
I~EN

MAGISTRAAT VAN DEN ZETEL OF VAN HET

l'ARICET VAN EEN HOF VAN BEROEP.

3° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN).
-

W ANBEDRIJF 'EN LASTE GELEGD VAN EE-'1

:MAGISTRAA'l' VAN DEN ZE'l'EL OF VAN HET PAR-

KET VAN EEN HOF VAN BEHOEP. - 0VEHMAKING VAN S'l'UICKEN DOOR DEN ]'\1INIS1'ER /VAN
,JUS'l'ITIE AAN

Dl~N

PROCUREUH-:GENERAAL BI.J

HET HOF VAN VEHBREICING. - I\1ACH'l' VAN
DEN PHOCUHEUR-GENEHAAL OM BIJKOMENDE
INLICH'l'INGEN IN TE WINNEN OF Tic DOEN INVVINNEN.

4°

VERBREKING. vVANBEDRIJF TEN
LASTE GELEGD VAN EEN MAGISTRAAT VAN DEN

btr

VAN HE'l, PAHKET VAN EEN HOli' VAN

BEROEP. KAMER.

HKCHTSPLEGING VOOH DE 'l'WEEDE

ZETEL

5°

VERBREKING. WANBEDRIJ~- 'l'EN
LAS'l'E GELEGD VAN EEN MAGISTRAAT VAN DEN
ZETEL Qli' VAN HE'f PAR.KET VAN EEN HOH' VAN
BEROEP, BEVOEGDHEID VAN DE TWEEDE
KAMER OM TE ONDERZOEKEN IN FEITE OF ER
ELEMENTEN VOORHANDEN ZIJN OM DE VEIWOLGING TE RECHTVAARDIGEN. - MACHT mi EEN
A BREST VAN BUITENyEH\'OLGINGSTELLING UI'f
TIC SPREKEN.

6° VJDllJ_,ATING VAN DEN TOEVER'l'HOUWDEN POST. - MAGISTRAA'r VAN.
DE RECHTERLIJKE ORDE. - JVlACHTIGING NIET
GEVHAAGD, NIETTEGENSTAANDE DE ERNSTIGE
HEDENEN DIE ICONDEN INGEROEPEN WORDEN. 0NTHAAL DOOR DE REGEERING. - 0PDHACHT
VAN BIJKOMENDE RECHTEHLIJKE AMBTEN. 'VANBEDRIJF ONVOLDOENDE GEKENMERICT.
7°. ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN).
'VANBEDHIJF TEN LASTE GELEGD VAN EEN MAGISTRAAT VAN DEN ZETEL OF VAN HET PARKET
VAN EEN HOF VAN BEROEP. -HOF VANVERBRE
KING BESLISSEND DAT ER AANLEIDING IS TOT
ONDERZOEK. -

AANS'l'ELLING VAN DEN EERSTEN

YOORZITTER VAN EEN ANDER. HOF VAN BEROEP
OM TOT RET ONDEHZOEK OVER TE GAAN.

1° Hetzi:i het ten lnste vnn een mng·istnwt

2" KA;uruu. -

28 Januari 1946.

1° VEllBREKING.

BEVOEGDHEID.
WANBEDRIJF TEN LAS'l'E GELEGD VAN EEN MAGIS'l'RAAT VAN DEN ZETEL OF VAN HET PARKET
VAN }~EN H01' YAN BEROEP.- WANBEDRr.JF IN
YERBH., 1946, -

va.n clen zetel of van het 11a1·ket van een
hot van beroep gelegcle misclri.if in Vil'rban(l 'iS met z·i:in wmbt hetz·ij het buiten
rUt laatste gepleegcl wenl.. behoort ·wit
het hof van verbrelcing, bij hetwellce fle
st,nklce·li clo01· clen 111inister van ,i1tstitie
aanha.ng·ig werden gemanlct, cle vervolging te bevrlen (Stilzwijgencle j:Jeslis-

2
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sing-) (1). (Wetboek van Strnfvorflering·,
art. 479, 481 en 482; wet van 20 April
1810, art. 10.)
2o Tijdens ae v'ijanclelijke bezetU;ng is ae
secretcu-is-generanl van het M·inisteT'ie
vnn htst'it-ie, cle mcwht vwn den min;ister
·witoetenende bevoegrl, om cum rlen proc·nrewr-gene·mal IJ{i het hot van verbreking ae stulcken ove·1· te malcen, betreftencle een_. ten laste vwn een nutg·istraat
van clen zetel of vcvn het pnTlcet van een
hot VfUI· bemep, gele[la wanbeck·ijf (Stil-

zwijg-encle beslissing). (Wetboek vnn
Strafvorclering, art. 482; wet van 10 Mei
1940, art. 5, uitgelegcl door art. 1 van
cle besluitwet van 1 l\1ei 1944.)

3° Na ont·uangst, van.wege clen Mvniste1·
van j·ust·it-ie, vwn de st·uklwn betrejfende
een wnnbearijf ten laste gelegcl van een
mng·ist'l'nat vctn aen zetel ot van het parlcet vwn een hoj' vcm be'l'oep, lcctn de p·rocnrwtt'l'-genentnl b·ij het hoj' vctn. 1Je'l'brelcing bijlcornenae · ·inlichtingen inwinnen
of doen -in-w·i;nnen (Stilzwijgencle be-

slissing) (2). CWetboek van strafvorclering, art. 482.)
4o 'Jlht ontvangst vct1Hvegc' den M·ilniste·r
vcm.j-nst·it-ie, vnn cle st·ltlclcen betrejfenae
een wnnbea·rijj' ten lnste geleg(l vnn een
mny·istrnnt Vft'/1. aen zetel of vnn het pct1'lcet van een hof van be·roep, en na, zoo
noocUg, b·ijlcomende inlicht-ingen te hebben inyewonnen of doen inw·innen,
mnctlct de proc·wmu.1'-{JCnerftctl b'ij het hoj'
van ve·rbml<"iny ae zaalc awnhnngig bij.
cle t·weecle kctme1· b-ij mifldel vnn een
·schl"ij'teli:i lie vonle·ring te·r grijfie nede·ryele{!rl; de cerste voor.zitte1· stelt een
ve1·slaggever na.n; de tweecle learner cloet
·uitstJra.alc in nwrllwnw'l' op ae mondel·iJnge vonle·rin .IJ mm den pro(mrewr-generaal, zonrle1· t·usschenlcomst Vftn den
betmlcken may·istntnt; al rle 1'anashee·ren
onclerteekenen het ar·rest samen met cl.en
voo;·.z-itter en ll.cn grijfier (Stilzwijgende

beslissing) (3). (Wetboek Ynn Strafvorclering-, art. 4R2.)

5° De st'ltlclce-n, betrejfenae een wanbefll'·ijj'
ten lnste gele{ffl vn·n een magistrant vctn
llen zetel of vnn het par/vet van een hoj'
vwn beroep, ove1·gemnnlct zijncle cloor
1len Min·ister vwn j-ltsi-it-ie, onaerzoekt
het hoj' 1Jwn ve1·1J·rekiny in j'eite of e'l'
1Jestwnfldeelen voorhanclen. z·iin flie cle
vervolgin,q ·rechtvawrfl-igen; "gebe'ltrl-ijl"
spreelct het een wrrest 1tit van b'ltitenvervolgingstell-ino
(Stilzwijg-encle
be-

slissing) (4). (Wetboek van Strufvordering, art. 482.)
6° Het wnnbeflTijf van vel'lnt-ing vnn tJost
·is n'iet volcloencle _qekenmerlct ·i.n hoofcle
vnn een -mng·istnutt vnn cle 1·echterl-ijke
(1) (2) (3) (4) (5) Zie voet.nota onderteekend
L. 0. in B1tll. en PAsrc., 1946, !, 35.

onle, rUe, er zich Will ontho·uclen llel!bencle de noofli{!e m a,chtirtin r1 te 1' ra.gen niettegenstactnrle rle e·mst-iye mflenen welke hij leon lftten gelclen, Bel{fii!
bij clen vijamlel-ijken ·invnl vm·Uet en lladelijlc door cle ·regeering ontvnnoen
wenl, cUe hen~ bijlcomen(le 1·echte·rlijke
nm1Jten toevertro•wwcle, bu-iten fle:w
welke hi:i reecls nitoefencle. (Wet nm

5 Maart 1935 betreffemle cle verplichtingen van cle ambtenaren in oorlogstijd.
art. 1 en 4.)
7° lV a.nnem·, de st-nlcken betrejfende een
wanbeclrijj', ten lnste gelegcl van een
mn{!istntat vwn clen zetel oj' van het
pew lcet vnn een hot va.n l!e1·oe11, overgem.ru~kt z-ijncle doo1· clen M·i·n·iste·r vnn
jnst-it-ie, II et hoj' van verb1"elu·ing besl-ist, flat er nwnleiflinq ·is tot oncle1·zoek,
stelt het clen eersten voom·itter aan vwn
een ancler hot va.n l!emep, om tot het
onrler:wel.: ove·r te gann (Onclerzocht in

nota) (5) . CW etboek van Strafvorclering,
art. 482; wet van 20 April 1810, art. 10.)

m.r

(PROCUREUR-GENERAAL
BREKING IN ZAKE X ... ,
liOn' VAN JlEROEP TE ... )

liET liOn' VAN· YICTIRAADSHEER IN liET

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het requisitorium del. 25 .Januari 1946 van den Heer
Procureur-Generaal luidencle als volgt :
<< Aan het Hof yan verbreking, vVij, Procureur Generaal bij het llof van verbreking, gelet op clen brief, met zijn bijlagen,
del. 29 Noveniber 1940, algemeen secretariaat, 2e afdeeling, nr 37427, van den secretaris-generanl van het Ministerie van
justitie, die, tijclens de bezetting van het
gronclgebied, overeenkomstig- artikel 5
van cle wet dd .. 10 :Mei 1940, uitgelegcl door
artikel1 nm cle besluitwet clcl. 1 Mei 1944,
cle bevoegdheid van clen Minister van justitie uitoefencle;
Overwegende clat de Heer secretarisgeneraal, bij clien brief, in uitvoering van
artikel 482 vnn het Wetboek van Strafvordering, aan het llof van verbreking cle
stukken overmaakte betreffencle een verlaten van -post ten laste gelegcl van den
Heer X ... , raaclsheer in het Hof van beroep te ... ;
Gelet op het bijkomenC' onclerzoek tlat,
op ons verzoek, door clen Beer Procureur
Generaal bij het Hof van beroep te ...
wercl ingestelcl ;
Overwegencle dat cle feiten dag-teekenen
van 15 of 16 :M:ei 1940. cloch clat de Yerjaring van de publieke vorclering op
8 Mei 1943 g-estuit werd door het inwerkingtreden van artikel 2 van de besluitwet clcl. 29 April 1943, claar de bezetting
van bet grondgebiecl door den vijancl het
onderzoek of de YerYolging belemmenl
heeft;
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Overwegende tlat de Heer X ... in Augustus 191.4 te Luik gekwetst en krijgsgevangen gemaakt wenl; clat hij, na een eerste
nuchtelooze pol!;ing om te vluchten en
I~ngelancl te bereiken met het inzicht zich
ten clienste van de Kolonie te stellen, er
van overtuigd was dat, inclien de Duitsche
legers Belgiil terug overrompelden, hij
erge weerwraak te vreezen had en dat
hij, bijgevolg, in de onmogelijkheicl zou
verkeeren zijn ambt in den zetel van het
llof van beroep voort uit te oefenen;
Overwege1;1de dat hij de vergissing beging zijn oversten dmtrvan niet op de
hoogte t0 stellen en aan dezen, v66r het
openen van de vijandelijkheden, de toeluting niet te vragen om, ingeval vun
overrompeling, zijn post te verlaten en
a an andere cliensten te worden gellecht;
Dat hij beweert clat hij niet wist clat
clergelijke toelatingen en veranderingen
van ambt konden aangevraagd en bekomen worden v66r 1.0 Mei 1940 ;
Dat hem, na clezen datum; de tijd ontbrak om zijn pogingen daartoe tot een
goecl eincle te brengen en dat hij, voor clen
rlreigenclen inval van de vijandelijke troepen, Brussel op 1.5 of Hl Mei 1.94{) verliet;
Overwegencle dat hij" de Belgische overheclen in Frankrijk vlug vervoegde en
clnt, op 29 Mei 1.940 reeds, de Minister van
justitie, ver van hem van zijn vertrek ,een
verwijt te maken en hem tot den terugkeer naar Belgiii. zoohaast zulks zou mogelijk zijn aan te zetten, hem integemleel
het inzicht van de regeering deed kennen om in den vreemcle of in de Kolonie
op zijn meclewerking beroep te doen;
Dat hij, kort daarop, toelating kreeg
om zich naar de Vereenigcle Staten, in de
eniversiteit van Harvard, te begeven;
Dat een besluit van de in racle vergadercle Ministers del. 10 J anuari 1.941. hem,
wegens zijn hoeclanigheid van raaclsheer
in het Hof van beroep te ... , tot voorzitter
benoemcle van de kamer vmi, het militair
gerechtshof, dat'bij het gecleelte van het
in Groot-BritannHi. verblijvend leger werd
ingericllt; dat andere officieele ambten
nm rechterlijken anrd hem daarenboven
door de regeering werden opgeclragen;
-Overwegencle clat, in die voorwaarclen,
het wanbedrijf van verlating van post;
voorzien bij ,artikelen 1 en 4 van de wet
del. 5 l\faart 1.935, niet voldoencl is gekennlerkt;
Gelet op artikel 482 van het Wetboek
van Strafvorclering ;
Vorderen, clat het aan het hof behage te
zeggen dat er ten laste van :X ... , hierboven
under bekencl gemaakt, geen ,vervolging
rlient ingestelcl wegens inbreuk oP artikelen 1. en 4 van de wet del. 5 Maarf 1.935;
Opgemaakt te Brussel, op het parket,
den 25 .Januari 1.946,
De Procurenr-Generaal,
(get.) L. 00RNIL ll;

De reclenen van gezegde vorclering overnemende en uitspraak doende overeenkomstig dezelfde ;
Zegt dat er ten laste van X ... , wegens
inbreuk op artikelen 1. en 4 van de. wet
' d~l. 5 Maart 1.93:), geen vervolging client
ingestelcl.
La at de kosten ten laste van den Staat.
28 .Tanuari 1.946. - 2° kamer in raadkamer. F oorzUte·r en ve1·slaggeve1·,
H. Fauquel, raaclsheer waarnemend voorzitter.- GeUjkl-nidende conclusie, H. Leon
Cornil, vrocureur-generaal.
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1. 0 INKOMSTENBELAS'l'INGEN.
AANGIFTE DOOR DEN BELASTINGPLIOHTIGE
VERIJETERD MET TOESTEMMING VAN DEN CONTROLEUR. - AANSLAG NIETTEMIN GEVESTIGD
OP BASIS VAN DE OORSPRONKELI.TKE AANGIFTE.
- NIET-NALE\'ING VAN DE PLEEGVORMEN DOOR
ARTIKEL 55 VAN DE SAMENGESOHAKELDE WETTEN VOORGESCHREVEN. - NIETIGHEJD VAN
DEN AANSLAG.
2° INKOMSTENBEJLASTINGEN. AANSLAG GEVESTIGD, ZONDER NALEVING VAN
DE WETTELIJKE PLEEGVORMEN, OP BASIS VAN
EEN INKOMEN DAT HOOGER IS DAN HET AANGEGEVEN BEDRAG. - AANSLAG NIE'l'IG VOOR HET
GEHF-EL.
3° BELASTINGEN. - VERSCHULDIGD ZIJN
VAN DE BELASTII'\G. - AL<GEZIEN VAN DE TER
ROLLE BRENGlNG.
4o MIDDELEN TOT VERBREKING. FISCALE ZAKEN. - MIDDEL EEN GEBREK AAN
ANTWOORD OP DE CONCLUSIES INROEPENDE. ~
GEEN BEWIJS DAT DE IN HET MIDDEL AANGEDUIDE BESLUITEN GENOMEN·WERDEN. - J\I[IDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN FEITE.
5° BEDRI.JFSBIDLASTING. - BEDRIJFSliiTGAVEN Ali' TE TREKKEN. VAN DE INKOl\fSTEN.

- SOUVEREINE BEOORDEELING DOOR DEN R-EOHTER OVER DEN GROND.
1. 0

1Ya-mwer een bela.~<t-i.ngplfchUge, met
toestemm,ing va:n rlen cont1·ole1w, Z'!J'i1
nwng1fte i>e·rbeterd heeft, maalot '/l,et aldit8 ve,rbetenl cijfer van z1jn inlcomsten,
clen vooTgestelclen belastba-ren gmndslag
uit; de aanslctg gevesUgd op basis van
he·t hooger, er3'1'8t nnngegeven inlcorne-n,
is nieUg 'incUen rle cloo·r a'rt,ilceL 55 vcm
cle samengeschnlcelde wetten vom-geschreven pleegvo1·men niet wenlen nageleeja (1.). (Wetten op de inkomstenbe-

lastingen, samengeschakeld den 12 September 1.936.)
(1) Verbr., 17 September 1940 (Bull. en PA-

src., 1940, I, 216) en de voetnota.
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Over den grond van de niet-ontvankelijkheid, opgeworpen door verweerster en
gesteund hierop clat het verzoekschrift
tot verbreking niet de korte uiteenzetting
van het micldel bevat :
Overwegende dat het middel, zooals het
opgesteld is, vergeleken met zijn ontwikkeling, uitdrukkelijk genoeg is en het antwoorcl van het hof toelaat;
Dat de gToncl van niet-ontvankelijkheid
niet kan aangenomen worden ;
Over den hoofcltak van het middel :
Overwegende' clat het bestreclen arrest
15 Mei 1846, art. 5; wetten op de inkom- vaststelt clat de verweerster op 18 Mei
stenbelastingen samengeschakeld den 1938 een eerste aang·ifte van inkomsten
deed; dat zij op 24 en 25 Augustus 1938
12- September 1936, art. 51; kon. besl.
die aangifte verbeterde ; dat zij op clezen
van 30 Augustus Hl20, art. 13.)
4° Mist rn·onrlsln[J ·in feite het m·iclclel een laatsten datum aan den controleur liet weten clat van haar aangegeven cijfer
aebrelc ncm wntwoonl op concl1tsies imzekere bedrijfsverliezen dienden afgetrok1'oepencle, clnn wcmnee·r noch 1tit het beken ten bedrage van 424.229 fr. 75 c.;
streclen Cti'Test noch nit cle mgeZmai'i[J
Overwegende clat, volgens het arrest,
·nan het hot overaelegcle stnlclcen bU;ilct
clie verbeteringen gedaan werden met toeclnt cleze conchts·ies voo1· clen 1·ech te·r
stemming van den controleur ; da t ze met
ove1· clen .rtToncl ,qenomen werclen (3).
cle oorspronkelijke aangifte een geheel
ii 0 De rechter over clen [J1'011cl beoonleelt
uitmaken waarvan het beclrag cle door clen
sonve·rein o{·nit[Javen rtec/.na.n wenlen om
belastingschuldige voorgestelcle grandink01nsten te vcTlc·r·ijgen of te beho·u.clen,
slag uitmaakt;
en of zij, n-it cUen hoofcle, vnn aeze
Overwegencle dat de controleur, zoo hij
lcwtste morJen nfrtet?·oklren wonlen vooT
het cijfer der aangegeven inkomsten oncle vestig·in.rt vwn cle beckijfsbelnsjuist achtte, de 11roceclure moest volgen
tlng (4). (Wetten op de inkomstenbelastingen, samengesclmkelcl den 12 Sep- welke voorzien is bij artikel 6 van cle
wet del. 28 Juli 1938 (art. 55 cler snmentember 1936, art. 2(), § l.)
geschakelcle wetten) ;
Overwegemle clat de controleur de door
(BEHEii~H V.\N FINANCiitN, T. 'VIDDERSHOVEN.)
clit artikel voorgeschreven pleegv01men
ARU~;ST.
niet nageleefcl heeft, doch clat hij den
aansh~g gevestigcl heeft op de basis van
HET HOF; - Gelet op de voorzienin- de op 24 Augustus 1938 aangegeven ingen gericht tegen het arrest, op 9 Juli 1941 komsten, zonder rekening te houden met
gewezen door cle 11° kamer van het Hof de verbeteringen welke achteraf aan de
van beroep te Brussel;
cijfers gebracht werden; clat het verzuim
Overwegencle dat _clie voorzieningen ver- van de substantieele pleegvormen, voorlmocht zijn en -dat ze elienen samenge- - zien uij artikel 55 der samengeschakelcle
Yoegcl;
I wetten, de nietigheicl van den aanslag met
I. vYat de voorziening betreft van het
zich brengt ;
Dat het middel in zijn hoofcltak niet
beheer van financien :
Over het eenig middel, schending van kan aangenomen worden;
Over clen bijkomenden tak van het
artikelen 97 en 112 cler G ronclwet, 53, § 1,
en 55, alinea 1, der wetten op de inkom- micldel :
Overwegende dat het verzuim van een
stenbelasting;en samengeschakeld door koninklijk besluit del. 12 September 1936 ; substantieelen pleegvorm geheel den aa'llslag nietig mankt; dat deze niet gecleelteli, § 1, en 7, nl' HI, van de wet del. 28 Juli
1938, tot verzekering van de juiste hefting lijk nietig kan zijn ; dat het miclclel in
van cle belastingen, en 6 van cle wet del. zijn bijkomenden tak in rechte niet' op17 Juni 1938 tot weclerinvoering van cle gaat;
nationale crisisbelasting :
II. vVat de voorziening betreft, door
juffrouw vViddershoven, Marie, ingediencl
tegen het beheer van financien :
(1) Yerbr., 17 September 1940 (Bull. en PAsrc., 1940, I, 216) en de voetnota.
Over het eerste micldel, schending van
(2) Zie verbr., 17 Juni 1929 (Bull. en PAsrc.,
artikel 6 van de wet del. 15 Mei 1846 op
1929, I, 246) ; 13 Maart 1939 (ibid., 1939, I,
's Rijks comptabiliteit :
Overwegende dat, in zake mobilienbelns129).
(3) Zie hooger, verbr., 15 J anu.ari 1946
ting en nationale crisisbijdrage, de. belas(PASIC., 1946, I, 25) biz. 32.
ting verschulcligcl is door het feit clat cle
(4) Sic verbr., 30 September 1940 (Bull. en
inkomsten toegekend of betaalbaar gestelcl worden; dnt het ter rolle brengen
PASlC., 1940, I, 233) en de voetnota.
2° De nietiglwicl, weZke voortszwuit 1tit het

vestigen van een aanslag, zoncler nale1J'in(J vnn cle 'Wcttelijke tJleegvon1wn, 011
cle basis vnn een hoo[Jer ·inkomstencijfeT
clan cUt van cle aM!(Jifte van clen belnsUngplichUae, tTeft clen aeheelen nn;nslng (1).
:5" Het feU clnt een belnst-inq n'iet te·r '/'Olle
vcm ae'belnsf'in.gen [Jebntcht wenl, heeft
niet 'VOO·r {levolg clnt cle belnst-in[J niet
zo1t verschu.lcligcl z·ijn cloo·r clen belnstin(Jplichl)rte ·in 'W'iens hoofcl cle toepnss·inasvoo?·wnarilen ve1·vnlcl zijn (2). (Wet van

I

37niet vereischt is voor de belastingen die
aan cle bron kunnen afgehouden worden ;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de belasting vrijwillig betaalcl werd, wat de incasseering insluit
van cle belaste inkomsten; dat het arrest
terecht verklaart dat het gebrek aan ter
rolle brpnging geen invloed heeft op het
feit clat de belasting verschuldigd is, en
dat, in onderhavig geval, het opstellen
van een inningstitel overboclig was ;
Dat bet eerste middel in rechte niet opgaut;

Over het tweede middel, schending van
artikel 97 der Grondwet; 15 der wetten
betreffende de inkomstenbelastingen samenge_schakeld bij koninklijk besluit del.
12 September 1936 en laatst bij besluit
del. 16 Juni 1941 :
Over den eersten tak van bet middel,
betreffende cle waarde van een onroerend
goed dat, lnidens de vereffening van de
vennootschap onder gemeenschnppelijken
naam cc America et Oie ll, werd toegekend
aan de aanlegster en aan de moeder clezer,
waarde welke in aanmerking kwam voor
de berekening van de mobilii~nbelasting
€n van de nationale crisisbijdrage :
Overwegende dat, naar het arrest er op
wijst, de aanlegster staande hield dat cle
waarde van dat onroerencl goed slechts
2.157.000 frank bedroeg, hetzij twintig
maal het lmdastraal inkom en ; dat zij, in
bijkomende onle, een cleslmndig onderzoek vroeg· ;
Overwegende dat bet bestreden arrest,
steunende op de 'boekhoucling van de vennootschap . onder
gemeenscbappelijken
naam aan bet onroerend goed een waarde
van 2.596.401 frank toekende;
Overwegende dat (le aanlegster opwierp
dat de in de boekboucling vermelde
wanrde de kosten bevat van eerste vestiging, kosten welke er van moesten afgetrokken worden;
Overwegende dat het bestreden arrest,
tot weerlegging van clie opwerping, verklaart dat aanlegster tegen de in de boekhouding vermPlfle waarde, geen enkel elenlent aanvoert van aard om een wezeu.lijke miuderwaarde van het onroerend
goed te bewijzen; dat het arrest daaraan
toevoegt dat het te vermoeden is da t die
kosten _van eerste vestiging, in ·c1e balau!'en van de vennootschap onder gemeensehappelijken naam, in rekening wer!len
gebracht als beclrijfsbelasting;
Overwegende dat, claar deze laatste re.-len overboclig is, aanlegster geen belang
lleeft ze te bestrijden;
Overwegende dat het bestreden arrest
het verzoek tot deskundig onderzoek verwerpt omdat die maatregel nutteloos zou
zijn, gezien de schatting, zooals deze
blijkt nit de rekeningen van de vennootsehap, als juist moet beschonwd worden;
•lat het aldns zijn beslissing op clat punt,

door een bindende beoordeeling motiveert
en rechtvaardigt;
Overwegende dat bet middel, in zijn
eersten tak, niet kan aangenomen worden;
Over den tweeden tak van bet middel :
Overwegende dat nocb het bestreden ar-rest, noch eenig aan de voorziening toegevoegd stuk vaststelt dat v66r den recbter
de in het micldel aangeduide besluiten
genomen werden ;
Overwegencle dat het arrest aangaande
het kapitnal tot vestiging van de lijfrente,
verklnart <c clat het over giften gaat die,
bij gebrek aan het karakter van bedrijfslasten, niet aanneembaar zijn om van de
winsten te worden afgetrokken ll ;
OverwegenclP dat die beoordeeling,
waarvan cle gegronclheicl op feiten steunt,
bindend is ;
Dat het micldel in zijn tweeclen tak, niet
kan aangenomen worden;
Om die reclenen, voegt de voorzieningen
samen ; verwerpt ze ; veroordeelt elke
partij tot cle kosten van baa1' voorziening.
28 ,Januari 1946. - 2" kamer. - Yoo'l'zittf:W, H. Fauquel, raaclsbeer waarnemencl
voorzitter. - YerslnrJUever, H. De vVilde.
GeUjlclnhlenae concl'l!s-ie, H. Hoger

.Janssens de Bisthoven, advocaat-genei·aal.
- Pleiter, H. Vnn Le~·nseele.
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1° VOOH7JIIDNING IN VERBREKING.

BESLISSINGEN WAAR'l'Em~~ ~lEN ZICH KAN
YOOHZTICN. - STRAL'ZAKEK. - VONNIS IN
EERS'I'l~N

t\M\LEG. -

YANKELl.TK.
!2° STHAF. -

·vooBZIENING NIET ON'l'-

lHATLCRIEELE

·GECORREC1'IONAL1SEERDE
:ME~VOf~CHNG

SA~I!GNLOOP
MISDADE!\'. -

YAN
SA-

VAN DE S'L'llAli'FEN YAN llOE'l'E ZON-

DER DAT ZIJ 2.000 !'HANK MOGEN OYEilSCHHr.JDEN.
3° VOOHZIENING IN VEHBHEKING.S'I'RAFZAKEI(. - A~'S'l'AND.
4° EID'l'- EN KOOPW AHEN (MISBHUIKI<JN IN DEN HANDEL VAN).
BESLUI'l' YAN DE SECRETARISSEN-GENERAAL
VAN DE MINISTERIES DD. 11 DECE_MBER 1942.
- NIETJG VERKLAAHD DOCH YOOR ~'IJDELTJK
GELDIG GEHOUDEN DOOH DE BESLUil'WETTEN
VAN 1 EN 5 MEl 1944.
ii 0 EFJT- EN KOOPW AHEN (MISBRUIKFJN IN DEN HANDEL VAN) .
BESLUIT

VAN

DE

SECRETAR.ISSEN-GENI<~RAAL

VAN DE MINISTERIES DD. 11 DECEMBEK 1942.
- BESLUITWE'l' VAN 31 AUGUSTUS 1944. STELT

EEN

giNDE

ZONDER

TERUGWEHI}:ENDE

KRACHT MN DE TI.TDELJ,JKE GELDIGHEID VAN
HET BESLUIT VAN ll DECE~IBEH 1942 UITGENOMEN 'VAT DE BEPALINGEN EH VAN BETRI!:FT,
DTE NTEL'WE MISDRI.HE'\ YOORZIEN.
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6°

"\VE'l'. TERUGWERKENDE KRACHT. GEDING IN VERBREKING. NIEUWE WET
TIJDENS RET GEDING IN VERRREKING. KAN
NIET DOOR DEN RECHTER OVER DEN GROND ZIJN
GESCHONDEN GEWORDEN.
lJI'fZONDERING
\\.,.AT DE INTERPRETEERENDE ~-rET DETREFT.

7°

S'rRAF.- VERBEURDYERKLAHiii"G.- BE~
SLUIT VAN 11 DECEUBEH 1942, ARTIKEL 7,
§ 2, 3o. - 'TERBEURDVERKLAR-HW NIE1.' AAN·
DE YOORWAARDE ONDERWORPEN DAT DE GOE~
DEREN ICIGENDmi ZI.JN VAN DEN VEROORDEELDE.

so VERBREKING.- UITGESTREKTHEID.STHAFZAKEN. SAMENLOOP VAN GECORHEC~
TIONALISEERDE MISpADEN. \;rEHBHEKING
OMDAT HET TOTA<\L VAN DE Ul'l'GESPROKEN
P.OETEN HET D"C"BBEL VAN RET MAXI~£UM OVER~
'l'RicFT. GEDEEL'l'ELI.JKE VERBHEKING.

9°

VERWIJZING NA VERBREKING. STRAFZAKEN. GEDEELTELJ,JKE YERBRE~
KING OMDA'l' HET TOTAAL VAN DE BOE'l'EN
HOOI'DENS SAMENLOOPENDE GECORREC'l'IONALI ~
SEERDE MISDADEN UITGESPROKEN HET DUBBEL
YAN HET MAXIUUM OVERTREFT. VERRRE~
KING ZONDET;t YERWI.JZING.

1° Is n'iet oni·vwnlcel'ijk cle voorzien·i'l1g ·in~
gestelcl te[ten een vonn-is in eersten cum~
leg cloor cle correcl'io'/1eele 1·echtbank ge~
·l'elfL (1). CWetboek vnn Strafvorclering,

art. 407; wet van 4 Augustus 1S32,
kel 15.)
2° In gevnl van snmenloop ·ua'll

nrti~

yecon·ec~

tionnUseenle misclculen, mogen de sa~
mengevoegcle stra.ffen 1!nn boete, behou~
rlens b·ijzonclere wetsbepnling, 2.000 f'r.
niet overtreffen. (Stmfwetboek, art. 60

en S4.)
3° 117 nnneer, -in st·J·ntzctken, fLe eische·r

ver~

k lnctrcl heett nt stnml te flo en vwi zijn
·voorz·ien·hi.g, clecreteert lzet hot den nf~
stnncl (2).
4° H et besl·nit vwn lle sec·retctr-issen-gene~
mnl vnn rle ·m·inisteries tld. .1} Decem~
be1· 1942, betreffenrle lle beteu.geling vnn
cle 1Jalschhe·irl en .eel<ere nnclere m-isflr-ij~
1:en in znlce zegels en wnrle·re ntvltwillee~
ringstitels, wenl n'ietig verklnnnl doch
voo·r tijcleli.ik gelcllu gehonden doO'I' cle
beslwitwetten vwn .1 en 5 M e-i 1944 (3).

(Besluitwet vnn 1 1\fei 1.944; besluitwet
Yan 5 Mei 1944, art. 3.)
5° De besluU·wet va..n 31 AH.[Jttstus 1944,
1Jet1·ejjenrle tle U:icleUjlce mnat·regelen in
.:znlce regel'in{l en likwhlut-ie vnn rle Na~
limwle Lnnrlbo·ww~ en voerz.inr;scorpont~
t-ie, heeft, zonrler teru.gwerlcemle h:nwht,
een einrle {lesteld awn de Ujdez.ijke oel~

(1) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
12 November 1945 (B111l. en PAsrc., 1945, I,
268).
(2) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
25 October 1943 (B·ull. en PAsrc., 1944, I, 21).
(3) (4) en (5) Sic verbr., 13 November 1944
(A1'r. Ve1·b1'., 1945, blz. 28; B11ll. en PAsrc.,
1945, I, 25).

flf.gheid vnn het beslttit vnn cle seo·retn·
l'issen~genentctl ·vnn cle rnini"ste·r·ies clcl.
.11 Decembe1· .1942, wnt cle nn'dere bepa~
l;ingen vnn dit beslttit bet1·ett dan deze
rlie n·ie'!ttve m-isclrijven instellen en na~
meUjlc wa.t rle bepalingen betTeft, d·ie
llijzonrle·re stntffen iwvoeren (4). (Be~

sluitwet vnn 31 Augustus 1944, art. 2
en 6.)
6° Ge:zien rle rechte'r ovm· den gmncl geen
·wet heeft lmnnen schemlen clie niet in
·we·rlcing rJetreden wns op rlen rl([f; vnn
fle 1titspntnlc vrm~ zijn beslissing, hotult
het hof, bij het nnzien vnn de wette~
li.jlclze·id van cle bestrerlen besl-iss·ing,
geen ·reh:en-ing met een lnteTe wet rlnn
rleze beslisS'ing, ten wnre het een ·inter~
tweteerencle wet zo1t betrejfen, lleze
lctntste een [leheel vo1·mend met de r;e~
inte·rJweteenle wet (5):
7° Kmchtens cwl'ilcel 7, § 2, 3°, vnn. het
besl·u:it vctn cle secl·etarissen~genel·aal
clrl. l1 Decembe·r 194"!, rnoesten rle gelden,
wncwden, enz., verlwegen met beh·nltJ.
vnn 1ut[Jemcutlcte of vervnlschte rnv'itnil~
lee1·ingstitels, eM<; het voonvei'IJ vnn een
misrlrijf hculclen uitgemnnkt of met be~
lwlp vnn een, mis(kijf belcomen wenle11.,
ve1·beunl ve1·klaanl wonlen, zelfs inrUen zi.i geen eiyenclom wnren van rlen
veroonteelcle (6).
so De vm·brelcinr;, u-itgesprolcen omclnt lle
hoofrlens snmenloopenrle geco1'1'ectionn~
Useenle misrlrulen toegepciste strnffen
vnn boete het cl11.b1Jel vwn het mnm'im1t1n
vnn de zwcwTste strnt ovei'keffen;
!weft nlleen betrelclcing OJJ clnt pu.nt (7).
9° De ,qecleelteUjke· verMeMng, rlie u.itge~
spmken wonlt omrlnt rle hootclens sn~
menloopencle rJeco·r1·ection nliseenle mis~
dnrlen tocuepnste .1t,rnffen vnn boete het
cl·ttb1iel vwn het mam·im·ttm vnn cle zwnnr~
· ste stJ·nt overtrejfen, geschi.eclt zoncle1·
ver·wi,izh1g (8).
(DEHON EN ANDEREN.)
ARRES1'.

HET HOF ; - Gelet op het vonnis, op
26 November 1943 gewezen door cle Correc~
tioneele Rechtbank te Charleroi en gelet
op cle arresten, op 15 April 1944, 29 Juni
1944 en 22 Februari 1945 uitgesproken
door het Hof van beroep te Brussel ;
(6) Arg. uit verbr., 13 Mei 1895 (Bull. en
PAsrc., 1895, I, 177) en de conclusie van het
openbaar ministerie die het arrest voorafga.at;
9 October 1939 (Arr. Ye,·b,·., 1939, blz. 212;
Bun. en PAsrc., 1939, I, 410) ; NYPELS en
SERVAIS, 3e dr., b. I, blz. 153, nr 16.
(7) en (8) Zie nota 1 onder verbr., 15 Januari 1917 (B11ll. en PAsrc., 1917, I, 370); nota 2
onder verbr., 27 Maart 1922 (ibid., 1922, I,
215); verbr., 3 November 1943 (Arr. Ym·M.,
1944, blz. 10; B-ull. en PASIC., 19431 I, 31).

-

39 --'-

Wat de voorziening betreft van Plaetevoet, Henri, tegen het vonnis van de Correctioneele Rechtbank te Charleroi del.
26 November 1943 :
Overwegende dat elit vonnis, waarbij
de aanlegger wegens het wanbedrijf van
verheling veroordeeld werd, iii eersten
aanleg wercl gewezen; dat de voorziening
dus niet ontvankelijk is (art. 407 van !let
Wetboek van Strafvordering en 15 van de
wet del. 4 Augustus 1832) ;
Wat de voorzieningen betreft van Dellon, Lllost, Clara, Renotte tegen het arrest del. 15 April"1944 :
Aangaande de voorziening van Dehon :
Over het mid del ex o jficio, schemling
van artikelen 60 en 84 van het Strafwetboek:
Overwegemle dat de aanlegger, vervolgd
wegens verschillende gecorrectionaliseerde
misdaden, bij aanneming van verzacbtende omstandigberlen, vero(Jrdeeld werd
tot namelijk vijf geldboeten elk van
1.000 frank;
.
Overwegemle llat, in dergelijk gevul, llet
maximum van de bij artikel 84 van het
Strafwetboek voorziene geldboete 1.000 fr.
per misdrijf is ;
Dat, kracbtens artikel 60 van betzelfrle
wetboek, de samengevoegde geldboeten
echter het dubbel van dat maximum niet
inocbten overtreffen;
Overwegende dat bet bestreden arrest,
door het totnal bedrag van de den aanlegger opgelegde gelclboeten niet tot 2.000 fr.
te vermimferen, de in het middel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft;
Overwegende dat, voor 't overige, de
subst:mtieele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefcl en dat de uitgesproken veroor'
deelingen overeenkomstig de wet zijn;
Wnt de voorzieningen van Lbost en van
Clara betreft :
Overwegende dn t de aanleggers, bij op
8 Mei 1944 en 12 Augustus 1944 ter gri1ffie
te Charleroi ontvangen alden, respectievelijk verklaard hebben dat ze afstand
deden van hun voorziening;
Wat de voorziening van Renotte betreft:
OverwPgende dat de bestreden beslissing werd gewezen op een rechtspleging
w:iarin de substantieele of op straf van
uietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en dat de ·11itgesproken
veroordeelingen overeenkomstig de. wet
zijn;
vVat de voorziening betreft van Hellinckx, Louise, tegen het arrest dd.
2!.! J uni 1!.!44 :
Over het eerste middel, schending van
artikel 7 van de besluitwet del. 31 Augustus 1944, van artikelen 9, § 2, van de be.1'\luitwet del. 27 October 1939 en 2 van het
Strafwetl:Joek, doordat het bestreden ar··
rest ten nadeele van aanlegster de ver-

beurdverklaring van een som van
31.500 frank beveelt bij toepassing van het
besluit van de secretarissen-generaal dd.
11 December 1942 en, inzonderheid, van
zijn artikel 7, § 2, 3", dan wanneer de bijzondere verbeunlverklaring, bij dat besluit voorzien, kracbtens artikel 6 van de
besluitwet del. 31 Augustus 1944, sedert
17 September 1944 ingetrokken is en
voortaan aileen de Yerbeurdverklaring
van gemeen recht kan toegepast worden,
deze toegelaten door artikel !.!, § 2, van de
besluitwet dd. 27 October 1939 :
Overwegencle clat, kracbtens artikel 3
van de besluitwet cld. 5 Mei 1944, bet besluit van de secretarissen-generaal del.
11 December 1942, alhoewel nietig, nocbtans
vanaf den dag van zijn inwerkingtreding
voor tijdelijk gelrlig gebouden wordt; dat
de rechter over den grond dus, op 29 Juni
1944, datum van het bestreden arrest, llat
besluit van 1l December 1942 moest toepassen;
Overwegende, wel is waar, dat de besluitwet dd. 31 Augustus 1944 betreffende
de tijdelijke maatregelen in zake regeling
en likwiclatie der Nationale I;:mrlbonw- en
voedingscorporatie, in voege getreden op
17 September 1944, ,bij zijn artikel 6, een
einde gesteld heeft aan de tijdelijke gel~
digheid van diegene van de bepalingen
van het besluit ,del. 11 December 1942, die
bijzonclere straffen invoeren;
Doell overwegende dat gezegde beslnitwet geenszins een intervreteerende bepaling is en dus niet kon gescbonden worden
door een eindbeslissing welke ten gronde
werd gewezen v66r zijnjnwerkingtrecling ;
Over het tweede middel, - bijkomend
in betrekking met bet eerste -, schencling
van artikelen 7, § 2, 3", van het besluit
van de secretarissen-generaal dd. 11 December 1942, 42 en 43 van het Strafwetboek, 1319 van het Burgerlijk Wetboek,
97 cler Grondwet, doordat het bestreden
arrest beslist heeft dat de bijzondere verbeurdverklaring, voorzien bij artikel 7,
§ 2, 3°,van bet hierboven aangeduicl besluit, kon bevolen worden zelfs wanneer
de· .verbeurdverklaarde som niet aan den
veroorcleelde toebehoorde, clan wanneer
artikel 42 van het Strafwetboek vereiscbt
dat ze hem toebehoore en bet hierboven
aangeduid besluit, op dat punt, van clie
bepaling niet is afgewek.en .:
Overwegencle dat artikel 7, § 2, 3", van
het besluit clcl. 11 December 1942 de verbeurdverklaring beveelt van de sommen
en waarden verkregen met behulp van nagemaakte of yervalschte titels in verbancl
waarmecle het misdrijf wercl gepleegd
zonder nuder te bepalen dat cle eigendom
van clie sommen aan clen veroordeelde
moeten toebehooren ;
Dat die bepaling vercler zegt clat clie
verbeurclverklaring den rechter is opgelegd (( onverminderd de krachtens arti-
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-40kel 42 van het Wetboek van Strafrecht
bevolen verbeurdverklaringen ll;
Overwegende clat artikel 42 van het
Strafwetboek twee soorten verbeurdverklaringen voorziet : 1 o deze van de zaken
welke het voorwerp van het misdrijf uitmaken en van de zaken welke gecliencl
hebben of bestemd waren tot het plegen
van het misdrijf, doch enkel op voorwaarcle ·dat cUe zaken eigenclom van clen
veroordeelcle waren; 2° deze van de zaken
clie nit het misclrijf voortkomen, zonder
cle bij 1° voorziene voorwaarde;
Dat daaruit wordt afgeleid dat, wanneer de wetgever geoordeelcl heeft da t de
verbeurclverklaring moest afhankelijk gesteld worden van de voorwaarde dat de
te verbeurdverklaren zaak aan den veroordeelde toebehoore, hij die voorwaarde
dan uitdrukkelijk vermelclt;
Overwegende dat het besluit del. 11 December 1942 de bijzondere verbeurdverldaring oplegt welke het beveelt zonder ze
te doen afhangen van de bij 1 o van artie
kel 42 van het Strafwetboek voorziene beperkende voorwaarde;
Overwegende dat, bijgevolg, het bestreden arrest, - na te hebben vastgesteld
clat cle helft cler bij Lambrechts inbeslaggenomen som verkregen werclmet behulp
van ravitailleeringszegels welke zelf oo_k
door miclclel van een misdrijf verkregen
werden, - de wet juist heeft toegepast
door te beslissen dat er aanleiding bestand tot verbeurclverklaring van die helft
zonder na te gaan wie de eigenaar er
van is;
Wat cle voorziening betreft van Walgraef tegen het arrest clcl. 22 Februari
1945:
Overwegencle clat·Walgraef, bij ter griffie van het lwf van verbreking op 7 September 1945 ontvangen brief, clie voor den
policiecomn"lissaris bevestigd werd, verklaard heeft van zijn voorziening afstancl
te cloen;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden arrest cloch in zoover slechts het het
totaal van' de tegen aanlegger Dehon uitgesproken geldboeten niet verminclerd
heeft tot 2.000 frank; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden
op de registers van het Hof van beroep te
Brussel en clat melding er van zal gemaakt worden op den kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwerpt,
voor 't overige, de voorziening van Dehon
alsook deze door Plaetevoet, Renotte en
Hellinckx ingecliend ; decreteert den afstand van cle voorzieningen door Lhost,
Clara en vValgraef ingecliend; veroordeelt elken aanlegger tot een zevende der
kosten.;/ zegt clat er geen aanleiding bestaat tot verwijzing.
28 Januari 1946. - 2 kamer. - Voo-r
zitter, H. Fauquel, raadsheer waarnemend
6

voorzitter. ____:_- l'e1'8lc£ggever, H. Leperre.
Gelijkl·uiclencle conclnsie, H. Roger
.Janssens de Bisthoven, aclvocaat-generaal.
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28 Januari 1946.

BINDENDE BEOORDEELING DOOR
DEN RIEOHTER OVER DEN GROND.STRAFZAKEN. BURGERLIJKE VORDERING.
BESTAAN EN UITGESTREKTHEID VAN DE
SCHADE. 00RzAKELIJK VERBANO TUSSCHEN
HET MISDRIJF EN DEZE SCHADE.

De ·rechte1· ove·1· clen groncl beoonleelt so·uvel·e-in het bestacm en cle witgestmlctheifl
·van fle cloo·r cle b1wgerl-ijke pcwtij gele·rlen sclzncle en het oorzalcelijlc ve·rbcMul
t·u.sschen het miscll'ijf en cleze schcule (1).
(VAN ENGELAND.)
ARREST.

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 November 1945 gewezen door
het Militair Gerechtshof te Brussel;
I. Wat de voorziening betreft tegen de
beslissing op de publieke vordering :
Overwegende clat de substantieele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefd en clat de
nitgesproken veroordeelingen overeenkomstig cle wet zijn;
·
II. Wat de voorziening betreft tegen de
beslissing op de burgerlijke vordering ·:
· Over het eenig middel, schending van
artikel 97 der Grondwet, van artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, cloorclat het arrest de conclusies van
aanlegger niet beantwoord heeft :
Overwegende dat het micldel aan het
bestreclen arrest verwijt clat het geen antwoord verstrekt heeft op de conclusies
van aanlegger die deed gelden dat de
Staat geen nadeel geleden had omdat de
ten laste gelegcle wet·ken aan gebouwen
van den Staat werden uitgevoerd waardoor cleze werkelijk verbeterd werden;
Overwegencle dat het arrest hierop
wijst << dat de door den beklaagde uitgevoerde werken grootendeels werken van
militair nut zijn, dat ze gecliend hebben
om den oorlog te- verlengen en clat ze de
uitgaven verhoogd hebben die de Regeering heeft moeten doen om in den o01·log
stand te honden l) ;
Overwegencle clat het arrest aldus heeft
vastgestelcl clat de crimineele werkzaamheicl van den aanlegger aan den Staat een
(1) 8ic verbr ., 16 J anuari 1939 (Bull. en
1939, I, 25); 20 Januari 1943 (ibid.,
1943, I, 25); 25 October 1943 (ibid., 1944, I,
22).
PASIC.,
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-41nudeel hucl berokkencl; dat het arrest
daurnu het bedrag -van dat nadeel ew ceq~to
et bono geschat heeft;
Overwegende dat die bindende beoordeelingen een gepast antwoord zijn op de
hierboven aangeduide · conclusies;
Dat het middel dus in feite niet opgaat en niet kan aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt uanlegger tot de kosten.
28 Januari 1946. - 2" kamer. - Voo·rzitter, H. Fauquel, raadsbeer waarnemend
voorzitter. - Verslayyeve1·, H. Wouters.
Gelijklwiclencle concl~tsie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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28 Januari 1946.

1° MIDDELEN 'l'OT VERBREKING.
STR-A~"ZAKEN. BEWEERDE ONWETTELIJKHEID IN DE RECHTSPLEGING VOOR- DEN EERSTEN
BEOH'l'EU. - llliDDEL DAT DE BEVOEGDHEID
NIET RAAKT EN VOOR- DEN RECHTEB IN HOOGERBEROEP NIET WERD INGEROEPEN. - AR-REST
DAT ZIOH DE NIETIGHEID NIET EIGEN MAAKT.
- l\'IIDDEL NIET ONTV ANKELIJIC
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - S·rnAFZAKEN. - BESLISSING VAN VEROORDEELING DIE HE'l' M:ISDR-IJF
ME'J' m~ BEWOOlWINGEN VAN DE WET OMSOHRI.JFT. - GEEN CONCLUSIE. - VEROOR-DEELING ':VETTELIJK 1\fET REDENEN OMKLEED.

1 o Is n·iet ontvanlcel-ij k het m-iclclel uesteund op een onwettel-ijkheicl, clie in
rle ·rechtspley·in[J v661" den ee·rsten rechte·r wenl be[Jaan, wannee-r clie onwetteUjkhe·id cle 1Jevoeydhe-icl niet 1-actlct, v661'
den ·rechter in hooye-r 1Je·mezl niet wei'Cl
·inye-roepen en deze zich cUe onwettel-ijlche·id 11>iet heejt eiyen. _qemaakt (1). (Wet

van 29 April1806, art. 2.)
2° Bij yebreke van cond·usie, omkleeclt cle
-rechter over den [/1'01Ul wettelijlc met redene·n de verldariny 1Jan st·rctfbaa.?-Twicl,
cloo·r het voorhanclen z ijn v(tn cle llestctnclcleelen vnn het m·isclrijf in cle bewoonl-in qen va.n de wet vnst te stellen (2). ·

(FAES.)
AR-REST.
HET HOF: - Gelet op het bestreden
arrest, op~ 7 December 1045 gewezen door
(1) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
25. April 1939 (A''"· Ye·rb1·., 1939, blz. 146;
Bull, en PAsrc., 1939, I, 211); 16 October 1944
en 9 April 1945 (A1-r. V-e1·br., 1945, biz. 12
en 128; Bull. en PAsrc., 194$, I, 13 en 140) ;
verge!. verbr., 15 April 1942 (ibid., 1942, I, 89).
(2) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
2 Juli 1945 (A.1T. Yerb1 ., 1945, blz. 182; Bull.
en PAsrc., 1945, I, 195) en 21 J anuari 1946,
supm, b!z. 32 (Bull. en PAsrc., 1946, I, 34).

bet Militair Gereehtslwf, zetelewle te
Brussel;
Over de eerste. twee middelen, bet eerste, schending van artikelen 155 en 317
van het \Vetboek van Strafvordering, het
tweede, schending van artikelen 317 en 318
van bet \Vetboek van Strafvordering :
Overwegencle dut deze middelen, afgeleid uit beweercle nietigheclen van de
recbtspleging v66r den eersten rechter,
en clie de bevoegdbeid niet betreffen, niet
v66r den rechter in hooger beroep werclen
aangevoerd; clat bet bestreden arrest de
veroordeeling van den aanleg·ger enkel
steunt op cc het onderzoek voor bet hof gedaan ll;
Dat cle micldelen dus niet ontvankelijk
zijn;
Over het derde middel, scbending van
artikelen 163 en 195 van het Wetboek van
Strafvordering; 113, 117 van het Strafwet. boeli, doorclat de in het vonnis en in bet
arrest aangeduide wetsbepulingen de veroordeeling niet recbtvaardigen welke uitgesproken wercl hoofdens de in de beticbting aangebaalde feiten :
Overwegende clat aanlegger beticht was
vau een bij artikelen 113 en 117 van bet
Strafwetboek voorziene misdaacl, begaan
in hoedanigbeid van N. S. K. K. en Zivilfabnder; clat de betichting opgesteld was
in de bewoorclingen van die wetsbepalingen;
· Overwegende da t het bestreden arrest
de beticbting bewezen verklaart zooals ze
omschreven was ;
Overwegencle dat, bij gebrek aan door
aanlegg·er genomen conclusies, het arrest
aldus op de bestanddeelen beeft gewezen
van bet misdrijf en de verklaringen van
strafbaarheicl van aanlegger en de te
zijnen laste uitgesproken straf gerecbtvaardigd heeft ;
Dat bet micldel clus niet kan aangenomen worden;
·
En overwegencle dat cle substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
recbtsvormen werden nageleefd en clat cle
uitgesproken veroordeelingen overeeukomstig de wet zijn ;
Om die redenen, verwerpt cle voorziening; veroordeelt nanlegger tot de kosten.
28 .Tannari 1946. - 2e kamer. - Voorzitter, H. Fnnquel, randsbeer waarnemend
voorzitter. - Versla(I(Jever,' H. Wouters.
Oel-i:ikl·uideurlc conclnsie, H. Roger
JanssenR cle Bisthoven, aclv6caat-genernal.
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31 Januari 1946.

1° VERKOOP. - EETWAREN OF ROERENDE
\'OORWERPEN. ~ GEilREK AAN AFHALING DOOR
DEN KOOPER IN DEN WE'l'TELIJKEN TERMI.JN.
- 0N'l'BINDING TEN \'OORilEELE VAN DEN \'ERKOOPER. - VONNIS flAT E\'ENEENS DEN VER-

-42KOOP TEN LASTE VAX DEN VERKOOPER ONTBONDEN VERKLAAHT, 01\.I REDEN VAN EEN FOUT VAN

DEZEN LAATSTE. - GEBREK AAN AFHALING
DOOR DEN KOOPER OM EEN AAN HEM ALLEEN
'l'E WIJ'l'EN OORZAAK, ZONDER VERBAND MET
DE FOUT VAN DEN VERKOOPEH. 0N'J.'BIN_DING
TE:'f YOQH.DEELE YAN DEN VERKOOPER ELJ,JFT

WETTELIJK.
2° VERKOOP. - VERKOOPER DIE AAN ZI,JNE
\'ERPLICHTING OM TE LEVEUEN 'l'E KOUT
KOMT. - ARTIKEL 1610 VAN HE'l' BUUGERLI.JK WETBOEK. - KOOPER DIE EVENEENS
AAN Zr.JNE VERBINTENIS TE KORT KOMT. 0N'l'BINDING TEN LASTE VAN HEIDE PAR'l'IJEN
L'ITGESPROKEN. - vVETTELI-TKHEID.
1° De besUssing, wnnJ·bij fle rechte1· een
verkoop van eet·wnren ten voonleele vnn
den verkoope·r ontbonden verl,;lanrt, omant de lcootw·r ae zanlc n·iet b'innen llen
voor de nfhetlin.g voorZ'ieuen term·ijn in
ontvnn,r1st genomen heett, homlt niet op
~/letteUjlc te zijn om cle reclen tlnt cle
·rer·hter den 'l'CI'koop eveneens ten voo1·d.eele va:n den kooper ontbonllen ve1·klcuwt 011 g·rona van een to1tt vwn clen
·t,erkoope·r, vnn het oogenblik a,f clnt cle
11 ict-'li:itvoerin!l
cloor den koope·r een
]'cit, ant aan llem a-lleen te wi,iten ·is, tot
oor.zcutlc heett, en clnt zmuler ve1·1Jancl
is met de ten lnste wtn lien ve·rkoope·r
-wee1·ho'll-clen font. (Bnrgerlijk Wetboek,

art. 1657 en 1184.)
2o Het ctrt-ilcel 1610 va:n het B·wrgel"lijlc
1Vct1ioek belct n-iet dat cle ten laste van
den ·ve·rkoope·r ontbonclen ve-rlcoop, eveneens ten laste vnn den lwoper, cl-ie z·ijn
verbintenis niet hee]'t nn[!eleefd, ontbon-.
den wonle. (Burgerlijk vVetboek, arti-

kel 1184.)
(GRANDES BRASSEHIES ATLAS, T. WINDERICKX.)
AUREST,
HE'l' HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 Jannari. 1942 gewezen cloor
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, scllencUng van
artikel 97 van de Grondwet; schencUng
van artikels 1101, 1134, 1319, 1320 van het
Burgerlijk '\Vetboek; van artikelen 61,
77, 71', 141, 142, 462, 470 van het '\Vetboek
van burgerlijke rechtspleging :
Overwegende dat het ,bestreden arrest
geenszins beslist clat aanlegster in September 1939 bpnieuw had moeten in gebreke
gesteld worden; dat het vaststelt dat aanlegster, in Augustus 1939, aan verweerder
lleeft laten weten dat zij v66r September
1939 de 50 ton gerst, voorwerp van de
overeenkomst, niet in ontvangst zou nemen, en dat zij claarna, op 7 September
1939, de levering vroeg van slechts 10 ton;
Dat het danrenboven vaststelt dat de
eerste rechter, om den termijn vast te
stellen voor het afhnlen van de koopwnar,

zich terecht naar de gewoonte gedragen
heeft, en dat geen element der zaak een
afwijking van die gewoonte rechtvaarcUgt; dat, bijgevolg, 30 September 1939 de
uiterste datum, was waarop aanlegster
verplicht was de koopwaar in ontvangst
te nemen;
Dat het arrest, door deze vaststellingen,
op gepaste wijze cle conclusies heeft beantwoorcl; dat het middel in elk zijner onderdeelen in feite niet opgaat;
Over het tweede middel, schending van
artikelen 1657, 1604 tot 1624; 1101, 1134,
1136, 1142, 1146 van het Burgerlijk Wetboek; 97 van de Grondwet :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat, ondanks de door verweerder gedane
pogingen ten einde aanlegster ertoe te bewegen de 50 ton gerst, voorwerp van den
lwop, in ontvangst te nenien, aanlegster
op 14 Augustus 1939 aan verweerder heeft
laten weten dat zij niet in staat was v6or
twee of drie maanden de gezegde 50 ton
gerst in ontv angst te nemen; clat zij
slechts na het verstrijken van dezen termijn, hetzij in October 1939, de levering
vroeg 1an bet geheel voorwerp nm den
lwop;
Overwegende dat het arrest, door deze
vaststelling·en, zijn beschikkend gedeelte
wettelijk beeft gerechtvaarcUgd in zoover
cUt laatste den verkoop ten laste van aanlegster verbroken verklaart;
Overwegencle, wel is waar, dat het arrest nog· beslist dat verweerder ook in
fout is omdat hij in September 1939 geweigercl lleeft het deel van de verkochte
koopwaar te leveren, hetzij 10 ton, waarvan aanlegster toen de levering vroeg, en
dat, om cUe reclen, het arrest den verkoop
eveneens ten laste van verweerder verbroken verklaart;
Overwegende dnt dit punt van het beschikkend gecleelte. in zoover het voor
verweerder een grief kan uitmaken, bij
gebrek aan voorziening van wege dezen
lnntste, niet 1'66r het hof aanhangig is
g·emaakt ;
Doell overwegencle clat aanlegster op
dat punt van het beschikkencl gedeelte de
bewering niet kan steunen dat artikel1657
in de zaak niet van toepassing was ;
Dat, inderclaad. nit de vaststellingen
van bet arrest blijkt dat aanlegster, reeds
v66r het gebrek ann gedeeltelijke levering
van 10 ton, aan verweerder had lnten weten dnt zij onmogelijk het voorwerp van
den koop, hetzij 50 ton, binnen den voor
de afhaling voorzienen termijn zou kunnen in ontvangst nemen; dat alclus de nietuitvoering van de overeenkomst, door nanlegster, een feit clat aan lmar alleen te
wijte1i is als oorzaak heeft, een feit dat
zoncler verband is met de ten laste van
verweerder weerhouclen font;
Dat het micldel in rechte niet opgaat;
Over het clerde micldel, schencUng van

-43artikelen 1101, 1102, 1134, 1136, 1146, 1184,
1582, 1604, 1610, 1611, 1657 van het Burgerlijk W etboek ; van, artikel 97 van de

(N. V. «BRASSERIES PIEDB(.EUF ll, T. LAMllEBT.)

Grohdwet :
Overwegemle clat zoo, in geval van een
enkelen koop, !Jet gebrek aan levering van
een cleel van rle verkochte zaak de verbreking rechtvaardigt van den ganschen
verkoop ten laste van den verkooper, het
door het middel ingeroepen artikel 1160
van het Burgerlijk Wetboek niet belet dat
de verkoop ook verbroken worde ten laste
van den kooper die zijn verbintenis niet
heeft nageleefd;
· Dat het middel in rechte niet opgafl:t;
Om die redenen, verwerpt de voorzrening; veroorcleelt aanlegster · tot de kosten en tot de vergoeding van 150 frank,
jegens verweerder.
31 Januari 1946. - 1• kamer. - Voo1·zitter, H. Soenens, voorzitter. - Verslaggever, H. Vitry. - Gelijlcl·tdclende conclnsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste a<lvocaat-generaal.·- Pl., H. della
F.aille d'Huysse.

HIDT HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, ov 17 April 194U gewezen door de
Rechtbank van .eersten uanleg te 1\iarcheen-Famenne, Llitspraak doende in grnad
van hooger beroep;
Over den groncl van niet-ontvankelijkheid, welke door de verwerende partijen
tegen de voorziening wordt aangevoerd :
Overwegende dat het bestreden vonnis,
op de hoofdvordering, zich beperkt tot het
overnemen van de door den eersten rechter aangehaalde reclenen; dat deze zich
beroept op twee vorige vonnissen en een
proces-verbaal van gerechtelijke plaatsopneming welke door aanlegster tot staving van haar voorziening in verbreking
niet werden overgelegd; dat, volgens, verweerders, het hof, wegens clit gebrek aan
overlegging, in de onmogelijkheid verkeert de tegen de besJ;ireden beslissing ingebrachte grieven te beoordeelen; dat de
voorziening dus niet beantwoordt ann dP
voorschriften van artikelen 8 en 10 van
de wet del. 25 Februari 1925 en, clienvolgens, niet ontvankelijk client verklaard;
Overwegende dat het nan het hof onderworpen vraagstuk hoofdzakelijk steunt
op de interpretatie wPlke client gegeven
aan een clausule van het tusschen partijen gesloten huurcontract; dat clit laatste tot staving van het verzoekschrift is
overgelegd evenals het vonnis waartegen.
hooger beroep dat gezegd contract ontleedt en de bewoordingen er van bespreekt ; da t deze elementen volstaan om
aan het hof toe te laten zich over de wettelijkheid van de bestreden beslissing nit
te spreken ;
Waaruit volgt dat de grond van nietontvankelijkheid in feite niet opgaat;
Over het eenig middel, schending van
artike1 97 der Grondwet; ll34, 1319 en
1320 van het Burgerlijk Wetboek :
OverwPgencle dat het betwist becling
zegt dat << zij (de aanlegster) in het gehuurcle alle verandering mag aanbrengen
welk~ noodig is tot de uitoefening van
haar handel, doch, daartoe de voorafgaancle toelating van den eigenaar zal
vragen, en, in dat geval, de eigenaar, ov
het ei.ncle van het lnmrcontract, gerpelltig<l
zal zijn de uitgevoerde werken zonder
vergoecling te behouden of het herstel
van de plaatsen in hun huidigen staat tP
eischen >> ;
Overwegende cla t de vergelijkende beteekenis van cl P woorden « alle verandering aan het gehuurde >J en << uitgevoerde
werken >> aanleiding kan geven tot betwisting; dat de rechter, bij een gemotiveerde
interpretatie, welke met de door partijen
gebruikte bewoordingen niet in strijd en
dus souverein is, heeft kunnen aannemen
dat,, in llet gemeen inzicht van de contra<>
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31 Januari 1946.

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
VORM VAN DE VOORZIENING. TOE TE
VOEGEN STUKKEN. BURGERLIJKE ZAKEN.
BEgTREDEN VONNIS DAT ZICH OP VORIGE
YONNISSEN BEROEPT. TEKST VAN DEZE VONNISSEN NIET NOODZAKELI.JI( OJV[ AAN RET HOF
TOE TE LATEN ZICH OVER DE WETTELIJKHEID
VAN DE BESTREDEN BESLISSING UIT 'l'E SPREKEN. GEEN VERPLICHTING EEN UITGIFTE
VAN DE YORIGE VONNISSEN BI.J DE VOORZIENING
TE VOEGEN.

2° BINDENDE BEOORDlDELING DOOR
DEN REOHTER OVER DEN GROND.
BURGERLI.JRE ZAKEN. -- INRICHTING VAN
MO'l'ORBENZINE-VERDEELING IN EEN ONROEREND
GOED. l<JEN VERANDERING AAN RET ONROESOUVEREND GOED ZELF AANBRENGENDE. REINE BEOORDEELING.

l

De eische1· in ve1·breldng is niet gehoitclen een ·nitrtifte van vorige -vounisse11
en -va11 een proces-verbaal -van gerechtel-ijlce plaatsopnemi•ll!f, waa1·op de best?·erlen besliss·ing zicl~ beroept, bij zijn
voorz·ien·ing te voegen, ind·ien deze stnlcken niet noodza.kelijk zijn om aan het
hof toe te la.ten zich over de wettelijlclwid -va.n de besf1·eclen besl-issing ltit te
spre ken (1) .
2° De rechter over den yroml beoonleelt
so·nverein ·in feUe of een inricll t-iong vwn
rnotorbenzine-venleel-ing, in een onme1'end uoecl, een ve1·a.nde1"ing aa.n het on1'0erencl go eel zel.f hee_ft nangeb1·a.cll t.
0

(1) Verge!. verbr., 28 October en 2 De'cember 1937 (Bull. en PAsrc., 1937, I; 324 en 367).

ARlUcST.

-44teerende parttjen, gezegde uitdrukkingen
clezelfde waarde, i"n de eene en de andere
een ulgemeene draagwijdte hadden;
Dat de rechter vaststelt dat de betwiste
inrichting van berging en verdeeling van
motorbenzine een verandering heeft aangebracht aan het onroerend goed zelf; clat
bij gebrek aan conclusies dienaangaande,
hij zich over dat punt verder niet moest
uitspreken;
Dat het midclel clns niet kan aangenomen worden ;
-Om die retlenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de kosten en tot een enkele vergoeding van
150 frank jegens rle verweerders.
31 Jauuari 1946. - 1< kamer. - TToorzUte·t, H. Soenens, voorzitter. - TTerslaggever, H. Fauquel. - Gelijkluhlencle conclu.s·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste ndvocaat-genernal.
?leiters,

HH. Rpstean en Mard].

2c
1o

4 Februari 1946.

KAMER. -

FRAN SO HE 'l'AAL - NEDERLANDSORE TAAJJ (GIDBRUIK VAN DE).STRAFZAKEN. VOORZIENING IN VERBREKING IN EEN ANDERE TAAL DAN DEZE VAN DE
BES'l'REDEN- BESLISS.ING. NIETIGHEID.

tair Gereclltshof, zetelende te Lnik, gewezen;
Gelet op de voorziening tegen clit arrest
ingecliencl : op 16 December 1945, in de
Fransche taal, door den annlegger en op
17 December 1945, in de Nederlanclsche
taal, door een pleitbezorger namens clen
aanlegger;
Overwegencle da t cle pleitbezorger, die
de tweede voorziening' onclerteekencl heeft,
van geen bijzonclere volmncht cloet blijken
tot afstnncl van cle voorziening chl. 16 December 1945 ;
Overwegencle dat cle eerste vodrziening
nietig is omclat ze wercl ingecliend in een
andere taal clan deze waarin het bestreden arrest is opgestelcl (wet van 15 .J uni
1935, art. 27 en 40) ;
·
Overwegemle clat de tweecle voorziening·,
cloor clezelfde partij tegim hetzelfde arreRt ingestelcl, niet ontvankelijk is (Wetboek van Strafvordering, art. 438) ;
Om cUe redenen, verwerpt de 'voorzieningen ; veroordeelt clen aanlegger tot de
kosten.
4 Februari 1946. - 2" kmner. - l1oo1'z·itte·r, H. Fauquel, raaclsheer waarnemencl
voorzitter. - l7 erslaggeve·r, H. Wouters.
Gel-ij,lc/.·tdrlencle concMtsie, H. Raoul
Hayoit <fie 'l'ermicourt, eerste aclvocaatgeneraut:

2° VOORZIENING IN VERBREKING.
\

ro

STRAFZAKEN. NIE'l'IGE VOORZIENING
DOOR
DEN
VEROORDEELDE
INGEDIEND.
TWEEDE VOORZIENING REGELMATIG DOOR DEN
PLEITJJEZORGER VAN DEN YE!WORDEELDE INGEDIEND. ___,: KAN GEEN AFS'l'AND VAN DE EERS'l'E
YOORZIENING UI'l'M,\KEN lJI,J GEllREK AAN Jll.TZONDERE VOLMAOHT 'l'E DIEN EINDE.

Is n·ietiu cle ·in cle F·rwnsche taal gestelrle voorzien·inq tegen een in het Nerlerlnnrlsch [/estelcl arrest ·vrm veroo1·rleeliJitrJ (1J. (Wet van 15 .Tuni 1935, arti-

kelen 27 en 40.)
2° De floor een pleitlJw::o·rrJC1', 1wnwns rlen
·veroo'/'fleelcle h1 cle tnal van cle best1'erlen besl-issin g uestelcle voorz-ien·inu,_lccm,
lJi:i geb-relc aan bi:izonclere volmncht te
cl·ien e·incle, geen a.fstwncl ·nUmnlcen vcm
de vo1·-i_qe floor rlen eische·r -in persoon in
een amclere taal fJCStelae voo1·zien·ing (2).
(GILEN, HUBERT-GUILLAUME, T. JJELGlSCHEN
flTAA'f.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 December 1945 door het Mili(1)
1944,
(2)
1945

Verbr., 6 December 1943 (Bull. en PASIC.,
I, 98).
Zie voelnota onder verbr., 29 October
(Bull. en PAsiC., 194.5, I, 259).

4 Februari 1946.

2" KAMER. MIDDELEN

TOT

VERBREKING.

STRAFZAKEN. l\1IDDEL EEN ONDUIDELlJKHEID m· EEN 'l'EGENS'l'RI.TDIGHEID IN DE BES'l'REDEN llESLISSING AANVOERENDE. -ARREST
ZONDER ONDUIDELI-JKHEID 01!' TEGENSTRI.TDIGHEID. l\1IDDEL OAT GRONDSLAG MIST IN
FEI'l'E.

JJJ.-i-st umnrlslag ·in feite het mirltlcl rlcLt
nw11voe1·t .aat een arrest van -veroonlceUng omlH:irlel-ijk ·is en een tegenstrijc!-igheirl /Jevnt, rlnn ·wam:neer het n·J"rest noch
onrl·u:irleUjlcheicl noch teuenst1.':ij(li.[Jheicl
behelst.
(BROL'NS, T. JJ~;HEER YAN FINANCIEN.)
ARREST.

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 12 December 11J45 door het l\1ilitair Gerechtshof, zetelencle te Luik, gewezen;
I. Wat cle voorziening betreft welke gericht is tegen de op cle publieke vorclering
gewezen beslissing :
Over het eenig middel, schencling van
artikel 97 van cle Grondwet, doorclat het
bestreclen arrest na enkel en aileen eell'
·vonnis del. 31 Mei 1945 voor « gezien >> te
hebben vermeld, en na « cle beroepen >>

-45vntvankelijk verklaanl te hebben, verder • waartegen zooals hiervoren wenl gezegd,
lwoger beroep werd ingestelcl door het
gewag gemaakt heeft van een vonnis del.
29 :Mei en van een tweede vonnis del. openbaar ministerie en tevens door clen
27 Juni, en l!et beroep ,;an eischer tegen · veroordeelde;
Dat er dus in die twee verklaringen
llet eerste vonnis niet ontvankelijk verklaard !weft, hetgeen een tegenstrijdig- /noch tegenstrijdigheid noch clnisterheicl
heicl en een onduiclelijkheid is in cle moti- bestaat;
Dat het middel in feite niet opgaat;
veering, die met het gebrek aan cle door
En overwegende, voor 't overige dat de
arikel 97 van cle Grondwet vereischte mosubstantieele of · op straf van nietigheid
tiveering gelijk staat :
Over:wegende dat nit de rechtspleging voorgeschreven rechtsvormen werclen nablijkt dat door den eersten recllter in de geleefd en dat de nitgesproken veroorcleezaak clrie beslissingen gewezen werclen : lingen overeenkomstig de wet zijn;
II. Wat de voorziening betreft welke
1 o een vonnis op tegenspraak del. 29 :Mei
gericht is tegen de op de bnrgerlijke vor1945, waarbij llet verzoek van Brouns,
Theodore, tot verschuiving der zaak wercl clering gewezen beslissing :
Overwegencle clat cle aanlegger betrefverworpen, vonnis waartegen de beldaagde op 8 Juni 1945 hooger beroep fencle die beslissing geen bijzoncler midclel
lleeft ingesteld; 2° een vonnis bij verstek inroept, clat het lwf er van ambtswege
del. 31 :Mei 1945 dat, uitspraak doencle ten geen opwerpt ;
Om die reclenen, verwerpt cle voorziegronde, den beklaagrle veroordeelt wegens
al de te zijnen laste gelegde feiten ; vonnis ning; veroorcleelt den aanlegger tot de
waartegen de aanlegger op 9 .Jnni 1945 kosten.
verzet heeft gedaan; 3° een vonnis op te4 Febrnari 1946. - 26 kamer. - Voorgenspraak del. 27 Jnni 1945 clat gezegcl zUte1·, H. Fauquel, raadsheer waarnemencl
verzet ontvangt, een deel cler betichtingen voorzitter. - Verslaggever, H. Wouters.
bewezen verklaart en den beklaagde nit
GcUjlcl1ticlencle conclusie, H. Raoul
clien hoofcle veroordeelt, vonnis waartegen Hayoit de Tennicourt, eerste aclvocaathooger beroep werd ingestelcl op 28 Jnni generaal.
door het openbaar ministerie en op 7 Jnli
daaropvolgend door den veroordeelde ;
Overwegencle clat, claar bij den rechter
in hooger beroep slecllts llet verlutal werd
2 6 KAMER. - 4 Februari 1946.
aanlwngig gemaakt gericht tegen llet eerRte en llet derde vonni:o;, het ovvnlt tlat het 1o :M:IDDELiDN TO'J' VERBHEKING.
vonnis bij verstek del. 31 .1\iei 1945, dat
STHAFZAKIGN. iHIDDEL GENOMEN UIT DE
niet voor clien rechter wercl gebracht, bij
scHI<~NDING ''AN AHTIKEL 97 VAN DE GnoNDmaterieele vergissing door het bestreden
WET. JHIDDEL NIEl' AANDUIDENDE ONDER
arrest vermehl wordt;
WELK OPZICHT Dl" BESTREDEN llESLISSING
Doell overwegencle clat, zo6nls de aanNIE'l' VOLDOJGNDE MET HEDENEN OMKLEED IS.
legger het zelf erkent, clie vergissing geen
NIET-ON'l'VANKELI,JKHEID.
invloed heeft gehacl op de regelmatigheicl 2° MIDDELEN TO'l' VERBHEKING. van cle bestreden beslissing ·;
STHAFZAKEN. i\1IDDEL OP EEN FEI'l'ELIJKE
Dat, inderda:ul, nit deze klaar blijkt dat
BEWEBING GES'l'EUND. FEIT DAT NOCH UI'f
cle recht~r in hooger beroep en naar het
HET AHHES1' NOCH FIT DE AKTEN VAN m;
vonnis cld. 29 Mei 1945 en naar het vonnis
HECHTSPLEGING YOOHTVLOEI1'. iHIDDI"L OAT
flrl. 27 .Jnni daarovvolgend verwijst, vermits
GllONDSLAG MIST IN FETTE.
hij eenerzijds vaststelt clat de rr voorzitter in zijn verslag vermeld heeft dat be- 1° Is n·iet ontvanlcel-ijlc het .. miclclel genaschnldigde op il Jnni 1945 beroep had inmen ·uit cle schencling vctn a1·tilcel 97
gesteld tegen het vonnis van 29 :Mei 1945
· vwn cle Gmnclwet, clat niet bepaalt onclat het nitstel van de zaak verworpen
cle·r welk opzicht het bestreclen aTrest
heeft ll, en anderzijds niet alleen gewag
•Jl'iet volcloencle met reclenei1 omlcleecl is.
maakt van het vonnis op tegenspraak uit- 2° Mist rJronclsla.rJ in feite, het miclclel clctt
ges]woken rr door den Krijgsraad te Hasop een feiteUjlce bewe1·in[J bentst en
sel t clen 27 J uni 1945 \J, doch woordelijk
noch ·in het be8t1·ec!en an·est noch in
de beschikkingen van clie beslissing overeen ancle·r- stu./c van cle pmceclmtr, clat
neemt;
floor het hof latn in ncht [!enomen W01'Overwegende dat het arrest, na het hoorlen, ste1M vimlt.
ger beroep, dat dooi· den aanlegger tegen
liet onderzoeksvonnis van 29 Mei 1945
(LAMBRECHTS.. T. N. Y. ((ROYAL BELGE ll.)
werd ingesteld, ni!~t ontvankelijk te hebben verklaarcl, nog verklaart dat cle beARREST.
roepen regelmatig en ontvankelijk zijn,
maar daaraan toevoegt dat het over de
HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
verhalen ga.at clie uitgeoefend werden rr te- m-reRt, op 1 October 1945 door het Hof van
gen het eindvonnis van 27 Jnni 1945 ll, beroep te Gent gewezen;

-461. In zoover de voorziening gericht is
tegen de. publieke vorclering :
Over het eerste midclel, gesteuncl op de
schencling van artikel 97 cler Gronclwet :
Overwegencle clat · aanlegger niet aanduiclt welk bezwaai· hij tegen het arrest
aanvoert wat cle motiveering betreft; clat
clie onnauwkeurigheid van het midclel het
hof niet toelaat het te beantwoorclen;
Over het tweecle miclclel, gesteund op
de verkeercle interpretatie van artikel 10
van het besluit van 8 Juli 1941, doorclat
het bestreclen arrest beslist heeft clat de
wegen gevolgcl door Lambrechts en door
Vangeem van gelijk belang zijn, clan wanneer een straat in T nooit kan aangezien
worden, in tegenstelling met een doorloopencle straat, als zijnde van gelijke belangrijkheicl ;
Over het dercle middel, gesteuncl op het
feit clat het aiTest geen rekening houdt
met het ontwijkingsmanmuver door aanlegger uitgevoerd :
Overwegencle clat cleze twee middelen
gesteuncl zijn op feitelijke gegevens waarvan het.bestaan noch uit cle vaststellingen
van het arrest, noch nit de stukken van
cle proceduur die door het hof kunnen in
acht genom en worden voortvloeit;
Dat cleze twee miclclelen feitelijken
gronclslag missen ;
·Overwegencle clat, voor. het overige, de
bestreclen beslissing gevelcl wercl op een
rechtspleging waarin cle substantieele of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
pleegvormen werclen nageleefd en clat de
uitgesproken veroorcleeling overeenkomstig cle wet is ;
II. In zoover de voorziening gericht is
tegen de burgerlijke vordering :
Overwegencle clat aanlegger geen enkel
bijzonder mlddel betreffencle cleze beslissing aanvoert, clat het hof er van ambtswege geen opwerpt ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.

4 Februari 1946. - 2" kamer. - Voo-rzitte1·, H. Fauquel, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Leperre.
GeUjlclwirlende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste aclvocaa tgeneraal.

1°
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4 Februari 1946.

VONNISSEN

EN .ARRESTEN.

STRAFZAKEN. .AARD. _:_ VONNIS DOOR DEN
KRIJGSRAAD ll!J VERSTEK UITGESPROKEN. HOOGER BEROEP VAN HET OPI,NRAAR MINISTERIE. .ARRI"ST DOOR HET MILITAIR GERECHTSHOF UITGESPHOKEN ZONDER YERSCHIJNING VAN BETICHTE. Anl~ES'l' BI,J VERSTEK
UITGESPROKEN,

2" VERWIJZING NA VERBREKING.
VOORZIENING IN HET RELANG VAN DE WET. BEVEL \'AN DE['( ]'\iiNISTETI VAN JUSTITIE. VERRREKli'iG KAN MET YERWIJZING UI'l'GESPHOKEN WORDEN.

1 o TV wnneer, op het door het 01Jenbaa r
ministerie ·ingestelcl. hooge·r be1'0ep tef!en
een vonnis bij ·verstelv rloor clen lcri:iusraarl u.U[Je.'I1!1'0lcen, het hot 1t.itspmal<
rloet zonrler rlnt betichte vwrschifn t,
wonlt het nNest b'ij ·rerstek r1eveltl en
·is het rl·ienvol[Jens va.tbrw·r voo1· verzet
floor rlen vemonleelrle (1).
2" De verbrekin[J vwn een wrrest in stratzalcen, op rle voo1·zien·in[J rloo1· clen proC1t1'6'lW-[JC1Wrnnl inaestelrl {)vereenkomsN[J het bevel vcm rlen Min·iste1· vnn joustitie e11 art'ikel 441 van het Wetboelc van
Stntfvo1'flC1'in[J, kan met venvijz·in fJ
wonlen qtit[Jespmlcen.
(LAMBELIN.)
AHHES'l'.

HET HOF;- Gezien de vorclering van
den lleer Procureur-Generaal bij het Hof
van ca~satie, opg·estelcl zooals volgt : ~
« .Aan de Heeren voorzitter en leclen
cler tweecle kamer van het Hof van verbreking,
De Procureur-Genernal bij het Hof heeft
de eer U eel. ui teen te zetten :
Dat, bij dienstbrief, 5" algemeene clirectie, litt. A. P. no 110.387 del. 18. Januari
1946, de heer Minister nm justitie hem,
op grond van artikel 441 van het vVetboek van Strafvorclering, uitclrukkelijk
heeft bevolen bij het hof het arrest aan te
geven, dat 011 5 Juli 1945 gewezen wenl
door llet Militair Gereclltshof, kamer zitting houdend te Gent, in zake van het
openbaar ministerie tegen Lambelin,
.Alexander, geboren te Poperinghe den
15 Februari 1924, en er wonencle Casselstraat, n" 71;
Dat lloogergemelcl arrest, dat kracht
van gewijscle heeft verkregen, het verzet
niet ontvankelijk verklaart dat door
Lambelin, Alexander, geclaan wercl tegen
een arrest van hetzelfcle militair gerechtshof del. 31 l\1 ei 1945 ;
Dat het arrest van 5 Juli 1945 aileen
hierop is gegroncl clat het militair gerechtshof, 6Yereenkomstig cle bepalingen
' van artikel 3 van cle besluitwet del. 27 .J anuari 1916, enkel ap bescheiclen besliRt:
clat, dienvolgens, het arrest del. 31 I\iei
1945 geen arrest bij verstek is en elk verzet er tegen onmogelijk is ;
Dat aWns het aangegeven arrest ·voor(1) Zie verbr., 9 Augustus 1945 (Arr. Yerbr.,
.1945, blz. 194; Bi!ll, en PASIC., 1945, I, 208)
en de conclusie van h~t openbaar ministerie.
Vergelijk verbr., 23 l'llei 1945 (A1·r. Yerbr.,
1
I 1945, biz. 160; Bull. en PAsrc., 1945, I, l'i2).

-------::--------,1
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meld artikel 3 alsook artikelen 2 en 5 der
wet van 25 Juni 1921 heeft geschonden;
Dat, inderdaad, Lambelin, Alexander,
op 3 Maart 1945 bij verstek veroordeeld
wenl tot 12 jaar hechtenis, door den
Krijgsraad te Kortrijk, wegens misdrijf
regen het artikel 113 van het Strafwetboek:
Dat op beroep nm het openbaar ministerie 'cut vonnis op 31 Met 1945 gewijzigd
wercl door arrest van het militair gerechtshof hetwelk den betichte tot de
dooclstraf heeft veroordeelll ; clat cUt -arrest vaststelt dat verduchte << alhoewel be'' hoorlijk geclagvaard, niet is verschenen
" in persoon nocli door raadsman >J ;
bat artikel 3 van de beslnitwet van
27 Jannari 1916, waarop het aangegeven
arrest is gegroncl, als draagwijdte had aan
de rechtspleging, in hooger beroep, het
karakter van rechtspleging op tegenspraak te behouden c1Qt ze v66r den eersten rechter hacl, zelfs wanneer de betichte v66r het milituir gerechtshof niet
verscheeri;
Dat de wet van 25 Jnni 1921 cle rechtspleging bij verstek v66r de militaire
rechtsmacht heeft ingericht;
Dat alhoewe1 cle tekst van die wet geen
melcli~g maakt van het ge,'al waarin het
militair gerechtshof uitspraak doet op het
lfooger beroep door het openbaar m~l_lis
terie gericht tegen een door den kriJgSraud bij verstek gewezen vonnis, niets in
dien tekst noch in de voorbereidende hanclelingen toelaat te meenen dat cle wetgever cle vorige draagwijdte van artikel 3
van de beslultwet del. 27 Januari 1916
heeft willen nitbreiclen en voor op tegenSJ1raak gevoerd heeft gehouden een rechtspleging in hooger beroep cUe niet aileen
gevoercl was zonder tegensp~·aak door den
hetichte v66r den rechter m hooger beroep, doch slechts het gevolg was van een
rechtspleging bij verstek v66r den eersten
rechter·
Dat, bij gebrek aan een nanwkenrige
en gebiedencle wctsbepaling, niet kan aangenomen worden dat de wetgever den
wil zou hebben gehad een rechtspleging in
den loop van dewelke de betichte nooit
is verschenen, toch als op tegenspraak gevoercl te beschouwen;
Overwegencle, bovendien, clat dergelijke
interpretatie in strijd zou zijn met het
artikel 5, tweede alinea, der wet van
25 .J nni 1921, luidens hetwel\;: het verzet
tegen een cloor de militaire rechtsmacht
bij verstek gewezen vonnis hetzelfde uitwerksel lJeeft als in correctioneele zaken;
Dat nit die overwegingen volgt dat het
arrest del. 31 :M:ei 1945 een beslissing uitmaakt cUe voor verzet, door den betichte,
vatbaa1; was en dat, clerhalve, het arrest
op 5 Juli 1945 gewezen, cloor in tegenovergestelden zin uitspraak te doen, met
cle wet strijdig is;

Om die redenen, vordert de Proclireur
Generaal dat het aan het hof zou behagen
het aangegeven arrest op 5 Juli 1945 gewezen door het militair gerechtshof te
vernietigen en de zaak te verwijzen naar
het militair gerechtshof, op andere wijze
samengesteld.
Brussel, den 23 J anuari 1946.
Namens den Procureur Generaal,
de Eerste Advocaat-Generaal,
(get.) R. Hayoit qe Termicourt ,, ;
De beweegredenen van cUe vorde1•ing aannemende vernietigt op voet van artikel 441
van het Wetboek van Strafvordering, het
arrest van het Militair Gerechtshof, kamer zitting homlencl te Gent cld. 5 Juli ,
1945, in zake van het openbaar ministerie
tegen Lambelin, Alexander; beveelt dat
onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers van het .Militair Gerechtshof, kamer zitting houdend te Gent,
en dat melding er van zal gemaakt worden op den kant van het vetnietigd arrest ;
verwijst de zaak naar het militair gerechtshof op andere wijze samengesteld;
kosten ten laste van clen Staat.
4 Februari 194G. - 2° kamer. - Voo'l"zitte'l", H. Fauquel, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Fei·sza.ggeve1·, H. Wouters.
GeUjlcluiclemle concl1tsie, H. Raou~

Hayoit cle Termicourt, eerste aclvocaatgeneraal.

ze

KAMER. -

4 Februari 1946.

1o VOORZIENING IN VERBREKING.
TERMIJN. lliZAKE REOHTS1'REEKSOHE
BELASTINGEN. LAATSTE DIENENDE DAG EEN
7;0NDAG ZIJNDE. VERLENGING VAN DEN TER~!IJN TOT DEN EERSTVOLGENDEN ·viTEllKDAG,

2o INKOMSTENBFJLASTINGEN. HANDELSYENNOOTSOHAI'. ~TINST \"ERWEZENLIJK'l' TI.JDENS DEN DUUR VAN DE HANDELSEXPLOITATIE. vVINST ONDERWORPEN
AAN BEDRIJFSBELASTING. ~ ONDER VOOHBEHOUD VAN ARTIKEL 27, § 2bis, VAN DE SAMENGESOHAKELDE WETTEN.

1o

InzaJce ,·rechtst'l"eeksche belnstingen,
zoonls in btwge'I"Ujlce znlcen, wnnnee1· cle
lacttste clng om een voo1·ziening in te
stenen een Zoucla.g ot een nncle1·e wettelijlce feestclng is, wo1·clt cle tennijn om
z·icft te voo1·z·ien ve!"lengcl tot, clen eerstvolgenrlen werkclag (1). (Wetboek van

burgerlijke rechtspleging, art. 1033, gewijzigd bij kon. besl. nr 300 van
30 :M:aart 1936, art. 46.)
(1) Raadpleeg in burgerlijke zaken verbr.,
8 Februari 1940 (Bull. en PAerc., 1940, I, 41).

-482° Een hanclelsvennootschlttJ, ll'ie w·insten
verwezenlijkt heeft ti:iclens clen cl·!l'U1'
van haa·l' ha.nclelsextJlO'itlttie, is om 1'6clen va11 cleze winsten aan cle bell-rijfsbel(tstinu onclerwo1'JWn, oncle·l' het enlcel
voo·rl>.ehoucl vnn wrtil,,el 27, § 2bis, vun
cle S(tmenueschnkelcle ·wetten op cle inkomstenbelnstinyen (1). (Op 12 Septem-

ber 1936 samengescllakelde wetten, artikel 25, § 1.)
(VENNOOTSOHA!' « ADRlEN POLET EN 0°
'1'. BEHEER VAN FINANOIEN.)

>>,

ARREST.

HEJ'r HOF; - Gelet op llet bestreden
arrest, op 8 Februari 1944 ge>vezen door
llet Hof van beroep te Brussel ;
Over den groncl van niet-ontvankelijklleicl, afgeleid uit llet feit dat de voorziening te laa t werd neergelegd :
Overwegende dat l}et aan verweerder
op 20 Maart 1944 beteekencl verllaal denzelfden dag ter griffie van llet llof van
beroep werd neergelegd ;
Overwegencle dat 19 Maart, laatste
dienende dag voor llet neerleggen van llet
verzoekschrift, een Zondag was; dat wanneer' de laatste clag, voorzien om een handeling van reclltspleging te verricllten,
een Zonclng of een andere wettelijke feestdag is, clan de t~rmijn verlengcl wordt tot
den eerstvolgenden werkclag (Wetboek
van burgerlijke rechtspleging, art. 1033,
3°, gewijzigd door art. 46 van llet koninklijk besluit nr 300 van 30 Maart 1936)'; clat
llet verzoekscllrift clus op 20 Maart nog
gelclig kO!l neergelegd worden;
Over het eenig micldel, scllencling Yan
nrtikel 97 cler Gronclwet en van artikelen 25, § 1, en 27, § 1, der samengeschakelde wetten del. 12 September 1936, doordnt het arrest een meerwaar.de, verwezenlijkt of uitgedrukt in de balansen, heeft
beschouwcl als onclerworpen aan de beclrijfsbelasting zonder vast te stellen dat
die meerwaarcle voortvloeide nit de bedrijfsverrichtingen van de aanlegster :
Overwegende dat artikelen 25, § 1, en
27, •§ 1, in de beclrijfs belasting aanslaan :
de vermeerderingen van om 't even welke
in llet betlrijf gestoken activa met inbegrip van de vermeerderingen voortIwmend nit meerwaarden of minclerwaarden, l1etzij verwezenlijkt, lletzij uitgegedrukt in de rekeningen of inventarissen
van den belastingscllulclige, onder het
(1) Verbr., 17 Maart., 4 October en 29 November 1943 (Bull. en PAsrc., 1943, I, 97, 365,
en 1944, I, 74). Verge!. verbr., 7 Juli 1941
(ibid., 1941, I, 28·4) en het aclvies van het openbaar ministerie ; 7 October, 21 Octo her en
'1 November 1942 (ibill., 1942, I, 215, 247 en
266).

enkel voorbehoucl van wat beschikt worclt
in § 2bis van gezegd artikel 27;
Overwegencle dat uit de niet bestreden
vaststellingen van llet arrest blijkt dat
tle belaste wil1st door cle aanlegster; llanclelsvennootschnp,
wercl verwezenlijkt
wanneer lmar hamlelsexploitatie nog
duurde;
Dat, clam· dergelijke wi11st, volgens de
wet zelf, een winst is welke voortkomt
nit de bedrijfsverrichtingen van den belastfngsclmlclige, het arrest geen van cle
in het miclclel aangeduide wetsbepalingen
geschonden lleeft;
Om cUe reclenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt de aanlegster tot ·de
kosten.
4 Febrnari 1946. -

2" kamer. - TToo1·raadslteer waarnememl
voorzitter. - Ve1·slar![Jever, H. Oonnart.
Geli.jklu-illenrle concl·nsie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal. - Pleder, H. Yan Le~:nReele.
zUte·r, II.

ze

I~auquel,

KAMER. -

4 Februari 1946.

1° i\IIDDIDLEN TOT VERBRIDKING.
lNZAKE REOHTtlTREEKSCHE BELASTINGEN.
'i\1IDDEL HlcT GEilHEK AAN ANTWOOTID OP DE
OONCLUSIEfl INROEPENIJE. PASREND ANTWOORD IN RET ARHES'J'. ]\1IIJDEL DAT
GRONDRLAG 1\fiBT IN FErrE.

2° MIDDIDLEN '1'0'1' VIDRBREKING. lNZAKE HEORTSTREEK~OIIE BELASTINGlcN. MIIJDEL AANYOERENIJ DAT HET ARHEST TEN
ONRECHTE IlESLIST HEEF'l' DAT EEN AANGIFTE
LAATTIJDIG WAS. ARREST NOOli VEilHOO·
GING YAN DE BELASTING NOCII STRAF OPLEGOENDE. , ~ GEEN RE'J',VISTING NOPENS HE'l'
l\1IDDEL NIE'l'
BEDHAG VAN DE BELAS'l'ING. ON'l'VANKELIJK.

1 o M·ist yronrlslau ·in feite het miclrlel flat
een {Jebrelv (Utn nnt·woonl op cle concll~
sies inmept, clrtn -wannee·r het best·rerlen
a.n·est een pnssenrl nntwoonl 011 rle conclltsies beva.t (2).
2° Is lliet ontvnnkeli:ik, bi.i ueb·relc ann belwn[J, het -midclel clltt aan het wrmst vwn
het hot va·n be·roep venv·i,it, 1Jeslist te
hebben dnt een winstannyifte te lnnt rtellrtan wen/, clan Wl/il11leer va.ststa.a.t en
niet betwist :wonTt, dat rle ten htste van
aa.11lermer rtelettde 1Jelasf'in[J cleze is, welkc
cloor lle 1.oet ·voorzien is., en rla.n wanneer
nnnlerf{ler. ten uevolue 1;a.n het te la.nt
rlocn nni .z'i;in na.nrrifte_, noch belasNnu'VC'I'hoo[JinrJ noch ·stmt onller[JlUPt heeft.
(2) Verbr., 3 Mei 1945 (Bull. en PAsrc., 1945,
I, 155).

49(LAMBERT,

•r,

BEHEER

VAN

FINANCIEN.)

ARREST,

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 November 1942 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel; .
Over het eenig middel, schendmg van
artikelen 97 der Gronclwet; 141 en 470 van
het Wetboek van burgerlijke rechtspleging; 1319, 1320, 1322, 1323 van h~t Bur:
gerlijk Wetboek; 4, §§ 1 en 2; o, § 1,
11 van de wet' del. 14 Juni 1937 tot vestiging van een belasting op zekere valutaspeculaties · 53 54, 55, 56, 60 van de wetten betreff~nd~ de inkomstenbelastingen,
samengeschakelcl door koninklijk besh~it
del. 12 September 1936; 34, 35 van het mtvoeringskoninklijk besluit del. 22 September 1937;
Over het eerste onderdeel : .
,
..
Overwegende clat aanlegster m.19.,9,, b1~
navorclering betreffende · het cllenstJaar
1937, in de speciale en nitzonclerlijke belasting op de winsten uit zekere valutaspeculaties, voorzien bij de wet d~.
14 Juni 1937, werd aangeslagen; dat ~ut
het bestreden arrest en nit de beslissmg
van den directenr, waarvan het arrest. de
redenen overneemt, blijkt clat de belastl~~
van ambtswege wercl geheven op de c9fers door aanlegster zelf aangeduicl m
hare aangifte welke zij buiten de wettelijke termijnen had neergelegcl; clat het
beheer wegens aan de zaak eigen omstandighecl~n, op de belasti~gplichtige hoofdens bet feit dat de aang1fte te laat werd
neergelegcl geen straf heeft toegepast;
Dat aldus het micldel, in zijn eerste onderdeel niet de grondslagen van de belasting betwist, doch aileen als bezwaar. tegen het bestreden arrest aanvoert dat het
in rechte geen voldoencl antwoord heeft
verstrekt op de conclusies van de aanlegster die wilden bewijzen dat .de belasting
ten onrecllte van ambtswege wercl geheven en dus wettelijken grondslag miste;
Overwegende dat het bestreden arrest
I1ierop wijst dat niet betwist wordt 'dat
verzoekster niet nit eigen initiatief de
aangifte heeft geclann waartoe zij door
§ .1 van artikel 4 der wet del. 14 .Tuni 1937
verplicht was en dat het aangifteformt~
lier welk haar werd overgemaakt, btuten' den bij § 2 van gezegd artikel 4 bepaalden termijn aan het beheer werd teruggezonden ;
Dat het bestretlen arrest, op deze vaststellingen steunenqe, beslist dat, daar de bij
de fisc ale wetten vastgestelde termijnen,
en inzonderlleid deze betreffende de aangiften en de controle dezer strikt zijn en
hun strikte naleving van openbare orde
is het feit dat de aangifte van de verz~ekster te laat werd gedaan gelijk staat
met een ontstentenis van aangifte waardoor de fiscus verplicht was de aanslagen
te regelen overeenkomstig de bepalingen

van de artikelen 55 tot 57 van de samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, zooals artikel 5 van de wet del.
14 Juni 1937 het voorschrijft;
Dat llet bestreden arrest daaraan toevoegt dat het door llet beheer afgelevenl
ontvungstbewijs van de aangifte het
feit niet wegneemt dat \leze te laat werd
gedaan en niet zou kunnen insluiten dat
de fiscus er aan verzaakt had zich op elit
te laat inelienen te beroepen, vermits het
hem niet toegelaten is aan een verval van
openbare orde te verzaken;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door die beschouwingen, de bewering van
de aanlegster heeft weerlegd; dat het,
daardoor alle mogelijkheid verwerpt van
geldig akkoord tusschen haar en den fis·
ens waaruit zou kunnen besloten worden
dat de fiscus er aan verzaakt voorcleel te
halen nit het feit dat een aan een strikten termijn onderworpen aangifte te laa t
wel'(l gedaan, en elit, afgezien van de elementen in feite en in recllte ingeroPpen om bet bestaan te bewijzen van het
beweerd akkoord;
Dat het midclel in zijn eerste onclerdeel
niet opgaat;
Over het tweede ondercleel :
Overwegencle clat het vaststaat dat de
belasting van ambtswege gevestigcl werd
op het beclrag zelf van de winsten door
de aanlegster te laat aangegeven; dat
deze hoofdens cleze te laat geclane aangift~, geen verhooging van cle belasting
ten titel vnn straf heeft ondergaan;
Overwegende dat cle aanlegster noch
v66r clen rechter noch v66r bet hof tegen
het bedrag van clen aanslag ee~ig bezwaar heeft aangevoerd;
Dat niet betwist wordt. dat cle te haren
laste geheven belasting cleze is welke door
de wet voorzien is; clat claarnit volgt clat
de aanslag ex offic·io aanlegster geen nalleel heeft berokkend en clat, zoo zelfs het
tweecle onderdeel van llet micldel gegrond
was, het beschiklrentl gedeelte van het arrest toch wettelijk zou gerechtvaardigcl
blijven;
Dat dus het midclel in zijn tweede onflercleel, bij gebrek ann bel aug, pie! outvankelijk is;
' .
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de aanlegRter tot de
kosten.
4 Februari 1.946.
2e kamer. - Voo?·zitte·r, H. Fauquel, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslrt[![!ever, H. Louveaux.
GeUjklwiclenae concl-u.sie, H. Raoul
Hayoit cle Termicourt, eerste advocaatgenernnl. - Ple-iter, H. Van Leynseele.
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GEMEENTETAXES. -

'.rAxE GEREVEN WEGENS DE UITOEFENING VAN EEN DEROEP EN AF-

50GEZIEN

VAN

DE

'VINSTEN

BEREKEND.

HECHTS'l'REEKSOHE TAXE.
M ae£7"t een 1'echtst·reelcsche gemeentetame
·nit de tame, (l-ie geheven wor-dt wegens
de ·nitoejening van een bemep of van
een be(l1'•ijvigheicl (~ls deze van hO'll(ler
vwn Inricht-ingen waa1··in het publielc te
zijne1· beschilclcing gestelcle StJeelto'estellen kan geiJPwiken en (l-ie, a,foez·ien V(tn
de door den homle1· verwezenHikte wi.n·
ste11 berekend wonlt (1).
·

(DE liEEI•', T. S'!'AD ANTWERPEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arreRt, ov 5 November 1943 door de Bestenclig-e Deputatie van den provincieraad
van Antwer1)en g-ewezen;
Over het middel afg-eleid uit de onbevoeg-dheicl van den rechter over den
g-rond :
Overweg-encle rlat de van den aanleg-g-er
g-evordercle taxe ing-evoerd werd door het
gemeentereg-lement van de stud Antwerpen del. 24 September en 12 November
1942, op 21 December daaropvolgencl door
den g-ouverneur van de provincie Antwerven goeclgekeurd;
Overwegende dat de aanlegger staancle
lwudt dat die taxe een onrechtstreeksche
belasting- uitmrrakt en dat, bijgevolg, de
bestenclige dep11tatie, waarbij hij zijn bezwaar aanhangig had gemaakt, niet bevoegd wrrs om kennis er van te nemen ;
Overweg-ende dat, volgens de bepaling-en
van het vermeltl reglement, de betwiste
taxe geheven wonlt op personen die zekere speeltoestellen ter beschikking stellen
van het publiek en verschukligd is door
deze clie te welken titel ook het gebruik
hebben Yan de lokalen waarin de toestellen geplaatst zijn;
Overwegencle dat uit clie beschikkingen
blijkt dat alleen aan de taxe onclerworpen
zijn de houders van inrichting-en of van
om 't even welke lokalen, waar het publiek toegang beeft, en waarin clit laatste
zich aan het spel kan leveren bij middel
van de toestellen welke er te zijner beschikking worden gesteld; clat de taxe clus
geheven wordt wegens de uitoefening van
(1) N opens het onderscheid tnsschen rechtstreeksche en onrechtstreeksche taxes, raadpleeg verbr., 21 December 1905 (Bull. en PASIC.,
1906, I, 65) ; 19 Mei 1924 (ibid., 1924, I, 353) ;
10 Februari 1930 (ibid., 1930, I, 112) ; 30 J anuari 1933 (ibid., 1933, I, 90); 22 October 1934
(ibid., 1935, I, 21) en de conclusie van den
Heer procureur-generaal Gesche; 7 December
1936 (ibi,l., 1936, I, '139) en· 27 Febrnari 1941
(ibid., 1941, I, 60). Contm : verbr., 27 Januari
1930 (ibid., 1930, I, 82).

clat beroep of van clie bezigheicl van houder ; clat de taxe geheven en berekend
wordt, afgezien van de voorcleelen cUe
cleze laatste er nit trekt, enkel rekening
houclende met het getal en den aarcl van
cle dow· hem ter beschikking cler spelers
gestelde toestellen ;
Overwegencle clat clergelijke taxe clus
gelijk gestelcl wordt met het vroeger patentenrecht en dus, zooals clit laatste, een
rechtstreeksche belasting uitmaakt;
Dat, bijgevolg, cle reclmnant, zooals hij
het gedaan heeft, zijn bezwaar v66r de
bestenclige deputatie moest inclienen en
clat deze terecht kennis er van genomen
en over den grond er van uitspraak gedaan heeft;
Dat het midclel in rechte niet opgaat ;
Overwegencle dat de andere door den
aanleg·ger aangevoercle bezwaren, wegens
hun onnauwkeurigheid door het hof niet
kunnen onderzocht worden;
Om die redenen, verwerpt de ·VOorziening; veroordeelt den aanlegger tot de
kosten.
4 Februari 1.946. - 2e kamer. ~ TToo1·z'itter, H. Fauquel, raadsheer waarnemend
voorzitter. - TTer-slaof!ever, H. De Wilde.
GeUjkl'l!.idemle conclusie, H. Raoul
Hayoit de Tennicourt, Pen~te mlvocaatgeneraal. - 1 PleUe1·s.. HH. 'Vilmots (van
cle Brrlie te Antwerpen) en Velclekens.
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1° BET.,ASTINGEN. -

BI.JZONDERE EN TIJDELI.TKE BELASTING OP DE UITZONDERLJ,JKE
WINSTEN. -·WET VAN 10 JANUARI 1940. STELT DE UITZONDERLIJKE WINS TEN VAN EEN
VENNOOTSOHAP OP AANDEELEN NIET VRI.J VAN
DE J\[OBILIEN'l'AXE.

2° BELASTINGEN. -

BIJZONDERE EN 'l'IJDELIJKE BELASTING OP DE UITZONDERLIJKE
WINSTEN. -WET VAN 10 JANUARI 1.940. TOEPASSING VAN ARTIKEL 52, § 1, ALINEA 2,
VAN DE SAMENGESCHAKELDE WET'l'EN OP DE
INKOJ\ISTENBELASTINGEN.
GRENZEN VAN
DEZE TOEPASSING WAT HET DIENST,JAAR 1940
BETREFT.

1o Geen bepaUng vwn de wet van 10 Jan1ut.1·I 1940, fl-ie een b·ijzo)l(lere en tijdelijlce belasNno op de uitzonrlerz.ijlce tvinsten ·invoert, stelt de ·nitzondel'l·i.jlce
w·insten van een vennootschap op aancleelen V'l"ij va:n rle toepassin.Q van de
mobHU!ntnme, ·in de. gevnllen wna.J"im
rle!te door rle S(l1nengeschalcelde wetten
betrettenrle de inlwmstenbelnstin,gen rJevestigrl is (2).
(2) Zie de verklaringen van den Minister van
financien,l Par/ementaire handelifngen, Senaat,
zittijd 1~39-1940, blz. 176; zre ook Pa1'lementa.iTe beseheiden, Senaat, zittijd 1939-1940,

-512° A·rtikel 6 van cle wet '!:ail 10 Jwnua·r·i
1940, zooals het voor lzet cUenstjcwr 1940
In werking wets, liet toe, oven3enlcomstig
a1·tUcel, 52, § 1, nl. 2, van de samenqegeschctkelcle wetten betrejfencle cle inlcomstenbelasf'ingen, de cedulni re belastinqen vnn de bi.izonclere en N.jcleUjke
belastinq op rle nitzonclerU.i ke wins ten
nf te t1·elcken, cloch enkel in cle mnte
vnn het quotmn clctt, ·i:n cleze lantste belnstinq, ficUef overeensteuule ·met het
beclmq vwn cle becl1·ij.fsbela.stillg, cle nat-ionnle crisisbelast-inq en qebezwUjk cle
b-ijlcornencle pe1·soneele belast-inq, wnarann, kntchtens nrtUcel 7, § 2, vwrJ cle
wet van 10 Jn1w.a1·i 1940, het n'itzoncle1·Ujlce qerleelte vnn cle winsten ontt'I'Oklven wenl (1) .
(ANCIENS ETARLISSEMENTS YERSCHrEREN,
1'. BEHEER VAN l'INANCIEN.J
ARRES'l'.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 December 1943 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
Over het eenig micldel tot verbreking,
schencling van artikelen 97 der Grondwet;
1, 3 en bepaaldelijk 3, § 2, 5, 7 en bepaaldelijk 7, §§ 2 en 3, 9 der wet van 10 Januari 1940 houdende invoering van een
bijzondere belasting op de uitzonderlijke
winsten; 14, § 1, 1°, 15, 21, 25, § 1, 2°, 35
en bepaaldelijk 35, § 2, 52, en bepaaldelijk 52, § 1, alinea 2, en §§ 6 en 7, der wetten betreffende cle inkomstenbelastingen,
samengeschakeld bij koninklijk besluit
van 12 September 1936 ()Jeschikkingen gewijzigd, artikel 21 bij koninklijk besluit
nr 14 del. 3 Juli 1939, artikel 7; artikel 35,
§ 2, bij hetzelfde koninklijk besluit, artikel 12), doordat het bestreden arrest, in.
strijd met de besluiten door eischeres
v66r het hof genomen, beslist heeft, op
grond van redenen cUe volgens llet recllt
verkeerd zijn, dat de mobililinbelasting
betaalcl op 20 October 1939 tot bevrijcling
van de aandeelhouders op een interim dividend van 4.900.000 frank, en deze betaald op 30 :Maart 1940 op 45.000 frank,
zijnde het saldo van het dividend over het
maatschappelijk dienstjaar 1939, noch geheel noch gedeeltelijk dienden teruggegeven, niettegenstaande de uitgekeerde winn' 48, biz. 41. Wat de sommen betreH die verdeeld worden onder of toegekend aan d·e vennooten van een andere vennootschap dan een
vennootschap op aandeelen, bevat artikel 7 van
het besluit van 31 Maart 1942 een andere bepaling.
(1) Zie Pa1·lernentaiTe bescheiden Senaat zittijd 1939-1940, n' 48, biz. 40. vo'or de l~tere
dienstjaren dan het dienstjaar 1940, wordt hei:
toep!l!sselijk st·elsel bepaald door artikels 6
en 7, § 1, van het besluit van 31 Maart 1942.

sten een uitzonclerlijke belasting van
70 p. c. onclergaan hadclen ten gevolge
van het voorschrift der wet van 10 .Tanuari 1940 betreffencle het terug integreeren in de winsten welke in hoofde
van clen rechtspersoon belastbnar zijn; clan
wanneer : n) de uitzonderlijke belasting,
zijncle eene verhoogde bedrijfsbelasting,
door de inrichting zelf van de wet waarbij zij ingevoerd wercl, .het innen van alle
andere belasting -op de inkomsten, waarov
zi.i geheven worclt, uitsluit; b) clat het
« belasting van belasting ll aftrekken voorzien bij artikel 52 cler samengescllakelde
wetten in cnsu. van toepassing was bij gebrek aun uitdrnkkelijke afwijking van becloelde wetsbepaling in de wet van 10 J anuari 1940, en met het oog op het feit dat
cle uitgekeercle uitzonderlijke winsten, g~
reserveerde en reeds getakseercle winsten
uitmaakten; c) dat, in ondergeschikte
orcle, in de thesis zelf van het arrest, cle
mobiW~nbelasting in geen geval dat gecleelte der nitzonderlijke winsten kon treffen dnt 70 p. c. nitzonderlijke belasting
uitmaakt d. i. het bedrag zelf van deze belasting clt'welke ·in casu, en door de fictie
van de wet, geacht wordt bij voorrang 011
de belastbare winsten te worden gelleven:
Overwegende dat het middel in zijn
eerste ondercleel staande houdt dat daar .
de bij de wet del. 10 Januari 1940' ingevoerde bijzondere en tijdelijke belasting
een verzwaarcle bedrijfsbelasting is, zij
de inning uitsluit van alle andere directe
belasting op de inkomsten die zij treft, en,
namelijk, wanneer de belastingschulclige
een naamlooze vennootschap is, de inning
van cle mobilientaxe op de uitzonderlijke
winsten toegekend of betaalbaar gesteld
overeenkomstig artikel 21 van de bij het
beslnit van 12 Septt'mber 1936 samengeschakelde wetten;
Overwegende clat de wetgever het karaider en de uitwerksels bepaald lleeft
van de belasting welke hij door ·de wet
van 10 Januari .1940 invoercle;
Dat de inning van de bijzondere en tijdelijke belasting (art. 1), gelegd ov de nitzonderlijke winsten welke hetzij gemaakt
worden in nijverheids-, handels- of landbouwbedrijven, hetzij voortkomen nit zekere winstgevende bezigheden; luidt'nR
artikel 7, § 2, zooals het voor het clienstjaar 1940 in werking was, gezegcle winsten
slechts vrijstelt van de beclrijfsbelasting,
van de nationale crisiE<belasting en van de
aanvullende personeele belasting in hoofcle
van clenzelfden belastingsclluldige;
Dat geen wetsbepaling de uitzonclerlijke
winsten van een vennootsclm]1 op aancleelen van de mobilientaxe vrijstelt :wanneer
deze laatste gevestigd is overeenkomstig
de samengeschakelcle wetten betreffencle
de inkomstenbelastingen;
Dat het micldel in zijn eerste onderdeel
in rechte niet opgaat;

-52O'verwegencle clat, volgens het tweede
onclercleel van het micldel, het beclrag van
de bijzomlere en tijc1elijke belasting, door
een naamlooze vennootschap op cle uitzonderlijke winsten gekweten, ten minste
bij toepassing van artikel 52, § 1, alinea 2,
der op 12 September 1936 samengeschakelcle wetten -moet afgetrokken worclen
nm het beclrag van de mobilH~ntaxe die
weg·ens cle toekenning of betaalbaarstelling van clezelfde inkomsten verschulcligd
is; dat tleze, inderrlaacl, krachtens de wet
van 10 J anuari 1940, gereserveerde en, in
lwofde van de vennootschap, reecls belaste
inkomst<~n zijn en clat, in strijd met wat
het arre;;;t bcslist, cle wet van 10 J anuari
1940 de toepassing van het lliervoren aangeduid artikel 52 hoegenaamcl niet gewijz.igc1 heeft;
Overwegencle dat artikel 52, § 1, alinea 2, nm cle samengeschakelc1e wetten betreffemle de inkomstenbelastingen bepaalt
rlat «van llet beclrag der ceclulaire belastingen cle rechtstreeksche belastingen en
de opcentimes worden afgetrokken welke
de maatschappijen met rechtspersoonlijklleid naar rato van gereserveercle winsten,
welke verdeelcl of uitgekeercl werden,
reeds gekweten llebben ll ;
Dat deze bepaling, nader toegelicht door
§ 7 van voormeld artikel, .tot cloel heeft
tlezelfc1e fisc ale las ten te leggen op de
winsten van een vennootschap op aandeelen, clie onmiclclellijk aan cle aandeelhourlers worden uitgekeercl en op lle winsten
rlie slechts uitgekeerd worden naclat ze
door -de vennootschap gereserveercl werclen ;
Overweg·encle dat het bestreclen arrest
beslist tlat cle wet van 10 ,Januari 1940,
buiten lle bij haar artikel 7, § 2; voorziene
vrijstelling van belastin~, alle toepassing
van artikel 52 cler samengeschakelde wetten ov cle door de bijzonclere belasting getroi'fen inkomsten uitsluit;
Overw<~g·encle cla t die beslissing artikel 6
van lle wet clc1. 10 .Januari 1940 miskent,
luidens welk de bijzondere belasting in
vermindering kan gebracht worden « overeenkomstig de mciclaliteiten clie gelclen
voor de rechtstreeksche belastingen Jl,
cloch enkel << in de rna te van het quo tum
flat, in de bijzonclere belasting, fictief
overeenstemt met het bedrag cler rechtRtreeksche belastingen, waarann, krachtens artikel 7, § 2, het uitzonclerlijke gerleelte van cle winsten worclt onttrokken JJ;
Dat er :\lclus, in geval van toekenniug
of van betaalbaarstelling ller uitzonclerlijke wiusteu van ppn namnlooze v<~nnoot
Rcllap, wim:ten getroffen door de bijzon-'
tlere belasting en beschouwcl als gereserveercl door artikelen 3 en 5, van het beclrag
cler mobilientaxe het beclrag dient afgetrokken van de gewone rechfstreeksche
belastingen clie in artikel 7, § 2, opge-

somcl worden en cUe kraclltens cle o;amengeschakelcle wetten, cle gereserveerde
winsten in hoofde van de vennootschap
treffen·;
Overwegencle eiuclelijk dat de wijzigingen door artikelen 6 en 7, § 1, van het
besluit clcl. 31 Maart 1942 gebracht aan de
lliervoren aangecluicle artikelen _6 en 7,
§ 2, cler wet van 10 Januari 1940, voor het
onderzoek van de voorziening van belang
ontbloot zijn, vermits ze, onder voorbehoud van § B van artikel 9 van gezegd
besluit, puragraaf die aan de zaak vreemcl
is, voor cle eerste maal slechts van toepassing zijn op cle aanslagen van het clienstjaar 1941 (art. 9, § 1, litt. 11, van het besluit del. 31 Maurt 1942) ;
·
Overwegencle clat uit clie beschouwingen
blijkt dat het tweecle ondercleel van het
miclclel gegrond is voor zoover het aan het
arrest verwijt te hebben beslist clat de
wet van 10 Januari 1940, voor cle a,anslagen van het clienstjaar 1940, alle toe]mssing uitsluit van artikel 52, § 1, alinea 2,
cler samengeschakelcle wetten betreffencle
de inkomstenbelastingen op cle mobilientaxe verschultligd wegens de toekenning
of cle betaalbaarstelling, door Pf'n naamlooze vennootschap, van uitzonderlijke
winsten clie door de bijzonclere en tijclelijke be lasting· getroffen werden;
En overwegencle clat de behancleling van
llet tweecle onclercleel van het micldel wegens cle hierna uitgesproken verbreking
haar belang verliest;
Om clie reclenen, verbreekt het bestreden
arrest; beveelt dat onderha vig arrest zal
overgescllreven worden op cle registers
van het Hof van beroep te Brussel en clat
melding er van zal gemaakt worclen op
rlen kant van de vernietigcle beslissing ;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Gent ; kosten ten laste van den Staat.
4 Februari 1946. - 28 lmmer. - T'001'zitter, H. Fauquel, raaclsheer waarnemencl
voorzitter. - TTm·slaggeve1·, H. Fontaine.
Gelljlcl.!i.iclemle conclu.sie, H. Haoul
Hayoit de Termicmnt, eerHte advucaatgeneraal. - Ple'iters, HH. de Mey (1•:m cle
Balie bij het Hof van beroep te Brnssel)
en Van LeynReele.
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1° OPFJNBARE ORDE.- AREEIDSONGEI'ALLEN.- \VET'l'ELIJKE REGELEN DETREFFENDE DE
BEPALING VAN DE VERGOEDINGEN . . ______ BEPALING

VAN OPENBARE ORDE.
2° ARBEIDSONGEVALLFJN. - BASISLOON. - 0NWETTELI.JKHEID YAN ALLE REGELI~·m DIE VAN DE DOOR DE "\VET YAS'l'GELEGDE
REGELEN AF"TIJK'l'.

1 o De cloo·r (le wet V(tstgelegcle ·regelen

011

cle ve'I'{JOC(z.imy van de sch(ule uit wrbe·iclsonyevnllen voo?·tspnl!itencle, namelijk ten eiml e het be(l?'ag (le1· veTgoe-
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din{len te bepalen, waarop de slctchtojJ'ers van de1·geHjlce on[levallen 1·echt
hebben, z·ijn van openba1·e o1·de.
2° Enkel het loon, dat ove1·eenlcomsU[I de
rloor cle wet vctst{lele[lde ?'e[lelen be?·ekencl wonlt, lean tot bcts·is clienen van
de bepal-in[l van de ver[loeclin{len cUe aan
11 et slachtojfer van een arbeiclson[leval
1Jerscl!uldirJcl zijn. (Artikel 6 van de op
~8
September 1931 samengeschakelde
wetten.)

(N.Y.

<< LES PATRONS Rf:UNIS ll, T.

GONRY, J.)

ARBES'l'.

HE'I' HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 15 December 1948 door de
Hechtbank van eersten aanleg. te Neufcllateau, zetelende in graarl van lwoger
beroep, gewezen;
Over llet eerste middel, scllending van
artikel 6 van het koninklijk besluit del.
28 September 1931 tot samenordening der
wet dd. 24 December 1903 en der wijzigende wetten op de vergoecling der schnde
voortspruitende uit de nrbeidsongevallen,
en van artikel 97 der Grondwet :
Overwegende dat uit de stukken van de
rechtspleging blijkt dat Gonry, leerjong·en, minderjarige, slachtoffer is geweest
van een arbeidsongeval waaruit een gecleeltelijke voortdurende ongesclliktheicl
tot werk€m is ontstaan;
Overwegende dat de regelen van openbare orde vastgelegd door de wetten op de
Yergoeding der schade voortspruitende uit
de arbeiclsongevallen, namelijk ten einde
het bedrag der verg·oedingen te bepalen
waarop de slachtoffers van dergelijke
ongevallen recllt hebben, verplichtend zijn
voor den rechter die zich er niet kan nan
onttrekken~ onder geen enkel voorwendsel
yan billijkneid of van geschiktheid;
Overwegentle dat artikel 6, alinea 8, van
de op 28 September 1931 samengeordende
wetten, betreffende de leerjongens, beschikt dat indieh het ongeval een voortclurencle ongeschiktheid veroorzaakt, de
vergoecling alsdan berekend wordt naar
het werkelijk loon toegekencl gedurende
bet jaar dat het ongeval voorafging, of,
indien clit loon lager is dan llet gemiddeld
loon van de andere meenlerjnrige en vnlide arbeiden'1 in hetzelfde beroep, naar
clit laatste gemiddeld loon vastgesteld
overeenkomstig de bepalingen van gezegd
artikel 6;
Overwegende clat daaruit volgt dat het
bestreden vonnis, door het loon van Gonry
willekeurig en zonder nauwkeurigheicl op
7 tot 10 frank per uur te bepalen << gezien
de huidige voorwnarden van het leven ll,
zonder rekening te houden met de door
de wet opgelegde regelen, artikel 6 van de
samengeschnkelde wetten, in het middel
aangeduid, geschonden heeft;

.Over llet tweecle miclclel, schending van
artikel 97 der Grondwet :
Overwegende clat nit de conclus'ies, v66r
de rechtbank in hooger beroep door aanlegster genomen, blijkt dat deze laatste er
de beschouwingen bestrijdt welke'door den
eersten rechter gemaakt werclen om het
beclrag van de voortclurende ongeschiktheicl tot werken vari verweerder op 35 t. h.
te brengen in cle plaats van op 25 t. h.
aungenomen door den cleskundige; dat zij,
in bijkomencle orcle, vroeg clat een aanvnllencl verslag zon bevolen worden om aan
den deskundige toe te Iaten te zeggen en
te bepalen clat hij rekening gehouden had
met den factor « ambncht Jl, en in welke
maat, nlsook met de « door den eersten
recllter dienaangaande aangellaalde bijzonderheden ll ;
Overwegencle clat llet bestreclen vonnis,
door die conclusies niet te beantwoonlen
en door zicll te beperken bij de verklaring
(< dat het vonnis waartegen hooger beroep
client bekrachtigt ll, niet wettelijk gemotiveercl is en, bijgevolg, artikel 97 der
Grondwet schenclt;
Om die reclenen, verbreekt het bestreclen
vonnis; beveelt dat onderhavig arrest zitl
overgeschreven worden op de registers
Ymi de Rechtbank van eersten aanleg te
Neufchftteau en clat melding er van zal gemaakt worden op den kant van de vernietigde beslissing; veroorcleelt verweercler
tot de kosten ; verwijst de zaak naar de
Rechtbank van eersten aanleg te Aarlen,
zetelende in graad vnn hooger beroep.
7 Februari 1946. - 1e kmner. - Yoorzitter, H. Soenens, voorzitter. - l'e?·sla.,q[lever, H. Lambinet. GeU.ikl·u.iclencle
concl'ltsie, H. Roger .Janssens de Bistlloven, advocaat-genernal. - Pleiter, H. Van
Leynseele.
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LEENING. -

0N'l'LEENER VEHAN'l'WOORDELIJK YOOR HET VEHLIES VAN DE· GELEENDE
ZAAK. VEHHOOGING ·VAN DE SCHADE VAN
DEN ONTLEENER BI,J GEBREK AAN WEDERBELEGGING BINNEN EEN NORMALEN TERMI.TN. VERTRAGING NIET AAN DEN LEENER TOEREKENBAAR. VERPLIOHTING VAN DEN ONTLEENER
Dl'l' GEDEELTE VAN DE SCHADE TE HERSTELLEN.

Wannem· cle ontleener 1JB1'Ctntwoonlelij7c
'is voo•J' het verlies van cle {leleencle zaa.Jc,
strekt zijn verJJlichtin[l, cle door clen
leene·r [leleclen schacle te herstellen, zich
nit tot fle ve1·hoo[!·in.IJ van cle schacle, clie
71/ierwit voortspnt'it, flnt cle leene1· [!Ben
wefle·rbele{l{lin[l binnen een normalen te1·mifn f!Crlaa.n hee.ft, tenzij cleze verhoo,qin{f vnn de schacle het ,qevol{l zo1t zi.j11
'lxtn een cloo·r cleu leener bC[I(f;ne fo·nt

(Bnrgerlijk '\<Vetboek, art. 1R80 en 1R8l.)

]·:·.~·:·

54
(LENOY, T. MAROHOT.)
ARREST•

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, pp 6 November 1942 door het Hof
van beroep te IJnik gewezen;
Over het eerste en het derde miclclel :
Het eerste, schending van artikelen i880,
1881, 1142, 1149 en 1151 van het Burgerlijk Wethoek;
Het clerde, schending van artikelen 1880,
1881, 1142, 1149 en 1151 van het Burgt>rlijk Wetboek :
·
Overwegt>nde dat het arrest, eerst en
vooral, beslist clat verweerder verplicht is
aanlegger volkomen schadeloos te· stellen
voor het nncleel dat deze ondergaan heeftcloor het verlies van den vrachtwagen die
wercl opgeeischt;
·
Overwegende clat clie beslissing nooclzakelijk behelst clat het nadeel, in zijn geheel, aan de claad van verweercler te wijten is, en dnt aanlegger onder geen enkel
oogpunt noel! in geen enkele maat er voor
verantwoorclelijk is.;
Overwegencle, anclerzijcls, dat, opclat de
schacleloosstelling volleclig weze, vereischt
is dat aanlegger, door clie vergoecling en
op het oogenblik waarop ze heni worclt
toegekencl, in den toestnnc1 geplaatst
worcle waarin hij zich zou bevonclen hebben, inclien de opeisching, oorzaak van de
schacle, niet had vlaats gehacl;
Overwegende clat het arrest, om het bedrag te bepalen van de schaclevergoecling
waarop aanlegger recht heeft, nochtans
weigert rekening 'te houclen met de
waarcle welke de opgeeischte vrachtwagen
thans zou gehnd hebben; clat het slechts
de waarde in acht neemt die de vrachtwageu had op den datum van de opeisching, waarcle welke het verhoogt met
15.000 frank ten titel van vergelclende
schaclevergoecling en met 5.000 frank wegens winsten waarvan aanlegger beroofcl
is geweest, omclat, -zegt de rechter, « inclien, om clen prijs van den vrachtwagen
te bepalen, geen rekening mag gehouclen
worden met den huicligen prijs er van, het
uochtans billi.ik is aan aanlegger een vexgelclende sc hadevergoecling toe te kennen
wegens de moeilijkheclen waarin hij, in
de omstanclighe.clen cler zaak, zich bevoncl
om een ancler vrachtwagen te kunnen koopen, en wegens de onvermijclelijk zwaarclere voorwaarclen waarin hij die aankoop, binnen een normalen termijn, had
lmnnen doen; clat alleen clie normale termijn tot weclerbelegging in acht client genomen ... ; clat eveneens wegens berooving
van winsten een vergoecling client toegekencl do ell eli t met inach tneming van een
weclerbelegging binnen een normalen termijn, en tevens rekening houclencle met de
clan heerschencle uitzonclerlijke omstancligheclen >> ;

Overwegencle dat de rechter, door alclns zijn beslissing te motivePren, impliciet
cloch stellig, beslist clat de ongunstige gevolgen voor den aanlegger, voortspruitencle nit het feit clat hij niet in den
(( normalen termijn >> een vrachtwagen
heeft gekocht, geheel door hem moeten
geclragen worden;
_
Overwegencle clat die beoorcleeling in
strijcl is met wat llet arrest zelf beslist
hee:f't door te verklaren clat verweercler
gehonclen is aanlegger volkomen scllacleloos te stellen; clat, anclerzijds, llet arrest
geen enkel omstancliglleicl aanllaalt welke
aanlegger zou kunnen ten laste gelegcl
worden en waaruit zou blijken clat cleze,
door te verzuimen den aankoop van een
nieuwen vrachtwagen binnen den normalen termijn te doen, een font zou llebben
begaan clie voor gevolg had de >whmle,
waarover hij zich beklaagt, te verzwaren;
Overwegencle dat het arrest, bij gebrek
aan dergelijke vaststellingen, niet wettelijk heeft kunnen beslissen clat cle toegekencle schaclevergoeclingen, en cUe, naar
zijn eigen vermelclingen zelf, beneclen de
Rom blijven die thans nooclig is voor den
aankoop van een gelijksoortig voertuig
als cUt waarvan aanlegger beroofcl wercl,
cle volleclige schacleloosstelling uitmaken
van llet door verweercler veroorzaakt uacleel;
Dat het arrest, door al<lus te beslissen,
de in llet miclclel aangecluicle wetsbepalingen geschonden heeft;
Overwegencle flat de bestreclen beslissing van hetzelfcle gebrek is aangetast
waar ze cle vergoecling bepaalt welke ann
aanlegger wegens verlies van win~ten versehulcligd is, doordat ze llierol) Rteunt dat
deze vergoeding client berekeml (( binnen
de perken van een weclerbeleggiug binnen
een normalen termijn >> ;
Dat het derde middel, om de hierboven
vermelde redene:iJ., eveneens moet aangenomen worden;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden arrest; ~eveelt dat onderhavig arrest
zal overgescb'reven worden op de registers
van het Hof van beroep te Luik en clat
melding er van zal gemaakt worden op
den kant van de vernietigcle beslissing ;
veroordeelt verweercler tot de kosten; verwijst de zaak naar het Hof van beroep te
Brussel.
7 Februari 1946. - 1° kamer. - Yoo·r.'i!·itte1·, H. Soenens, voorzitter. - Yerslaggeve1·, H. Fauquel.
Gel-i-:iklu.-iclencle
aonclttsie. H. Roger Janssens de Bisthoven, aclvocaat-generaal. - Ple-iter, H. Velclekens.
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VIDRANTWOORDELIJKHEID BUITEK
OVEREENKOMST ONTSTAAN.

-55VEHA}ITWOORDELI.TKHEID VAN DEN VADER. OF
\'AN DE ' MOEDER. VOOR DE SCHADE YEROORZAAKT DOOR HUN MINDERJARIG KIND llAT BIJ
HEN I:'IWOONT. 0NTVOOGDING." GEEN
YERANTWOORDELI.JKHEID MEER.

Tn ae o-ntvoo{tMng hou.at ae vnaer of ae
moecler op vemnt1AYoo1·delijlc te zijrl; vop1·
de sclwcle vemorzna.kt (loor hun mmlle1·jnrige T.:inaeren £lie bij hen inwonen (1),

(Burg. Wetboek, art, 1384, al. 2.)
(nALCAEN, CELESTE, MIEVIS, HENRI,
T. DEWAAY, RODOLPHE.)
ARREST.

HEll' HOF; Gelet op het bestreden ar-

rest, 011 14 Juli 1945 door !let Hof van
beroep te Brussel op tegenspraak gewezen;
I. Wat de voorziening van Balcaen,
Celeste, betreft :
Over het eenig middel, schencling van
artikelen 1384, 372, 477 van het Burgerlijk
1Vetboek, cloordat het bestreden arrest de
burgerlijke verantwoordelijkheid van de
aanlegster heeft weerhouden en deze heeft
veroorcleeld om het nadeel te llerstellen dat
llaar ontvoogde zoon aan de burgerlijke
partij veroorzaakt had, dan wanneer de
vader en de moeder de verantwoordelijklleicl, welke artikel 1384, alinea 2, van het
Burgerlijk W etboek hun oplegt, zien wegvallen door de ontvoogding van hun kinrleren, ontvoogding die een einde stelt aan
de onderlijke macht :
Overwegende dat, ~uidens artikel 1384,
alinea 2, van het Burgerlijk Wetboek, de
vader, en de moeder na het overlijden van
den man, verantwoordelijk zijn voor de
schade veroorzaakt door hun minderjarige
kinderen die bij hen inwonen; dat alinea 5 van hetzelfde artikel daaraan toevoegt dat die verantwoordelijkheid bestaat behalve wanneer de vader en moeder bewijzen dat zij de flaad, welke tot
cUe verantwoordelijkheid aanleiding geeft,
niet llebben kunnen beletten;
Overwegende dat nit de vergelijking
nm cUe teksten blijkt dat de verimtwoordelijklleid, waarover het gaat, voortvloeit uit de font welke de ouders begaan llebben, en welke de wet vermoedt,
door llnn kind niet te beletten de schadelijke daad te plegen, dan wanneer zij de
mogelijkheid en, bijgevolg, den plicht
lladden het te doen;
Overwegende dat clie verantwoordelijkheicl, door het feit zelf dat ze op een wettelijk vermoeden van font rust, streng
·client ge!nterpreteerd, ·en belleers,cllt en
beperkt is door llet principe dat ze als
(1) Zie de nota, onderteekend Oh. 0., onderaan dit arrest, in Bull. en PAsrc., 1946,
I, 62.

grondslag heeft en waardoor de wetgever
zich heeft latE'n leiden om ze voor te
scllrijven ;
Overwegende dat clit principe en de
perken van zijn toepassingssfeer duide~
lijk werden bepaald in het verslag dat
Bertrand cle Greuille, in het Tribunaat,
ter zitting van 16 Pluviose jaar XII uitbracllt; dat de verslagger aldaar, zonder
dat llij tegengesproken werd, verklaart
dat cle verantwoordelijklleid van de ouders verbonden is aan de macht, aan het
gezag hun door de wet over hun kinderen
toegekencl, aan de plichten welke de wet
hun oplegt betreffende de opvoeding van
hun kinderen, en aan den plicht welke ze
hebben over het gedrag vari hun kinderen
te· waken; dat, echter, clie verantwoordelijkheid ophoudt wanneer de kinderen het
vaclerlijk huis niet bewonen omdat, alclus
de verslaggever met ,naclruk, << daarbuiten,
hun afllankelijklleid minder volstrekt is,
minder rechtstreeksch, en de uitoefceningen de bewaking- h::wst denkbeeldig worclt ll ;
Overwegende dat aldus blijkt, dat, in
cle gedachte van den wetgever, de vader,
of bij zijn gebrek rle moecler, de door hunminderjarig kind veroorzaakte scllade
moeten verantwoorden, precies omclat de
minderjarige volkomen van zijn ouders
afhangt, omda t deze over hem een vo1ledig gezag hebben, welk, met naarstigheid uitgeoefend zooals het behoort, hun
zon toegelaten hebben de schaclelijke daad
te beletten; dat zij, door die daacl niet te
beletten, behalve tegenbewijs, .een font begaan hebben welke hun verantwoordelijklleid doet ontstaan en ze tot de schadeloosstelling er van verplicht;
Overwegende dat het minderjarig- ontvoogd kind, overeenkomstig artikel 477
van het Burg-erlijk Wetboek, van af !let
oogenblik der ontvoogding ophoudt onder
het gezag van· zijn vader en moeder te
staan, zooals blijkt nit artikel 372 van
hetzelfde wetboek;
Dat, zoo de ontvoogcling het kind niet
volkomen vrij en onafhankelijk maakt jegens zijn ouders, ze, het, niettemin, in
een groote maat, aan hun wil, bevelen en
bewaking onttrekt;
Dat de ouders door de wet zelf van hun
gezag ontbloot zijnde, hun niet meer als
font kan aang-ewreven wordenllet feit dat
ze hun gez-ag niet hebben uitgeoefend om
hun kind van de daad af te houclen Welke
ze niet meer bij machte waren hem te
verbieclen;
Overweg-encle, wel is ·waar, dat eventueel
ten laste van de ouders als font zou kunnen weerhouden worden het feit dat ze hun
kind ontijdig of op onvoorzichtige wijze
hebben ontvoogd, font die, zoo ze met de
schade verbonden is door een verband van
oorzaak tot gevolg, hun verantwoorde-
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lijkheid meclebrengt; doch dat het in dat
geval over een persoonlijke en rechtstreeksche font gaat, voorzien bij artikelen 1382 en 1383, waarvan het bewijs op
hem weegt die er zich op beroept, en niet
meer over c1e vermoede font, voortvloeiende nit artikel 1384, ·alinea 2, en
waarover, in de zaak, alleen getwist
wordt;
Overwegencle dat het bestreden arrest,
door nit te spreken zooals het deed, die
princives miskend lleeft en de in het micldel aangec1nide wetsbepalingen gescllonden lleeft;
II. vVat de voorziening van l\11evis,
Heridrik, betreft :
Overwegende dat de aanlegger, als_ bnrgerlijk verantwoorclelijk in cle zaak betrokken niet cloet blijken van cle beteekening- va~1 zijn voorziening aan de partij
tegen welke ze geric:ot is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, wat betreft c1e ten laste van
de aanlegster uitgesproken bnrgerlijke
veroonleelingen; -beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van llet Hof van beroep te
Brussel en clat melding er van zal gemaakt worden op den kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwi_jst
de zaak naar llet Hof van beroe)_J te Lmk;
veroordeelt de burgerlijke partij tot cle
koste11; verwerpt de voorziening van den
aanlegger; veroordeelt den aanlegger tot
de kosten van zijn voorziening.
11 Februari 1946. - 2e kamer. - Vom·zitte-r, H. Fanquel, raadsheer waarnemend
voorzitter. ~ Ve-rslct{/[JeVC1', H. Bail. Ge-l.ikl11-'iclcnclc concl~t-sic, H. Oolarcl, aclvocaat-generaal. - Plcitcrs, HH. Van Leyn-

seele en Resteau.
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AMNESTIE. - BESLUITWET VAN 20 SEPTEM!lER 1945. - VOORZIENING TEGEN EEN
ARTIEST VAN ·V66R HAAR INViTERKINGTREDING.
0N~10GELI,J:If'HEID NA TE GAANJ IN DEN

STAAT VAN DE RECHTSPLEGIN(l, OF DE AMNES'J'IEVOORWAARDEN VEREENIGD ZIJN EN IN
'T BIJZONDER OF BETIOHTE NIET DOOR ARTIKEL 9 VAN DE BESLUITWET VAN DE AMNESTIE
IS UITGESLOTEN. - BESLISSING OVER DE
VOORZIENING ZOliDER REKENING TE HOUDEN
).LET DE

A~lNEBTIE.

W anneer hct ftrLn{fC{fCVen (trl'est v66?' de
tnwerkin.rJtrecUn{f van cle arnnestiebesluitwet van 20 Fie11ternbe?· 1945 [Jevelrl
wenl en cle 'l'e{felmntirJ over{feleacle stnkken van de TechtstJle{f'in[! niet toelnten
'11ft te {fawn of betichte niet cloo-r (t'J'tilcel 9
van cle besl~tit1vet van cle ctntnestie is
-uit{fesloten-, en fliC1tvOl{fens, of alle tot
het belrornen 1!an de arnnestie {festelde
'l:oonvaa;J'(len vereenirJcl z-i.fn, rloet 71 et

hot ~t-itspmnl< over rle voorzie:ninrJ Z011cler te letten op de 1Jetwlin[!en van [feze[fcle 1Jesl-nitwet (1).

(DAWAGNE, l'RANQOIS.)
ARREST.
HET IIOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 October 1945 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over het eenig midclel, schending van
de besluitwet cld. 20 September 1945
waarbij amnestie worclt verleencl voor zekere misclrijven, cloordat het bestreden
arrest den aanlegger veroordeelll lleeft,
clan wanneer, « het vervolgcl misclrijf v66r
11 November 1944 wercl gepleegcl en dus
door cle amnestiewet becloeld is ll :
Overwegencle dat, luiclens artikel 9 vmi
de besluitwet del. 20 September 1945 << van
de amnestie uitgesloten zijn zij die, wegens feiten van v66r cleze besluitwet, yan
rechten werden of zullen worden ontzet
bij toepassing van de artikelen 123se::vies
en l23setJt-ies van het vVetboek van Strafrecht, of werclen of zullen worden vervallen verklaarcl van de rechten voorzien
bij bedoelcl artikel 123se::v•ies ll;
Overwegende dat cle regelmatig overgelegcle stukken welke llet hof kan in acht
nemen niet toelaten te zeggen of cle· bij
artikel 9 voorziene uitsluitingen en vervallenverklaringen in cle zaak van toepassing zijn en, bijgevolg, na te gaan of de
tot het bekomen van de amnestie gestelde
voorwaarclen vereenigd zijn;
Eil · overwegencle dat de substantieele
of op straf- van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en dat de
uitgesproken. veroorcleelingE)n overeenkomstig de wet zijn ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt den aanlegger tot cle
kosten.
11 Februari 1946. - 2• kamer. - VoorzUter. H. Fauquel, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Verslct.rl{Jeve-r, H. Le]lerre.
Gel-ijlcl~ti(lencle conclusie, H. Oolarcl.
advocaat-generaal.

2e
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11 Februari 1946.

AM:NESTIE.' - BESLUI'l'WET VAN 20 SEP'l'EMBER 1945. - NIET TOEPASSELI.JIC OP HE'l'
WANBEDRI.TF ZOOWEL NA ALS VOOR 1 NOVEMBER 1944 GEPLEEGD.
V nlt n·iet oncle1· toepnss-ln[! vnn cle amnesUebeslu.it-wet van 20 Septembe?' 19.}5 het
wnnbeclrijf zoowel nn als v66-r 1 Novembe-r .1944 {fepleegcl.
(1) Sic verbr., 26 November 1945 (A1'J'_
T'e1·bT., 1945, biz. 251; Bull. 'en PAsrc., 1945,
I, 201) en de nota.

57(DEHEZ, ALBERT.)
ARREST.

HEJ'l' HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 12 November 1945 gewezen door
het Hof van beroeiJ te Lnik ;
·
Over het middel, afgeleid hieruit dat de
den aanlegger ten laste gelegde feiten gedekt zijn door de besluitwet jld. 20 September 1945 waarbij amnestie wordt verleend voor zekere misdrijven :
Overwegende da.t · gezegde besluitwet
slechts ::nnnestie verleent voor zekere tusschen 29 Mei 1940 en 1 November 1944 begane misdrijven ;
Overwegencle dat, volgens de vaststellingeil van het bestreden arrest, cle feiten,
clie het voorwerp uitmaken van de eerste
cler betichtingen waaraan aanlegger schuldig wercl verklaard en wegens welke hij
tot een enkele straf veroorcleeld werd, gepleegd werclen vanaf October 1944 tot
16 l\iaart 1945, en de feiten vermeld in de
tweede betichting vanaf December 1944 of
J anuari 1945 tot 16 l\iaart 1945;
Dat geen enkel dezer misdrijven door
de besluitwet del. 20 September 1945 geamnestieercl wordt, vermits het eerste begaan werd zoowel na als v66r 1 November
1944, en clat het tweede geheel gepleegd
werd na dezen laatsten datum;
Dat het midclel clus in feite niet opgaat;
En overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en dat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
.
Om clie redenen, verwerpt de. voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
11 Febrnari 1946. - 2° kamer. - Voo1·.zitter. H. Fauquel, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - Verslurmever, H. Smetrijns.
GeUilcl.ttidende conclus·ie, H. Colard,
advoca;it-generaal.
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A:UNI<:S'l'IE. -'I'E~fBEll 1945. -

BESLT:ITWET VAN 20 SEPNIET TOEPASSELr.JK OP HE'r
~HSDRJ.JF IN ;)fAART 1945 GEPLEEGD.

waarbij amnestie verleencl worclt voor
zekere misdrijven, cloordat de feiten die
aanleiding gegeven hebben tot de veroordeeling door gezegcle amnestie gedekt
zijn :
Overwegencle dat artikel 1 van de besluitwet del. 20 September 1945, in de
voorwaarden welke het bepaalt, slechts
amnestie verleent voor de niisdrijven
welke begaan werden tusschen 29 Mei
1940 en 1 September 1944;
Overwegende dat, het ten laste van aanlegger gelegcl misclrijf gepleegcl geweest
zijnde in Maart 1945, de besluitwet del.
20 Septeniber 1945 in de zaak niet van
toe passing is;
Dat het micldel dus niet kan aangenomen worden ;
En overwegencle clat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefcl en clat de
uitgesprol~:en veroorcleelingen overeenkomstig cle wet zijn ;
Om die redenen, verwerpt cle voorziening; veroorcleelt aanlegger tot cle kosten.
11 Febrnari 1946. --'-- 2e kamer. -

advoeaat-generaal.

2e

ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 November 1945 gewezen door
bet Hof van beroep te Luik;
Over het eenig micldel, schending van
de besluitwet del. 20 September 1945,
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VOOHZIENING IN VEHBHEKING.
VOORZlENING TEGEN EEN ARHEST .\'A:N HET
HOB' VAN BEHOEP UITSPRAAK DOENDE OVER HE'l'
HOOGER BEROEP TEGEN EEN, BESLISSING VAN
Dl'N TUOH'l'RAAD VAN DE ciRDJc DER· ADYOOATEN .
HEOH'l'SVORMEN VOORGESOHRE\'EN YOOR DE
BURGERLIJKE ZAKEN.

Is n'iet ontvnnlcelijk cle voo1·z·ienin.17, welke
i·ngecliend is overeenlcomsti.g lle ·re.17elen
ei.17en na.n 8tr(Lfzaken, te.17en een un·est
1!Cln het hof van 1Jeroep dut u:itf!pmalc
cloet ove1· het hoo(!er be·roep te.17en een
IJeslissi'/1.11 van den fo!tcht1·acul vun de
onle de1· uclvocaten; cle nu te leven
1'Cchtsvormen Z'ijn cleze voor.IJesclweven
in bu.rrterU.ike zalwn (1).

Fnlt niet o11rle1· toez1ass111.11 vun de amnesti,cbesluitwet vun 20 September 1945,
lzet misclrijf in JJI aart 1945 .IJCplee.llcl.
(MERTENNE: RENE.)

Fom·-

.<!'itter. H. Fauquel, raaclsheer waarnemencl
voorzitter. - Ve1·sla.IJ.IJCVe1·, H. Leperre.
GeUjkltt:idende cmwlusie, H. Colarcl,

(VAN DER BORGHT.)
ARRES1'.

RET HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 17 October 1!145 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel, eerste
kamer;
(1) Zie o.m. verbr., 28 Maart 1938 (A,·r.
Ye,·b,.., 1938, blz. 71; Bull. en PASIC., 1938, I,
117)
0
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Overwegencle clat die beslissing uitspraak cloet over het hooger beroep tegen
een beslissing van den Tuchtraacl van cle
Orcle cler aclvocaten bij clat hof;
Overwegencle clat de aanlegger, om zich
te voorzien, zich gedragen heeft naar de
regelen eigen aan strafzaken, clan wanneer alleen cle in burgerlijke zaken voorgeschreven regelen mochten gevolgd worden, gezien clen aarcl van cle reclitsmacht
waarvan cle bestreden beslissing uifgaa t;
Om clie recl<men, verwerpt de voorziening ; veroorcleelt den aanlegger tot de
kosten.

cle eerste kamer van het Hof van beroev
te Brussel, uit.o;;prm1k floende op het lwoger
beroep door clen aanlegger ingesteld tegen cle beslissing van clen 'l'nchtraacl nm
de Balie te Antwer11en cld. 3 .Januari 1tl45,
waarbij te zijnen laste cle schrapping van
de lijst cler aclvocaten wercl uitgesproken;
Over het eerste micldel, schencling van
artikel 97 cler Grondwet en van de rechten der vercleflig·ing :
Overwegencle clat cle brief del. 26 October 1945, waarop het middel steunt, in clen
bunclel niet voorkomt en clat nit geen
enkel stuk cler rechtspleging blijkt clat
de aanlegger gevraagcl heeft clat cle ge11 Februari 1946. - 2e kamer. - Voortuige, waarvan sprank,. door clen rechter
zitte1·, H. Fauquel, raaclsheer waarnemencl
zou gehoorcl worden;
voorzitter. - Ve1·slagge·ver, H. Vitry. Dat het miclclel in feite mist;
Gelijlclu·iflenile conclus·ie, H. Oolarcl, aclOver het tweecle micldel, schencling van
yocaat-generaal.
artikel 97 cler Gronclwet :
Overwegencle clat cle aanlegg·er, nopenr>
deze beschulcliging, tot zijn verdecliging
inriep clat, wanneer zijn cliente hem be2" KAMER. II Februari 1946.
zoek bracht om inlichtingen te verschaffen
over de zaak van echtscheicling waarmede
1° l\HDDELEN 'rO'l' VI<JRBREKING.
hem gelast had, zij clikwijls vergezelcl
'l'UCHTZAKEN. - fi'IIDDEL AANVOEREND DAT zij
was van haar moecler, eemnaal van haar
EEN VRAAG TOT HET ONDERHOOREN VAN GETUI- vader,
deze l;.tatsten, aan wie hij
GEN NIET WERD REANTWOORD. - BL:NDEL volgens endeclat
betichting het beroepsgeheim
'WAAHUIT HE1' BESTAAN YAN DERGELIJKE
heeft, bijgevolg op cle hoogte
VRAAG NIET BLl-JKT. - fi1IDDEL MIST IN verraclen
waren van de feiten hun dochter ten laste
FEITE.
gelegcl door haar man;
2° ADVOOAA'l'.
BEROEPSGEHEIM.
Overwegencle cla t het bestreclen arrest
SCHENDI!W. - BEGRlP.
op clie bewering antwoorclt << clat het vaststaat dnt appellant ten onrechte ann cle
10 M·ist in feite het miililel fHLnvoemncl
ouclers D. een reeks feiten heeft bekend
flat ·in tnchtzalcen de 1'echte•Ji fler •vergemaalrt clie concreet waren en een schanflefl(rti'l1(! wenlen geschonflen doonlnt een
clig karakter haclclen, feiten clie, voor het
v·rnag tot het onflerhoo1·en vnn getwi(!ell,
meerencleel, slechts te zijner kennis waren
ueflrwn ·in een brief, n·iet wenl beantgekomen bij de onthulling door een cler~voonl aoo·r fle 7Jest·reflen 7Jesz.issi.n{f, cla.n
den persoon ... , clat cle stukken cler rechtswanneer fz.ie 1J1•ief 1viet voorkomt in den
vleging betreffende clen eisch tot echt7wndel ·en het 11U geen enkel stttk fle1·
;;cheicling, v66r het hof overgelegcl, niet
1'eChtS1>le{fing IJUjlct rlnt fle1'{fez.i:i/ce V'I'(W{f
bewijzen dat cle nauwkeurig· bepaalde en
We'l'd [Jedf£(Ln (1).
2° De schenflinu vnn het beroepsueheim den appellant verweten onthullingen het
vdorwerp zouclen geweest zijn van. conwonlt 01J 7Jinrlenfle w·ijze vnstuestelil
clusies of van verzoek tot getuigenverhoor
flooi· het n·rrest dnt aanstipt flat een
van clen genaamclen B. tij dens zijn a a nleg
do01· rle venveerster in een eisch tot
tot echtscheicling '' ;
echtsche·iilin{f ann{festelcle aflvocaat zeOverwegencle clat het arrest alclus, op
ke·re ftan z·ijn cliente toe[fesclweven fBiten met een schandi{f kctrnkte1· heeft
binclencle wijze en zonder clubbelzinnigheicl, vaststelt clat de onthullingen, door
onthttlfl awn han1· omle-rs, feiten fl·ie hem
ter ·lcenni.s wa·ren [!ekornen floor de me<len aanlegger aan clen vader en cle moedefleeUn{f van een cle·nlen persoon en d·ie · tler van zijn cliente geclaan, feiten betrofvreemcl z·ijn nan fle ·in fle pmcecltwe futnfen vreemcl nan cle verwijten welke haar
[fehrwlfle [!rieven.
door haar man werclen toegestuurd;
Dat de rechter alclus, het hem voorge(DE D<IUYNCK.)
legcl stelsel van verdecliging· op gepaste
wijze beantwoorcl heeft;
ARREST.
Dat het miclclel dus in feite niet ·opgaa t;
Om clie redenen, verwerpt de voorzieHET HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, ov 31 October 1945 gewezen cloor ning; veroordeelt den aanlegger tot de
kosten.
(1) Zie

verbr.,

27

November

T' e>·b1·., 1945, blz. '16; B"ll. en

I, 54).

1944
PASIC.,

(A1·r.
1945,

11 Februari 1946. - 2" kamer. - VoorzUte1', H. Fauquel, raaclsheer waarnemencl
voorzitter. - Verslnrf{fever, H. Vitry. -
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Gelijlcl·niclende conclnsie, H. Colard, ad-

vocaat-generaal.
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EINDE YAN DEN OORLOGSTIJD.

De

oorloqsUjcl, aangevanyen den day van
rle mobilisati6 van h6t 16.(/61', 6indigt
s/.6chts OlJ den bij koninlclijlc b6slttU b6panhlen rlng voor h6t tentgb1'6ng6n va1t
het 16(16'1' otJ voet 1J(tn m·eae. (Wet van

15 .Juni 1899, art. 58.)
(PROOUREUR DES KONINGS TE DINANT,
T. RODBERG.)
ARREST.
BET HOF; ~ Gelet op het bestreden
vonnis. op 29 October 1945 gewezen door
de Coi·rectioneele Reehtbank te Dinant,
uitspraak, doende in graad van hooger beroep;
Over het middel, schending van artikel 154 van het Boschwetboek, aangevuld
door artikel 1 van het besluit van 5 Ocbober 1942, en van artikel 58 van de wet
del. 15 .Juni 1899 :
Overwegende dat verweerder veroortleeld werd tot een geldboete omdat hij,
te Senzeilles, in J uni 1945, artikel 154 van
het Boschwetboek overtreden had;
Overwegende dat, luidens die bepaling,
het den rechter vrijstaat den misdrijfpleger een gevangenisstraf op te leggen;
Doell overwegende dat het besluit van
5 October 1942, dien tekst aanvullende, beschikt dat « gedurende den duur van den
oorlogstijd, gevangenisstraf en boete
steeds znllen gecumuleerd worden; de
duur van de gevangenisstraf in dit geval
niet lager mag zijn dan vijftien dagen ll ;
Overwegencle dat bet vonnis beslist dat
die aanvullende en gebiedencle bepaling
in de znak niet k:m toegepnst worden omdat de bewezen gebleven feiten << nie~ geduremle den oOI·log bebben plaats gehad ll;
Overwegende dnt die beslissing bet gevolg is van een verkeerde interpretatie
van artikel 58 van de wet ,del. 15 Juni 1899
en clit artikel schendt;
Dat, inderdaad, volgens dezen tekst, de
oorlogstijd aanvangt den dag van de mobilisatie van het leger, en slechts eindigt
op den dag, bi.i koninklijk beslnit bepaald
voor bet terugbrengen van bet leger op
voet van vrede;
Overwegende dat in Juni 1945, datum
van het feit, geen koninklijk besluit met
dat voorwerp afgekondigd was geweest;
rlat de toepassing van het beslnit van
5 October 1942, zicb dus in de zaak opdrong;

1

Dat de rechter, door nit te spreken zooals hij deed. de in het middel anngednide
wetsbepalingen geschonden beeft;
Overwegende dat de verbreking van de
op de publieke vordering gewezen beslissing de vernietiging medebrengt van de
op de burgerlijke vordering gewezen beslissing ;
.
.
Om <lie redenen, verbreekt bet bestreden vonnis ; beveelt cla t onderha vig arr~st
zal overgeschreven worden op de registers van de Rechtbank van eersten aanleg
te Dinant en dat melding er van zal gemaakt worden op den kant van het ver'
nietigd vonnis; veroordeelt verweerder tot
de kosten; verwijst de zaak naar de Cot~
rectioneele Hechtb::mk te N amen, zetelende
in grand van booger beroep.
11 Februari 1946. - 2" kamer. - Vom·H. Fauquel, raadsbeer waarnemencl
voorzitter. ~ Verslnooeve1·, H. Leperre.
-·- GeUjkluiclenrle conclusie, H. Colard,
acl vocnat -generaaL
.~:itter,

2'
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l\HDDELEN 'l'OT VERBREKING.
JVliDDEL AANVOEREND DAT DE FElTEN VAN DE
TELASTLEGGING GEEN VOORTDUREND DOCH EEN

OOGENBLIKKELIJK MISDRIJF UITMAKEN. l\1IDDEL DAT NIET UITLEGT WAARIN DE BEWEERDE VERGISSING HE'l' BESTREDEN ARREST
IIEEF'f ONWETTELIJK GEMAAK'l'.
Is, bij ontstentenis van nauwkem·iyheid,
niet ontvanlcelij Tc het mirldel rlnt aanvoe·rt clnt het ten laste vnn cl6n annl6,qye'r weerhourlen misdrijf, niet een voort(lurend, maa1· een oogenblilclcelijlc misrlT'ijf ·is en dat niet uitleot wanrin rle beweerrle ve1·gissiny h6t bestrerlen arrest
heett onwetteUjlc [Jemankt (1). ·

(ANTOINE.)
ARREST.
HE'l' · HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, op .26 November 1945 door het Hof
van beroep te Lnik gewezen;
Over het miclclel, bieruit afgeleicl clat de
feiten van cle betichting geen voortdurend
doch een oogenblikkelijk misdrijf uitmaken :
Overwegeucle dat de aanlegger niet nitlegt wParin de beweerde vergissing van
het Ho:i' van beroep te Luik, betreffende
het oogenblikkelijk of voortclurencl karakter van de hem ten laste gelegcle misdrij(1) Vaste rechtspraak. Zie o.m. verbr., 8 November 1943 en 17 Januari 1944 (Bull. en
PASIC., 1944, I, 40 en 156).

-60ven, het bestreclen arrest onwettelijk
heeft kunnen maken; clat het miclclel, zooals het is opgesteld, clus nauwkeurigheid
mist en niet ontvankeiijk moet verklaard
worden;
En overwegemle dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
uitgesproken veroorcleelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Om dit- redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
11 Februari 1946. - 2e kamer. - Voo1··
z-itte·r, H. Fauquel, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslnygeve1·, H. Smetrijns.
GeUjkl·uiclenrle conclnsie, H. Colard,
advocaat-generaal.
·
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1°

INKO~VIS'l'EJNBELASTINGEJN. NAVORDElUNG YAN BELASTINGEN OYER EEN ·AFGESOMMEN IN DE BALANS
SLOTEN DIENSTJAAR. INGESCHREVEN ALS BEDRI.JD'SLAS1'EN DAN WANNEER ZI,T UI'l'ZONDERLI.TKE ,WINSTEN UITMAKEN DIE 'VERDEN Ul'J'GEKEERD AAN DE YENNOOTEN. NAVORDERlNG GEHECH'l'YAARDlGD.

2°

INKOMSTFJNBELASTINGEJN. BEDRIJFSBELASTING.
EALANS
OVER
EEN
TIJDPERK VAN YI.JFTIEN MAANDEN. BELASTING GE\'ESTIGD OVEREJcNKOMSTIG DE BALANS.
GEEN SCHENDING \'AN HE'l' BEGINSEL YAN
DEN JAARLI.JKSCHEN AANSLAG.

3o

MIDDELEJN TO'l' VERBREJKING. FISCALE ZAKEi'i. 1\'IIDDEL DA'l' ONDUlDELI.JK
IS. VERWERPING.

4°

MIDDEJLEJN TO'l' VERBHEKING: FISCALE ZAKEN. i\1JDDEL GESTEUND OP FEJ'l'ELIJKE GEGEVENS. ]\'fiST IN FEITE.

1° De navorcler-i-11{/ van belastingen over
een afrtesloten rUenstjaar ·is wetteUjl,,
yerechtwrnrcz.irtcl ·wnnneer het nrrest
vnststeU cla.t de sommen, ·inrJCsCh1·even
in de balwns a.ls beclrijfslasten,. ~t'itzon.
clerUjke -winsten ·witmaken cUe wenlen
wityekeenl cum de vennooten. (Wetten

betreffende de inkomstenbelastingen, samengescllakeld bij koninklijk besluit
van 12 September 1936, art. 74.)
2° Dcuw de wins ten slechts nan cle becl·l"i.ifsbelast-iny
knnnen
oncle1·wo1·pen
worden wnnneer zlj in cle balans te
'VOo1·schijn t·reflen, wonlt het yro?ulbeyinsel van aen jacwUjkschen awnslay
niet [teschonclen cloo·r een belnst-in{f die
yevest-irtfl ·is o·vereenkomst(q een bnlnns
over een befll"ijvi{fheicl vnn vijftien
mctwnclen. (Wetten betreffende de in-

komstenbelastingen, samengeschakeld bij
koninklijk besluit van 12 September
1936, art. 35, § 1.)

3° H et hof yeett aeen ncht op een m·icliZe/.
waarvnn, bij aeb1·eTc a.an cl1t.iflelijk7wicl,
het 01Ult31'ZOek n·iet 1nO{felij k is (1).
4° Jl!Iist ·in feite het m'iclclel yestemul op
feUeUj Tee {fertwvens clie op binclencle
w-ijze werden beoonleelcl cloor de best1Wleu besliss'i-11{1.

IN

(N., V. ,<<SAINT-NICOLAS Jj)XTENSION ll
VEREFli'ENING, 'f. BEHEER YAN FINANCIEN.)
ARHEHT.

HET HOF; - Gelet op <le voorzieniug,
gericllt tegen het arrest, gevelcl door het
Hof van be110e11 te Brussel, ne kamer, op
lO- Jnni 194~;
Over het eerste micldel tot verbreking,
Rchemling van artikelen 97 cler Gronclwet;
2 van de wet van 15 Mei 1846 op cle boeklloucling van den Staat; 5 cler wet van
9 April 1935 op cle rijksmiclclelenbegrooting; 53, § 1, 54, § 1, 55, 74 cler wetten op
lle belnstingen op het inkomen, samengeschakelcl bij koninklijk besluit van
l2 September 1936; 3 van het koninklijk
besiuit van 30 Augustus 1920; 9 van het
lwninklijk besluit van 13 J anuari 1933 betreffende de nationale crisisbijclrage,
cloorclat !let bestreclen nrrest om het middel te verwerpen van vervallenzijn door
verjaring· van cle betwiste aanslagen, gevestigcl door het kohier op 30 December
1936 door navorclering van rechten over <le
fisc ale clienstj aren 1934 en 1935 onder
artikels 43, 44 en 45, na vastgestelcl- te
hebben, zoncler andere opmerkiug betrPffencle eene welkclanige onjuistheid in clen
vorm, de gegevens en cijfers van cle <lool:-aanlegster in verbreking neclergelegcle
aangiften, clat cle beclragen cler toekenningen aan U. F. E. T. ingeschreven wnren
eenerzij cls onder de rubriek « Sch nltleischers Jl en anderzijcls onder cle specinle
benaming « Participation· Union FinancH~re et 'l'errienne ll overgenomen · in de
balansen en winst- en verliesrekeningen
bij cle aangifte gevoegcl ll, en clit buiten
elke ·opmerking van het beheer cler bplastingen op clit punt, zich bepaalt met te
verklaren clat de eenvouclige beoorcleeling
<loor den ·controleur over het karakter van
winst en niet van beclrijfslnsten, nan gezegcle toekenningen te geven, volstoml om
fle aangiften onjuist en onvolleclig te maken en alclus cle bijzondere termijn te
cloen aanvangen toegekencl cloor artikel 74
nm de samengescllakelcle wetten betreffencle cle belasting op het inkomen, zonder overigens te clien opzichte aan te cluiclen of clergelijke beoorcleeliug al clan niet
gereclltvaarcligcl was, clan wnnneer de
(1) Vaste rechtspraak. Zie a.m. verbr., 8 November 1943 en 17 J anuari 19·k1 (!lull. en
PASIC., 1944, I, 40 en 156).
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-61maatschappij-aangeefster nauwkeurige in-·
lichtingen gegeven had overeenkomstig de
voo.rschriften van artikel 54, § 1, van de
voormelde samengeschakelde wetten, en
artikel 3 van het koninklijk besluit van
30 Augustus 1920, nauwkeurig en regelma-_
tig het bedrag van hnar inkomsten en bedrijfslasten anngegeven had met bijvo_eging van de balansen en winst- en verliesrekening; dat zij a an den controleur als
antwoord op cliens vragenlijst op 11 Februari en 1 _Maart nauwkeurige inlichtingen verstrekt had nopens den aard en den
oorsprong cler betwiste toekenningen; dat
door de aangifte, en daarna in iecler geval
door de verstrekte inlichtingen en de mededeeling van de overeenkomst van 11 October 1932 welke de betwiste toekenningen
bepaalt - inliclltingen en medecleelingen
welke plaats gevonden hebben binnen den
gewonen term~jn voor het vestigen van
den aanslag - het beheer der belastingen
in het bezit was van alle nooclige gegevens
voor het vestigen van den aanslag ; dat
ten andere geen enkele welkdanige inlicll.
ting of gebeurtenis, medegedeeld of in het
bezit gekomen na het verstrijken van clien
termijn, de gegevens noodig tot het beoordeelen hebben komen wijzigen of aanvullen
(Brussel, 25 J:uni 1941, Journ. pmt. D1·.
fisc., 1941, p. 207) ; clat alclus het laattijdig
inkohieren der belasting, na het verstrijken vaii den gewonen termijn, uitsluitend
te wijten is aan het beheer der belastingen;
Dat, bij llet verwerpeii in flie voorwaarden van het middel van vervallen-zijn
door verjaring, het bestreden arrest zijn
beslissend gedeelte niet heeft gerechtvaarcligd; dat llet alclus artikel 97 van de
Gronclwet geschonden heeft. Het heeft bovendien, met schencling van de wettelijke
bepalingen wanrop beroep gechian werd
in het middel, onwettelijk de wettigheid
bekrnchtigd van rle betwiste annslngen,
ingekohierd buiten de door de wet toegekende termijrien :
Overwegende dat nit de vaststellingen
van het bestreden arrest blijkt dat de
controletn·\zekere sonunen, in de balans als
bedrijfsla~ten opgenomen, als belastbare
bedrijfswinsten aanschouwd heeft; dat
hij dus gerechtigd was artikel 74 der wetten door het koninldijk besluit nm 12 September 1936 toe te passen; dat het bestre-.
clen arrest bindend vaststelt dat de sommen inderdaad aan de vennooten uitgedeeld werden ;
Dat llet bestreden arrest aldus zijn beslissing met reclenen heeft omkleed en ze
gerechtvnanligd heeft door zijn bindende
vaststellingen;
Dat llet eerste middel niet kan aangenomen worden ;
Tweede mirldel, schending van artikel 97. en ·111 der Grondwet; 25, § 1, 32,
§ 1, 35, § 1, der wetten op de inkomstbe-

lasting en samengeschakeld door koninklijk besluit van 12 September 1936 ; 9 van
het koninklijk besluit van 13 Januari
1933 betreffencle de nationale crisisbijllrage; 1320, 1322, 1323 van het Burgerlijk
Wetboek; doordat het bestreden arrest
het micldel heeft nfgewezen van nietigheicl
van den belastingsaam;lag, ingekohienl ov
BO December 1936, door navorrlering vnn
rechten over 1934, onder artikel 43, geveRtigd op winsten verwezenlijkt geclurencle
een periode van vijftien maanden loopende van 11 October 1932 tot 31 December 1933, alleenlijk bevestigend << dat cle
annslag geregelcl werd met inachtneming
van de wijze van berekening voorzien in
zulkdnnig geval door artikel 35, § 1, cler
samengeschakelde wetten ll zonder maar
in 't minst aan te duiden hoe dergelijke
toepassing dezer wettelijke schikking uitgevoerd wercl, en zulks wanneer de maat- schappij-verzoekster, aanlegster in verbreking, juist de verkrachting van clit wetsartikel inriep krachtens het rechtsbeginsel
van de jaarlijksche vestiging van de belasting; een dergelijke reden is dus duister en is gelijk aan afwezigheid van reden; zij ontsnapt aan het toezicht van het
hof van verbreking;
Anderzijds en bovenclien heeft het bestreden arrest, door de wettelijkheid van
een aanslag op winsten dragende over een
tijclperk van meer clan twaalf mnanden t<-~
bekrnchtigen, het gronclbeginsel miskenrl
nm den jaarlijkschen nanslag, gevestigtl
tloor artikelll1 van deGrondwet, en in werking gesteld door artikel 32, § 1, der samengeschakelde wetten op de inkomstenbelasting voor wat betreft bedrijfswinsten
van den aard waarvnn er hier sprake is :
luidens deze laatste wetsbepaling is de bedrijfsbelasting gevestigd op de jaarlijksche winsten van een dienstjaar, t. t. z. het
vorig janr in geval van het bestaan eener
boekllOuding gehouden per burgerlijk
jaar, of het clienstjaar in geval van boekhoucling afgesloten gedurende llet loopende
jaar;
Artikel 35, § 1, verre van clezen regel
tegen te spreken, past er zich bij aan door
nit te vaardigen dat de bedrijfsbelasting
gevestigd is op het gelleel der jaarlijksche
inkomsten of naar rato van iedere som
evenrediglijk gelijkwaardig voor tijdperken van minder of meer clan een jaar
(verbr., 22 October 1934, Jo1trn. prat. Dr.
fi.sc., 1935, bl. 131; Gent, 26 Februari 1935,
ibicl., 1935, bl. 149; Brussel, 30 October
1935, ibicl., 1936, bl. 55) ;
nesniettemin heeft het beheer der belastingen den aanslag vastgesteld op de
geheele som : niets in de waarschuwingen-uittrekRels vim rlf' rol (art. 43) of in
een enkel der stukken betrek hebbencle op
den aanslag rluidt aan dnt gezegcl beheer
deze" verdeeling gedaan heeft in' de som
welke nls basis gediend heeft voor den
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h.et clienstjaar 1933 (nagevorderd in 1936)
slaat op eene globale som van inkomsten
juist zooals cle andere betwiste, waarschuwingsextracten. In ieder geval druid het
bestredeu arrest hiervan niets uit en is
llet volstrekt onmogelijk, wanneer het
verklaart dat de aanslag gevestigd wercl
met lnachtneming van d,e berekeningswijze voorzien cloor artikel 35, § 1, zich
ervau te verge>\·issen of deze verdeeling
clie nerg·ens voorkomt, wel integendeel,
nitgevoerd werd, te meer, de thesis van
het bestreden arrest leiclt tot het verrechtvaardigen van een inkohiering gedaan na meer clan drie jaren van af
den 1 Januari van het jaar clat zijn naam
geeft aan het dienstjaar op de winsten
voortgebracht gedurencle het tijdperk
voorafgaande aan 1 Januari 1933, zijnde
tussclwn 11 October en einde December
1932, clit inkohieren plaats gegrepen hebbend den 30 December 1936 en het fiscaal
clienstjaar betrek hebbende op cle inkomsten voortgebracht in 1932 het clienstjaar
1933 zijncle; zoodoencle heeft het bestreden
arrest nagelaten, op het mid del opgeworpen in de conclusies door de mnatschappij-verzoekster, zijn beslissend gedeelte te
verrechtvaarcligen, de reden erop betrekking hebbencl duister zijnde en niet ter
zake dienend; het heeft niet geantwoord
op de bewijsvoeringen uiteengezet in cle
voor het hof van beroep regelmatig neergelegde conclnsies ; het heeft verkeerclelijk .een aanslag wettelijk ver.klaard die
vastgestelcl werd in overtreding met cle
grondbeginselen en regelen vastgestelcl
door de samengeschakelde wetten op de
inkomstenbelasting. Zoodoende heeft het
de wettelijke bepalingen en de artikels 97
en 111 van de Grondwet in het middel bedoeld, overtreden;
Eerste tak :
Overwegencle dat het middel aanvoert
dat het bestreden arrest niet voldoende
gemotiveerd is, omdat het niet aanduidt
op welke wijze de belasting ingedeeld
werd voor ieder der twee tijdvakken
wa-arin cle winsten verwezenlijkt werden ;
Overwegencle dat het bestreden arrest
vaststelt dat de berekening overeenkomstig artikel 35, 1 o, van de samengeschakelde wetten gedaan werd; clat die reden
klaar en afdoende is ;
Dat het Illiddel in zijn eerste tak in
feite mist;
'.rweede tak :
Overwegencle dat het midclel de schencling aanvoert van het gronclbeginsel van
den jaarlijkschen aanslag;
Overwegencle dat de balans die de basis
van _de verklaring uitmaakt, in globo
de wmsten boekt, die gedurende een tijd-

perk van vijftien maanden verwezenlijkt
werden;
Overwegende tlat de winsten slechts aan
de bedrijfsbelasting knnnen onclerworpen
worden wanneer zij in de balans te voorschijn treclen, .clit omclat zij slechts op het
oogenblik cler sluiting der balans als verwezenlijkt geacht worden; clat)wt groni:lbeginsel van den jaarlijkschen aanslag
alclus geeerbiecligd wercl;
Dat het micldel in zijn tweede tak in
rechte mist ;
Derde tak :
Overwegencle. dat het middel aanvoert
dat het bestreclen arrest cle conclusie van
aanlegster niet heeft beantwoord ;
Overwegencle dat het midclel in a!g·emeene en onduidelijke bewoordingeil O]Jgesteld is ; clat het niet kan tegemoet gekomen worden, en dus niet ontvankelijk
is;
,
·
Over het clerde middel, schencling van
artikelen 97 der Grondwet; 25, § 1, 1 o,
en 26 der wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld door
koninklijk besluit van 12 September 1936;
1320, 1322 en 1323 van het Burgerlijk
vVetboek, cloorclat het bestreden arrest de
uitsluiting van het karakter van aftrekbare bedrijfslasten voor cle betwiste toekenningen van U. F. E. T. grondvest op
ongepaste of met duisterheid
met tegenspraak bezwaarde reclenen, te weten :
Eenerzijcls, na eraan herinnerd te hebben tlat, volgens de overeenkomst van
11 October 1932, de verplichting· del' toekenningen door de maatschappij-verzoekster werd aangenomen « ter vergelcling van
het bijdragen van U. F. E. 'r. zoowel tot
de· stichting als tot de beheering van rekwestrante ll het bestreden arrest il1 rechtstreek.-:che tegenspraak verklaart dat « uit
den inhoud der bewuste overeenkomst niet
is gebleken dat U. F. E. T. diensten zou
hebben bewezen waarvan de .vergelding
een uitgave zou rechtvaardigen gedaan
om de bedrijfsinkomsten te verkrijgen of
te behouden ll ;
Buiten cleze tegenspraak die ze bezwaart, is eene dergelijke reden ontbloot
van alle afdoenclheid en waarde want de
clienst vergolden door de toekenningen
volgens de voornoemde overeenkomst van
11 October Hl32, die de wet tusschen partijen vor:mt, - cle meclewerking· tot het
;;tichten en beheeren der maatschappij,
verzoekster in verbreking, - is klaarblijkelijk en ontegensprekelijk in rechtstreeksch verband met het verwerven en
het behouden cler bedrijfswinsten (verbr.,
17 Mei 1938, in zake Electricite cl'Eupen.

en

Rev. twnt. soc., p. 241) ;

Anderzijcls, een reeks feiten aanvoerend die zeer duister zijn en waarvan
sommige uit zichzelve zich als onjuist-uitwijzen (zooals de zoogeheeten overeen"
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(deze gansch vreemd zijnde a an cle betwiste toekenningen) en van 486.648 fr.,
'als cleze overeenstemming niet meer bestaat v(}or de volgencle dienstjaren wanneer de toekenning gansch andere cijfers
bereiken (130.732 fr. 24 c., 175.910 fr. 94 c.
en 341.161 fr. 26 c. voor de jaren 1!l37,
193S en 1939), bevestigt het bestreclen arrest dat de <ivereenkomst tot doel had
•E'en onrechtstreeksche verdeeling van
winsten aan zekere aaildeelhouclers te verbergen onder de dekking van beclrijfslasten tegenovE'r eE'n zoogezpgde onafhankelijke maatschapl'>ij; het volledig gebrek
aan afdoendlleicl van dergelijk midclel
wordt onmiddellijk aangetoond door de
volgende drievoudige bescllouwing : er is
niets onwettelijks, oneerlijks of bedrieg!ijks in het opricllten van vennootschappen met gezamenlijke belangen en in dewelke dezelfde g'roepen de meerderheicl
bezitten : clit is bij voorbeeld het geval
van alle lmlpmaatschappijen, en juist van
al deze waarvan het bestaan bevestigd of
uitgevaanligd wercl . door het voornoemd
koninklijk besluit nr 42 van 15 December
l934 op cle. controle cler private spaarkassen;
Vervolgens, het feit dat de betwiste toekenningen uiteindelijk deze groepen aandeelhouders ten goecle komen doorclat ze
winstvercleelingen mogelijk maken, is on_getwijfelcl normaal, bij afwezigheid van
ieclere welkclanige onregelmatigheicl 't zij
in de uitbating, 't zij in de boekhoucling,
't zij in de statuten of in de uitvoering
-derzelve; het is niet mincler regelmatig
dat deze voordeelen verworven worden bij
middel van eene dercle maatschappij wanneer cleze maatschappij niets fictief inhouclt; en het arrest stipt aangaande cleze
verscllillencle punten geenerlei onregelma.tigheicl of onwettelijkheicl aan;
Einclelijk de overeenkomst van 11 October 1932 sluit in zich geim enkel cloel tot
verduiken cler belastbare winsten of tot
ontwijking van de belasting clie ze moet
treffen, aangezien de betwiste toekenningen, inclien zij eenerzijds af te trekken
zijn van de winsten verworven door de
maatschappij-verzoekster, schulclenaarster
clezer toekenningen, anderzijds de belastbare winsten meclevormen der maatschaplJij-verkrijgster clez~ toekenningen; zoodat de toekenningen door het bestreden
arrest als « onrechtstreeksche ll betiteld
en die uiteindelijk aan de voormelcle
aancleelhouders ten goede komen, de belasting moeten onclergaan;
En, hier ter zake client er op gewezen te
worden dat de uitsluiting cler toekenningen als bedrijfslasten en haar opname
tusschen de -winsten der maatschappijschuldenaarster er toe leidt deze toekenllingen tweemaal te belnsten : eerstens bij

de maatscllappij sdmlclenaarster, en ten
tweecle bij de maatschappij-verkrijgster;
Uit clit alles blijkt dat het bestreden arrest, na vastgesteld te hebben clat uit de
overeenkomst van 11 October 1932 voortsproot dat de betwiste toekermingen de
vergelcUng uitmaakten van de door de
maatschappij-verkrijgster verleencle meclewerking voor de stichting en voor het
beheer der maatschappij-verzoekster, en
dat zij dus, te dezen titel, den aanl bezitten van beclrijfslasten (Brnssel, 23 October 1935, Jom·n. pmt. D1'. fisc., 1936,
bl. 96; Brussel, 3 I\'Iaart 1937, ibid., 1937,
bl. 258), slechts aan deze toekenningen bet
karakter van bedrijfslasten heeft ontkend
door zich te steunen op reclenen in tegenspraak met elkander of ontbloot van alle
nfcloendheid of waarcle. Het heeft, zoocloende, zijn beslissencl gedeelte op reclenen opgebouwd gelijkstaande met de afwezigheicl van redenen, het heeft de bewijskracht verschuldfgcl aan de overeenkomsten tusschen partijen afgesloten, alsook aan de conclnsies. overtreden. Het
heeft de regelen betreffende de belasting
der bedrijfswinsten waarvan sprake overtreden; het heeft alzoo de wettelijke beschikkingen. aangeduid in het midllel,
overtreden : Overwegende dat het middel de beslissing over den groncl hekelt zich stennende
op de feitelijke geg·evens cUe reeds voor
bet hof van beroep werden besproken, en
- beweert dat het bestreden arrest niet gemotiveerrl is ;
Overwegencle clat het bestreden arrest.
zich steunencle op de feitelijke omstandig~
heden cUe het aanhaalt, vaststelt dat aanlegster onreclltstreeks aan hare vennooten
winsten nitbetaald heeft, terwijl zij rUe
uitgerleelcle sommen in hare balans bracht
als zijnde bedrijfslasten ;
Dat die beslis,;ing met. voldoende rede. nen omkleecl is ; dat zij op feitelijken
groncl rust, en clus binclencl is;
Dat het c]ercle micldel niet lmn aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
11 Febrnnri 1946. - 2e kamer. - Foor.zitter, H. Fanqnel, raaclsheer waarnemencl
voorzitter. - TTerslctf}{fCVe1·, H. De WildP.
Geli-;iklu.irlencle conclltsie, H. Colnrcl,
aclvocan t-genera al.
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BEDRIJFSBmLASTING.

EJIGENYISSCHER DIE AAN ZEEVISSCHERIJ DOET EN DE
VANGST TE GELDE MAAKT. HANDELSEXPLOITATJE. 'VINS'l'EX GE'l'ROFFEN DOOR DE BEDUI.JFSTlELASTI'I'G.
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Mac~lct

een hcmclelsexploitatie ·uU, ~vctwr
vwn cle w·insten getroffen ·worden rloor
cle becl1'·ijfsbelasting, de becl'r'ijvigheid
vwn den e·igenvisseher cUe, doo'l' m'icldel
van een boot wan·rvan hij e·igenac£1' is en
met clen b·i.istwnd van eewige seheepslieden, viseh vnngt in zee en de vangst te
qelcle nwnlct. (Samengeschakelde wetten

betreffencle cle
art. 25, § 1, 1°.)

inkomstenbelastingen,

(OALOOEN, T. BEREER VAN FINANOIEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 lVIei 1944 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
Over het eenig miclclel tot verbreking,
schencliug van artikel 97 der Grondwet';
van artikelen 1, 2 en 3 van het eerste boek
van het vVetboek van koophanclel; van
artikel 1 van de wet van 19 Augustus
1891; van artikel 25, en in 't bijzoncler 25,
§ 1, 3°, en van artikel 35, en 't bijzoncler 35, § 7, van de wetten betreffencle de
inkomstenbelastingen,
samengeschakeld
door koninklijk besluit del. 12 September
1936 en door het besluit van 3 Juni 1941,
van artikelen 1, 2 en 7 cler wet van 30 Mei
1924 tot instelling van het handelsregister,
gewijzigcl door de wet van 9 Maart 1929,
artikelei1 1, 3 en 7; van artikelen 6, 1317,
1319 e.n 1320 van het Burgerlijk W etboek :
Overwegende clat de rechter terecht
claacl van koophanclel heeft geheeti:m de
exploitatie van den aanlegger well!;e er in
bestaat, door micldel van een boot waarvan hij eigenaar is en met den bijstancl
van eenige scheepslieclen, visch te vangen
en de voortbrengst van zijn vangst te verkoopen;
Overwegende, inclerdaacl, clat door artikel 3 van titel I van het eerste boek van
het Wetboek van koophanclel, claacl van
koophamlel worclt geacht elke expeditie
ter zee;
Ove1'Wegencle clat die woorclen algemeen
zijn; clat men niet inziet waarom ze, zooals het micldel zegt, streng zouclen moeten
beperkt worden tot << het verzenden van
koopwaren ter zee met het oog op den
verkoop )) ;
Overwegencle dat er expeclitie ter zee
bestaat telkens wanneer een schip in zee
worclt gestnurd met winstbejag, ongeacht
het voorwerp, vervoer van personen of
van koopwaren, vischvangst, enz. ;
Overwegencle clat client opgemerkt clat
artikel 1 van hoofclstuk I van titel I van
boek II van hetzelfcle wetboek als zeeschepeu beschouwt alle vaartuigen van
ten minste 25 ton, gewoonlijk gebruikt of
bestemcl tot het vervoer van personen of
zaken, tot visschen, sleepen, of tot elke
andere winstgevencle verrichting van
scheepvaart op de zeewateren;

Overwegencle clat, de aanlegger zijn gewoon beroep makende van claclen bij de
wet claden van koophandel genoemcl, zijn
exploitatie van conm1ercieelen aarcl is en
cle winsten welke er nit voortvloeien
eli enen belast volgens 1° van § 1 van artikel 25 cler samengeorclencle wetten ;
Dat aldus het beschikkencl gecleelte van
bet bestreclen arrest gerechtvaarcligcl is;
Om clie reclenen, verwerpt de voorziening ; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
11 Februari 1946. - 2e kamer. - Voo1·.<1itter, H. Fauquel, raaclsheer wam•nemencl
voorzitter. - Vm·slaggever, H. Vitry. GeU:ilclwirZen<le eonelus·ie, H. Oolarcl, aclvocaat-genernal.

1c

KAMER. -

14 Februari 1946.

1° HEDENEN YAN DE YONNISSEN EN

ARRES'J'EN. ~ BuRGERLI.JKE ZAKEN. ANTWOORD OP DE OONOLUSIES. - AANBESTEDING

VAN

LEVERINGEN

AAN

DEN

STAAT,

~

VAN RE'l' LASTENKOHIER IN
DIEN ZIN DAT DE OVEREENKOMST SLEORTS ZAL
VOLTROKKEN ZIJN NA GOEDKEURING DOOR DEN
.MINISTER. - y ASTSTELLING DAT RET BEWIJS
lNTERPRE~'A'J'IE

VAN DIE GOEOJ(EURING NlET -wERD GEBRACHT.

-

AN'l'WOORD OP DE OONOLUSlES VAN DEN

STAAT ~rAARBIJ EEN DEFINITIEVE VJCRIBINTENIS

IN ROOFDE VAN DEN INSORRI.JVER WORDT INGEROEPEN.

2° l\1IDDELEN TOT VERBRIDKING. BURGERLIJKE ZAKEN. - GEI!REK AAN ANTWOOR.D OP EEN !JEWERING VAN DE OONOLUSIES.
- 00NOLUSIES WAARIN DIE BEWEBING NIET
YOORKOM'l'. - .i\'IIDDEL MIST FEl'l'IlLI.JKEN
GRONDSLAO.
go VERKOOP. - AANBES'l'JCDING VAN LE\'ERINGEN AAN DEN STAAT. - '\TOL'l'REKKING VAN
RET VERKOOPOON'l'RAOT AFRANKELIJK VAN DE
GOEDKEURING \'AN DEN MINISTER. - BEWIJS
VAN

DIE

GOEDKEURING

TEN

LASTE

VAN

DEN

STAAT DIE HET CJONTHAO'l' INROEPT.
1° Benntwoonlt cle conel'!l.s-ies vwn clen
Stnnt wnwrb'ij een rZejlnitieve ve'rbintenis in hoofclc van clen 'inselwljve'r wonlt
inye1·oepen, rle 1·eehtm· ove'r clen rwonll
welke, eenerz·ijrls, besl'ist, 1J'ij ·i,nte·rt)'I'Ctat'ie vnn cle becUnr1e·n 'Vft.n een lnsten7coh·ie1· vnn een nwnbestecliny Vftn leveringen cum clen Stftat, clnt het verlcoopeontnwt slechts volt1'07clcen ·is na cle
yoefllceurin g van den ministe1· ot van
z·ijn ftfgwwanlirJcle en,- wnclerz·ijcls, vaststelt clnt het bewijs vwn cUe yoecllce~winrf
n·iet wenl yebraeht.
2° 1lfist feUelijken g1'0nclslrt{f het 1niclrlel,
ct[qele·icl 11U een qebrelc awn antwoonl
op een bewer·iny 'IJctn cle eonelusies,
wnnnee1· cle.<~e er niet in vooi'lcomt.
3° Wnnneer, bij ·interpretntie van de beclinqen vnn het lastenlcoh·ie1· vwn een

-------:]

-65voorganger van de verweerders in een
verzoekschrift dd. 3 April 1935;
Overwegende dat de aanlegger thans
gewag maakt van het gebrek aan antwoord op !let deel van de conclusies waarbij de aanneming van !let aanbod door
den rechtsvoorganger van d~ verweerders
wordt ingeroepen, alsook de erkenning
vari''die aanneming in- een verzoekschrift
cld. 3 April 1935;
Dat daaruit volgt dat !let micldel, dat in de conclusies een bewering wil vin(BELGISCHE STAAT, T. ROUSSEAU EN ANDEREN.)
den welke er niet in voorkomt, - gesteuncl op het gebrek aan antwoord, niet
ARREST.
kan aangenomen worden;
Over !let tweecle middel, scllencling van
HET HOF; - Gelet op !let bestreden artikelen 1101, 1315, 1582, 1584 van het
arrest, op 20 Juni 1942 door !let Hof van Burgerlijk Wetboek, doorclat het bestreberoep te Brussel gewezen;
den arrest beslist heeft << dat nit !let beOver het eerste middel, scllending van ricllt uitgaande van het Ministerie van
artikelen 97 der Grondwet; 141, 470 van lanclsver<lediging en gedagteekend van
llet Wetboek van burgerlijke rechtsple- 9 Maart 1935 blijkt clat cle leveringen
ging ; 1101, 1582, 1583, 1584 van !let Bur- moesten geschieden tegen de bepalingen
gerlijk ·wetboek; 25 der wet dd. 15 De- en voorwaarden van !let kohier der algecember 1872 den titel IV van !let boek I
meene lasten van 1926 ... , clat artikel 4
van het ·wetboek van koophandel uitma- van clit kohier uitdrukkelijk verklaart clat
. ken de; 1319, 1320, 1354, 1355 van !let Bur- de aanbesteding eerst definitief is naclat
gerlijk Wetboek, doordat het bestreden zij door den Minister van lanclsverdecliarrest geen uitspraak heeft gedaan over ging of cliens afgevaardigde is goedgede door den aanlegger genomen conclu- keurd, dat hieruit volgt dat het contract
s1en waarin deze laatste bevestigde : slechts voltooid zou zijn na deze goed1 o dat het indienen van de inschrijving
keuring ... , dat deze laatste het bewijs van
van den rechtsvoorganger van de verweer- de. goeclkeuring niet Ievert; dat clerhalve
clers in hoofde van dezen laatste een de- de rechtsvoorganger der verweerders de
finitieve verbintenis uitmaakte; 2° dat in aanbesteding als niet definitief heeft
alle geval, indien men aunneemt dat deze kunnen beschouwen ... >>; dan wanneer de
inscllrijving een eenvoudige eenzijdige be- rechtsvoorganger van de verweerders delofte zou uitmaken, deze uitdrukkelijk finitief gebonden was door het lastenkowerd aanvuard door den rechtsvoorganger hier, het bericllt van inschrijving van
van de verweerders; 3° dat deze dit er- 9 April 1935 en door zijn insl!brijving inkend beeft in zi.in verzoekscbrift van gecliend tijdens de openbare aanbesteding
3 April 1935; cloordat bet beschikkencl gevan 20 April 1935, en zijn verplicbting alcleelte van het arrest uldus niet wettelijk leenlijk onclerworpen was aan de ontbingemot1veerd is en cloordat het arrest de dencle voorwaarde van het gebrek aan
nan de conclusien verscbulcligde bewijs- goedkeuring van den minister; clan wankracht beeft miskend :
- neer ook het desgevallend aan den rechtsOverwegende dat het bestreden arrest voorganger der verweerders behoorde te
bij de interpretatie van artikel 4 van !let bewijzen dat de minister zijn goedkeuring
lastenkobier hierop wijst, dat de overeen- had geweigerd en geenszins aan den aankomst slechts zal voltrokken zijn na goed- legger te bewijzen dat deze goedkeuring
kenring door den Minister van landsver- verleend was geweest :
delliging of van diens afgevaardigde,
Overwegende dat het arrest, - bij de
goedkeuring waarvan de aanlegger bet be- beslissing dat het contract slechts zou volwijs fiiet Ievert;
trokken zijn na de· goedkeuring door den
Overwegencle dat bet arrest alclus een minister of zijn afgevaardigde, - door
eenzijdige verbintenis verwerpt als onvol- een interpretatie van de bewoordingen en
doende om het contract te voltrekken, en de clausules van het lastenkohier, interalzoo de bewering van den aanlegger preta tie welke met die bewoordingen en
weerlegt, clie gewag maakt van een de- clausules niet onvereenigbaar is, op binfinitieve verbintenis in hoofde van den dende wijze beslist heeft dat de toestemrechtsvoorganger van de verweerders;
ming en, bijgevolg, het voltrekken van het
Ove1:wegende, aangaande 2° en 3° van koopcontract, afhingen van die goedkeuhet midclel, dat aanlegger in zijn conclu- ring, daar de inschrijving tot aanbestesies, die het arrest voorafgingen, gewag ding alleen, eenzijdige verbintenis in
maakte van de aanneming, door den hoofde van den rechtsvoorganger van de
Staat, van het aanbod en van de erken- verweerders, niet volstond om een verkoop
ning van die aanneming door den rechtsnit te maken;
VERBR., 1946. 3
aanbesteding van level"ingen aan den
Staat, de rechter over den g1'0nd op binrlende wijze beslist clat het ver lcoopcont,ract slechts voltmlcken is en clat e1·
eerst akk001'd 'iS over cle zactlc en over
den prijs na cle goedlce1wing doo1· den
'ln'iniste1· oi door Z'ijn afgevaarcligde, is
het rnet reden dat clie 1·echter zegt dat
het lJew,ijs van cUe goedlceuring ten
laste is van clen Staat welke het contmct ·inroept.

-66
D_at cle bestreden beslissing dus, zonder
eemge van de in het middel aangeduide
bepalingen te schenclen, gezegd heeft dat
cle last van het bewijs van clie goedkeuring op den aanlegger woog ; ·
Over het derde middel, schending van
artikelen 1101, 1134, 1582, 1583 en 1584 van
het Burgerlijk W etboek, doordat het bestreden arrest beslist heeft dat krachtens
artikel 4 van het lastenkohie~ van 1926
cle aanbesteding eerst ·definitief is nafdat
zij door den Minister van landsverdediging of cliens afgevaardigcle is goedgekeurd; dat cle modellen van contract, gehecht aan het kohier van bijzondere lasten, de vermelding clragen : cc gezien en
goedgekeurcl, de Minister van landsverdediging B. B., . de Kolonel-Intendant ...
diensthoofd )) ; da t noch dergelijk bescheid
noch eenig ander stuck waarin de goedkeuring van den minister of diens afgevaardigde wordt vermelcl door den aanlegger
worclt voorgelegcl; clat cleze laatste het
bewijs van de goedkeuring niet inbrengt,
clan wanneer, daar de. verkoop een uit
overeenkomst ontstaan contract is dat
voltrokken is zooclra de partijen het eens
zijn geworden over de zaak en den prijs,
het l.Jestaan van clen verkoop, waarin de
rechtsvoo~·gang·er der verweerders zijn
toe~temmmg had gegeven, niet ondergeschlkt was aan de onclerteekening van
een. schriftelijk contract; clan wanneer
artlkel 4 van het lastenkohier verkeerd
uitgelegcl door het arrest, in 'het eenig
belang van den Staat tusschengekomen
alleenlijk beteekent dat cleze slechts defi~
nitief gebonden is in geval van uitdrukkelijke of stilzwijgencle goeclkeuring van
den minister of diens afgevaarcligde :
Overwegende dat de door het derde middel aan artikel 4 van het lastenkohier gegeven interpretatie niet overeenstemt met
de bindende interpretatie door het arrest
aan hetzelfde artikel gegevcn zooals gezegcl werd in het antwoord op' het tweede
micldel, daar het akkoord over de zaak en
over den prijs, in den zin van cle bestred~n beslissing, afhangt van de goedkeurmg door den minister of zijn afgevaardigde;
Om clie redenen, verwerpt de vooi:ziening ; veroordeelt den aanlegger tot de
kosten en tot een vergoecling van 150 fr.
jegens de verweerclers.
14 Februari, 1946. - 1 6 kamer. - Voo!·z-ittfw, H. Soenens, voorzitter. - Ve!·slaggever, H. Bail. - GeUjlcl·tticlencle conclttsie, H. Oolard, aclvocaat-generaal.
Ple-iters, HH. Resteau en Van Leynseele.
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14 Februari 1946.

EJRFEJNIS. - KLEINE NALATENSCHAPPEN.
W06NHUIS. VRIJWILLIGE VERDEELING

VAN DE STOFFEERING TUSSCHEN DE ERFGENAMEN. - 0VERNEMING VAN HET HUIS ALLEEN. - WETTELIJKHEID.
.
Geen enkele bepaling de1· wet van 16 .Mei
1900 bet1·ettende de e!"fregeling van de
lcleine nalatenschappen verbiedt de
overneming van het cloor den de cujus
betrokken woonhuis wannem· hetzeljde
m·oege1· met toestemming en akkoo1·d
van de e1'jgenamen van zijn meubelen
wercl ontbloot (1).

(MANGELINCKX, JULIEN, T. ECHTG. VAN SCHOORSMANGELINCKX.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 30 September 1943 door de
Rechtbank van eersten aanleg te Oudenaarde gewezen, uitspraak doende in laatsten aanleg bij toepassing van artikel 5
van de wet dd. 16 Mei 1900;
Over het eenig middel, schending van
artikel 4 der wet van 16 Mei 1900 op de
kleine nalatenschappen, doordat de bestreden beslissing, na vastgesteld te hebben dat de meube1'3, die het huis waarvan de overname door verweerders opgevorderd was, stoffeerden, vroeger reeds
onder partijen verdeelcl werden, beslist
h~eft dat << geen enkel beschikking der wet
van 16 Mei 1900 de overname van het huis
zonder meubelen verbiedt )), en dientengevolge aan verweerders het recht heeft toegekend tot overname van het kwestieus '
huis, alswanneer artikel 4 der bovenvernoemde wet uitdrukkelijk zegt dat de erfgenamen in rechtstreeksche linie het recht
hebben van overneming naar schatting
cc van de woniug benevens de stoffeering )) '
wat cle afzonderlijke overneming· van hui~
of meubelen uitsluit, en alswanneer deze
wet . zelf gemaakt werd met het doel
den familiehaard in zijn geheel te beschermen:
Oyerwegende dat artikel 4 van de wet
nm 16 Mei 1900, door aan de erfgenamen
in rechtstreeksche linie de overneming·
toe te laten van << de door den de cttjus
betrokken woning benevens de stoffeering )), het gestoffeerd huis heeft op 't oog
gehacl, en door deze bepaling een gedeeltelijke ove111eming heeft willen beletten
die de rechten van een der belanghebbenden zou geschaad hebben;
Doell overwegencle dat, daar de meubelen, met de toestemming van de twee erfgenamen, partijen in de zaak, het voorwerp van een verdeeling hadden uitge(1) Het arrest doet opmerken dat het in
zake ging over een woonhuis en niet over een
landbouwbedrijf. Zie, wat dit laatste betr€ft,
het arrest van 8 Maart 1928 (Bull. en PAsrc.,
1928, I, 105).
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ma.a.kt, er in onderha.vig geval nog slechts
spraak was van een verzoek tot. overneming van een niet gestoffeerd · huis;
Overwegende dat het onroerend goed
geen lalidbouwexploitatie uitmaakt;
Overwegende dat geen enkele bepaling
der wet van 16 Mei 1900, - waarbij de
overneming wordt voorzien, door een van
de belanghebbendeli, van een huis benevens van de stoffeering er van, 't is te zeggen van een gestoffeerd huis, - de overne~
ming verbiedt wanneer het huis vroeger
met toestemming en akkoord van_ al de
belanglH~bbende partijen van zijn meubelen werd ontbloot;
Dat de overneming van een huis niet
toelaten omdat de erfgenamen de verdeeling van- de meubelen geschikt hebben geacht, in strijd zou zijn met het oogmerk
vap den wetgever, clie de kleine nalatenschappen wil bevoordeelen;
Dat het middel dus niet kan aangenomen worden ; Om die redenen, verwerpt cle voorziening; veroordeelt den aanlegger tot· de
kosten,
14 Februari 1946. - 1e kamer. - Vom·zitter, H. Soenens, ,;oorzitter. - Verslagyeve1·, H. Wouters. - GeUjkltt·iclende conclusie, H. Colarcl, aclvocaat-generaal.
Pleite·rs, .HH. Struye en De Winde.
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1° VENNOOTSCHAP. SAMENSMELTING
VAN VENNOOTSCHAPPEN. - BEGRIP.
2° INKOMSTENBELASTINGEN. - BEDRIJFSBELASTING. - JNBRENG IN EEN NIEUWE
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP VAN HET VERMOGEN
VAN EEN VENNOOTSCHAP ONDER GEMEENSCHAPPELIJKEN NAAM IN VERE~'FENING. - KAPITAAL, DAT IN DE VENNOOTSCHAP ONDER GEMEENSCHAPPELIJKEN NAAM IS BELEGD, GANSCH
UI'fGEKEERD. - VERDEELING VAN DE AANDEELEN, VERTEGENWOORDIGENDE INBRENGSTEN,
'fUSSCHEN DE OUDE VENN001'EN. - BEDRIJFSBELASTING TOEPASSELIJIL
1 o De samensmelt-ing van vennootschappen onderstelt hoojdzalcelij k een vereenig·ing van twee of meer V001'afbestaande vennootsclwppen; z·ij is niet te
ve1·wa1Ten met een lmtte1·e omvo1·ming.
2° /W anncer, na uitlceering van het belegd
lcapitaal, een vennootschap onder gemeenschappel-ijlcen nctam inbreng doet
van haa·r vennogen ·in een nie~twe naamlooze vennootscha1J en dat nadien de
aandeelen, wellce d·ien inbreng ve1·teyenwoonligen, wenlen verdeeld t~tsschen
de oude vennooten, zijn deze belastbaa1·
in de bed1'ijjsbelast-ing weyens de hen
toegelcende aandeelen. (Wetten betref-

fencle de inkomstenbelastingeu, samengeschakeld den 12 September 1936, artikelen 15, § 2, 25, § 1, 1° en 3°, en 35,
§ 2, al. 2.)
{Bil!AET, J. EN M., T. BEHEER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de .voorzieningen gericht tegen cle arresten, op 1 December 1942 door de tweede kamer van het
Hof van' beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat de voorzieningen dezelfde middelen aanvoeren; dat ze verknocht zijn en dienen gevoegcl;
Over de voorziening der gebroeders
Braet, J., en Braet, M. :
Over het eerste micldel, schending van
artikelen 2, 178 en 182 der samengeschakelcle wetten op de handelsvennootschappen; 1320, 1322, 1323 van het Bnrgerlijk
Wetboek; 1, 2, 3, 25, 27, 32, 35 in 't bijzonder in zijn § 2, alinea 2, 37, 39, 41, 42
der wetten op cle inkomstenbelastingen,
samengeschakelcl door het koninklijk besluit van 12 September 1936; 1, 5, 9 van
het koninklijk besluit van13 Januari 1933
betreffende de nationale crisiflbijdrage;
2 en 6 van het koninklijk besluit van
21 Januari 1937 tot. samenschakeling der
wetgeving betreffende deze laatste belasting :
.
Overwegende clat het miclclel aanvoert,
in zijn eerste ontlercleel, tlat de velmootschap . in gemeenschappelijken naam
« Bra_et, Joseph en Maurice ll, door het
verstrijken van haren statutairen duur, op
1 J nni 1932, niet alleen ontbonden werd,
maar ook vereffencl, en dat op clien dag
de gebroeclers Braet, persoonlijk, eige~
naars zijn geworden van de goede~·en cler
maatschappij ; en in het tweede onderdeel
dat cle belasting moest gevestigd worden
over het fiscaal dienstjaar 1933 en niet
over het fiscaal dienstjaar 1936;
Overwegende dat het eerste onderdeel
van het midclel steunt op clrie redenen :
1 o clat er geen vereffeningsdaden zijn geschiecl tusschen den 1 Juni 1932 en den
5 Februari 1935, clag waarop de naamlooze
vennootscllap « Aannemingen M. en
J. Braet )} gesticht wercl; 2° dat, in geval
van vereffening, de gebroeders Braet den
handel niet hadden kunnen voortzetten
omdat zij claartoe de vereischte bewilliging van de algemeene vergadering niet
verkregen hadden (art. 182 van het Wetboek van koophandel) ; 3° dat het blijkt
nit de melclingen van de stichtingsakte
cler naamlooze vennootschap dat de gebroeders Braet handelden als eigenaars
van het vermogen der vennootschap in ge
zamenlijken naam en niet als vereffenaars clezer niaatschapJ?iJ;
Over de eerste reclen :
Overwegende dat de bestreden arresten
vaststellen clat, naar het inzicht van aan·
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68leggers, de vereffening moest geschieden
door inbreng van het vermogen der
vennoqtschap onder gemeenschappelijken
naam in een nieuwe, nog te stichten,
naamlooze vennootschap; dat die stichting
door onvoorziene hindernissen werd vertraagd; dat de verrichtingen van de firma
tusschen 1932 en 1935 gescllied zijn in het
belang en ten voordeele der vereffening ;
Overwegende dat aldus de bestreden ar-resten, op bindende wijze, llet bestaan van
vereffeningsliandelingen vaststellen;
Dat het middel, op clit punt, feitelijken
grondslag mist ;
Over de tweede reden :
Overwegende dat het middel, op dit
punt, berust op een feitelijk bestanddeel
dat door de bestreden arresten niet vastgesteld is; dat llet derllalve, feitelijken
grondslag mist ;
Over de derde reden :
,
Overwegende dat llet artikel 6 van de
sticlltingsakte der naamlooze vennootscllap « Aannemingen M. en J. Braet >>
vermeldt dat de HH. Maurice Braet en
Joseph Braet verklaren aan de gestichte
vennootscllap in te brengen de llanclelszaak van algemeene ondernemingen voor
openbare en private werken, die zij uitbaten te Nieuwpoort onder de benaming
«Maurice Braet -en Joseph Braet »; dat
lletzelfde artikel 6 verder vermeldt dat de
vennootscllap in gezamenlijken naam
<<Maurice Braet en Joseph Braet » ontbonden is op 31 Mei 1932 door llet verloopen van haren termijn, docll niet- vereffend;
Overwegende dat de bestreden arresten
niet betwisten dat de aangellaalde verklaringen gedaan werden, nocll dat de ontbonden vennootscllap in gezamenlijken
naam niet vereffend was ;
Overwegende dat dienvolgens, in zoover het de scllencling van de bewijskracht
van de sticlltingsakte inroept, het middel
Eeitelijken grondslag niist;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, zooals hierboven niteengezet, cle belastbare winsten tot clen
dag der sticllting van de naamlooze vennootschap eigemlom der maatschappij
onder gemeenscllappelijken naam, die nog
niet vereffend was, zijn gebleven; dat zij
slecllts in 1935, in llet patrimonium van
aanleggers zijn overgegaan ;
Dat het eerste middel, in zijn tweede
onclerdeel, in rechte mist;
·
Over llet tweede middel tot verbreking,
scllencling van artikel 15, § 2, laatste alinea der wetten op Cle inkomstenbelastingen, samengescllakeld door llet koninklijk
besluit van 12 September 1936 ; en, voor
zooveel als noodig, de volgende wetsbepalingen iu de hierboven bedoelde beschikkingen aangeb aald : artikelen 4 der wet
van 23 Juli 1927; 16, IV, der wet vim
2 Juli 1930; 4 der wet van 23 Juli 1932;

19 van het besluit van 22 Augustus 1934;
37, 39, 41, 42 der bovengezegde wetten, op
12 September 1936 samengeschakeld; 1, 5,
9 van het koninklijk besluit van 13 Januari 1933 betreffende cle nationale crisisbij drage ; 2, 6 van llet koninklijk besluit
van 21 J anuari 1937 tot samenscllakeling
der wetgeving betreffende deze laatste belasting;
Doordat het bestreden arrest de vrijstelling van de bedrijfsbelasting en van
de mobilienbelasting, en, bijgevolg, ook
van de nationale crisisbijdrage en van de
aanvullencle personeele belasting, niet toepasselijk heeft verklaard op het deel der
winsten door cle broeders Maurice Braet
en J osepll Braet voorbellouden en in de
voornoemde naamlooze -vennootschap niet
ingebracht, - vrijstelling verleehd krachtens artiker 15, § 2, laatste alinea, der op
12 September 1936 samengeschakelde wetten en de wetsbep:ilingen in dat artikel
aangellaalcl en in het middel becloeld_ :
Overwegencle dat de bestreden arresten
terecllt verklaren clat een samensmelting
van vennootscllappen hoofclzakelijk een
vereeniging onderstelt van twee of meer
voorafbestaande vennootschappen, die allen vroeger een zelfstandig· bestaan en een
eigen bedrijvigheid haclclen; dat cle wetgever tot doel heeft de samensmeltingen,
weg·ens hun economische voordeelen, te
begm1stigen; dat cle loutere omvorming
van een vennootschap geen economiscll
belang oplevert, dus geene beg'lmstigihg
wettigt;
Dat het tweede middel in rechte niet opgaat;
Over de voorzieningen van het Beheer
van financH!n :
Over llet eenig middel tot verbreking,
schending van artikelen 97 en 112 der
Grondwet; artikelen 1134, 1156, 1317, 1318,
1319, 1322 en1832 van het Burgerlijk Wetboek ; artikelen 2 en182 van de wetten op de
handelsvennootschappen, samengeordend
bij llet koninklijk besluit van 30 November 1935; artikelen 15, § 2, 25, § 1, 1 o en
3°, 27, § 1, en 35, '§ 2, 2e lid, der bij het
koninklijk besluit van 12 September 1936
samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen en, bij wijze van gevolg,
artikel 42, § 2, cler ·vermelde samengeschakelde wetten en 2° van artikel 1, § 1, van
de wet van 30 December 1932 en artikelen 1 en 9 van llet koninklijk besluit van
13 J anuari 1933 betreffende de nationale
crisisbijdrage, voor zoover het bestreden
arrest de betrokkenen ontheven heeft van
de bedrijfsbelasting, de nationale crisisbijdrage en de aanvullende personeele belasting gevestigd op hun aandeel in de
nominale waarde der titels, die wegeJis inbreng aan de nieuw gestichte naamlooze
vennootschap « Aanneming M. en J. Braet »
werdei1 toebedeeld :
Overwegende dat de bestreden arresten
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verklaren dat de vennootschap onder ge- vennootschap toebedeeld; beveelt dat onmeenschappelijken nam.IJ., na hare ontbin- derhavig arrest zal overgeschreven wording, eigenaarster was gebleven der goe- den op de registers van het Hof. van bederen in de naamlooze vennootschap ge- roep te Gent en dat melcling er van zal gebracht; dat daaruit voortvloeit dat het maakt worden op den kant van de geslechts in hun hoedanigheid van vereffe- deeltelijk vernietigde beslissing ; veroornaars was dat de gebroeders Braet dien deelt de gebroeders Braet elk tot de helft
der kosten; verwijst de zaak, aldus bee
inbreng . konden doPn;
Overwegende dat het in dezelfde hoe- perkt, naar het Hof van beroep te Brussel.
danigheid is, dat aandeelen van de naam18 Februari 1946. - 2e kamer. - Voorlooze vennootschap hun toegekend werden
zitte1·, H. Fauquel, raadsheer waarnemend
in ruiling van dezen inbreng;
Overwegende dat de gebroeders Braet, voorzitter. - Verslaggever, H. De Wilde.
Gelijlcluidende concl-ztsie, H .•Janssens
met die aandeelen onder hen te verdeelen,
tot de laatste daad van vereffening zijn de Bisthoven, advocaat-generaal.
overgegaan;
Overwegende rlat, door die verdeeling,
de vennootschap onder, gemeenschappelijken naam stilzwijgend haar eigendom in
2e KAMER. - 18 Februari 1946.
het persoonlijk patrimonium van de firmanten heeft overgedragen;
1° MIDDELEN TOT VEJRBREKING.
Overwegende dat die verdeeling gereserSTRAl'ZAKEN. - MIDDEL AFGELEID UIT DE
veerde belastbare winsten heeft doen opNIETIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING VOOR DEN
duiken;
EERSTEN REOHTER. - ARREST DAT DIE NIEDat, indertlaad, de bestreden an·esten
TIGHEID NIET OVERNEEMT. - J\IIIDDEL NIET
aannemeh dat het in de vennootschap onONTVANKELIJK.
der gemeeilschappelijken naam gestort ka- 2° HOOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. pitaal gansch uitgekeerd was v66r de
RECHTER IN HOOGEH BEROEP WELKE IN DE ,
ontbinding;
RECHTSPLEGING VAN EERSTEN AANLEG BEGANE
Overwegende dat die beiastbare winNIETIGHEDEN YASTSTELT. - BESLISSING IN
sten door de toegekende aandeelen verteHOOGER BEROEP UITSLUITEND GESTE1]ND OP
genwoordigd zijn; dat door partijen niet
HET ONDERZOEK W AARTOE DE RECHTER IN
betwist worclt dat de wezenlijke waarde
IIOOGER BEROEP IS 0\'ERGEGAAN. - GEEN
clezer aandeelen met hun nominale waarde
\'ERPLICHTING DE BESLISSING WAARVAN BEovereenstemt ;
ROEP TE VERNIETIGEN.
Overwegende clat de bestreden arresten
ten onrechte verldaren dat de toekenning 1° Is .niet ontvankelijlc het micldel afgeleid
van aandeelen aan gebroeders Braet geen
tl,it de n·ietigheid van de rechtspleging
onmiddellijke en daadwerkelijke verrijv66r den eersten rechte1·, wan'l1eer de
king verschaft ;
rechter in hooge1· beroep die nietigheid
Overwegende dat clie zienswijze slechts
niet overneemt (1).
zou gewettigcl zijn indien het vermogen,
in de naamlooze vennootschap gebracht, 2° De rechter in hooger beroep, wellce niet'igheclen vaststelt in cle rechtspleging
gelijkwaarclig ware met het kapitaal bevnn ee1·sten nanle{J, is e1· niet toe gehoulegd in de vemiootschap onder gemeenrlen het tJonn·is van rlen ee1·sten 1·echte1·
schappelijken naam; dat, in clit geval, er
te verniet'igen, wanneer zijn beslissing
slechts overdracht zou geschieden van het
uitslttitenrl 'is gesteu.nd otJ het oncle1·zoelc
kapitaal, in de eene der vennootschappen
waa,rtoe h-i_i zelf is ove1·gegaan (2).
belegd, naar de andere, hetgeen alle verrijking uitsluit; ·maar dat, wanileer het
(BORMS.)
belegd kapitaal gansch uitgekeerd is, de
inbreng in de nieuwe vennootschap slechts
ARREST.
nit voorguande winsten, thans belastbaar,
kan bestaan·;
HET HOF; - Gelet op het bestreden
Overwegenrle clat, met llet tegenoverge- arrest op 4 .Januari 1946 door het Militair
stelcle te beslissen en met de aanslagen Gereclltshof, zetelende te Brussel, gewenietig te verklaren, de bestreclen arresten zen;
de wetsbepalingen, in llet middel aangeclttid, gescllonden hebben;
Om die redenen, de voorzieningen samen(1) Verbr., 3 Mei 19i3 (Bull. en PASIC., 1943,
voegende, verwerpt de voorzieningen der I, 156) en de nota 3.
aanleggers Braet ; verbreekt de bestre(2) Zie verbr., 29 April 1935 (Bull. en PAsrc.,
den arresten, maar slechts voor zooveel 1935, I, 229) en de nota 2. - Nota onderaan
zij verklaren dat er geen grond is tot ves- verbr., 25 October 1926 (Hull. en PA.src., 1927,
tiging van een aanslag. OJ) de aandeelen I, 80, tweede kolom in fine). Verge!. verbr.,
van de-gebroeders Braet in de waarde cler 17 September 1945 !A1·r. Fe,·br., 1945, biz. 204i
titels hun in de nieuw gestichte naamlooze Bull. en PAsrc., 1945, I, 220).

-70Over het middel, schencling van artikelen 94 en 98 van de Grondwet, van artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit
n'' 258 vari 24 Maart 1936 en van artikel 18(1 van het Wetboek van strafvordering:
Overwegende clat noch de verklaring
van voorziening noch cle tot staving van
tleze laatste neergelegde mel'i:torie aanduit.len waarin het bestreden arrest artikelen 94 en 98 van de Gronchvet zou geschonden hebben; dat deze onnauwkeurigheid
het hof niet toelaat dat bezwaar te beantwodrclen;
Overwegencle dat de beweerde scliencling van artilrel186 van het .Wetboek van
strafvordering, volgens aanlegger, blijkt
nit het feit dat cle krijgsraad, na in een
eerste op tegenspraak gewezen vonnis zijn
bevoegdlwid te hebben erkend, door een
tweede op denzelfclen dag gewezen vonnis,
bij verstek, uitspraak heeft geclaan over
den grond der zaak, dan wanneer, daar
nanlegger versclienen was, het onderzoek
van de zaak had moeten plants hebben en
het vonnis op tegenspraak had moeten gewezen worden·;
. Overwegende dat aanlegger danrna
staancle lloudt dat het vonnis over de bevoegclheid, daar het voor hooger beroep
vatbaar was, luidens artikel 3, § 1, va:n
bet koninklijk besluit del. 24 Maart 1936
geen voorloopige tenuitvoerlegging kon
krijgen, omclat zulks niet bevolen werd
door een bijzonder gemotiveerde beschikking;
Overwegende dat het een en !let ancler
van deze bezwaren afgeleid is nit beweerde nietigheden van rechtspleging
v66r den eersten rechter; dat clie nietigheden, zelfs gegroncl, de verbreking van het
bestreclen arrest slechts zondEm kunnen
medebtengen zoo de rechter in hooger beroep die onwettelijkheden had overgenomen;
Overwegende dat clit niet het geval is;
dat het militair gerechtshof, - waar 'de
zaak voor haar geheel werd aanhangig gemaakt door de overbrengencle werking
van het hooger beroep ingestelcl door den
aanlegger en door het openbaar ministerie
tegen de beslissingen gewezen de eene
over de bevoegdheid en de andere over
den grond, - na de eerste clezer beslissingen te hebben bevestigd, tot het onderzoek over den groncl der zaak kon en
moest overgaan, zooals het gedaan heeft,
zonder de beslissing waartegen hooger
beroep te moeten vernietigen ;
Dat de rechter in.hooger beroep niet op
het beweerd onregelmatig onclerzoek, dat
v66r den krijgsraacl gedaan wercl, gesteuncl heeft om de betichtingen bewezen
te .verklaren, doch enkel op het onderzoek
waartoe hij zelf is overgegaan; dat hij
het over den grond gewezen vonnis slechts
bekrachtigt voor zoover clit' laatste de ,

schuld van den betichte vaststelt en de
straffen aanduiclt welke inoeten toegepast
worden; clat het arrest, ver van de andere
beschikkingen van den eersten rechter
over te nemeil, ze, integendeel, te ·niet
doet;
W aaruit volgt dat geen enkel van de in
het middel aangevoerde bezwaren kan
aangenomen worden;
En, overwegende, voor 't overige, dat cle
substantieele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefcl en dat cle uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorzielling; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
18 Februari 1946. - 2" kamer. - VoO'I·zitter, H. Fauquel,-raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Wouters.
GeUjklniclende conclusie, H. Janssens
de Bisthoven, advocaat-generaal.
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RECHTERLIJKE INRICHTING. -

SA-

MENS'l'ELLING VAN DEN. ZE'l'EL. REOH'l'ER
DIE NIE'l' ALLE 'l'EREOH'l'Zl'f'l'INGEN HEEF'l' UIJGEWOOND. NIE'fiGHEID.

Is n·iet'i,q het vonn'is van cle con·ecUoneele
rechtbank llat weril- gewezmi clom· 1·echte1·s d'ie niet allen nanwezig zijn uewecst
011 nl de Uwechtz-itt'ingen wnamp het
onclerzoek van de zaa.lc ·is gesch·iecl (1).

(Wet van 20 April1810, art. 7.)
{BOGAER'fS.)
ARRES'l'.

HET HOF; - Gelet op het bestrellen
vonnis, op 6 October 1945 gewezen cloor de
Correctioneele Rechtbank te Hasselt, zetelencle in graad van lwoger beroep;
Over het eenig middel, schending van
artikel 7 van cle wet dd. 18 Juni 1869.
doordat het bestreclen . vonnis gewezen
werd door recllters die niet allen elke terechtzitting van de zaak llebben bijgewoond, en, inzonclerheid, de ondervraging
van den beklaagde. het verhoor van de
getuigen en de pleidooien van de verdediging:
Overwegende dat het bestreden vonnis
gewezen wercl door de rechtbank samengesteld uit de heeren Van Soest, Van Hamont en Tits, dan wanneer nit de vermelcling van het zittingblad del. 9 Juni 1945,
datum waa1'op de getuigen gehoord werden, blijkt dat cle zetel was samengesteld
(1) Verbr., 24 ·Juni 1942 (A1·r. flerbr., 1942,
blz. 77; Bull. en PAsrc., 1942, I, 157) en cle

nota 3.
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uit de heeren Van Soest, Van Hamont en
Portaels;
Overwegende dat v66r denzelfden zetel,
op 14 Juli 1945, de verdediging van den
beklaagde werd voorgedragen en het openbaar ministerie zijn vorclering uitsprak;
Overwegencle dat het vonnis gewezen
door rechters die niet allen ken~is hebben
genomen van de· zaak, nietig is; dat die
nietigheicl van openbare orcle is en niet
kan geciekt worden door het feit clat de
beklaagcle op 22 September 1945 geschreven conclusies heeft genomen in aanwezigheicl van den plaatsvervangenclen rechter
Tits die geen cleel had genomen aan het
onclerzoek van de zaak op de vorige terechtzittingen, terwijl noch uit het zittingblacl del. 22 September 1945 noch uit
eenig under stuk cler aan het h~f overgelegcle rechtspleging blijkt clat het onclerzoek van 9 Juni en 14 Juli 1945 herbegonnen is geworclen '~66r de rechtbank anclers
samengesteld;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden
vonnis; beveelt clat onclerhavig arrest zal
overgeschxeven worden op de registers
van de Correctioneele Rechtbank te Hasselt en dat melding· er van zal gemaakt
worden op clen kant van de vernietigde
beslissing ; verwijst de zaak naar de Correctioneele Rechtbank te 'J'ongeren, zetelende in graad van hooger beroep; kosten
ten laste van den Staat.
18 Februari 1946. - 2e kamer. - Voo1·zUter, H. Fauquel, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Bail.
Clelijkluidende conclttsie, H. Janssens de

Bistlwven, advocaat-generaal.
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i\il,SDADEN EN W ANBEDRIJVEN TEGEN DE UITWENDIGE-VEILIGHEID
VAN DEN STAAT. - STRAFRECHTBANK
DJE EEN BETICHTE VRI.JSPREEKT, DOOR HEM
VERVALLEN VERKLAAR'l' VAN DE RECHTEN VOOR·
ZIEN IN ARTIKEL 123sem·ies VAN RET STRAFWETBOEK. - VERPLICHTING HAAR BESLISSING NOPENS DI'f VERVAL TE MOTIVEEREN.
De__ st·raf'rechtbanlc, b'ij w·ie een misd1'ijf
tegen de 7titwendige veiUgheid vcm den
Staat aanhang·ig is gemaalct, mag, in gev~l zij den bet'iohtE' v1'ijspreekt. dezen
met ve·rvallen ve·1'lcla1·en van de rechten
voorz·ien in a·rt'ikel 123sexies van het
St·ra_twetboelc zonde1· die -besUssing te
motweeren (1). (Besluitwet van 19 Sep-

tember 1945, art. 7.)
(1) Zie verbr., 14 Ja1iuari 1946, supm, bladzijde 15 (Bull. en PAsiO., 1946, I, 19).

(KERRINCKX.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen op 20 December 1945 door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Gent;
~ver het eerste miclclel. schending van
arbkel 97 cler Grondwet en van artikel 7
van de besluitwet del. 19 September 1945
betreffencle de epuratie inzake burgertrouw, doordat het bestreclen arrest niet
gemotiveerd is wanneer het den beklaagcle
verval~en ve~klaart van de rechten opgesomd m artlkel 123semies van het Strafwetboek (besluitwet del. 6 Mei 1944) :
Overwegende dat zoo, in geval van verO?~cleeling, de rechter zich kan beperken
biJ de vaststelling van het verval van die
r~chten, claar deze verplichtend is, het
met meer hetzelfcle is in geval van vrijspraak;
.
Overwegende clat artikel 7 van de besluitwet van 19 September 1945 bepaalt
~lat de strafrechtbanken, bij wie een der
m hoofdstuk II van titel I van boek II
VD;n h~~ Wetboek van strafrecht voorziene
ImsdnJven aanhangig is gemaakt wanneer ze vrijspraak verleenen om ~en ande_re reclen cl~n de yerj aring van de pu.
bheke vorclermg, de artikelen 2 en 3 van
de besluitwet mogen toepassen, waarbij
het verval voorzien is van de in artikel 123sem,ies van het Strafwetboek opgesomcle rechten:
Dat cleze beslissing, daar ze facultatief
is, moet gemoti.veerd zijn;
Overwegencle dat het bestreden arrest,
naclat het gezegd had clat er geen aanleiding bestond tot het uitspreken van een
veroordeeling tot straf, den aanlegger levenslang vervallen Yerklaard heeft van
de bij artikel 123semies van het Strafwet-'
boek opgesomcle rechten, en clit zonder
deze beslissing te motiveeren ·
Dat het arrest, door clie be~lissing niet
te motiveeren, de in het micldel aangeduicle wetsbepalingen geschonden heeft;
En overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en clat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Om clie rede~1en, en zoncler het tweede
miclclel in ·aanmerking te nemen, verbreekt
het bestreden arrest, cloch in zoover
slechts het den aanlegger vervallen verklaarcl !weft van de bij arti)l:el 123semies
van het Strafwetboek opgesomcle rechten ·
verwerpt de voorziening voor hd overige;
beveelt dat onderhnvig arrest zal overgeschreven worden op de registers van het
militair gerechtshof en dat melding . er
van zal gemaakt worden 'op den kant van
de gedeel telijk vernietigcle beslissing ; verwijst de zaak alclus omschreven naar het

---'-72militair gerechtshof anders samengesteld;
kosten ten laste van den Staat. ·
18 Februari 1946. - 2° kamer. - Vom·zUte1·, H. Fauquel, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Wouters.
- Gerijklniclerule concl·usie, H. Janssens
de Bisthoven, udvocaat-generaal.
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VERANTWOORDELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST ONTSTAAN.
DADEN VAN DEN STAAT. SOUVEREINE DADEN.
DADEN VOLTROKKEN IN UITVOERING VAN DE
VOORSCHRII!TEN DER WET. KUNNEN EEN
ANDERMANS REOHTEN NIET SOHENDEN IN DEN
ZIN VAN ARTIKELEN 1382 EN 1383 VAN HET
BUHGERLIJK WE1'BOEK.

IJaclen van den Staat, cUe moeten bescho~twcl worclen als sottverein en voltmlclcen in uUvoe1··ing van cle voorsclwiften cler wet, lcum.nen een anaermans 1'echten niet schenaen ·in clen z·in zoonls beaoelcl bij arUlGelen 1382 en 1383 vnn het
B·urge1·lijk Wetboek (1).
(BELGISCHE

STAAT,

T.

SPAARS

EN

ANDEREN.)

ARHEST,

HE1' HOF; - Gelet op het bestreclen
vonnis, gewezen op 29 Mei 1942 door de
Rechtbank van eersten aanleg te Tongeren, zetelende in graad van hooger beroep;
Over het eenig middel, schending van
artikelen. 97 der Grondwet; 141 van het
w etboek van burgerlijke rechtspleging ;
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
36, 3i en 38 van het decreet van 8-10 Juli
1791 betreffende het behouden en het klasseeren van de oorlogsplaatsen en militaire
posten, cle politic over de versterkingen en
andere daarbij betrokkene voorwerpen,
van artikelen 1 en 2 van het koninklijk
besluit van 26 Augustus 1939 betreffende
de mobilisatie van het Ieger, van artili:elen 1, 2 en 3 van het koninklijk besluit
van 23 ·Augustus 1939 betreffende cle bemittiging van de terreinen met het oog op
cle defensieve organisatie van het grondgebiecl, van artikelen 66 tot 123 van het
koninklijk besluit van 3 Mei 1939 .tot regeling van de uitvoering cler wet van
12 Mei 1927 op de mHitaire opeischingen,
van a_rtikelen 1 tot 25 cler wet van 12 Mei
(1) Zie de conclusie va1i het openbaar ministerie bij verbr., 17 Maart 1938 (Bull. en PAsrc.,
1938; I, 96); de nota onderaan verbr., 11 Mei
1933 (ibid., 1933, 1, 222); DE PAGE, Traite eleelementai!·e de d•·oit civil, 2e uitg., d. II,
nr 1164.

1927 cip cle militaire opeischingen, cloordat
het bestreclen vonnis, alhoewel het bekent
dat cle onclerwaterzetting clie cle schade
heeft veroorzaakt waarvan cle verweerclers cle herstelling vervolgen, door het
Belgisch Ieger werd uitgevoercl, in 19391940, na cle mobilisatie, toch beslist clat cle
aanlegger in verbreking tot schacleloosstelling verplicht was om de reden dat de
nanlegger burgerlijke rechten van particulieren heeft gekrenkt, zoncler claartoe te
zijn gedwongen geweest door heirkracht,
geclurende den oorlog, en om cle reclen dat
hij enkel ten titel van voorzorg heeft gehancleld en zoncler eenige formaliteit te
hebben volbracht; clan wanneer het vonnis niet vaststelt dat de aanlegger, door
de onclerwaterzetting, een onrechtmutige
claacl zon begaan hebben, waarcloor hij
artikelen 1382 en 1383 vall het Burgerlijk
Wetboek schenclt, en clan wanneer het
zich niet .uitspreekt over het punt of cle
nanlegger, zooals cleze het staande hielcl,
niet gehanclelcl heeft krachtens cle clringencle nooclzakelijklleicl om het land in
staat van verclecliging te stellen, alclus
artikel 97 cler Gronclwet schenclemle alsook artikel 141 van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging :
Overwegende flat cle verweerders in verbreking hun vordering in feite steunclen
op cle schacle welke aan hun goecleren veroorzaakt wercl ten gevolge van een onderwaterzetting die door het Belgisch leger
in 1939-1940 bevolen wercl, na cle mobilisatie, doch v66r llet begin cler vijmlClelijkheclen; dat zlj in rechte staancle hielclen clat de Staat, door cUe scllacle te berokkene_n, hun eigenclomsrecht hacl geschonclen, en cla t zij cleswege schadevergoecling vroegen bij toepassing van
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek;
Overwegencle clat cle Staat, cle materialiteit der aangetijgcle feiten erkennencle,
staanc1e hielcl dat llij slechts gehanclelcl
had ter vervulling van zijn wettelijke ''erplichtingen, om de verdecliging van het
gronclgebiecl te verzekeren; clat hij claaruit afleidcle dat cle claclen, ofschoon schaclelijk, van zijnentwege geen ongeoorloofcle claclen uitmaakten, en clus niet konclen beschouwcl worden als cle rechten der
eigenaars hebbencle g·ekrenkt, claar die
rechten enkel bestaan binnen cle perken
welke cle wet er aan stelt; clat er, bijgevolg, in onclerllavig geval, geen aanleicling
kon bestaan tot toepassing van artikelen 1382 en 1383 van llet Burgerlijk Wetbock, die slechts betrekking hebben op
herstelling van ongeoorloofcle claclen ·
Overwegencle · clat het bestreclen vo'n'nis
om clen Belgischen Staat verantwoorde:
lijk te verklaren voor cle schacle welke hij
had veroorzaakt, in. rechte op cleze reclen
steunt : « clat, indien het den Staat wel
geoorloofcl is, ingevolge een wet of een al-
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gemeen rechtsprincipe, de rechten van de
particulieren te beperken, en dat, zoo de.
militaire overheid de verdediging van het
grondgebiecl moet inrichten en daartoe
zelfs overstroomingen verwekken, zulks
niet beteekent dat hij geen burgerlijke
rechten schenclt, en clus tot geen schadevergoedingen kan gehouden zijn ... ; dat
hij, zelfs souverein optredend, gehouden
is tot volledige vergoeding van alle schade
welke hij door zijn handelwijze aan de
private eigendommen berokkent ... >>;
Overwegende dat het vonnis, ----, als gevolg van rleze .principieele verklaring, en
geen rekening houdende met de besluiten
van den Staat, waar deze beweerde dat
de ten laste gelegde daden, zelfs voltrokken alvorens de vijandelijkheden geopend
werden, van zijnentwege slechts het in
verdediging stellen van het nationaal
grondgebied, en alclus de uitvoering van
zijn wettelijke verplichtingen uitmaakten - zich beperkt bij de beslissing dat
die claden, omdat ze niet tijdens den oarlog gesteld werden, niet kunnen beschouwd
worden als aan den Staat opgelegd << door
overmacht >l, en dat de Staat dus niet ontslagen is van de verantwoordelijkheid
welke voortvloeit nit de benadeeling die
l!ij aldus aan de rechten der enkelingen
veroorzaakte;
Overwegencle dat de beslissing van den
rechter geste'tmd is op een tegenstrijdigheid in de redenen, die van zijnentwege
een verkeerd begrip laat blijken nopens
de draagwijdte van artikelen 1382 ·en 1383
van het Burgerlijk Wetboek, waarvan de
beslissing de toepassing onderstelt;
Overwegende, inderclaacl, dat er tegenstrijcligheid bestaat in de verklaring,
eenerzijds, dat de bewuste daden een nndermans rechten schenden en den dader
tot schadevergoeding verplichten, en, anc1erzijds, dat die claden moeten beschonwcl
worden als « sonverein >> en voltrokken in
uitvoering van de voorschriften der wet;
dnt het begrip « soiwereiniteit >> of « overeenkomstigheid met de wet >>, noodzakelijk onderstelt dnt hij, die de eland yoltrok,
gehancleld heeft binnen de perken van ·wat
hem tocgelaten of door de wet bevolen
wns te beslissen en nit te voeren, en dnt
hij, bijgevolg, noch door die beslissing,
noch door die nitvoering, de rechten heeft '
knnnen schenden die door de wet nan derden worden toegekend;
Overwegende, dat, zoo het bestreden
vonnis terloops zegt dnt de Staat, in de·
zaak, gehnncleld heeft « zonder inachtneIning van eender welke formaliteit of verwittiging >>, het niet aandnidt waarin de
Staat, door het gebrek aan die formaliteiten of verwittiging, zon te kort gekomen
zijn aan de verplichtingen welke hij in
de nitvoering van zijn souvereine beslis- ,
sing had moeten naleven ;
Overwegende dat nit deze bescl!onwin-

gen volgt dat de bestreden beslissing, zoowei artikelen 1382 en 1383 van het Bnrgerlijk Wetboek, die ze l!eeft willen toepassen, als het artikel 97 der Grondwet
geschonden heeft, daar ze nagelaten heeft
de conclusie van den Staat te beantwoorden, waar deze, in de zaak, zijn wettelijke verplichtingen inriep, ten einde het
tegen hem gericht verwijt af te wijzen,
dat hij rechten zon geschonden hebben
door. een ongeoorloofde daad;
Om die redenen, verbreekt de bestreden
beslissing; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden op de registers
van de Rechtbank van eersten aanleg te
Tongeren, en dat melding er van zal gemaakt worden op den kant van de vernietigde beslissing·; verwijst de zaak naar de
Rechtbank van eersten aanleg te Hasselt,
uitspraak doende in graad van hooger beroep; veroordeelt de verweerders tot de
kosten.
21 Febrnari 1946. - 1e kamer. - Vo01·z'itte1·, H. Soenens, voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Bail. - GeUjkllticlende concllts·ie, H. Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleitens. HH. Restean

e.n Veldekens.
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GEJWJJSDEJ. - STRAFZAKEN. - BETICHTE
VERVOLGD OM ZONDER VOORAFGAANDE TOELATING EEN GEBOUW TE HEBBEN OPGETROKKEN.
- VRIJSPRAAK GERECHTVAARDIGD DOOR DE
EENIGE REDEN DAT DE BETICHTING NIET BEWEZEN IS. - BURGERLIJKE RECHTER DIE BESLIST DA1' DE VRIJGESPROKEN BE'fiCHTE NIET
GERECHTIGD IS ZICH TE BEROEPEN OP EEN
TOELATING VERLEEND TWEE EN TWINTIG JAAR
VOOR DEN AANVANG DER WERKEN. - GEEN
SCHENDING VAN HE'!' GEZAG VAN RET GEWIJSDE.
TV anneer, om cle eenige 1·eden dat de betichti.nrt niet is bewezen, de conectioneele 1·echtbank v1"ijsp1·aak heett verleend acm een betichte die vervolgd
werfl om, zoncler voo1·atgaande toelat·ing,
een gebonw te hebben opget1"07cTcen,
schenflt de b.twge1·lijlce rechtm· het ttit
dit vonnis voortvloeiend gezag van het
gewijsde niet met te beslissen dat de
betichte het bewijs niet brengt gerechti[!d te zijn rl!ich te be1'oepen op een toelat·ing clie wenl ge[!even twee en twintig
jaar v66r clen aanvang de1· we1·lcen.

(BAUDE, T. GEMEENTE TERVUREN.)
ARREST.
HEJT HO}j' ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 .Tanuari 1944 door het Hof
van beroep te Brussel, derde kamer, ·gewezen;

-74Gelet op het eerste en het clerde. miclclel: lingen van het vonnis cL q'Uo, clat door het
Het eerste, schencling van artikel 4 van bestreden arrest bekrachtigcl wercl, aanhet Wetboek van strafvorclering (art. 4 legger zijn eisch claarop steuncle clat uit
der wet van 17. April 1878) en van arti- het vonnis van vrijspraak op 27 Februari
kels 160, 191, 192, 193, 212 en 365 van het- 1937 door de Correctioneele Rechtbank te
zelfcle wetboek, doorclat het bestreclen ar- Leuven gewezen, bleek dat de handelwijze
rest den eisch van aanlegger in verbre- van verweerster willekeurig was, dat aanking, en strekkencle tot het' bekomen legger daarcloor noodzakelijk het gezng
eener schadevergoecling wegens het na- inriep van wat dDor de correctioneele
deel hem door verweerster berokkend on- rechtbank gewezen werd en dat de grond
der meer tijdens de strafrechtelijke ·ver- van niet-ontvankelijkheid in feite niet opvolgingen, clie zij tegen hem cleecl instellen, gaat;
en tot terugbetaling der verhoogde geOver de middelen :
meentetaks, ongegroncl heeft verklaard,
Overwegencle dat aanlegger aan het aralhoewel de Correctioneele Rechtbank te rest de scllending verwijt van wat door
Lenven, -zetelende in graad van beroep, de correctioneele rechtbank gewezen
hem op 27 Februari 1937 vrijgesproken werd, daar het arrest beslist : 1 o dat nit
had van het feit gebouwcl te hebben zon- het vonnis dezer rechtbank niet bleek dat
der schriftelijke en voorafgaancle bouw- aanlegger gerechtigd was zich in 1936 te
vergunning, zoodat het bestreclen arrest beroepen op een in 1914 ,;erleende toelade kracht van gewijsde zaak spruitencle ting om te bouwen, en;2° dat aanlegger
nit het strafrechtelijk vonnis miskencl niet bewees dat het cloor hem in 1937 geheeft, door aan 'te nemen dat eischer in bouwd onroerend goed van denzelfden
verbreking zich niet meer op cle bouwver- aard was als datgene welk hij in 1914
gunning hem in 1914 verleend, dus v66r wilcle oprichten;
die strafrechtelijke vervolgingen, mocht
Overwegencle clat, yolgens de vaststelberoepen;
lingen van het vonnis der Correctioneele
Het derde, schending van artikel 4 van Rechtbank te Leuvendcl. 27 Februari1937,
het Wetboek van strafvorclering (art. 4 aanlegger vervolgd was om, sedert min
der wet van 17 April 1878), van arti- clan ze:s maanden, zonder voorafgaande en
kels 160, 191, 192, 193, 212 en 365 van het- schriftelijke toelating van het college van
zelfcle wetboek, van artikel 4 cler wet van burgemeester en schepenen, bouwwerken
1 Februari 1844 op het toezicht der open- te hebben uitgevoerd namelijk het oprichbare wegen (gewijzigd door het eenig arti- ten van een woonhuis met werkplaats;
kel cler wet van 15 Aug·ustus 1897), van
Dat het vonnis aanlegger vrijspreekt om
artikels 12, 13, 14, 15 van het gemeentede eenige reden dat cle betichting niet bereglement van Tervuren van 10 Maart- wezen is; .
28 April 1900, doordat het bestreclen arOverwegencle clat het bestreden arrest,
rest inroept dat het niet bewezen is dat - cloor te beslissen clat nit dergelijke moeischer ten slotte een woonhuis ih op- tiveering niet blijkt clat aanlegger in 1936
bouw heeft .gesteld van gelijken aard als gerechtigd was zich op een in 1914 verdit welk hij in 1914 dacht aan te leggen en leencle toelating te beroepen, noch dut het
voor hetwelk hij een toelating tot bouwen door hem in 11137 opgebouwcl onrDerend
verkregen had, clan wanneer de vrij- goecl van denzelfden aurd was uls dat
spraak van eischer op 27 Februari 1937 welk hij in 1914 yoornemens was op te
door de Correctioneele Rechtbank te Leu- richten, - geenszins de vaststellingen van
ven, noodzakelijk moet doen aannemen het vonnis der correctioneele rechtbank
dat de gebouwen die hi.i in 1936 opri_chtte tegenspreekt en niet miskent wat door
in overeenstemming waren met de plannen deze laatste wercl gewezen;
door hem ingediend in 1914 voor het beDat de middelen in feite niet opgaan :
komen der bouwvergunning die hem clan
Over het tweecle micldel, schending van
verleencl werd, zoodat de aangevalleri be- artikel 4 der wet van 1 Februari 1844 op ·
slisshlg en de kracht van de gewijsde het toezicht der 011enbare weg·en, g·ewijzigcl
zaak op strafgebied en cle wetsbepaling door de wet van 15 Augustus 1897, cloorbetreffencle cle bouwvergunningen geschon- dat het bestreden arrest beslist dat de
clen heeft :
toelating tot bouwen in 1914 aan eischer
Over clen groncl van niet-ontvankelijk- toegestaan waarcleloos was geworden in
heid door verweerster afgeleicl hieruit dat 1936 om reclen clat dergelijke toelatingen
liet gewijscle, voortvloeiencl nit het vonnis niet eeuwigclurencl zijn, dan wanneer, bij
van cle Correctioneele Rechtbank te Leu- gebrek nan een bepaling die· de gelcligheid
ven, v66r den reehter over den grond niet er van beperkt, de bouwvergunningen
werd ingeroepen en clat de micldelen, ge- slechts hun waarde verliezen nadat zij,
steund op de schending van dat gewijscle, ingevolge eener bestuurlijke beslissing,
niet voor de eerste maal v66r het hof teruggetrokken worden, wnt ter zake het
'
van verbreking kunnen aangevoerd wor~ , geval niet was :
Overweg·ende dat het bestreden arrest,.
dm:
,
Overwegende dat, volgens de vaststel- buiten de door het middel bestreden re-
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den, Yaststelt clat het niet bewezen is dat
aanlegger in HJ37 een onroerencl goed
heeft gebouwd van denzelfden . aard als
datgene welk llij in 1914 voornemens was
op te rich ten;
·
Overwegencle dat die reden het beschikkencl gedeelte van het arrest rechtvaarcligt en dat het miclclel, waarbij slechts
een overbodige reclen wordt bestreden,
niet ontvankelijk is ;
Om c!ie redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten
en tot een vergoeding van 150 frank jegens cl~ verweerster.
21 Febnmri 1946. --'- 1° kamer. - Vool··
zitter, H. Soenens, voorzitter. - Verslaguever, H. De Wilde. Gelijlcl1tidende
concltt8ie, H. Hayoit de Termicourt, eerste
aclvocaat-generaal. - PleiteTs, HH. Van
Leyn~eele

en Strnye.

goed heeft ve1·maalct aan den hnurder,
zelfs indien tot stav·inrt van de eene en
van de ande1·e van die vorderin,qen eenzelfde middel wo1·dt ingemepen, nl. de
onbelcwaamheid· van den verh1t1t1·dererfiater (1).
2° De oorzalcen van een vo1·dering tot ve1·nietiginrt vctn het h1t1t1·oonf1·aot van een
onroeTencl ,qoed en van een vordering
tot veTnietirtinrt van een testament z'ijn
Tespeotievel·i.ikc, naar het beg1·ip van artilcel 28 van cle wet van 25 Maa1·t 1876,
het hu~wcontmot en het testament (2).
3 o TV anneer twee vo1·de1·ingen ver sehillende oorzalren he1Jben, dat er voo1· geen
van hen een wettelijlce gmnd va'lt sohattin,q bestaat en dat v661· den eersten
reohter de partijen er van sleohts een
,qlol!ale sohattin_q hebben gedaan, behool·t het den rechter in hooger be1·oep
niet van amlJtswege clie sehatting te
spli.tsen.
(DEVROEDE, T. DEVROEDE.)

1"

KAMER. -

21 Februari 1946.

1° BEVOEGDHEID EN .AANLEG.
BURGERLIJKE ZAKEN. VORDEIUNG TOT
\'ERNIE'fiGING VAN EEN HUURCONTRACT VAN
EEN ONROEREND GOED. VORDERING TOT VlliRNIE'fiGING VAN EEN TESTAMENT. VERHUURDER DIE RET ONROEREND GOED VEHMAAKT AAN
DEN HUUHDER. VOHDERINGEN DIE NIET
ON'l'STAAN UIT DEZELFDE OORZAAK, ZELFS INOlEN IIETZELFDE MIDDEL TOT NIETIGHEID
WOHDT INGEROEPEN TOT STAVING VAN IEDER
VAN HEli. VORDERINGEN DIE NIET MOGEN
WOHDEN SAMENGETELD OM DE BEVOEGDHEID EN
DEN AANLEG TE BEPALEN.

2°

BEVOEGDHEID EN AAN:r,.EG. BURGERLI.JKE ZAKF;N. -- 00RZAAK VAN EEN
VORDERING. ARTIKEL 23 VAN DE WET VAN
25 iVIAART 1876, ·- VORDERING TOT VERNIETIGING VAN EEN IIUURCONTRACT. HUURCONTRACT OORZAAK VAN DIE \'ORDERING. VORDERING TOT VERNIETIGING VAN EEN TESTHfENT. TESTAMENT OORZAAK VAN DIE
YOR.DERING.

3°

BEVOEGDHEID EN AANLEG.
BURGEllLIJKE ZAKEN. VORDERINGEN DIE
ONTSTAAN ZIJN Ul"r VERSCHILLENDE OORZAKEN.
VOHDERINGEN NIET GESCHAT DOOR DE WET.
GLOBALE SCHATTING DOOR DE PARTIJEN. ~
IlECHTER IN HOOGER BEROEP NIET BEVOEGD
OM
VAN AMBTSWEGE DIE
SCHATTING TE
>iPLITSEN.

1° Ontsinan 1l'it 1Jersohillende oo·r:<alcen,
naar het beu1·ip 1:an a1·tilcel 23 van de
wet van 25 Maart 1876, en mogen de1·llal·ve niet wonlen sMnengetelcl om de
bevoertdheid en den aanleg te bepalen,
de vo·rde1·in,q tot vernietiginrt van een
hnm·aontntet van een onroerend goed
en de vonlerinrt tot ve1·nieUging van een
testa.n~ent waarb·ij de ve1"h1t1wde1· dit

ARHEST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, door het Hof vanlberoep te Brussel
op 7 .Juni 1941 gewezen;
Over het eeuig middel, schending van
artikelen 23, 33 en 38 van de wet van
25 Maart 1876 lnhoudende den eersten titel
van llet voorafgaandelijk boek van het
Wetboek van burgerlijke rechtspleging,
443 van hetzelfde wetboek, 544, 1709,
1317, 1319, 1320, ·1322 van het Burgerlijk
"Vetboek, en van de bewijskracht en
llet geloof, die aan de exploten van
deurwaarder Van Vlasselaer del. 12 September 1935 en 21 Januari 1936 c1ienclen
gehecht, 97 der Grondwet, cloordat het
bestreden arrest na vastgesteld te hebben : 1" dat bij exploot van cleurwaarcler
Van Vlasselaer del. 12 September 1935,
de rechtsvoorganger van eischers tot verbreking, Cyrille Bauwens, in zijn hoedanigheid van voogd "van wijlen Adele Vloeberghs, verweerders .in verbreking voor de
Rechtbank van eersten aanleg te Leuven
gedagvaard lleeft tot nietigverklaring van
de door gez.egde Adele Vloeberghs aan
verweerders toegestane huur van een huis
met boomgaard, hof en land gelegen te
Sinte-Agatha-Rode, huur welke aangegaan
werd op 28 December 1933, mits !evenslang onderhoucl van verhuurster - en dat
de eisch op 100.000 frank geschat werd;
2° clat, bij exploot van· deurwaarder Van
Vlasselaer del. 21 .Januari 1936, het aldus
ingestelcle geding llervat werd door eischers in verbreking, na het overlijden van dame Vloeberghs; clat bij hetzelfde exploot
(1) en (2) Zie de nota, geteekend R. H.,
onderaan dit arrest in Bull. en PAsrc., 1946,

I, 79.

-::-::-. 76 --bovencliel1 de eisch wercl ingestelcl tot
nietigverklaring van het eigenllanclig testament op 28 December 1933 door dame
Vloeberglls gemaakt - en clat de eiscll
op de globule som van meer clan 100.000 fr.
gescllat werd ;· 3° clat eiscllers llooger beroep aangeteekencl llebben tegen llet vonnis del. 12 Juli 1939, waarbij-de Reclltbank
van eersten aanleg te Leuven, uitspraak
cloende over de nietigheid van het testament · dit testament geldig verklaarde, en
clat het beroep aldus beperkt werd tot den
eisch betreffende cle nietiglleicl van het
testament;
· Eerste tak :
Beslist heeft dat de twee gedeelten van
clen eiscll << een geheel verschillende oorzaak lladclen )) om reden dat « het eene
steunde op een huurovereenkomst en het
andere op een testament ll, waaruit volgde
clat .iecler gedeelte van den eisch afzonclerli.jk moest gescllat worden, dat de
onbepaalcle globule schatting moest bescllouwcl worden als gelijkstaancle met
llet ontbreken van een scbatting, en het
beroep onontvankelijk verklaarcl heeft
defect1t s1tmmae, als wanneer de twee !'ecleelten van den eiscll tot nietigverklarmg
van de lnmr en van het testament niet
steunden op de huurovereenkomst en het
testament, cloch op den gewonen staat van
onnoozelheid van Adele Vloebergbs en op
artikel 503 van het Burgerlijk W etboek ;
als wanneer- zij bijg·evolg clezelfcle oorzaak baclclen in den zin van artikel 23,
alinea 1, van de wet van. 25 Maart 1876 ;
als wanneer volgens gezegcl artikel, de
verscllillencle gecleelten van clen eiscll
clienclen gecumuleercl om den aanleg te
bepalen, als wanneer het beroep dus ontvankelijlr was voor elk gecleelte van den
eiscb, en cloorclat llet bestreclen arrest de
bewijskracbt en bet geloof miskencl heeft,
die aan cle exploten del. 12 September
1935 en 21 Januari 1936 clienclen gehecht,
met te beslissen dat zij op verscbillende
oorzaken steunclen, zulks in strijcl met de
bewoorclingen van gezegcle exploten waarbij bepaalcl wercl dat en de nietigverklaring van cle huur en de nietigverklaring
van het testament gevorclerd werclen op
grond van eenzelfcle oorzaak, te weten :
llet feit van de onnoozelheicl van wijlen
Adele Vloeberglls en de wettelijke voorscbriften van artikel 503 van bet Burgerlijk W etboek ;
Tweede tak:
Beslist beeft clat bet llof niet kon uitmaken welke de waarcle was van bet gedeelte van den eiscll betreffencle de nietigverklaring van het testament, om reden
dat cle waarcle van het ancler gedeelte van
den eiscll, betreffencle de nietigverklaring
van de buur van negen jaar, begrepen in
de glob ale scbatting op meer clanlOO.OOO fr .,
verbonden was met een verplicbting tot

onclerhoucl van verbuurster, haar leven
lang en derhalve wel mogelijk een beclrag
kon bereiken clat geen genoegzame scbatting van de waarcle van bet gecleelte, betreffencle de nietigverklaring van het testament, overliet, en het beroep niet ontvankelijk verklaarcl beeft defectu surnmae,
als wanneer bet bleek nit de stukken van
cle procedure dat het testament over den
vollen eigenclom beschikte van het huis
welk door de huurovereenkomst in huur
gegeven wercl, als wanneer de volle eigenclom vai:t een goecl een grootere waarcle
heeft clan een verhuring van clit eigenclom, .als wanneer een globule schatting
van meer clan 1.00.000 frank voor de ·
waarcle van een huurovereenkomst en·van
een testament betreffencle hetzelfcle goecl
noodzakelijkerwijze de waarcle van het
testament op minstens 50.000 frank bepaalt; en cloorclat bet bestreclen arrest de
bewijskracht en het geloof miskencl heeft,
die aan cle exploten del. 12 September 1935
en 21 J anuari 1936 clienclen gehecllt, met te
beslissen clat zij het gecleelte van den
eisch betreffencle de nietigverklaring van
het testament mogelijk op mincler clan
1.2.500 frank geschat haclclen :
Over den eersten tak van het miclclel :
Overwegencle clat het midclel ten onrechte staancle houdt clat, in zake, de
twee punten van clen eisch, -:c strekkencle
het eene tot cle·vernietiging van een huurcontract en het andere tot de vernietiging
van een testament -, volgens cle wet van
25 Maart 1876 nit een enkele oorzaak zonden voortspruiten, en, bijgevolg, krachtens
artikel 23 van clie wet, zouden dienen samengevoegcl te worden om den aanleg te
bepalen, clit, om cle eenige reel en cla t clie
punten, het eene en het andere, de onbekwaamheicl il\roepen van den persoon vmi
wie de twee akten uitgaan;
Overwegencle, . inclerdaad, clat clit stelsel neerkomt op verw:irring van cle miclclelen of redenen tot staving van iecler
ptint cler vorclering ingeroepen (in-. zake,
de onbekwaamheicl van hem van wie de
twee betwiste akten uitgaan), met de oorzaak van die vorcleringspunten, de oorzaak, naiir het begrip van de wet, bestaancle in het juriclisch feit clat hun tot
onmicldellijken gronclslag client (in cle
zaak, het huurcontract eenerzijds, het testament anclerzijds) ;
Overwegencle clat, vermits de vorclering
tot vernietiging van het testament, .met
cleze tot vernietiging van het buurcontl:ac-t,
het voorwerp uitmaakte van een enkele
en globule schatting, het bestreden arrest
dus terecht bet hooger beroep tegen het
vonnis, waarbij over het eerste van die
vorcleringspunten uitspraak werd geclaan,
defect'tt S'ttmrnae niet ontvankelijk verklaarcl heeft ;
Over clen tweeclen tak van llet middel :
Overwegencle dat de punten van de vor-
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-77dering, zooals ze waren opgesteld, ·door
de wet niet geschat zijn; dat partijen
slechts een globule schatting er van gedaan haclden; dat het den rechter niet behoorcle de waarcle te schatten welke elk
punt kon liebben in verhoucling tot het
andere, en dat hem dus geen verwijt er
van kan gemaakt worden, clat hij van
ambtswege de globule schatting niet heeft
gesplitst;
Dat uit deze beschouwingen volgt dat
het midclel in geen van zijn takken gegroncl is;
Om die redenen, verwerpt de voqrziening; veroorcleelt de aanleggers tot de
kosten .alsook tot een vergoeding van
150 frank jegens de verweerders;

arbeiclers, en va,n de koninklijke besluiten
krachtens een latere wetg·evende delegatie geuomen, en van artikelen 1 (inzonderheid alinea 5), 5, 8, 13 (inzonderheid
laatste alinea) en 15 van het koninklijk
besluit del. 3 December 1930 inhouclencle
instelling en inrichting van bijzondere
kassen voor gezinsvergoedingen, en van
de bindencle kracht van het reg1ement A
van de eischende kas, goedgekeurd door
den· Minister van arbeid .en van sociale
voorzorg :
.
Overwegende dat de verweerders Lecocq en Versteig, in hoedanigheid van betichten, en de N. V. « Brasseries Imperial ll,
als burgerlijk verantwoordelijke partij,
door de eischencle kas rechtstreeks v66r
··den politierechter werden gedaagd we21 Februari 1946. - 1" Kamer. - Voo1·gens overtreding, door de eerste twee, van
zitte1·, H. Soenens, voorzitter. - Ve1·slagartikeien 155 en 158 van het koninklijk
,qever, H. Wouters. - GeUjlclttidende conbesluit van 19 December 1939 tot coordinaclttsie, H. Rayoit de Termicourt, eerste
tie van de wet van 4 Augustus 1930 betrefaclvocaat-generaal. - Pleiters, HH. Vel- fende de kindertoeslagen voor loonarbeidekens en Struye.
ders, en van de koninklijke besluiten
krachtens een latere wetgevencle opdracht
genomen, en dit om zich, betreffende den
genaamden Vanneste, niet gedragen te
2" KAMER. - 25 Februari 1946.
hebben naar de voorschriften van artikelen 37, 96 en 99, alinea 1, van gezegd beKINDERTOESLAGEN. PERSOON TE- sluit;
WERKGESTELD DOOR VERSCHILLENDE WERKOverwegende dat het bestreden vonnis
GEVERS. - 0NTSLAG VAN EEN WERKGEVER de twee beklaagden van de vervolging
YAN DE STORTING VAN DE BIJDRAGEN. ontslaat en de burgerlijk verantwoordeARTIKEL 87 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT lijke partij buiten de zaak stelt, zich
VAN 19 DECEMBER 1939. - TOEPASSINGS- steunende op de interpretatie welke het
VOORWAARDEN.
geeft a an artikel 87 van het besluit;
Overwegencle dat bet vonnis erkent dat
A·rtUcel 87 van het lcon-inlcUjlc besht'it van
de heer Vanneste door de <<Brasserie Im19 Decembe·r 1939 ontslaat slechts een
perial ll gewoonlijk was tewerkgesteld als
we1·lc,qwve·r van de stm·ting van de bijhandelsvertegenwoordiger en vaststelt dat
dragen. voo1· lcinde1·toes!agen. wanneer de
hij, eveneens in clezelfde hoeclanigludd,
werlcneme1· in hoofdzaalc, t. t. z. vom·
door andere werkgevers was tewerkgeeen lange1·en tijd, ,qebezigd wo1·dt doo1·
steld;
een anderen werk,qeve1'. In ,qeval de
Overwegencle clat, luidens voormeld arti-.
ve·rgeleken bezi,qheden van ,qelijken
kel 87 « wanneer een persoon in hoofd"
d·ztttr zijn of in ,qeval van niet bewezen
zaak door een werkgever en, als bijkoon,qeUjlcheid, zi.in de be·ide werlcnemers
mende betrekking, door een of meer anonde1'WO'I']Jen aan de wet op de kinderderen gebezigd wordt, deze laatsten er
toesldgen.
van ontslagen zijn de bijclragen voor hem
te betalen ll, wat hen, volgens artikel 13,
(BIJZONDERE COMPENSATIEKAS VOOR GEZlNS3°, onttrekt uan de toepassing van de wet
VERGOEDINGEN, T. LECOCQ EN ANDEREN.)
op de kindertoeslagen ;
Overwegende dat artikel 87 in zijn
ARREST.
tweede alinea bepaalt dat « door hoofdHET HOF; - Gelet op het bestreden bezigbeid moet worden verstaan cleze
vonnis, OD 15 April 1944 gewezen door de waaraan de arbeicler den meesten tijd beCorrectioneele Rechtbank te Brussel, zete- steedt ll;
lende in graad van hooger beroep ;
Overwegende clat cle rechter over den
OV'er het eerste midclel, schending van grand beslist dat, krachtens clie teksten, de
artikelen 1, 2, 3 (inzonderheid alinea 4), verweerders aan de wet niet kunnen on31 (inzonclerheid a linea's 4 en 9), 37, 77 clerworpen worden, « tenzij Vanneste aan
tot 7!! (inzonderheid 79, alinea's 4 en 5), zijn bezigheden voor de « Brasserie Impe87, 93 tot 97, 99 (inzonclerheid a linea's 1
rial ll meer tijcl heeft besteed dan caan
en 2), 155, 158 en 161 van het koninklijk de bezigheclen voor de andere firma's aan
besluit del. 19 December 1939 tot coordina-. dewelke hij cliensten presteert ll ; dat de
tie van de wet van 4 Augustus 1930 be- vervolgende partijen het bewijs daarvan
treffende de kindertoeslagen voor de loon- moeten bijbrengen en dat, in onderhavig

-78geval, « niet bewezen werd clat Vanneste's
prestaties ten voorcleele van de «Brasserie
Imperial >> zouden voorkomen als hoofdbeziglleicl, zooals deze bepaalcl is door
artikel 87, alinea 2, van llet koninklijk
besluit van 19 December 1939 » ;
Overwegende dat, in de geclacllte van
den rechter, gevolglijk aan de toepassing
van de wet ontsnapt elke werkgever ten
laste van wien niet bewezen is clat de tijd
welke clP arbeider bij hem besteedt niet
langer iR dan de:p. tijd dien hij aan den
dienst van een of meer anderen besteedt;
Overwegende dat die interpretatie van
artikel 87, indien ze juist is, nooclzakelijk
leiden moet tot het gevolg dat. ingeval de
vergeleken bezigheden van gelijken duur
zijn of ingeval van niet bewezen oneffenheicl, geen der werkgevers aan de wet zou
onclerworpen zijn ;
Overwegende dat dergelijk gevolg, over
't algemeen, moeilijk vereenigbaar is met
het doel dat de wetgever, bij het invoeren
van het regime van de kindertoeslagen,
nastreefde; dat het, overigens, niet
strookt met den tekst der wet; dat, inderdaad, blijkens artikelen 13, 3°, en 87
van het samenordenend koninklij]l: besluit, in principe elke werkgever aan de
wet onderworpen is, en, narnelijk, de
voorziene stortingen moet doen; dat, in
het bij artikel 87 bedoeld geval van meerclere werkgevers, de anderen van de starting der voorgeschreven bijdragen slechts
ontslagen zijn wanneer een van hen den
arbeider te werk stelt ten hoofclzakelijken
titel, in den zin van alinea 2, en alclus
door die ontheffing vrijgestelcl zijn van de
vervlichtingen hun opgelegd door het koninklijk besluit ·van 19 December 1939
(art. 13, 3°) ; dat, bij gebrek aan het bewijs dat die voorwaarde verwezenlijkt is,
allen aan de wet onderworpen blijven;
Overwegende dat, zijn beslissing hierop
steunende dat niet bewezen was dat de genaamde Vanneste ten hoofdzakelijken
titel te werkgesteld werd door de brouwerij-verweerster en eischers op clien enkelen grond haar eisch ontzeggende, de
rechter over den grond de in het middel
aangeduide wetsbepalingen verkeerd heeft
geinterpreteerd en alzoo geschonden;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, doch alleen in zoover het uitspraak heeft gedaan over de burgerlijke
vordering van de eischeres; beveelt dat
onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers van de Rechtbank van
eersten aanleg te Brussel en dat melding
er van zal gemaakt worden op den rand
van de gedeeltelijk vernietigde uitspraak ;
veroorcleelt verweerders tot de kosten;
verwijst de zaak, alzoo omschreven, naar
de Oorrectioneele Rechtbank te Nijvel, zetelencle in graad van hooger beroep.
25 Februari 1946. - 26 kamer. - Voo1·- ·
z-itter, H. Fauquel, raadsheer _waarnemend

voorzitter. - Verslnggever, H. Vitry.
Gelijlcht-idende concl~tsie, H. Hayoit de
'I'ermicourt, eerste advocaat-generaal.
Pleiters, HH. Marcq en Simont.

ze KiAMER.
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1° REJOHTBANKEN. - STRAFZAKEN.
RECHTER DIE EEN ANDER FElT WEERHOUD'I'
DAN DATGENE VOORWERP VAN DE "DAGVAARDING.
- GEEN VERKLARING DOOR DEN BETICHTE,
GEDAAN v66R DEN EERSTEN RECHTER, DAT HIJ
VRI.JWILLIG VIGRSCHIJNT. - MACHTSOVERSCHRIJDING.
2° MIDDEJLEJN TOT VERBREKING. STRA~'ZAKEN. MIDDEL GESTEUND HIEROP
DAT DE AANLEGGER WERD VEROORDEELD WEGENS EEN ANDER FElT DAN DATGENE VOORWERP
VAN DE DAGVAARDING. - AANLEGGER DIE ZICH
ENKEL v66R DEN RECHTER IN HOOGER BEROEP
HEEFT \'ERDEDIGD TEGEN DE NIEUWE 'l'ELASTLEGGING. -· lVIIDDEL VOOR HET EERST VOORGEBRACHT V66R HET HOF VAN VERBHEKING. lVIIDDEL ONTVANKELIJK.
1° Opdnt de st1·atrechte1· een ander .stratbaar feit a.ls datgene dat het voorwe1·1l
~1-itnw.rtlct vnn de da.gvawrd·lng zou lcunnen wee·rhomlen, z·ljn e1· twee vere,ischten : dat de betichte ve1·lclaa1·t vrijwillig te verschijnen en dat clie ve1"1claring
wo-rcle geclnan v66·r (len 1·echtm· in ee1·sten aanleg (1) .
2° Is ontvanlcelijlc. het voo1· de eerste
maal ·v661" het hot van ve1·brelcin.q do01·
den betichte voo1·gestelde midclel, hierop
,qeste7tn(l· dat hij wenl ve1·oordeeld we,qens een ande1· teit als (latgene dat hf}t
voorwerp 1titmanlct vnn de dagvaarding,
wanneer het slechts v661· clen 1·echte1· in
hooger beroep is flat hij zich heett ve1·fle(z.lgcl tegen de nienwe telastlegging (2).

(.JANS EN ANDEHEN, T. OPENBAAR MINISTERIE
EN PETITJEAN.)
ARREST,
HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 23 October 1943 gewezen door
de Oorrectioneele Re('htbank te Luik, uitspraak doencle in graad van hooger beroep;
(1) Wet b. van strafvordering, art. 147;
wet van 1 J uni 1849, art. 15; nota onderaan
verbr., 7 November 1927 (Bull. en PAsrc., 1927,
I, 322).
(2) Integendeel is de betichte uiet meer outvankelijk zich er .over v66r het hof van verbreking · te beklagen dat. hij uiet werd verwit.tigd door den eersten rechter van de door dez-eu
gebrachte wijziging aan de qualificatie van
het in de di.gvaarding bedoelde feit, wanneer

-79I. A::mgaande de door den beklaagde
J ans ingediende voorziening :
il. Voor zoover ];let recl;ltsmiddel gericl;lt
is tegen de op de publieke vordering gewezen beslissing· :
Over het eenig middel, schending van
artikel 97 der Grondwet, van artikelen 145, 163 en 74 van het Wetboek van
strafvordering, en van de rechten der verdediging :
Overwegende dat eischer beticht was
van overtreding van artikel 10 van het
besluit del. 8 Juli 1941, om, bestuurder
zijnde van een vrachtauto, bij samentreffen van hoofdwegen van gelijke belangrijkheid, den verkeersvoorrang niet te
hebben geeerbiedigd welke toekwam aan
den verweerder die een van rechts komencle auto bestuurde;
·
Overwegende dat de bestreden beslissing, bij bekrachtiging van het vonnis
waartegen hooger beroep, eischer veroordeelt, niet wegens gezegde overtreding,
doch· omclat hij artikelen 29' en 42 van het
koninklijk besluit van 1 Februari 1934
lleeft o;vertreclen om, in de bij de eerste dezer be1mlingen voorziene omstandigheden,
de uiterste recllterzijde van den rijweg
niet te llebben gehouden en, daarenboven,
om niet voortdurend meester te zijn gebleven van zijn snellleid;
Overwegende dat, daar de aan den beklaagde gegeven dagvaarcling de laatste
twee misclrijven niet bij den recllter aanllangig maakte, deze er geen kennis van
kon nemen tenzij ze voortvloeiden uit dezelfde feiten als deze welke het voorwerp
nitmaakten van de eenige ilitdrukkelijk
den eischer ten laste gelegde. betichting,
of tenzij de eischer vrijwillig zou verscllenen zijn en, v66r den eersten recllter,
er in toegestemd ha c1 om hoofdens deze
nieuwe bescllulrligingen te recht te staan;
Overwegende dat het vonnis waartegen
llooger beroep, evenmin als eenig ailder
stuk cler rechtspleging, het bestaan vaststelt van de eene of de andere dier voorwaarden; dat derhalve cle politierechter
(le macht niet had om uitspraak te
doen over feiten welke niet voor hem werden gebrncht door de dagvaarding noch
door de uitdrukkelijke of stilzwijgende
toestemming van den beklaagde; dat de
eerste rechter, door kennis er van te nemen en door eischer uit dien hoofde te
veroordeelen, in de zaak zijn macht is
te buiten gegaan en de in het midder a angeduide tekRten geschonden heeft; dat de
rechter in hooger beroep, door gezegde beslissing te bekrachtigen, die onwettelijkhij zich v66r den rechter in hooger beroep
heeft_ verdedigd tegen die nieuwe qualificatie
(verbr., 4 Februari 1935 [Bull. en PASIC., 1935,
I, 1411; 16 October 1944 [Arr. T'e1·br., 194.5,
biz. 11; Bull. en PASIC., 1945, I, 11]),

heid heeft overgenomen; dat, deze van
openbare orcle zijnde en in allen stand der
~aak lmnnende ingeroepen worden, de omstandigheid niet dienend is, luidens welke
de eiscller zicll op de in eersten aanleg
vaststaand verklaarde betichtingen verdedigd heeft v66r den rechter in hooger
beroep, doch v66r hem aileen;
Dat bet middel dus ontvankelijk en gegrond is; .
B. Voor zoover de voorziening gericht
is tegen de op de burgerlijke vordering
ten laste van de beklaagden gewezen beslissing;
Overwegende dat de verbreking van de
op de publieke vordering gewezen beslissing,_ de verbreking medebrengt van de op
de burgerlijke vordering gewezen beslissing;
II. Aangaande cle door Depraetere ingediende voorziening :
A. Als burgerlijk verantwoordelijke
partij voor beklaagde
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing· ten laste van dezen laatste op
de publieke vordering gewezen, de verbreking medebrengt van de tegen de burgerlijk- verantwoordelijke pm'tij gewezen
beslissing ;
B. Als burg·erlijke partij tegen verweerder Petitjean en tegen bet openbaar
ministerie :
Overwegende dat eischer dienaangaande
geen' middel inroept en dat het hof er
van ambstwege geen opwerpt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
vonnis voor za.over het den eischer J ans
op strafgebied en op burgerlijk gebied,
en den eischer Depraetere als burgerlijk
verantwoorc1elijk ver 0ordeelt; verwerpt
de voorziening door dezen laatste ingediencl als burgerlijke partij; veroordeelt
de partijen Petitjean en Depraetere elk
tot de helf1; d~r kosten ; veroordeelt
daarenboven Depraetere tot een vergoeding van 150 frank jegeils Petitjean; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden op cle registers van de
Rechtbank van eersten aanleg te Luik en
dat melding er van zal gemaakt worden
op den kant van ~le gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwijst de zaak alzoo
omschreven naar de Correctioneele Rechtbank te Hoei, zetelencle in graad van hooger beroep.
25 JJ~ebrnari 1946. - 2e kamer. - Voo?'z'itte'l', H. Fauquel, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve'l'slaggeve1·, H. Vit~·y.
Gel-ijlcllticlencle conclus·ie, H. Hayoit de

Termicourt, eerste advocaat-generaal. Ple-lte1·, H. Struye.
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GEWI.JSDE. - STRAFZAKEN. - MISDRIJF
DAT' EEN AANRIJDING VAN VOERTUIGEN HEEFT
VEROORZAAKT. - VONNIS VASTSTELLENDE DAT
DE AANRIJDING OOK IS TE WIJTEN AAN DE
SCHULD VAN EEN DERDE. - VASTSTELLING DIE
HET GEWIJSDE NIET UITMAAKT JEGENS . DEN
DERDE EN TEGEN DEZEN NIET KAN DIENEN TOT
GROND VAN EEN PUNT VAN HET llESCHIKKEND
GEDEELTE.
De stntj1·echte1·, cUe een betichte ve1·wijst
wegens een misflr·ijf flat een aanTiicling
van voe1·t1tigen heett verooTzaakt, Jean,
nl. o·m de uitgesprolcen straf te 1'echtvaanUgen, vaststellen flat fle aanTijfling
oolc te w'ijten is aan cle schttlcl van een
flenle. 111cta1· flie vaststelling maalet het
gewijsfle n.iet ttit jegens flien flenle en
Jean tegen. clezen rl'iet clienen tot g1·oncl
van een p·unt van het beschilclcenfl gefleelte.

(POURTOIS, T. NOPERE.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op llet bestreden
vonnis, op 3 December 1945 gewezen door
de Oorrectioneele Rechtbank te Bergen,
zetelende in graad van hooger beroep ;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 3, 4 en 15 van de wet del.
17 April 1878 bevattende den voorafgaanden titel van het W etboek van rechtspleging in strafzaken, 174 en 179 van het
Wetbuek van strafvordering, 97 der
Grondwet, 195 van het Wetboek :van strafvordering en 1382 van het Burgerlijk Wetboek:
Overwegende dat eischer en verweerder
vervolgd waren, elk om een inbreuk te
hebben begaan op het Reglement op de
verkeerspolitie, inbreuken clie een aanrijding van voertuigen hebben veroorzaakt;
Dat het bestreden vonnis den verweerder veroordeelt en den eischer buiten zaak
stelt omdat het door dezen laatste begaan feit geen misdrijf uitmaakt ;
Overwegende dat de rechter over den
grond, - bij wien, daarenboven, burgerIijke vorderingen werden aanhangig gemaakt, de eerste uitgeoefend door den
verweerder als burgerlijke partij, en de
tweecle, uitgeoefend tegen den verweerder
door de vennootschap « Depretre et Fils >Y,
eigenaarster van het door den eischer bestuurcl voertuig, - zich onbevoegd heeft
verklaard om kennis te nemen van de
eerste vordering, de tweede vordering gegrond· verklaart en den verweerder veroordeelt om het door de vennootschap
<< Depretre et Fils >> geleden nadeel geheel
te herstellen;
Dat het bestreden vonnis echter beslist
dat de eischer aansprakelijk is voor een
clerde van de schadelijke. gevolgen der

aanrijding en den verweerder het recht
toekent om tegen den eischer een verhaal uit te oefenen in de maat van gezegde aansprakelijkheid ;
Overwegende dat dit laatste punt van
het beschikkend gedeelte door het middel
terecht wordt bestreden;
Overwegende dat de strafrechter, geroepen om de oorzaak van een aanrijding
op te sporen, gewis, zonder eenige der in
het middel aangeduide wetsbepalingen te
schenclen en zoncler een machtsoverschrijding te begaan, kan vaststellen dat die
aanrijcling te wijten is, niet aileen aan het
door den beklaagde gepleegd misdrijf,
doch ook aan cle schuld van een derde;
Dat echter deze laatste vaststelling, die
haar invloed kan hebUen natnelijk op het
bedrag van de den beklaagde op te Ieggeu
straf, jegens den derde het gewijsde niet
uitmaakt en niet tot grond kan dienen
van een punt vau llet beschikkend gedeelte tegen dezen laatste ;
Waaruit volgt rlat de rechter over den
grond, door, nit te spreken zooals hij deed,
de in het middel aangeduide bepalingen
geschonden heeft en zijn macht heeft
overschreden ;
Om clie redenen, verbreekt het bestreden vonnis in zoover het beslist dat
eischer voor een derde van de schadelijke
gevolgen van de aanrijding aansprakelijk
is en aan den verweerder een verhaal toekent tegen den eischer; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden
op de registers van de Oorrectioneele
Rechtbank te Bergen· en dat melding er
van zal gemaakt worden op den rand van
de vernietigde beslissing; zegt dat er geen
aanleicling bestaat tot verwijzing; veroordeelt verweerder tot de kosten.
25 Februari 1946. - 2° kamer. - Voo1·zitte1·, H. Fauquel, raadsheer waarnemend
voorzitter. - FeTslaggeveT, H. Vitry.
Gelijlcluiflenfle conclttsie, H. Hayoit de
Termicoui't, eerste advocaat-generaal.
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REGELING VAN REOHTSGEBIED.
STRAFZAKEN. - BESCHIKKIN(\ VAN DE RAADKAMER DIE EEN BETICHTE YERWIJST NAAR DE,
CORRECTJONEELE RECHTBANK WEGENS HOOFDZAKELIJKE DEELNEMING AAN EEN VRUCHTAI!'DRIJVING. - BETICHTE DIE VROEDYROUW IS.
- VONNIS VAN ONllEVOEGDHEID OMDAT DE BESCHIKKING GEEN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN AANDUIDT. - REGELING VAN RECHTSGEBIED.
W annem· fle 1·aacllcarne1· een betichte heett
ve1·wezen naar fle co1Tectioneele 1'echtbanlc we gens hootflzalcelij lee cleelneming
aan een vntchtajflrijving en flat fle

-811·echtbank z:ich onbevoegd heeft· ve1·7claard omdat de betichte vroedvronw is
en cle · beschiklcing van de 1·aadlcame·r
geen verzachtencle omstandigheclen aanclttirlt, is e·r aanleicling tot regeling van
rechtsgebied; inclien het schijnt te blijken uit cle elementen cle1· 1·echtspleging
dat cle betichte vmedv1·onw is, ve1·nietigt het hot cle beschikking van de
1·aadlccbmer en 1;erwijst het de zaalc naa1·
de lcamer van inbeschnldigingstelling.

(Strafwetboek, art. 350 en 353.)
(PHOOUREUR DES KONINGS TE CHARLEROI,
T. HENNAUT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het verzoek tot
regeling van rechtsgebied, uitgaande van
den Procureur des Konings bij de Rechtbank van eersten aanleg te Charleroi;
Overwegende dat Hennaut, RenildeLouise, echtgenoote D'Hauwer, Jules, geboren te Chapelleclez-Herlaimont op
24 October 1898, gehuisvest te La Hestre,
Ferrerstraat, ur 21, bij beschikking van
de Raadkamer der Rechtbank van eersten
aanleg te Charleroi, del. 6 November 1945,
naar de Oorrectioneele Rechtbank te
Charleroi werd verwezen onder de betichting, te La Hestre, op 14 September
1945, betzij om het misdrijf te heb)Jen uitgevoerd of aan de uitvoering er van
rechtstreeks te hebben medegewerkt, hetzij, door welke daad ook, zoodanige hulp
te hebbeu verleend dat, zonder haar bijstand, het misdrijf niet kon gepleegd worden, door spijzen, dranken, artsenijen of
door eenig ander middel, de vruchtafdrijving te hebben veroorzaakt bij Naessens,
Yvette, die daarin heeft toegestemd;
Overwegende dat de Correctioneele
Rechtbank te Charleroi zich, bij vonnis
van 6 December 1945, onbevoegd heeft
verklaard omdat uit bet onderzoek ter
terechtzitting bleek dat de feiten der betichting, krachtens artikelen 350 en 353
van het Strafwetboek, een misdaad uitmaakten en dat de beschikking van de
raadkamer gezegde feiten niet gecorrectionaliseerd heeft ;
Overwegende dat de beschikking en het
vonnis in kracht van gewijsde zijn gegaan en dat uit hun tegenstrijdigheid een
negatief geschil van rechtsgebied ontstaat,
waardoor de gang van de rechtsbedeeling
belemmerd wordt :
Overwegende dat uit de elementen der
rechtspleging schijnt te blijken dat de
betichte ·Hennaut vroedvrouw is en dat
het te haren laste weerhouden feit de
bij artikelen 350 en 353 van het Strafwetboek voorziene misdaad uitmaakt;
Om die redenen, bet rechtsgebied regelende, en zonder acht te slaan op de hierbovPn aangeduide beschikking, welke,

voor zoover ze gewezen is in zake Hen
naut, Renilde-Louise, hiervoren nader bepaald, als nietig en niet bestaande wordt
beschouwd; verwijst voormelde Hennaut
naar de Kamer van inbeschuldigingstelling
vim bet Hof van beroep te Brussel; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers der
Rechtbank• van eersten aanleg te Charleroi en da t melding er van zal gemaakt
worden op den rand van de vernietigde
beslissing.
25 l!~ebruari 1946. - 2° kamer. - Vo01'zUter, H. Fauquel, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Vitry.
Gelijlcl1tidencle conclnsie, H. Hayoit de

Terinicourt, eerste, advocaat-generaal.
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INKOMSTENBELASTINGEN. -

NAT!O-

NALE CRISISJJELAS'l'ING. BEDRIJFSINKOMSTEN. VER~UNDERING VOOR KINDEREN TEN
LASTE. SLECHTS VAN TOEPASSING WANNEER
ER MINSTENS DRIE KlNDEREN ZIJN.

Artilcel 49bis, § 1, lette1· C, van cle wetten
betrettencle
cle inkornstenbelastingen,
samen,qeschnlcelcl den 3 Jumi 1941, verleent slechts aan het hoofcl va.n een gezin, clat op 1 J amtari van het bela$tingjaaA· minstens cl1'1e lcincleren telt, een
verm·inclering van cle nationale c1"isisbelast·ing op cle becl1'ijfsin7comsten.
(llAGUE1', T. JJEHEER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 Febuari 1944 gewezen door
het Hof .van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 97 der Grondwet; 25, § 1, 1°
en 2°', der wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld door besluit del. 3 Juni 1941; 24 van de wet del.
13 Juli 1930 dat a1;tikel 35, § 4, van gezegde samengeschakelde wetten geworden
is, 2, §§ 1 en 9, litt. a, van het besluit dd.
16 Juni 1941 betreffende de nationale crisisbijdrage; 61, § 3, 65 en 66 van gezegde
samengeschakelde wetten betreffende de
inko.mstenbelastingen :
Overwegende dat bet middel in feite
niet opgaa t :
Overwegende, inderdaad, eenerzijds,
dat de beslissing van de directeur aan den
eischer slechts outlasting heeft verleend
wat de bedrijfsbelasting en de aahvullende personeele belasting betreft, dat ze
cle nationale crisisbijdrage dus behouden
heeft en dienaangaande door het hof van
beroep werd bekra:chtigd;

\
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Overwegende, .anderzijds, dat de eischer
het arrest niet bestrijdt als hebbende het
geloof geschonclen, dat aan de beslissing
van den clirecteur client gehecht;
Over het tweede middel, schending van
artikelen 97 der Grondwet, 25, 1° en 2°,
der wetten betreffende de inkomstenbelastingen, smnengeschakeld door besluit del.
3 Juni 1941, 24 van de wet cld. 13 Juli
1930 clat artikel 35, § 4, van gezegde samengeschakelcle wetten geworclen is, 61,
§ 3, 65 en 66 van gezegde samengeschakelcle wetten, 141, 470 van het Wetboek
van burgerlijke rechtspleging, 1319, 1320,
1322 en 1323 van bet Burgerlijk W etboek :
Overwegencle dat bet middel in feite
mist;
Overwegencle, inderdaad, dat het arrest zijn beschikkend gedeelte steunt,
niet a lleen op de elementen waarop in het
middel wordt gewezen, docb ook en hoofdzakelijk bierop dat de vennootschap, beweerde werkgeefster, niet anders is cUm
de voortzetting, onder een ancleren juriclischen vorm, van een ·vennootschap onder gemeenscbappelijken naam waarin de
eiscber een vennoot was, en bierop dat de
eiscber voort in 't bezit gebleven is van
bet viercle van het kapitaal der nieuwe
vennootschap en dat zijn naam in geenen
handelsnaam voorkomt;
Over bet derde middel, scbending van
artikelen 97 der Grondwet; 61, ·§ 3, 65, 66,
49b·is, litt. b, 25, § 7, der wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengescbakeld door besluit del. 3 Juni 1941; 141
en 470 van bet W etboek van burgerlijke
recbtspleging; 1319, 1320, 1322 en 1323 van
bet Burgerlijk Wetboek :
Overwegende dat uit geen enkel stuk
<ler rechtspleging, waarop het hof acht
kan slaan, blijkt dat het beheer der beJastingen, ten voordeele van aanlegger een
recbt op vermindering van de nationale
crisisbijdrage beeft aangenomen omdat
llij twee personen-. ten laste heeft 1
Overwegende, voor 't overige, dat het
middel van belang ontbloot is verm1ts de
verminclering van de nationale crisisbijdrage op de beclrijfsinkomsten slechts
wordt toegekenc1 aan het hoofd van een
gezin dat ten minste drie kinderen telt op
1 Januari van bet belastingjaar;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
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KAMER. -

25 Februari 1946.

1° INKOMSTENBELASTINGEN. DRIJFSBELASTING. THEFT DE EATEN
ELKE WINSTGEVENDE BEDR!JVIGHEID.

BEVAN

2° BINDENDE BEOORDEELING DOOR

DEN RECHTER OVER DEN GROND.
VERRICHTINGEN DIE EEN WINSTGEVENDE
BEZIGHEID UITMAKEN. FEITELJ.JK!c KWESTIE. BIJ\'DENDE BEOORDEELING.

1° A1·Ulcel 25, § 1, van de samengescllalcelcle wetten bet1·e[jende de inlcomstenbelast-ingen ondeTwe1·pt aan de bed1'ijfsbelast-ing, niet enlcel de winsten verwezenlijkt in een nijve:rheids-, hwndels- of
lanclbonwbedTijf, maar . oolc de baten
van eUce w·instgevende bezigheid.
2° De 1·echter over den groncl beoordeelt
in jeite, en dns op bindende wijze, of
bepactlde ver1"icht-ingen eene W-irlSf[JC1Je'llCle bez·igheid nitn~alcen · (1).
(DE VOLDER, T. BEHEER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op bet- bestreden
arrest, op 26 November 1943 gewezen door
!Jet Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 97 en 111 der Grondwet; 3, 25,
§ 1, 1° en 3°, -27 en in 't bijzonder 27.
§ ·2, 3°, 35, § 1, 37, § 1, en 42 der wet ten
betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij koninklijk besluit del.
12 September 1936 ; 1271, 1319, 1320, 1322,
2011, 2012, 2017 en 2025 van het Burgerlijk Wetboek; 2 van llet koninklijk besluit
del. 21 J anuari 1937 tot samenordening
der wetgeving betreffende de nationale
crisisbijclrage :
Overwegende dat bet onjuist is clat, zooals het middel het staande houclt, de speculatieve baten slechts belastbaar zijn op
voorwaarde dat ze verwezenlijkt werden
in cle uitoefening van een nijverbeids-,
. hanclels- of lanflbouwbedrijf;
.
Overwegencle clat artikel 25, § 1, der
samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen aan cle beclrijfsbelasting
onclerwerpt de baten, onder welken naam
ook, vau elke winstgevencle bezigheicl;
Overwegende dat de vraag of de verrichtingen, die clc aan de belasting onderworpen winsten bebben ·verschaft, een
winstgevende bezigbeicl uitmaken, op fei25 Februari 1946. - 2e kamer. - Voo1'ten berust en dus door den rechter op binz-itter, H. Fauquel, raaclsheer waarnemend
clende wijze wordt opgelost;
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Vitry. Overwegencle dat het arrest duidelijk
Gelijl.:lwidencle conclttsie, H. Hayoit de
gemotiveerd is; dat het inzonderheid
Termicourt, eerste advocaat-generaal. Ple-ite·rs, HH. Linard de Guertechin (van. vaststelt clat de besproken verbintenissen
door den eischer met winstbejag onderde Balie bij bet Hof van beroep te
Brussel) en Van Leynseele.
(1) Verbr., 1i Maart 1941 (A1·r. Ve1·b1·., 1941,
biz. 49; Bull. en PAsrc., 1911, I, 78).
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-83scl!reven werden, niet krachtens, doch ter
gelegenheicl van zijn functHln van beheerder; dat het daarenboven hierop wijst dat
<<de waarborg niet eenmaal cloch drie achtereenvolgende jaren werd gegeven >l en
« dat clie waarborg in werkelijkheid slechts
{le waarborg was van wissels clie op de
vennootschap «Anciens · Etablissements
Pilette >l door clezer Amerikaansche leveranciers getrokken werclen )) ; dat het al.zoo nit de feiten en omstancligheclen der
zaak afieiclt dat de beclrijvigheicl van den
·ei&cher zich veropenbaard heeft door een
reeks wisselborgtochten verleencl krachtens een enkele verbintenis voor elk aangecluid clienstjaar;
Overwegencle· clat het arrest alclus de
conclusies- van den eischer heeft beantwoonl waar cleze beweercle clat er geen
lleroep:werrichtingen onclernomen werclen
met winstbejag;
·
Overwegemle clat geenszins uit het arrest lolijkt clat clit laatste een schuldvernieuwing door jncleplaatsstelling van
sclmlcleischer zou verzonnen hebben; dat
het hof van beroep, door te beslissen dat
die onclerschreven verbintenissen zich
hebben voorgeclaan in een reeks wisselborgtochten, het geloof niet heeft miskencl
rlat aan cle akten gehe:cht is, cloch deze
juist heeft gei:nterpreteercl in het licht der
feiten, zooals het claartoe het recht en
·den plicht had, en zoncler strijclig te zijn
met den tekst ;
Overwegencle clat het principe, luiclens
welk de belasting slechts voor een jaar
gelclt, niet belet clat de rechter, om cle aard
van de beclrijvigheicl van den belastingsclmlclige geclurencle het bepaald dienstja:u te bepalen, rekening houcle met de
gedraging clie de belastingschulclige geclurende andere clienstjaren aanneemt;
Overwegencle clat het bestreclen arrestzich niet beperkt bij de bevestiging dat de
eischer uit winstbejag heeft gehancleld;
-dat het, dienaangaancle, niet . enkel opmerkt clat de eischer telkens een commissieloon heeft ontvangen waarvan het bedrag gelijk was met cle commissieloonen
door de bankiers opgestreken, cloch claaraan toevoegt dat de eischer erirencl heeft
clat hij gehanclelcl heeft om te speculeeren;
Dat het midclel clus ongegrond is;
Over het tweecle miclclel, schencling van
artikelen 97 der Grondwet ;' 25, § 1 2o
litt. b, en 3°, 29, 30 en 83 van cle w~tteU:
QP de inkomstenbelm;tingen, samengeschakelcl door koninklijk besluit del. 12 . September 1936 :
Overwegenrie clat het _miclclel in zijn
~erste onclercleel aan het bestreclen arrest
verwijt dat het op tegenstrijclige micldelen steunt;
Overwegende clat clit verwijt niet gegrond is; clat, zoo de beslissing van den
directeur cler belastingen er nadruk op

legt dat << de kapitalen van de geldschietende banken ter beschikking werden gestelcl van de beroepsbeclrijvigheicl van den
reclamant h1 zijn hoedanigheid van beheercler om de handelsbedrijvigheid van
de vennootschap op peil te houclen en, bijgevolg, om de inkomsten te behouden
welke hij ontvangt als beheercler, aandeelhoucler en tevens als borg)), niet beslist
clat de eischer. cloor zekere schulden van
rle vennootsch.ap te waarborgen, binnen
de perken van zijn opclracht van beheerder gehanclelcl heeft ;
Overwegende clat, verzocht om clit punt
nacler te bepalen, het hof van beroep vaststelt clat i< de verbintenissen, waarover het
gaat, door den eischer onclerschreven werden, niet krachtens, cloch .ter g·eleg-enheid
van zijn functten van beheerder waarmede ze nauw verlJonclen zijn >> ; clat er
alclus gt:en tegenspraak bestaat tusschen
de grontlen die eigen zijn aan llet arrest
en· deze van de beslissing van den directeur die door het arrest worden overgenomen;
Overwegende clat het middel in zijn
tweecle onderdeel aan het arrest een verwijt maakt hiervan clat het zijn beslissing
niet vplcloende heeft gemotiveerd wat den
aard cler verrichtingen betreft die tot cle
belasting aanleicling gegeven hebben;
Overwegende dat llet bestreclen arrest,
door te beslissen da t cle eischer zijn waarborg niet gegeven- heeft krachtens zijn opdracht van belleercler, uitspraak cloet in
feite; clat zijn beslissing clus bindend is;
Overwegencle, voor het overig·e, clat die
beslisfling gemotiveercl is door cleze beschouwing· clat de eischer, als belleercler,
niet gehottden was den waarborg te geven
welken hij verleend heeft;
Dat het.miclclel in zijn twee ondercleelen
in feite mist;
Om die reclenen, verwerpt cle voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
1

25 Februari 1946. - 2e kamer. - Voorzitter, H. Fauquel, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve?·slaggeve?·, H. Demoulin.
- GeUJ'lclmitlencle concltr,sie, H. Hayoit de·

Termicourt, ·eerste advocaat-generaal.
Pleiter, H. Van Leynseele.
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25 Februari 1946.

BELASTINGEN. - BIJZONDll:RE EN TIJDELIJKE BELASTING OP DE UI"fZONDERLIJKE
WINSTEN. - WEr VAN 10 JANUARI 1940,
AR'l'IKE!, 4, § 2. - BELASTBAAR BEDRIJFSINKOMEN. - BETEEKENIS VAN DIE WOORDEN.
In Mtilcel 4, § 2, van cle wet van 10 Jamt,ari 1940 tot invoering van een bijzonclem en tijclelijlce belasting op cle uitzoncle?'lijlce Winsten, hebben cle WOO?"den
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<< belastbaar becldjfsinkomen Jl cle betee. kenis rlie zH gewoonUjlc hebben in een
belasUngwet clie cle inkomsten van zeke1·e bedr·ijfsven-icl~tingen trett, te weten cle beteelcen·is van « becl1·ijfsinkomsten onclenvorpen aan cle bij cleze ·wet
·ingevoercle belasting ll.
{AERTS, T. BEii:EER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HEJT HOF; - Gelet op bet bestreden
arrest, op 24 April 1945 gewezen door llet
Hof van beroep te Gent;
Over llet eenig middel tot verbreking,
schending van artikel 97 der Grondwet;
van artikelen 1, 2, 3 en in 't bijzonder 3,
§ 1, litt. cl, en 3b·is van cle wet del. 10 Januari 1940 tot invoering van een bijzonclere en tijdelijke belasting op de uitzonderlijke winsten; van artikel 4 en in
't bijzonder 4, § 2, van dezelfde wet, deze
laatste be]mling gewijzigd door artikel 6
van het op 31 Maart 1942 door den secretaris-generaal van het ministerie van
financien genomen besluit, hetwelk door
artikel 3 van cle besluitwet del. 5 Mei 1944
voor tijdelijk geldig wordt gehouden; van
artikelen ·25, 27, 52 en in 't bijzondere 52,
§§ 1 en 2, der wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld door
koninklijk besluit del. 12 September 1936 :
Overwegende clat artikel 4, § 2, van de
wet del. 10 Januari 1940 beschikt dat «de
bijzondere belasting met de helft verminderd wordt voor degenen wier belastbaar
bedrijfsinkomen niet 40.000 frank te hoven gaat ll ; dat, volgens artikel 5 van het
besluit del. 31 Maart 1942, waarbij gezegde
bepaling gewijzigd werd, wanneer het bedrag van het « belastbaar bedrijfsinkomen ll over · de periode van aanslag,
50.000 fr. bereikt maar niet 100.000 fr.
overtreft, cle bijzonclere belasting tot op
de helft verminclerd worclt, zij slecbts
geincl worclt « op het gecleelte van bewust
inkomen ll dat 50.000 frank te boven gaat;
Overwegende clat, in een wet op de belasting, die zekere inkomsten van beroepsbedrijvigheicl treft, de gebruikelijke beteekeuis van de woorclen « het belastbaar
bedrijfsinkomen ll, cleze is « het beclrijfsinkomen onclerworpen aan de door gezegcle wet gevestigde belasting ll ;
Overwegencle clat niettemin llet bestreden arrest beslist dat in artikel 4, § 2,
van de wet del. 10 Januari 1940, - in zijn
oorspronkelijken tekst, zooals na de wi.iziging welke. artikel 5 van het besluit del.
31 Maart 1942 er aan bracht, - de woorden « bet belastbaar beclrijfsinkomen ll,
de bedrijfsinkomsten beteekenen becloeld
bij artikel 3 van de wet; 't is te zeggen
«de bt~clrijfsinkomsten welke dienen als
gronclslag genomen tot vaststelling van
. het met de bijzondere belasting belastbaar
exceclent ll ;

Overwegencle dat het arrest zijn beslissing hierop steunt dat nit het v:erslag van
de Oommissie van financieri min den
Senaat blijkt dat het hierboven vermeld
artikel 4, § 2, een maatregel uitmaakt genomen ten voorcleele van personen die
slechts geringe bedrijfsinkomsten hebben;
Dat daarenboven, zoo de wetgever, in
artikel 4, § 2, de bedrijfsinkomsten had
willen bedoelen welke met de bijzonclere
belasting belastbaar zijn, hij dan, zooals.
hij het in artikel 3, § 1, derzelfde wet
deed, de bewoording « belastbaar excedent >l zou gebruikt hebben ;
Overwegende dat aan de bewoordingen
van een wetsbepaling « belastbaar bedrijfsinkomen ll de beteekenis geven van
<< beclrijfsinkomen clat als grondslag client
genomen tot vaststelling van het excedent
van het belastbaar inkomen ll, geenszins
de wet interpreteeren is, clocll den tekst
dezer vervangen is door een nieuwen en
verscllillenden tekst; dat de rechter clergelijke macht niet heeft;
Overwegencle, claarenboven, clat de tijdens de voorbereiclende werken der wet
geclane verklaringen, die ten andere onduidelijk zijn, niet kunnen opwegen tegen
den tekst cler wet zelf ;
Dat, eindelijk, zoo de wetgever, in artikel 3, § 1, de woorden « belastbaar excedent ll gebruikt heeft om de met de bijzondere belasting belastbare inkomsten aan
te cluiclen, hi.i, om flezelfde inkomsten a an
te duiden, Yersclteidene en verschillende
uitdrnkkingen heeft gebruikt in andere
bepalingen van de wet, namelijk in artikelen 2, § 1, 4, § 1, 7, § 2, 10, §§ 2 en 3 ;
Dat dus nit bet feit dat de wetgever in
artikel 4, § 2, de uitdrukking· « belastbaar excerlent Jl niet heeft gebruikt, niet
kon afgeleid worden, zooals het bestreden
arrest het doet, dat de woorclen << belastbaar beclrijfsinkomen ll, in gezegd artikel
de· beteekenis niet hebben welke ze gewoonlijk- llebben in een wet tot invoeren
van een belasting op de beclrijfsinkomsten,
't is te zeggen de beteekenis van bedri.ifsinkomsten aan de bij gezegcle wet ingevoercle belasting onderworpen ;
Overwegencle clat nit die beschouwingen
volgt dat, beslissende zooals het deecl, het
bestreden arrest de in het. micldel ·bedoelde wetsbepalingen geschonden heeft ;·
Om die reclenen, verbreekt het bestreden arrest; J)eveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden op de registers
van het Hof van beroep te Gent en dat
melding er van zal gemaakt worden op
den kant van de vernietigde beslissing ;
kosten ten laste van den Staat; verwijst
de zaak naar h_et Hof van beroep te
Brussel.
25 Februari 1946. - 2e kamer. - Voo1·zitte1·, H. Fauquel, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve·rslaygever, H. Fontaine.

F-85Get·ij~:lu·iclende aonclusie, H. Hayoit de
Termicourt, eerste advocaat-gerieraal. Pleitm·s, HH. de Mey (van de Balie bij
het Hof van beroeD te Brussel) en Van
Leynseele.
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25 Februari 1946.

BELASTINGEN. - INKOMSTENBELASTINGEN.
- BESLISSING VAN DEN DIRECTEUR DER BELASTINGE'If RECHTDOENDE OVER DEN GROND VAN
RET BEZW AAR VAN DEN BELASTINGPLICHTIGE.
- VERHAAL VAN DEZEN LAATSTE v66R HET
HOF VAN BEROEP. '- ROF VAN BEROEP KAN DE
ONTVANKELIJKHEID VAN BET BEZWAAR NIET
ONDERZOEKEN.
Het ve1·haal van clen belast-ingplichtige tegen cle beslissing van clen clirecteur cler
rechtst,·eel~sche belast·ingen, die het bezwaa1· ontvanlcelijlc maa1· niet geg1·ond
heett ve1'klaanl, d·raa,qt .aan het hof van
bemep cle kennisneming niet op van cle
ont17Wnlcelijlcheirl van het bezwaa1·, cloch
enlcel van zijn gegmnclheicl. H et hof van
bemep zo·tt rle pe!'lcen van het gecling te
bttiten gaan cloo1· te ve1·lcla1·en clat het
bezwaa1· niet ontvanlcelijk is (1).

(BEHEER VAN FINANCIEN, T. N. V. «COMPAGNIE
AUXILIAIRE D'ELECTRICiru.)
ARREST.
BET HOF; - Gelet OD het bestreden
'arrest, op 16 Februari 1944 gewezen Lloor
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eenig m'iddel, schending van
artikelen 97 en 112 der Grondwet, en
schencling van artikelen 61, § 3, 65 en 66
der samengeschakelde wetten op. de inkomstenbelastingen :
~ Overwegende dat het middel het arrest
slechts bestrijdt voor zoover het_ de beslissing van den clirecteur der belast.i,ngen
in stancl houdt waarbij een bezwaar werd
aangenomen dat te laat zou ingecliend geweest zijn ;
.
Overwegende dat de directeur de regelmatigheid en de gelcligheid van het bezwaar heeft aangenomen om reden dat
het « moest verworpen worden omdat het
niet werd ingediend binnen de bij artikel 61 van de samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen voorziene termi,inen; dat nochtans wordt aangenomen clat het te bekwamer tijcl werd
(1) Verbr., 13 Januari 1932 (Bull. en PASlC.,
1932, I, 22); 22 Juni 1936 (ibirl., 1936, I, 310);
14 Februari 1938 (A1·1·. Ye1'b1·., 1938, blz. 19;
Bull. en PAsrc., 1938, I, 42); 5 Mei 1941 (An·.
T'e1'b1·., 1941, blz. 117; Bull. en PASIC., 1941,
I, 177 en de conclusie van den Beer procureur
generailJ L. Cornil).

ingediend omdat de belasting van het
dienstjaar 1938 niet definitief gevestigd
is));
Overwegende dat uit deze vaststellingen
blijkt dat het bezwaar - dat achteraf
ontleed en beoordeeld wercl - door den
clirecteur der belastingen ontvankelijk
verklaard werd;
Dat, daar het verhaal van clen belastingplichtige v66r het hof van beroep
de ontvankelijkheid van het bezwaar
geenszins te berde brengt, het bestreden
arrest terecht beslist clat het hof van
beroep de perken van het gecling zou te
buiten gaan door te verklaren dat gezegd
bezwaar te laa t werd ingediend;
D'at het mid del in rechte niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt het eischend beheer tot
de kosten.
25 Februari 1946. - 2" kamer. - Vo01'zitter, H:Fauquel, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve'/', H. Wouters.
- Gelijlcltticlenae conclusie, H.-Hayoit de
Termicourt, eerste aclvocaat-generaal.
Ple-iter, H. Van Leynseele.
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SCHIP - SCHEEPV AART. - ZEESCHELDE.
- V ASTGELOOPEN OD' GEZONKEN SCRIP.
VERPLIOHTING VAN DEN EIGENAAR VAN DE
LADING.
.Krachtens het polit'ie1·eglement V(tn cle
schee11vaa1·t op het ge£leelte cler Zeeschclcle, begrepen tttsschen een op een
kilometer boven cle Jcaaien van Antwerpen gelegen punt en cle Neclerlandsche
g1·ens, is cle eigencwr vwn cle lacling van
een vastgeloo11en of gezonlcen schi1J gehottclen, ,iegcns cle rul-m·in·istratie, tot dezelfrle ve1'1Jl-icht-im.gen als cle eigenaar of
£le lcapite·in van clit schip. (Koninklijk

besluit van 10 September 1930, art. 6
en 7.)
(B~~LG.ISpHE

S'l'AAT, 1'. N. Y.

CC

PONT-BRULE

l).)

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 December 1941, door het Hof
van beroep te Brussel op tegenspraak ge'\\rezen;

Over het tweede middel, schending van
artikel 46, ·§ 1, van titel II, boek II, van
het Wetboek van koophandel (art. 1 der
wet van 28 November 1928 die de overeenstemming geeft der Belgische wetgeving met cle internationale Conventie voor
het eenmaken van zekere regelen betreffende de beperking van de verantwoordelijkheid cler eigenaars van de zeeschepen),

-86van artikelen 6, 7, 18, 19, 24, 27 en 28 van schikking van bet beheer om ZIJn onkosbet koninklijk besluit van 10 September ten te dekken, ingeval de door· het schip
1H30 houclende herziening van bet politie- of door r1en kapitein gestelde borg of het
reglement van cl!i scheepvaart op bet ge- in bewaring gegeven bedrag daartoe ondeelte der Zeeschelde, begrepen tusschen voldoende zijn >> ;
een op een kilometer boven de kaaien van
Dat bet bestreden arrest, alzoo aan. de
Antwerpen gelegen punt en de Nederlandingeroepen teksten een beperkencle clraagsche grens ; van artikelen 49, 50 en 51, wijdte geYehde, welke ze niet hebben, de
90, 91, 98 en 108 van bet koninklijk be- in bet midclel aangeduide bepalingen geSluit van 15 October 1935 (Staatsblacl van schonden beeft;
15 October 1936) hondende reglement be.Om die redenen, en zonder dat er aantreffende de politie- en de scheepvaart cler leicling zij bet eerste middel te onderzoebevaarbare waterwegen onder beheer van ken, verbreekt bet bestreden arrest voor
den Staat, voor zooveel als noodig van zoover bet den aanlegger afwijst van zijn
artikel 13, litt. a, D en E, van het ko- eisch tot terngbetaling van de uitgaven
ninklijk beslnit van 22 Januari 1929 hou- betreffenrle tle lichting van de lading en
clencle 11olitiereglement der scheepvaart in betreffende de koste!'t ; beveelt dat onderde wateren van de Belgische kust en van bavig arrest zal overgeschreven worden
haar havens, en van artikelen 52, 53 en 54 op de rpgisters van bet Hof van beroep
van het koninklijk besluit van 30 April te Brussel en dat melding er van zal ge.
1881 hondende reglement betreffende de maakt worden op den kant van de gedeelpolitie- en de scheepvaart der bevaarbare telijk vernietigde beslissing; verwijst de
waterwegen onder beheer van den Staat,
zaak aldus omschreven naar bet Hof van
doordnt het bestreden arrest den eiscb beroep te Gent ; veroordeelt verweerder
van den Belgischen Staat nlet gegrond tot de km;;ten.
heeft verklaard waarbij deze van de aan28 Februari 1946. - 1e kamer. - Voorstaancle . verweerster in verbreking, in
haar hoedanigheid van eigenaarster der zUter, H. Louveau:x:, raadsheer waarnelading, welke zich aan boord van een in mend Yoorzitter. - Verslarmever, H. Bail.
Gelijkllt·-iclende conclusie, H. Janssens
de Scbelde gezonken schip bevond, de terngbetaling wilde bekomen van de kosten de Bisthoven, advocaat-generaal.
in 't bijzonder door den Staat uitgegeven
voor de lichting dier lading, bij de beschouwing, in strijd met de in bet middel
aangehaalde wetsbepalingen, dat bet .be1" KAMER. - 28 Februari 1946.
heer voor de terugbetaling dier uitgaven
slechts verhaal zou gehad bebben tegen VEJH..JARING.' '- BURGERLIJKE VORDERING
den e~genaar en den kapitein van bet
ONTSTAAN UIT EEN MISDRIJF. - AANSTELLING
schip aileen en niet tegen den eigenaar
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ VOOR DEN ONvan de lading persoonlijk :
DERZOEKSREOHTER VOOR DE VERJARING VAN
Overwegende dat artikel 6, B, van het
DE PUBLIEKE VORDERING. - SCHORSING VAN
koninklijk besluit del. 10 Sevtember 1930
DE VERJARING VAN DE BURGERLIJKE VORDEinzonclerheid bevaalt dat de eigenaar of
RING.
kapitein van een vastgeloopen of gezonken
vaartuig en de eigenaar van het wrak of Door zich btwgerUjlce pa·rHj · te stellen
v661- den onrle'/'zoeksi"echte1·, ve·rvolgt de
bet gezonken voorwerp deze moeten vlot
doo1· een rnisdrijf benarleelde pel"soon
brengen en bet vaarwater vrij maken;
rle btwge·rlijlce voTrlering; gedaan op een
Dat bovenclien artikel 7 van hetzelfde
oogenblilc waamp de pttblielce vordekoninklijk besluit de toepassing van al
'l"in.IJ niet was verjaanl, schorst de aande bevalingen van artikel 6 zonder nitstelling vnn btt7"ge1·lijke tml"tij v66r den
zondering uitbreidt tot de lading van bet
onderzoeks1·echte1" de ve1"jrtri•n.IJ van de
gezonken vaartuig ;
1Ju;rf!erlijlce vo1·rlerinf!. (Wet van 30 Maart
Overwegende dat bet bestreden arrest
1891, art. 1.)
er op wijst « dat uit de wetgeving ter ·
zake (en o. m. uit art. 46, § 1, der wet
(ENGELS, 'f. VAN RYMENANT.)
op de scheepvaart, alsmecle uit de koninkIijke besluiten van 30 April 1881, artikeARREST.
len 52, 53, 54; van 22 Januari 1929, artiHE'.I' HOF; - Gelet op bet bestreden
kel 13, a, D en E; van 15 October 1935
(1936), artikelen 49, 50, 51, en van 10 Sep- arresf, op 19 Mei 1943 gewezen door het
tember 1930, artikel 6, A tot 0) moet afge- Hof van beroep te Brussel;
leicl worden dat de eigenaar van bet schip
Over het eenig middel, schending van
en de kapitein, aileen, op hun persoonlijk artikel 97 der Grondwet, 63, 67 en 182 van
vermogen, voor dergelijke terugbetalingen bet Wetboek van strafvorclering, 21, 22,
door bet beheer kunnen aangesproken 24, 25, 26 der wet del. 17 April1878, bevatworden, al blijft de lading een «panel met tende den voorafgaanden titel van het
voorrecht op den verkoopprijs >> ter be- vVetboek van rechtspleg-ing in strafzaken,
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door artikel 1 der wet dd. 30 Maart 1891;
doordat het bestreden arrest beslist heeft
dat de verjaring, ten opzichte van den
verweerder, geschorst wer.!l vanaf 8. October 1934, datum zijner aanstelling als
burgerlijke partij tegen den aanleggerv66r den onderzoeksrechter, tot op 4 Februari 1939. datum van het arrest der kamer vali inbeschuldigingstelling dat de publieke vordering tegen eischer in· verbreking verjaard heeft verklaard, doordat
het arrest, dienvolgemi, de door eischer
opgeworpen exceptie van verjaring heeft
verworpen, en de vordering van verweerder ontvankelijk en gegrond heeft verklaard, en doordat het eischer veroordeeld
heeft aan verweerder een som van
50.000 frank ten titel van schadevergoeding te beta len met elf~ gerechtelijke intresten en de lwsten, dan wanneer
geen enkele· burgerlijke vordering v66r
29 Maart 1939 door verweerder ingesteld
werd en da:t er, v66r dezen datum, geen
enkele behandeling van den eiscl! tot llerstelling van de schade bestond veroorzaakt door de verjaard verklaarde misdrijven w:inraan de aanlegger zich schuldig zou gemaakt hebben, dan wanneer,
bijgevolg, de vordering van verweerder
verjaard was en niet ontvankelijk moest
verklaarcl worden :
Overwegende dat het middel, zooals het
is opgesteld, aan het arrest verwijt dat
llet .aan de burgerlijke partijstelling van.
verweercler in verbreking, v66r den onderzoeksrechter, ten onrechte het karakter
heeft toegekend van een burgerlijke vordering in den zin vanartikel 1 van de wet
del. 30 Maart 1891, dan w;mneer deze bepaling, een aanleg insluitende, door burgerlijke vordering een vordering bedoelt
welke v661' een rechtscollege wordt gebracllt en geen toepassing kan vinden
wanneer, zooals in de zaak, een beschikldng van buitenvervolgingstelling de aanhangigmaking bij de rechtsmacht van
wijzen onmogelijk maakt;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt, zonder dienaang[\ande te worden
bestreden, clat verweerder in verbreking,
steunende op artikel 63 van het Wetboe)r
van strafvordering, een klacht heeft ingediend en zich op 8 October 1934, v66r
den onderzoeksrechter te Antwerpen, tegen aanlegger regelmatig burgerlijke
partij heeft gesteld, hetzij twee jaar en
negen maanden na de voltrekking van
het wanbedrijf, dus te bekwamer tijd;
Overwegende dat, luidens artikel 1 van
de wet del. 30 Maart 1891, wanneer de burgerlijke vordering terzelfdertijd als de
publieke vordering en v66r dezelfde rechters vervolgcl, ofwel afzonderlijk veJ;volgd, regelmatig werd ingesteld te bekwamer tijcl, de verjaring, behoudens afstand of verval, tegen den eischer niet

loopt gedurencle de behancleling van den
eisch tot herstelling van de schade door
het misdrijf veroorzaakt; ·
Overwegende dat artikelen 63, · 67 en 182
van het Wetboek van strafvordering voorzien dat al wie beweert door een misdaad
of wanbedrijf benadeeld te zijn zich burgerlijke partij kan stellen, hetzij v66r den
onderzoeksrechter, hetzij v66r de rechtsmacht Yan wijzen, hetzij door cle rechtstreeks aan den beklaagde geclane dagvaarcling ;
Overwegende dat die teksten, daar ze
wat hun wettelijke uitwerksels betreft,
geen onclerscheid maken tusschen die verschillende wijzen van bnrgerlijke partijstelling, cleze ook aan den regel van artikel 1 van de wet dd. 30 Maart 1891 hebben onderworpen ;
Overwegende dat, noch de bewoordingen
van die bepalingen, noch hun reden van
bestaan, de meening toe,laten. dat de burgerlijke partij, v66r den onclerzoeksrech·
ter aangestelcl, den burgerlijken eisch niet
vervolgt voorzien bij artikel 1 van die
wet;
Overwegende dat de benadeelcle partij,
door zich v66r den onderzoeksrechter burgerlijke partij te stellen, onbetwistbaar
een eisch (instance) tot schadevergoeding
inclient, daardoor de burgerlijke vorclering
aanvangt en partij in de zaak wordt; dat
dus de eisch, wat haar betreft, in den zin
van artikel 1 van de wet del. 30 Maart
1891, noodzakelijk aanvang neemt op den
datum waarop de vordering wordt ingestelcl; dat dit zoo waar is dat de burgerlijke partij, eens aangesteld, zoo zij in het
ongelijk wordt gestelcl, tot de ·kosten veroordeeld wordt;
Overwegende dat die interpretatie overeenstemt met de inzichten van den wetgever die, door de bepaling van artikel 1,
de slaclltoffers van misdrijven die de burgerlijke vordering te bekwamer tijd hebben ingesteld heeft willen behoeden voor
. het gevaar van een aan traagheid in de
rechtspleging te wijten verjaring, welke,
niet hun feit zijnde, ze n,iet mag benadeelen ; dat men niet zou kunnen begrijpen
dat de stellers der wet ult hun bezorgdheid de burgerlijke partij zouden uitge- ·
sloten hebben aan dewelke ze toegelaten
hadden zich aan te stellen v66r den onderzoeksrechter, dan wanneer zij om dezelfde
rerlenen met hetzelfde gevaar ''an verjaring bedreigd is ;
Overwegende dat nit het. voorgaande
volgt dat het bestreden arrest, - door te
beslissen dat de verjaring ten voordeele
van den verweerder in verbreking was gestuit geweest vanaf 8 October 1934, datum
w:aarop hij zich v66r den onderzoeksrechter burgerlijke partij had gesteld, tot op
4 Februari 1939, datum van het arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling
waarbij de publieke vordering verjaard
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Dat het middel in rechte mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en tot de vergoecling van 150 frank jegens
verweerder.
28 Februari 1946. -

en
raadsheer

1° kamer. -

Voo?·-

H. Louveaux,
wa arnemencl voorzitter.
GeUjkl~t·irlenrle conclusie, H. Janssens cle
Bisthoven, advocaat-generaal. - Ple'iters,
HH. Resteau en Simont.
zUteT

2"

veTsla.rmeveT,
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INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSHELASTING. · 0NTEIGENING TEN ALGEMEENEN NUT'l'E~ VERGOEDING BELAS'l'BAAR
IN DE MAAT WAARIN ZIJ DE MEERWAARDE VERTEGENWOORDIGT DIE DOOR HET GOED WERD
VERKREGEN SEDERT ZIJN BELEGGING. BINDENDE BEOORDEELING DOOR DEN REOHTER OVER
DEN GROND. -VERGOEDING ,V,E.GENS VERLIES
AAN ll:LIENTEEL.

De ve·rgoecUng toegelcencl wegens onteigen·in{f ten ctlgerneenen nutte is slechts cle
schacleloosstelling van het veTlies oncleTrJawn clooT de onteigencle cloo1· het wegvallen van het goecl nit zijn 1JCtt·rirnon·inm; zij is slechts onclm·wo1·pen aan cle
becl·rijfsbelastin_q in cle mactt waa·rin zij
cle mee?"!/Xtanle ve1·tegenwoonligt clie
floor het goecl wenl verlc-regen seclert
hetzelfcle in cle zcwk wenl gestolcen (1).
De ?'echte?: over clen {1-roncl beoonleelt op
binclencle w·ijze cle rnaat wacwin cle verdoecUn{f een belnstbare mee?·wnctnle verte{fenwoonligt; h·i.j lwn clit Tca1·akte·r erkennen ctwn cUt cleel van cle ve1·goecling
clat ove1·eenstern.t rnet het verUes van
klienteel.
(BEHEEH \'AN l'lNANOIEN, T. MERCKAERT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 Juli 1942 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel, schending van
nrtikelen 97 en 112 van de Grondwet; 25,
§ 1, 27, § 1, en 32, § 1, der wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samenge:Schakeld door koninklijk besluit del.
12 September 1936, en, bijgevolg, van arti(1) Zie verbr., 3 Februari en 17 Maart 1941 '
,A,·r. Ye1·ln·., 1941, biz. 16 en 49; Bull. eh
PAsic., 1941, I, 26 en 78); 20 October en 24 De{!ember 19-H (Bull. en PASIC., 1941, I; 379 en
473).

kelen 37, § 1, en 42, § 1 (vervangen door
artikel 13 van het koninklijk besluit dd. ·
3 Juli 1939), van die wetten en van artikelen 2 en 6 van de wet del. 17 Juni 1938
betreffencle de nationale crisisbijclrage :
Overwegende dat de onteigening ten algemeenen nutte op zichzelf geen bron van
winsten is ; dat de aan .den onteigende toegekende vergoecling slechts de schadeloosstelling is van het verlies dat hij ondergaat door het wegvallen van het goed nit
zijn patrimonium, schadeloosstelling welke
noodzakelijk gelijk is aan de waarde van
het goed op het oogenblik waarop het
wegvalt;
Overwegende dat het goed op clien datum een grootere waarcle kan vertegenwoorcligen dan deze welke het had wanneer het in het. patrimonium van den onteigell{le werd opgenomen; dat de onteigeningsvergoecling, in cle maat waarin ze,
zooals zulks behoort, het verlies van die
meerwaarcle dekt, de plaats van deze
laatste inneemt, welke alclus verwezenlijkt ·is, te clien titel een verhooging uitmaakt van het vermogen door den onteigende in zijn handelszaak gestoken, en
krachtens artikel 27, § 1, cler samengestelde wetten, als dusdanig, en in die
maat, onderworpen is aan de bedrijfsbelasting en, bijgevolg, aan de nationale
crisisbijdrage en aan de aanvnllende personeele belasting ;
Overwegende dat het bestreden arrest
. flus terecht als principe stelt dat « a~leen
de onteigeningsvergoeclingen toegekend als
vergelding van cle verloren beroepswinsten
aanleicling geven tot belasting >> ;
Overwegende, bijgevolg, dat de vraag of
in de zaak, en in welke maat, er voor den
onteigencle een verhooging van vermogen,
« een verwezenlijkte meerwaarde en, bijgevolg, een werkelijke winst bestaat »
slechts een vraag is van feitelijken aard
wuarvan de oplossing afhangt van de
souvereine beoor<leeling van den rechter;
,
Dat het bestreden vonnis, zonder eenig
der in het midclel aangeduide teksten te
sell end en, bij gepaste en voldoende redenen, heeft kunnen beslissen clat zekere
vergoeclingen aan . den onteigende toegekend voor hem geen winst uitmaken in
den zin van artikel 27, § 1, doch de vergelding van een werkelijk onclergane
-schade, en clat aileen een verhooging van
het belegd kapitaal uitmaakt en, bijgevolg, belastbaar is, het deel van de onteigeningsvergoeding dat overeenstemt met
het verlies van klienteel;
Dat het middel dus niet kan aangenomen worden ·
Over het t~eede middel, schending van
de in het eerste micldel aangeduide wetshepalingen :
Overwegende dat partijen v66r den
rechter akkoorcl waren om aan te nemen
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dat, buiten de onteigeningsvergoedingen,
de winst van het jaar 1938, onderworpen
aan de bedrijfsbelasting, aan de nationale
crisisbijdrage en aan de aanvullende personeele belasting, de som van 20.856 fr.
55 c., bedroeg; dat de globale betwiste
aanslag, gedeeltelijk en terecht, op dit
cijfer gesteund was; dat gezegde aanslag
dus, naar de bekentenis zelf van de partijen, niet voor zijn geheel mocht vernietigd worden ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
na het verhaal van den verweerder gegrond te hebben verklaard, behalve wat
een som betreft van 100.000 frank aan dezen laatste toegekend als onteigeningsvergoeding nit hoofde van het verlies van een
deeL van zijn klH~nteel, voor het overige
den betwisten aanslag vernietigt ;
Dat llet daardoor de in het mlddel aangeduide wetsbepalingen schendt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest, doch in zoover slechts het den betwisten aanslag vernietigt voor het deel
betreffende de hiervoren vermelde som
van 20.856 fr. 55 c.; verwerpt de voorziening voor 't overige; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden op
de registers van het Hof van beroep te
Brussel en dat melding er van zal gemaakt worden op den kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt
het beheer_ tot drie vierden en den aanlegger tot een vierde van de kosten; verwijst
de zaak aldus omschreveri naar het Hof
van beroep te Gent.
4 Maart 1946. - 2" kamer. - YoonzUter,
H. Fauquel, voorzitter. - Ye·rslaggeve1·,
H. De Wilde. - Gelijlcl·uiclencle concl~tsie,
H. Colard, advocaat-generaal.

DOOR ENKEL TE VERWIJZEN NAAR EEN NIETIGE
BENOE;\IING EN ZONDER TOT VERDER ONDERZOEK
OVEH TE GAAN. - VERBREKING MET VERWIJZlNG.
1° Art·ilvel 2 van fle beslttitwet van 31 A~t
gustus 1944 ( gewijzigcl bij fle besluitwet
van 31 Janu.ari 1945) waarbij voorloopig van lcracht blijtt cle tijclens cle.
v·ijanrlelij lee bezetting uitgevaa1·cl·igcle
reglementeering wat betrett de opll'l'engst, de a/levering, het vervoe1·, cle
b-ewe1·1c-ing en cle vercleel-ing cle1· landbottw- en voeclin,qsp1·oau.cten, is geen
verlcla1·encle beschilvlc·ing van cle besluitwet van 5 Mei 1944 clie, in haa1· artilvel 1, letter A, nr 16, niet'ig 1!e1·lclaa-1·t
het besluit van_ 20 A·u.gust~ts 1941 ho~t
clencle in stelling van het bestmw cler
controlefl-iensten en, in haa1· artilcel 1,
letter C, nlle 1Jenoemingen voor zoove1·
zij geste~tncl zijn otJ cle oncle1· lette-r A
bedoelrle beslu-iten,· het berloelcl lt1't·il.;el 2 heett geen terugwerkende lc'l'(tcht.
2° Is. onwettel-ijlc cle veroonleeling 1titgesproken wegens omlcoop·ing vnn ambte1w1·en wanneer het ct1Test cle wettel-ijlc
vere·ischte hoeflanighe-ill vwn clen omgekochte vnststelt lloo1' en/eel te verwi.jzen
1WU1' een n·ietige benoem·ing (1). (Straf-

wetboek, art. 252.)
3° Het hot vnn ve1·brek-ing ve1·wijst cle
zun/.; ·1uta1· een a11-cler hot vnn bemep·
wnnneer het een veroo-rrleel-in_q wegens
omkoopin_q vnn nmbtena1·en vernietigt
om 1·eden flat het an·est cle wettelijk
vereischte hoerlwni.ghe·icl V(tn clen omgel.:ochte vaststelt lloo1· enlcel te venv·ijzen
nrLar een nieti[le benoemin,q en zoncle1··
tot venler onllerzoelc ove1· te gaCLn (1).

CWetboek van strafvordering, art. 429,
laatste alinea.)
(RAEMDONCK.)
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1° WET EN KONINKLIJK BESLUIT.
- BESLUITWET VAN 31 AUGUSTUS 1944 BETREFFENDE DE TJJDELIJKE MAATREGELEN INZAKE TIRGELING EN LIKWIDATIE VAN DE NATIONALE LANDBOUW- EN VOEDINGSCORPORATIE,
ARTIKEL 2 (GEWIJZIGD BIJ DE BESLUITWET
VAN 31 JANUARI 1945). - GEEN VERKLARENDE HESCHIKKING VAN DE BESLUITWET VAN
5 MEI '1944. GEEN 'l'ERUGWERKENDE
KRACHT.
2° OMKOOPING VAN AlVIBTENAREN.
- VASTSTELLING VAN DE WE'l''IELI.JK VEREISCHTE HOEDANIGHEID VAN DEN OMGEKOCH'l'E.
- VERWIJZING NAAR EEN NIETIGE BENOEMING.
- ONWETTELIJKE VERQORDEELING.
3° VERWI.JZING NA VERBREKING. VEROORDEELING WEGENS OMKOOPING VAN AMB'l'ENAREN; - VEHBREKING OM REDEN DAT HET
ARREST DE WETTELIJK VEREISCHTE HOEDANIGHEIIi YAN DEN OMGEKOCHTE VASTSTELT

ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 October 1945 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel, schending van
artikelen·246, 247 en 252 van het Strafwetboek; van artikel 1, nr 16, van de besluitwet van 5 J\IIei 1944 betreffende de besluiten genomen en andere bestuursdaden verricht, tijdens de vijandelijke bezetting,
door de secretarissen-generaal en door hen
die dezer bevoegdheden hebben uitgeoefend; van artikelen 2 en 3 van de besluitwet van 31 Augustus 1944 betreffende de·
tijdelijke maatregelen inzn ke regeling en
likwidatie rler Nationale Lanrlbouw- en
voeclingscorporatie, gewijzigd bij artikel 1
van de besluitwet van 31 Januari 1945 tot
(1) Zie de nota, geteekend L. C., . onderaan
dit arrest in Bull. en PAsrc., 1946, I, 93.
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{lenwelken de reglementeering, tijdens de
vijandelijke bezetting uitgevaardigd, voor
.al wat betreft de procluctie, de levering,
het vervoer, het verwerken en de verdeeling der landbouw- en voeclingsproducteu,
voorloo11ig van. kracllt blijft, cloorclat llet
bestreden arrest den beklaagcle heeft ver·oorcleelcl nit lloofde van omkooping van
:ambt.enaar, om zoogenaamcle controleurs
omgekocllt te_ llebben, welke in die lloe·danigheid benoemd waren krachtens het
oesluit der secretarissen-generaal van
·20 Augustus 1!)41 houdencle instelling van
het beheer cler controlediensten, clan wanneer, wegens de bij artikel 1, nr' 16, van
de besluitwet van 5 · Mei 1944 uitgevaar·cligcle nietigheicl, gemelcle controleurs niet
wettelijk kunnen beschouwcl worden als
ambtenaren noch als met· een openbaren
-dienst belaste personen, en clan wanneer
de besluitwet van 31 Augustus 1944, waarvan het bestreclen arrest gewag maakt,
:geen terugwerkencle kracht heeft en dus
onmachtig is om het karakter van ambte1laar of van persoon met een openbaren
·-clienst gelast te verleenen aau controleurs,
aangestelcl krachtens het besluit van
·20 Augustus 1941, en betreffencle v66r
"31 Augustus 1!)44 verrichte claclen :
Overwegencle clat artikel1, litt. A, n" 16,
van cle besluitwet van 5 Mei 1944 nietig
verklaart : het besluit van 20 Augustus
1.941, houclende instelling van het bestuur
der contrOlecliensten, alsmecle de besluiten
-en bepalingen van besluiten betreffende de
inspectie- en contrOlecliensten van de voe·dingsvoorziening en van de rantsoeneering welke, met al hun bevoegclheclen,
door de diensten van hoogervermeld be·
stuur zijn vervangen geworclen; clat, bij
toepassing van hetzelfcle artikel 1, litt. a,
alle benoemingen, voor zoover zij ge·steuncl zijn op de onder letter A becloelde
besluiten, nietig zijn;
Overwegencle dat het bestreclen arrest
beslist clat cleze nietigheicl niet absoluut
is, om reclen artikel 2 van de besluitwet
van 31 Atigustus 1!)44 gewijzigcl bij clit
van 31 .Tanuari 1945 beschikt clat de regle·menteering tijclens de vijanclel1jke bezetting uitgevaarcligd, voor al wat betreft de
productie, de levering, het vervoer, het
verwerken en cle vercleeling cler landbouw·en voeclingsproclucten, voorloopig van
kracht blijft;
Overwegencle clat de bepalingen van de
besluitwetten van 31 Augustus 1944 en
:31 Januari 1945 geen verklarencle )Jeschikkingen zijri van cle besluitwet van 5 :vrei
1944; dat ten andere niets toelaat te ver·onderstellen dat cle wetgever aan deze
wetsbepalingen
terugwerkencle kracht
heeft willen geven; dat, gezien zij voor de
toekomst beschikken, zij slechts na hun
.afkoncliging uitwerking hebben;
Overwegencle dat, door te beslissen -

zoncler verder de hoedanigheid van persoon belast met een openbaren dienst, bestanddeel van de beticllting, vast te stellen - dat, nit de enkele kracht van tleze
beschikkingen, de benoeining van de controleurs, clie zouden omgekocht geweest
zijn, regelmatig bleek, het bestreclen arrest de in het miclclel aangecluicle wetsbepalingen heeft gescllonclen ;
Om die reclenen, verbreekt llet bestreclen
arrest; beveelt clat onclerllavig ·arrest zal
overgeschreven worden in de registers van
het Hof van beroep te Brussel en clat melcling er van zal gemaakt worden op den
kant van de vernietigde beslissing; kosten ten laste van den Staat; verwijst de
zaak naar llet Hof van beroep te Gent.
4 Maart 1946. - 2" kamer. - Voorzitter,
H. Fauquel, voorzitter. - Verslaggever,
H. de Cocqueau des Mottes. - Gelijkluirlencle conclusie, H. Colarcl, aclvocaat-generaal.
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7 Maart 11946.
I

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. · - BURGERLIJKE ZAKEN. VERWERPING VAN EEN EISCH TOT TERUGBETALING VAN VOORSCHOTTEN GEDAAN AAN EEN
YERKWISTER ONDER GERECHTELIJKEN RAADSMAN. - 00NCLUSIES"VAN DEN AANLEGGER BEWEREND DAT ZEKERE VAN DIE VOORSCHOTTEN
LEENINGEN UITMAAKTEN GEDAAN MET DE TOESTEMMING VAN DEN GERECHTELI.JKEN RAADSMAN TERWIJL ANDERE DEN VERKWISTER HERBEN VERR<IJK'l'.- ARREST DAT BESLIST DAT DE
ALDUS DOOR DEN AANLEGGER BEDOELDE UITGAVEN VAN DEN VERKWISTER NIET WERDEN GEDAAN DOOR MIDDEL VAN GELDEN VOORGESCHOTEN DOOR DEN AANLEGGER. - ARREST WET·
TELI,JK GEMOTIVEERD.
2° MIDDELEJN TOT VERBREKING. BURGERLI.JKE ZAKEN. - MIDDEL GESTEUND
OP DE SCHENDING VAN EEN WETSBEPALING. ·MIDDEL DAT NIET UITLEGT WAARIN DIE
SCHENDING BESTAAT. - 1\'I'IDDEL NIET ONTVANKELI,JK.
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. VERWERPING VAN EEN EISCH TOT TERUGBETALING VAN VOORSCHOTTEN GEDAAN AAN EEN
VERKWISTER ONDER GERECHTELIJKEN RAADSMAN. '-- 00NCLUSJES VAN DEN AANLEGGER BEWEREND DAT DE ·VERKWISTER GEBONDEN WAS
DOOR EEN NATUURLIJKE VERBINTENIS WAARVAN HIJ VERSCHILLENDE MALEN RET INZICHT
TE KENNEN GAF ZICH TE BEVRIJDEN. - ARREST DAT BESLIST DAT EEN LOUTER NATUURLIJKE VERBINTENIS NIET DIENEN KAN TOT
GRONDSLAG VAN EEN VEROORDEELING EN DAT
EEN BURGERLIJKE VERBINTENIS NIET VOORTVLOEIEN KAN UIT EEN OVEREENKOMST DIE DE
VERKWISTER NIET GELDIG HEEFT AANGEGAAN.
- ARREST WETTELIJK GEMOTIVEERD.
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-91concl~Lsies waa1·-in de eische1· tot
tentgbetaUng van voo1·schotten, gedaan
aan een VC1'kwiste1' ondeT geTeChtelijlcen
1·aadsrnan, staande houdt dat zeke1·e
van cUe voorschotten leeninrten ~titmaak·
ten wcta1"in de ge·rechteUjke Taadsman
heeft toeuestemcl, terwijl ande1·e den
vm·kwiste1· hebben ven··ijlct, worden
1wantwoord dom· het arTest dat, om den
e·isch at te wijzen, beslist aat ae uitgaven waarvoo1· de ge1·echtelijke !·iwdsrnan lcapitaal tm· beschilclcing van den
vedcwister heeft gesteld of deze wellce
als 1wttig mogen aangez·ien worden, n·iet
we1·den uedaan floor middel van de floor
clen e·ischer voo1'{!eschoten uelden.
2° Is niet ontvnnlwlijlc het micldel, ueste1tn!I op ae schencling van ee1i wetsbepnHng, zoncle1· ~tit te leyuen wna1·in clie
schencling bestnat (1).
3° De concl-usies toanr·in cle eischer tot te~·uubetctling vam voo1·schotten, geclnnn
nan een verlcwiste1· oncle1· uerechtelijlcen
1·nadsmnn, stna.nde houclt clat clie · ve1'lctm:ster gebonclei1 is cloor een nnt~t~w
lijlce ve1'1Ji•ntenis wan·rvnn hij ve1·schillende mnlen het inzicht te lce1inen gnf
zich te bevrijden, wo1·aen benntwoonl
dom· het n?Test dnt, om clen e·isch af te
wijzen, beslist clnt een loute1· nnt1t1WUjlce ve1·bintenis niet climien lean tot
urondslnrJ vnn een vemo1·deeling en clnt
een b1wgerlijlce ve1·bintenis niet voo?'tvloeien knn 1tit een overeenkomst clie
de ve1'7cwister rl'iet gelclig heett netngeynnn.

1 o De

(VAN DEB. DONCKT, T. 1° DE LIMON THIEST;
2o VAN ACKER!c, q. q.)
ARREST.

. HE'J' HOF ; - Gelet op bet bestreclen
arrest cloor bet Hof van beroe11 te Gent·
op 14 J'uli 1942 gewezen;
Over het eerste miclclel, scbencling van
artikelen 97 der Grondwet, 141, 470 van
bet Wetboek van burgerlijke recbtspleging, 1319 en 1320 van het Burgerlijk
Wetboek, doorclat het bestreclen arrest,
alswanneer aanlegger in verbreking in
zijn conclusies bevestigde : 1° dat belangrijke sommen, met nauwkeurigbeid bepaalcl, cloor hem aan den bezorgcle verscboten, bet met toelating van den gerechtelijken raadsman waren geweest vermits deze sommen aan dezen laatste zelf
gestort waren geweest; 2° dat andere verschoten sommen voor ·den bezorgde hadden gecliencl tot bet aankoopen van een
grond en het betalen der buitengewone
werken uitgevoerd aan zijn eigendommen,
niets ailtwoordt op cle alzoo genomen
(1) Zie verbr., 29 Augustus 1940 (Bull. en
19•t0, I, 210).

PASIC.,

conclusies; dat. het arrest dienvolgens niet
gemotiveerd is en de conclusies van .den
aanlegger schendt :
Overwegende dat in zijn v66r bet hof
van beroep genomen conclusien aanlegger
beweercle ·: 1 o clat zekere bepaalcle uitga 1•en, door hem gedaan, leeningen uitmaakten waarin cle gerechtelijke raadsman had toegestemd; 2° dat andere bepaalcle uitgaven den verkwister badclen
verrijkt;
Overwegende dat het hof van beroep,
door een souvereine verklaring cler feiten, cleze conclusH~n verwerpt, met de volgemle bewoorclingen : (< Overwegencle dat
appellant niet bewijst dat cle leeningen,
clie hij aan den verkwister heeft toegestaan, tot dezes verrijking hebben geleid;
ovenw~gencle, inclerdaad, dat bet bedrag
der aangehaalde uitgaven die met toestemming van den ge:r:echtelijken raadsman werden gedaan, of alleszins als nuttig mogen aangezien worden, de gewone
inkomsten van geintimeerde de Limon of
het voor clie betalingen door den gereclltelijken raaclsman ter. besclliltking gesteld
ka11itaal niet overscllrijdt en appellant
clus zonder den minsten grond clie uitgaven op de betwiste leeningen wil toerekenen ));
Overwegencle clat het llof van beroep
daarcloor klaarblijkelijk laat kennen · dat
de becloelcle nitgaven niet gedaan werden
door middel van gelden door den verkwister ontleencl, maar door sommen voortkomencle, lletzij uit cle gewone inkomsten,
hetzij nit het kapitaal dat de gerechtelijke raaclsman ter bescllikking van clen
verkwister had gesteld;
Dat cle beslissing aldns ten genoege van
rechte g·emotiveercl zijnde, bet midclel niet
gegroncl is ;
Over het tweecle middel, schending van
art.ikelen 97 der Grondwet, 141 en 470 van
het Wetboek van burgerlijke rechtspleging, 513; 1319, 1320 van het B~ugerlijk
Wetboek, doordat het bestreden arrest beslist heeft clat, waar een veroordeeling
wordt gevorc1erc1, de aanvoering omtrent
bet bestaan ;van een natuurlijke verbintec
nis niet clienencl is, alzoo de door aanlegger genomen conclnsies niet beantwoorclencle, de bewijskracht der conclusies
schenrlende en een niet gemotiveerde beslissing uitsprekencle, daarcle aanlegger
staancle hielcl dat de verbintenis van clen
bezorgcle ten allerminl!lte een natnnrlijke
verbintenis was, clie de bezorgde zich verbonclen had nit te voeren bij middel van
zih~ ll!komsten ~n clat hij aldus moest
veroorcleelcl worden tot betaling der opgeeischte sommen, het arrest slechts uitvoerbaar zijnde op bet gecleelte der inkomsten van den verkwister, niet noodzakelijk voor dezes onclerhoud :
Overwegende dat, volgens bet middel,
het bestreden arrest de conclusien van
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aanlegger niet beantwoordt, de bewijsl•racht dezer conclusien schendt, en een
niet gemotiveerde beslissing uitspreekt ;
Overwegende dat het middel niet uitlegt
waarin het arrest artikel 513 van het
Burgerlijk Wetboek zou geschondeb hebben; dat het, in zoover het op deze wetsbepaling steunt, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat aanlegger v66r het hof
van beroep staande hield dat de Limon
Triest allerminst gebonden was door een
natuurlijke verbintenis en verschillende
malen zijn wil te kenuen had gegeven zich
tegenover Van der Donckt te bevrijden ;
Dat hij een veroordeeling eischte op het
gecleelte der inkomsten, niet onmisbaar
yoor het bestaan van den verkwister ;
Overwegende dat het bestreden arrest
yerklaart dat « waar een veroordeeling
wordt gevorderd, de aanvoering oiJ;J.trent
het bestaan van een natuurlijke verbintenis niet dienend is ll, clat daardoor
11ierop wordt gewezen dat geen veroordeeling kan uitgesproken worden wanneer de
ve:ybintenis slechts natuurlijk is;
·
Overwegende dat · het hof van beroep
daarenboven de beweegreden van den
oeersten rechter overneemt welke verklaart
da:t de natuurlijke verplichtingen << door
geen rechterlijke beslissing uitvoerbaar
kimnen gemaakt worden ll en « dat de
Techtspraak door aanlegger ingeroepen nopens de draagwijdte der verpliclltingen
door de onder gereclltelijken raad gestelde aangegaan, slecllts deze betreffen die
uit een gelclig gesloten overeenkomst
voortvloeien, wat in cnsn het geval niet
is>);

Overwegende dat deze overwegingen
aanleggers conclusien ·voldoende bea·ntwoorden en dat het bestreden arrest alclus
wettelijk gemotiveerd is ;
Dat het middel ongegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; verom;deelt den aanlegger tot de
kosten en tot een vergoecling van 150 fr.
jegens ~e verweerclers.
7 Maart 1946. -1e kamer.- Voorzittet·,
H. Soenens, eerste voorzittelj. - Verslag.Qever, H. de Oocqueau des Mottes. GeUjkltti.dende conclttsie, H. Oolard, advocaat-generaal. - PleUm·s, HH. Resteau
en Hermans.
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7 Maart 1946.

1° VERKOOP.
OVERDRACHT VAN EEN
SCHULDVORDERING. NAASTING. BETWISTE SCHULDVORDERING INGEBRACHT IN EEN
YENNOOTSCHAP SAJI.IEN JI.IET ANDERE INBREN·
GEN TEGEN OVImHMiDIGING' VAN MAATSCHAP·
PELI.JKE AANDEELEN. - SCHUL,DENAAR KAN

1'EG~1N

ZE):CERE REDENEN VAN DE BESLISSING. -'BESOHIK'KEND GEDEELTE ·BLIJFT GERECHT·
VAARDIGD DOOR EEN ANDERE REDEN. - l\1IDDEL
NIET ONTVANKELIJK.

1° Wannee1· de betwi.ste schttldvo1·dm·ing
is ingebracht in een vennootscha.p,
-samen rnet ande1·e inb1·engen, tegen
overhancligin u va,n een zelce1· aantal
rnctatschappelifke nandeelen, lean de
schttldenaa1· de naasting niet ttitoetenen
claar de ovm·dt·aget· belang blijft hebben
in het lot van de schuldvo1"dering en de
overnemer niet heett gespeculee1·d op
het pmces. (Burgerlijk Wetboek. arti-

kel1699).
.·
·
2° Is, bi.j gebi'eke van belwng, niet ontvan-

lceUj lc het rniddel uer1:cht tegen zelce1·e
re(lenen van lle beslissing, dan wannee1·
het beschikltend uedeelte gerechtvaar(Ugd bl'ijft dam· een ancle1·e n-iet bestreden 1·eden (1).

{BRYS, T. N. V. ((LA FINANCIERE TEXTILE
EN N. V. (( INDUSTRIE HOLDING BANK ll.)

ll

ARREST.
HET HOF; - Gelet op ·het bestreden
arrest op 3 Juni 1942 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
Over llet eerste middel, scllending van
artikelen 1699, 1700, 1701, 1832 van het
Burgerlijk vVetboek; 1, 2, 4, 9, 12, 29, 30,
34, 41 van de samengeorclencle wetten op
de hanclelsvennootscllappen; 1317, 1319,
1320, 1322 van het Burg-erlijk Wetboek;
97 van de Grondwet, doordat het bestreclen arrest, hoewel het vaststelt clat een
overdracllt van betwiste rechten tegen eischer in verbreking·, ten voorcleele van
verweerster, werd geclaan en clat eischer
de naasting er van vorclerde, zijn aanbocl
zoncler uitwerking verklaart om reclen dat
artikel 1699 van llet Burgerlijk Wetboek
niet toepasselijk zou zijn wanneer de betwiste scllulclvorclering bij wijze van inbreng in een vennootschap worclt overgeclragen, in ruil tegen een aantal aandeelen : 1° clan wanneer artikel 1699 van llet
Burgerlijk Wetboek toepasseli.ik is telkens als er overclracht van betwiste recllten bestaat, al zou cleze overclracht geen
verkoop ziju, wat het toepasselijk maakt
in geval van inbreng in een llandelsvennootschap; 2° en dan wanneer cle inbreng
in een.handelsvennootschap met een overclracllt tegen een bepaalclen prijs client gelijkgestelcl, wanneer de waarde van de ii1
ruil gegeven aandeelen aangeduid wordt
en wanneer de waarde van de ingebracllte
schulclvorclering op een beijaalcle · som
wordt geraamd <<ten eincle te bepalen .in

DE NAASTING NIET UITOEFENEN.

2o .MIDDELEN TOT VERBREKING. BURGERLIJKE ZAKEN. -

1\'[IDDEL GERICHT

'(1) Vaste rechtspraak. Zie o.m. verbr.,
2 Maart 1944 (B,ll. en PASIC., 1944, l. 227).

-93welke mate de inbreng... recht zou ver- drachtswaarcle of overdrachtsprijs uitleenen tot deelneming in de winsten ll : maakt, waaruit--'Volgt clat de door het arOverwegende dat de naasting, uitzon- rest ingeroepen reclenen tegenstrijdig en,
derlijk recht, slechts kan uitgeoefend bijgevolg, onvolcloencle zijn :
worden betreffende een betwist recht dat
Overwegencle dat, in de onderstelling
overgedragen wordt door een verkoop of dat het hof van beroep ten onrechte bedoor een met verkoop gelijkstaancle akte; slist heeft : eenerzijds (tweede middel)
Overwegende clat het bestreden arrest c1a t de naasting niet kon worden uitgevaststelt dat de betwiste schuldvorclering oefencl omclat de betwiste schulclvorclering
in vennootschap werd ingebracht met nog slechts een zeer klein cleel was van het
andere inbrengen, tegen overhandiging geheel cler overgeclragen rechten; andervan een zeker aantal maatschappelijke zijcls (clercle miclclel) clat het door aanlegltandeelen ;
ger geclaan aanbocl niet volcloende was
Overwegencle dat de redenen, die een omdat het niet overeenkwam met den
soort onteigening rechtvaarcligen, zooals werkelijken prtjs van c1e overclracht, het
de naasting er een is, op clergelijk con- beschikkencl gecleelte dan nog gerechttract niet van toepassing zijn; clat de vaarcligcl blijft door de reclen cla t, in de
Dverclraagster, daar ze belang blijft hebben zaak, de inbreng in de vennootschap
in het lot van de schulclvordering, zich niet gelijk staat met een verkoop;
tegen het verlies clezer niet hE)eft kunnen
Overwegencle clat de midclelen, alclus tewillen verzekeren, en clat, anclerzijcls, aan gen overboclige redenen van het bestreden
de overneemster geen verwijt er van kan arrest gericht zijncle, niet ontvankelijk
gemaakt worden, clat zij op het proces zijn;
gespecule'erd heeft ;
Om die reclenen, verwerpt de voorzieOverwegende da t het mid del d us niet ning; veroorcleelt aanlegger tot de kosten
gegroncl is ;
en tot een vergoecling van 150 frank je0 ver het tweecle miclclel en het clercle gem: elke verweerster.
micldel : het tweede, schending van arti7 Maart 1946. -1e kamer.- Voo1·zitte1·,
kelen 1699, 1700, 1701 van het Burgerlijk
vVetboek, 97 cler Grondwet, cloordat het H. Soenens, eerste vooi·zitter. - Ve1·slagbestreclen arrest beslist clat de overdracht geve·r, H. de Cocqueau des Mottes. van een betwiste schulclvordering, die, sa- GeUjlclldclencle conclusie, H. Colarcl, aclmen met andere schuldvorderingen, tegen vocaat-generaal. - PleUers. HH. della
een globalen prijs overgeclragen wercl, niet Faille cl'Huysse en Simont.
vatbaar is voor naasting, zelfs wanneer
haar overclrachtsprijs kan vastgestelcl worden bij bepaling. van haar waarcle in verband met de totale som, inclien de be1" KAMER. - 7 Maart 1946.
twiste schuldvordering, naar verhoucling
met de geheelheicl, slechts bijkomstig en
onclergeschikt blijft aan een verrichting REDENIDN VAN DE VONNISSEN · EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. die geene speculatie op betwiste rechten
DUBilELZINNIGE REDENEN. - GEilREK AAN
uitmaakt, clan wanneer de bij artikel 1699
REDENEN.
toegelaten naasting toepasselijk is op elke
9verclracht van betwiste rechten, zelfs in- · Is niet wettelijlc gemot'ivee'l'fl cle besliscHen zij geene speculatie op betwiste rechsing cUe gesteund is op clttbbelzinnige
ten nitmaakt; het clercle, schencling van
redenen (1).
artikel 97 cler Gronclwet; 1832, 1853 van
het Burgerlijk Wetboek; 2, 30, 41, 44 van
(MAATSOHAPPIJ VAN CHILEENSOH RECHT << GIAde samengeorclende wetten op de hanclels- .
NOLI-MUSTAKIS Y cia )l, T. N. V. « COMPTOIR
vennootschappen, cloorclat het bestreclen
COMMERCIAL ANVERSOIS ll.)
arrest het door eischer geclane aanbocl on:
Voldoencle verklaart om reclen clat, in
ARREST.
onclerhavig geval, de raming van de
waarcle van de betwiste schulclvordering
HET HOF; - Gelet op het bestreden
op de helft van haar beclrag niet wercl ge- arrest door het Hof van beroep te Brussel
claan met becloeling haar overclrachts, op 8 Juli 1942 gewezen;
waarde of overclrachtsprijs vast te stelOver het vierde midclel, schenc1ing van
len, maar uitsluitelijk ten eincle te be]'m- artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burger1en in welke mate de inbreng van de alge, lijk Wetboek, 97 van de Grondwet, doormeenheid van goecleren, waarin zij werd clat het bestreden arrest beslist heeft dat,
begrepen, recht zou verleenen tot cleelne- inclien eischeres in verbreking het inzicht
ming in de winsten, clan wanneer in geval had gehad « zich tegen alle oorlogsrisico's,
van inbreng in een vennootschap, de
waarcleering ten eincle het recht tot cleelneming in de winsten vast te stellen, ter(1) Vaste rechtspraak. Zie o.m. verbr., 8 Nozelfclertijd de waarc1eering van de over- vember 1943 (Bull. en PAsrc., 1943, I, 61).

-94arrest; beveelt clat onderha vig arrest zal
onder alle omstandigheden, te vrijwaren ll,
zij in het cognossement de volgende clau- overgeschreven worden op de -registers
sule opgelegcl had : cc freight prepaid on van het Hof van beroep te Brussel, en clat
signing hills of lac1ing, non returnable melding er van zal gemaakt worden op
cargo lost or not lQst ll, doch dat zij deze den kant van de vel:nietigcle beslissing;
elausule niet opgelegcl llacl, en dat zij verwijst de zaak naar het Hof van beroep
cc integencleel )) een andere clausule aan- te Gent; veroordeelt cle verweerster tot de
genomen had - waaruit llet arrest afge- kosten.
leicl heeft clat eisclleres aangenomen had
7 Maart 1946. -1e kamer.- T'oo1·zitter,
zeker'e risico's te clragen voor de verkocllte koopwaar, zelfs na cle inscheping H. Soenens, eerste voorzitter. - T'e;rslng~
van deze waar,-- Wi~nneer nit cle bewoor- gever, H. Bail. ~ -GeUjlcl~tidende conclH-clingen van cle becloelcle cognossementen sie, H. Janssens de Bisthoven, aclvocaatPleite'l's, HH. Struye en Siblijkt clat cle clausule cc freight payable in generaal.
advance is always clue and is not. retur- mont.
nable ship and or cargo lost or not lost ll
er in beclongen was, wanneer, bijgevolg,
het arrest de bewijskracht van het co2e KAMER. - II Maart 1946.
gnossement, alsook artikel 1319 en volgende van het Burgerlijk vVetboek alclus
blijkbaar lleeft gescllomlen; cloorclat, min- VOORZIENING IN VERBREKING.
TERMIJN.
INZAKE
RECH'l'STREEKSCHE
stens het arrest, artikel 97 van de GrondBELASTINGEN. VOORZ!ENING INGEDIEND DEN
wet geschonden heeft, door zijn stelling
EEN EN VEERTIGS'fEN DAG NA DEN DATUM VAN
te staven op de afwezigheid van een clauHET ARREST. VOORZIENING TE LAA'l' INGEsule clie in de werkelijk~eid aanwezig
DIEND.
was, hetgeen een tegenstrijcligheicl in zijn
motiveering uitmaakt :
De voo1·ziening tegen een nn·est, 1r:itOverwegende clat het bestreclen arrest
sp1·anlc floencle OlJ een ve1·hnnl ge,richt
hierop wijst dat cc cle aanlegster een dwate.rten een besUss·ing vnn den cUrecte11:r
ling begaat wanneer zij aanvoert clat de
der belast-ingen, -ingecl-ienrl den een en ,
verkoopster in het cognossement haar bevee1·tigsten rlag nn den dnt-u.m vwn llet
lloeling heeft kenbaar gemaakt zich tegen
nn·est, wenl .te lnnt ingediend en is niet
obrlogsrisico•s· onder alle omstancligheclen
oittvnnlceUjlc (1). (Wet van () September
te vrijwaren; clat ware zulks haar inzicht
1985, art. 14.)
geweest, zij clan cle volgencle clausule had
opgelegcl cc freight prepaid on signing bills
(SASSE, T. Bl~HEEU VAN FINANCIEN.)
of lading non returnable cargo lost or not
lost )) ; dat, integencleel, met cle clausule
ARREST.
auu te nemen cc betaalbaar Antwerpen,netto en comptant, op eerste zicht der doHET HOF; - Gelet op het bestreden
cumenten naar cle regelen van formule 26 arrest, op 8 Juli 1942 gewezen door het
der L. C. T. A. ll, zij enkel cle normale Hof van beroep te Brussel;
voorwaarden van een reis tusschen twee
Over het eenig miclclel, schencling van
neutrale lanclen heeft beoogd, zooals zij
artikelen 25, § 1, 1° en 2°, 27, §§ 1 en 2/Jis,
die vroeger.en seclert 1938 beoogcle;
86, 32, §§ 1 en 4, 35, § 1, 37, § 1, 39, 42,
Overwegencle, -anclerzijds, clat nit het re- § 1, der wetten betreffencle cle inkomstengehnatig overgelegcl cognossement blijkt belastingen, samengeschakelcl door lmdat cle clansule cc freight 11ayable in ad- ninkli.ik besluit dcl.12 September 193(), van
vance is always clue and is not returnable artikelen -1, 2 en 6 cler wetten betreffencle
ship and or cargo lost or not lost )) er in de nationale crisisbijclrage, samengeschavoorkomt;
kelcl door koninklijk besluit del. 21 J aOverwegencle clat het arrest alclus on- nuari 1937, en van artikel 1 van cle wet
zelrer laat of het hof van beroep zijn be- del. 19 J uni 1937 houclende afschaiffing van
wijsvoering heeft gegrond op de ontsten- cle nationale crisisbelasting, van artiketenis, in het cognossement, van een clau- len 110 en 111 van de Gronclwet :
sule welke wezenlijk er in voorkwam, ofOverwegencle clat, luiclens artikel 14 van
wei; of het geoorcleeld heeft llat de clau- de wet del. 6 September 1895 aangaancle
sule in het cognossement ingelascht, zich de fisc ale aanslagen inzake rechtstreeknit oorzaak van de beclingen van het ver- sche belastingen, het rekwest tot verbrekoopcontract aan clen kooper niet op- king met een uitschrift van het arrest, alsclrong';
mecle c1e stukken noodig tot staving der
Dat alclus cle motiveering van het arrest voorziening, op straf van nietigheicl, ter
het hof van cassatie niet toela!lt zijn con- gr~ffie van het beroepshof, moeten neergetrOle op de beslissing nit te oefenen en
clat clerhalve het arrest artikel 97 der
(1) Zie verbr., 7 Februari 1938 (B-ull. en
Grondwet schendt;
Om die redenen, verbreekt het bestreclen PASIC., 1938, I, 37).
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legd worden, binnen de veertig dagen te
2° Artilcel 215 van het Wetboelc va1i QtmtTekenen van den datum van het arrest;
V01'dering laat niet toe da.t de co1··rec{iat- uit de vermeldingen, door den hoofdtioneele rechtbanlc, waarbij een zaalc
gritffier van het Hof van beroep te Brussel,
aanhangig we1·d gemaakt door een hooop het rekwest van eischer en op de er
_qeT beroep, de zaalc a an zich tl'elct en
uan gehechte stukken gemaakt, blijkt dat
over clen g·rond ~titszwaak doet wanneeT
die neerlegging in de zaak slechts op
z·ij het vonnis waarvan beroep te niet
1.8 Augustus werd gedaan, dus na het ver- _
doet wegens onbevoegdheid van den
strijken van den door de wet opgelegden
rechteT cUe hetzeltde heett gewezen (2).
termijn, en dat daai·uit volgt dat de voorgo Op de V001'Zien·ing ger-icht tegen een
ziening niet ontv::mlrelijk is ;
von:nis van veroo1·deeling gewezen dooT
Om die redenen, verwerpt de voorzieeen 1·echtbanlc uitspraak doende in hooIling ; Yeroordeelt eischer tot de kosten.
ge1· beroep ovtw een wanbedTijt verwezen naa1·. de politie1·echtbanlc door een
11 Maart 1946. - 2 6 kamer. - Voorzitbeschilcking van de raadlcame1· bij aanter, H. Fauquel, voorzitter. Ve1·slagneming van ve1·zachtende omstand;iyheftever, H. Smetrijns. ~ Gelijkluidende
den, venti.etigt het hot, wanneer het
concl·nsie, H .•Janssens de Bisthoven, adwanbedr-ijt niet vatbaa1· was voor convocaat-generaaL
travent-ionalisee1"ing, het bestreden vonnis en hetgeen e1· aan voo1·atg-ing met inbegl"irJ van cle ee1·ste nietige alcte at,
KAMER. 11 Maart 1946.
hetzif de beschilclcing van de 1'aadlcamer (g). CWetboek van strafvordering,
1° WET. - TERUGWERKING. ~ STRAFZAKEN,
artikelen :108 en 41g.)
- 0NWETTELIJK DRAGEN VAN WAPENEN. 4° W amteer het hot ee·li vonnis van 1.>e1·~1ISDRIJF GEPLEEGD GEDURENDE DEN TERMIJN
ooTdeeling vern-ietigt, alsmecle hetgeen
VAN TIJDELIJKE GELDIGHEID VAN HET BESLUIT
e·t' aan vooratging te 1'elcenen- van en
VAN 5 DECEMBER 194g, - LATERE VERVOLmet inbegriJJ van de beschilcking tot verGING. - FEU' BLI,TFT STRAFBAAR OVEREENwijzing, venv·ijst het cle zaalc naar cle
KOMSTIG DE BEPALINGEN VAN HET BESLUIT.
raadlcamer van een andere 1·echtba.nlc (4).
2° HOOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. (Wetboek van strafvordering, art. 429.)
CORRECTIONEELE RECHTRANK DIE EEN VONNIS
YAN DE POLI'fiERECH'fBANK ,TE NIET DOET WE(PROCUREUR DES KONINGS TE DINANT,
GENS O'iREVOEGDHEID.
EJVOOATIE. - 0NT. HERREGODTS.)
WETTELIJK,
go VFJRBREKING.
DRAAGWIJDTE. ~
ARREST
STRAFZAKEN, J\'IISDRIJF DAT NIE1' VAT-·
BAAR IS VOOR CONTRAVENTIONALISEERING. ~
HET HOF; - Gelet op het bestreden
CORRIECTIONEELE RECHTRANK DIE UITSPRAAK
vonnis, op 2g October 1945 gewezen door
DOET IN HOOGER BEROEP EN DIE DEN BETIOHTE
de Correctioneele Rechtbank te Dinant,
YEROOllDEELT. VOORZIENING TEGEN HET
zetelende in graad van hooger beroep;
VONNIS. - VERBREKING VAN HET VONNIS EN
Over het middel, schencling van artiVAN DE VOORAFGAANDE PROCEDURE TE REKENEN
kel 215 van het W etboek van- strafvorVAN EN MET INREGRIP VAN DE BESOHIKKING
dering :
TOT VERWIJZING.
Overwegende dat verweerder beticht is
4° VFJRWIJZING NA VERBREKING. van te Romclenne, op 9 Januari 1945, een
STRAFZAKEN. - VERBREKING VAN HET VONoorlogswapen te hebben gedragen zonder
NIB VAN VEROORDEELING EN VAN DE VOORAFwettige reden ;
C:AANDE PROCEDURE 'fE REKENEN VAN EN MET
Overwegeilcle dat clit misdrijf voorzien
INBEGRIP VAN DE BESOHIKKING TOT VERWIJis bij artikelen 10 en 17 der wet van g JaZING. - VERWIJZING NAAR DE RAADKAMER
nuari 19gg en gestraft wordt met een geVAN EEN ANDERE RECHTBANK,
vangenisstraf van een maand tot een jaar
en met· een geldboete · van 100 frank tot
1" De op de wet van 3 Jamtar·i 1933 be5.000 frank, of met een dezer straffen
t-reffende het d1·agen van wapenen geslechts; dat, krachtens artikel 20 van ge1Jleegcle inbreulcen, na het in we1'7cing
zegde wet, artike1 85 van het Strafwetboek
treden van het besl!ttit. van 5 Decembe1·
19-'t3, doch v661' het in werlcing t1·eden van toepassing is op de misdrijven voorzien door haar en cloor de te harer uitvan het besluit van den Regent van
voering genomen besluiten; dat, wanneer
19 8e]Jtember 19-'t5, hetwellc een einde
stelt aan de tijdelijlce geldigheid van
alinea 2 van a1·tilcel 1 van het besluit
PAsrc., 1934,- I, 31) en 2 Juli 1945 (A1-r. T'e1'b1·.,
van 5 December 19-'t3, blijven stTafbaa1·
1945, blz. 184; Bull. en PASIC., 1945, I, 197).
overeenlcomstig de bepalingen van dit
(2) Verbr., 1 December 1873 (Bull. en PAsrc.,
laa.tste besl·nit (1).
1874, I, 26).
(3) en (4) Verbr., 8 November 1943 (Bull. en
(1) Zie ver br., 16 October 1933 (Bull. en
PAsrc., 1944, I, 45) en de nota 2.

ze
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misclrijf clus, - ten gevolge van de ten van het bestreclen vonnis meclebrengt en
voordeele van dezen laatste aangenomen de vernietiging van hetgeen er aau voorverzachtencle omstancligheclen, - vatbaar afging van de eerste nietige akte af, te
was voor contraventionaliseering en voor weten de beschikking cler raadkamer del.
verwijzing, door ,de raaclkamer, naar de 1G Maart 1945 ;
politierechtbank;
Om die reclenen, verbreekt het bestreDoell overwegende clat het besluit · van clen vonnis en al wat er aan voorafgegaan
is van af en er in begrepen gezegde be5 December 1943, genomen door den del.
secretaris-generaal van het Ministerie van schikking; beveelt dat onclerhavig arrest
justitie, beschikt clat, in tijcl van oorlog, zal overgeschreven worden op de registers
zooals deze bij artikel 58 van de wet van der Rechtbank van eersten aanleg te
Dinant en dat melding er van zal gemaakt
15 J uni 1899 is omschreven, de straffen,
die voorzien zijn bij artikel 17 der wet worden op den rand van de vernietigcle
van· ·3 Januari 1933, vervangen worden beslissingen; laat cle kosten ten laste van
door gevangenisstraf van een jaar tot vijf den Staat; verwijst de zaak naar de
jaar; clat het claaraan toevoegt dat de Raadkamer van de Rechtbank van eersten
uj.tgesproken straf, zelfs in geval van ver- aanleg te N amen.
zachtende omstancligheden, niet minder
11 Maart 1946. - 2° kamer. - Voorz·itdan een jaar zal bedragen (art. 1, al. 2) ;
Overwegende clat clit besluit, alhoewel te·r, H. Fauqut;-1, voorzitter. - Vc1·slagnietig krachtens de besluitwet van 1 Mei gevc1·, H. cle Cocqueau des Mottes.
1944 tot uitlegging van artikel 5 van de . Gclijlcltticlcncle conclttsie, H. Hayoit de
wet van 10 Mei 1!J40, luidens artikeL 3 Termicourt, eerste aclvocaat-generaal.
van de besluitwet van 5 Mei 1944, tijdelijk voor gelclig worclt gehouden;
Overwegende, weliswaar, dat het besluit van den Regent del. 19 September
2e KAMER. - II Maart I946.
1945 aan de tijdelijke gelcligheid van alinea 2 van artikel 1 van het besluit del. 1° BINDENDE BEOORDEELING DOOR
5 December 1943 een einde heeft gestelcl,
DEN RECHTER OVER DEN GROND.
cloch clat lwt er een eincle heeft aan geS'l'RAFZAKEN. VOLDOENDE AANDUIDING
stelcl zoncler terugwerking, waaruit volgt
IN DE DAGVAARDING VAN HE'l' VOORWERP VAN
dat de inbreuken op gezegde wet begaan
DEN EISCH.
v66r 28 September 1945, dag waarop het 2o lVIIDDELEN TO'l' VERBREKING. besluit van den Regent in werking treeclt,
S'l'RAFZAKEN. MIDDEL AFGELEID UI'l' EEN
strafbaar blijven met een gevangenisstraf
GEllREK AAN AN'l'WOORD OP DE CONCLUSIES. ~
die, niettegensta ancle de aanneming van
CONCLUSIES OP PASSENDE WIJZE BEAN'l'WOORD.
verzachtencle omstandigheden, niet minder
JYliDDEL MIS'l' IN FEri.'E.
mocht bellragen clan een jaar;
Overwegende dat de politierechter, bij
1 o De kwest-ic te wet en of het voorwerp
wien de zaak, door een beschikking tot
van den eisch vo lclocncle is ctangecl1virl
verwijzing, die zelf onwettelijk is, wercl
in een clagvactnling om te verschi.jnen
aanhangig gemaakt, zich clus ten onrechte
v66r een st·raj-rechtbanlo, behoo·rt tot de
bevoegcl lieeft erkend en den verweercler
so1tvere·ine IJeoonleeling van clen rcchter
tot een politiestraf heeft veroorcleelcl; clat
ove-r den gmncl (1) .
llet bestreclen vonnis, door te beslissen 2° M·ist jeitelijlcen g1·onclslag het miclclel
clat llij zicll onbevoegd zou moeten verdat beweert flat het arrest cle conclttsies
klaarcl hebben, zicll integendeel naar de
n·iet heejt IJewntwoonl wannee1· cleze in
wet gedragen heeft;
het an·est een Jlttssencl antwoonl heiJIJen
Doell overwegencle dat de correctioneele
gelcTegen (2).
reclltbank, waarbij cle bellancleling van
de zaak door llet hooger beroep van _het
(DEI.FORGE, T. VANDENBERGHE.)
_openbaar ministerie werd aanhangig gemaakt, geen kennis er van lleeft kunnen
AHRES'l'
nemen en in werkelijkheid slechts uitspraak heeft gedaan als rechter in hooger
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
beroep; dat zij als zooclanig slechts kon vonnis, op 14 December 1945 gewezen door
doen wat de t>erste rechter hacl kunnen
de Correctioneele Rechtbank te Namen, zedoen, en zij dus, evenmin als cleze, uittelEmde in graacl van hooger beroep ;
spraak kon doen over den grond, claar
artikel 215 van het Wetboek van straf(1) Verbr., 12 Maart 1934 (Bull. en PASIC.,
vordering niet van toepassing is in geval de rechter in hooger beroep beslist 1934, I, 212) en de nota.
(2) Vaste rechtspraak. Zie o.m. · verbr.,
dat de eerste rechter ohbevoegd was ;
Overwegencle clat, luiclens artikelen 408 6 Maart 1944 (Bull. en PAsrc., 1944, I, 233).
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beslissing :
Over bet eerste middel, scbending van
artikel 97 der Grondwet :
Overwegende dat de rechter in hooger
beroep, in antwoord op de conclusie van
den eischer, die staande bield dat de dagvaarding tot inleiding van den aanleg nietig was bij gebrek aan nauwkeurige aan_cluicling van bet voorwerp van den eiscb,
gezegd heeft dat << buiten de opsomming
van cle artikelen van bet Reglement op bet
verkeer welke de eiscber overtreden beeft,
de dagvaarcling de aanduicling bebelst van
de plaats waar en _den datum waarop bet
ongeval is overkomen; dat clie bewoordingen volstaan om den eiscber toe te laten
zijn verweer te verzekeren; dat bij ten
andere op 17 November ter terechtzitting
van de politierecbtbank verschenen ·is en
er zijn middelen van verdediging beeft
voorgedragen, zonder de in graad van
hooger beroep ingeroepen nietigheid op te
werpen >>;
Overwegende da t die beoordeeling van
feitelijken aard is dat ze souverein is en
nan het toezicht van bet bof van verbreking ontsnapt;
Over bet tweede middel, schending van
artikel 97 der Grondwet :
Overwegende clat bet bestreden vormis
vaststelt : eenerzijds << dat de door de burgerlijke partij gevolgde baan den verkeersvoorrang genoot op cleze waarop cle
eischer reed, die nit een secundairen weg
komende, clen hoofdweg is komen oprijden zonder de recbterzijde te bouden wat
zijn gezicbtsveld beperkte, en zonde{·, bij
het naderen van een kruising of van een
aansluiting, de noodige voorzorgen te nemen >> ; anclerzijds, << dat de burgerlijke
partij regelmatig de recbterzijde der baan
hield >>;
Overwegende dat de recbter daaruit besluit dat er ontegensprekelijk een verband
van oorzaak tot gevolg bestaat tusscben
het den eischer ten laste gelegd misdrijf
en bet betwist ongeval;
Overwegende dat bij alclus impliciet,
doch duidelijk, de conclusie van eischer
verwerpt luidens welke de aanrijding zou
te wijten zijn aan het feit dat de burgerlijke partij zicb in het midden van den
rijweg hield en niet acbter bet voertuig
van den eiscber is doorgegaan ·
Waaruit volgt dat de middel~n niet kunnen aangenomen worden ;
En ov~rwegende, voor 't overige, dat de
substantieele of op straf van nietigheid
voorgescbreven recbtsvormen werden nageleefd en dat de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Wat de voorziening betreft gericht tegen de op cle burgerlijke vordering gewezen beslissing :
Overwegemle dat de aanlegger tot staVERBR., 1946. 4

ving van zijn voorziening geen enkel middel inroept en dat bet hof er van ambtswege geen opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eischer tot de kosten.
11 :Maart 1946. - 2" kamer. - Voorz-itter, H. Fauquel, voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Yitry. Gelijlcl-n'iclencle concl-ns·ie, H. Janssens de Bisthoven, advo-

caat-generanl.
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ASSISEN. ~ AR-REST TOT \'ERWIJZING.
VOORZIENING DOOR- DEN BESCHULDIGDE
BINNEN DEN TEHMIJN VAN TIEN DAGEN TE REKENEN VAN DE BETEEKENING. DRAAG'NIJDTE.

ASSISEN. ARREST TOT VERWI.JZING.
-,-- VOOHZIENING DOOR DEN BESCHULDIGDE
BINNEN DEN TERMIJN VOORZIEN IN AR'rlKEL 296 VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING. DRAAGWIJDTE.

1° De voorzien-ing door den besch1tld·igcle
tegen het arrest tot verwijz·ing naa1· het
hot van assisen, inged·i.encl b·innen clen
te1·mijn van tien dagen te ?'elcenen van
de beteelcen-ing van het arrest, d1·aagt
ctan het hot vein verlweldng op het ollflerzoeh' nacw de schenclingen van de
wetten bet?·ettemle cle bevoe{lclheicl.
2° De voorzien-ing clo01· den besch-nldigcle
tegen het nrrest van ve1·wijzing naa1·
het hot vwn assisen, inge(Uencl Mrmen
den te1·mijn -van vijt clagen voo1·zien ·i.n
a1·t·ilcel 296 van het Wetboelc van st1·atvorcle-r'ing, clraagt aan het hot van ve-rbrelcinu op het onderzoek nnar cle ncietigheclen, aange-wezen -in cM·Hkel 299 ·v!tn
hetzeltde wetboek, alsmecle naa1· cleze
(l-ie voortvloeien 1tit cle niet-naleving
van de latere wetten cl-ie, v66'1' cle lcame1·
van inbesclmlcUg·ingstelHng, .een clebat
op tegensp·mnlc hebben iugesteld en e1·
het gebnt-ik cle1· talen hebben geregelcl (1). (Wet van 19 Augustus 1920;

wet van 15 Juni 1935, art. 13.)
('l'IMMERMANS.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 December 1945 gewezen door
de Kamer van inbescbuldigingstelling van
h.et Hof van beroep te Brussel, waarbij
e1scber naar het Hof van assisen van Brabant werd verwezen, en dat op 28 December 1945 beteekencl werd ;
Gelet op het proces-v:erbaal van de on(1) Verbr., 9 Augustus 1945 (A1·r, Ye,·br.,
1945, blz. 198,; Bull. en PAsrc., 1945, I, 214).

-98dervraging van eischer en van de hem
door den voorzitter van het hof van assisen op 29 December 1945 gegeven verwittiging; ~
·
Gelet op de voorziening denzelfden dag
tegen het arrest van verwijzing ingecliend;
Overwegende dat clit laatste arrest, uitspraak doende op het verzet door het
openbaar ministerie en door de burgerlijke partij gedaan tegen het bevel van
buitenvervolgingstelling uitgesproken door
de Raacllmmer van de Rechtbank van eersten aanleg te Brussel, ten laste van den
eischer een bevel tot bijlijfneming heeft
verleend en hem naar het Hof van assissn der 11rovincie Brabant heeft verwezen;
Overwegende dat het door het arrest
weerhouclen feit door de wet als misclaacl
omschreven is; dat de zaak tot de bevoegdheicl behoort van het Hof van beroep
te Brussel en vau het Hof van assisen der
provincie Brabant; dat het openbaar ministerie gehoord wercl; dat het arrest door
het bij de wet bepaald getal rechters gewezen wercl, dat eischer regelmatig v66r
de kmner van inbeschulcligingstelling verschenen is en dat de bij de wet del.
15 Juni 1935 op straf van nietigheid voorgeschreven bepalingen werclen nageleefd;
vVaaruit volgt clat de voorziening niet
gegrond is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eischer tot de kosten.
11 Maart 1946. - 2" kamer. - Voo1·zitter, H. Fauquel, voorzitter. Verslagge'Pe1·, H. Vitry. GeUjlcl·widende conclusie. H. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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STRAFZAKEN. TEGEN

DAG-

DENZELFDEN

BE-

KLAAGDE HOO~'D- EN RIJKOMENDE BETIOHTINGEN. 0NDERSCHEIDEN \'EROOHDEELINGEN
UI'l'GicSPROKlcN ZOO WEGENS DE HOOFD- ALR
WEGENS DE RIJKOMENDE BETICHTINGEN. ON.Wic'l"l'ELIJKHEID.
De 1'echter, rUe kennis neemt ·vn-n een rlnuvrtnrrl'in[J hmulenrle ve·rschUlende telnstleurtin[Jen, rle eene in hoofrlonle, de nn•lere in b'ij lcomencle onle, mn_q flen betichte niet terzelfclert'ijcl ver·oo1·deelen
we{fens cle hOofclbeUchUng en we[Jens fle
bijlmmencle bet'icht-ingen en cle op ellc
cle!iie·r toepnsseUj ke strnffen snmenvoegen.
(NAlviURJ T. BEHEER VAN FINANCIEN.)

ARREST.
HET IIOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 November 1945 gewezen floor
het Hof van beroep te Luik;

Over het midclel, hieruit afgeleid dat
het bestreclen arrest veroordeelcl heeft wegens de twee beticlltingen, dan wanneer,
volgens de dagvaarcling tot inleicling van
de vordering .van llet Beheer van finanden, een der beticlltingen hoofdzakelijk
was en de andere bijkomstig en dat overigens die ·betichtingen elkander uitsloteri :
Overwegende dat eiscller · gedagvaard
werd om te verscllijnen v66r de Recht'
bank van eersten aanleg te Hoe! ten einde
zich er te zien en lworen veroordeelen, in
lloofdorde, omdat hij, Y66r 19 Maart 1945
en sedert min dan drie jaar, te Seilles, arrondissement Hoei,. amJ, den cijns brandewijn lleeft onttrokken, v:.oortgebracht of
voort te brengen in een geheime stokerij
waarvan de werktuigen een totalen inhoucl lladden van minder dan 40 hectoliter, namelijk door, zonder aangifte, distilleerwerken nit te voeren, en, in bijkomende orde, om als dader een niet in werking zijnde clistilleerapparaat lleimelijk
te hebben voorhanden g-ehad, apparaat
dat geen sporen droeg van recente werking en om, op voormelclen datum, een
clistilleerapparaat te llebben voorllanden
gehad zoncler llet voorgeschreven register
te llouden;
Overwegencle dat llet vonnis waartegen
llooger beroep den beklaagde vrijspreekt
van de lloofdbetichtii~g en hem veroordeelt lloofdens ·de twee bijkomende beticlltingen;
Overwegende dat het bestreden arrest
den beklaagde veroordeelt wegens de
lloofdbetichting docll, llet vonnis waartegen hooger beroep bekraclltigende, den
beklaagde daarenboven veroordeelt tot de
twee andere door den eersten recllter
hoofdens de bijkomende betichtingen uitgesproken straffen ;
Overwegende dat deze laatste beticlltingen door cle vervolg·ende partij slechts
werclen ten laste gelegcl voor het geval
waarin de hoofdbetichting niet zou bewezen verklaarcl worden; clat het bestreden
arrest, door cleze verschillende betichtingen en de op elk dezer toepasselijke straffen samen te voegen, uitspraak heeft gedaan 7tltnt 1Jet'itn en alzoo artikel 247 van
de wet del. 26 Augustus 1822, gewijzigd
door artikel 29 ·cler wet van 6 April 1843,
heeft gescllonden, alsook artikel 182 nm
het Wetboek van strafvordering;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden
arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal
overgescllreven worden op de registers
van llet Hof van beroep te Luik en dat
melcling er van zal gemaakt worden op den
rancl van de vernietigde beslissing-; laat
de kosten ten laste van den Staat ; verwijst de zaak naar het Hof van beroe11
te Brussel.
11 :Maart 1946. - - 28 kamer. -· TToomUter, H. I Fauquel, voorzitter. VeTsla[J-
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ge·ver, H. Smetrijns.
GeU:ikluirlenlle
concl·usie, H. Janssens de Bisthoven, ad-

vocaat-generaal.
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II Maart I946.

MIDDELEN TOT
VEHBREKING.
STRAFZAKEN. UlTSPRAAK YAN EEN ENKELE
STR.AF ~rEGENS VERSOHILLENDE ~HSDRl.JVEN.
MID DEL AANGEVOERD TEN AANZIEN VAN EEN VAN
UTE :MISDRIJ\'EN. STRA~' GERECHl'VAARDIGD 'l'EN AANZIEN VAN DE ANDERE ~HSDRI,J,VEN.
iHIDDEL_ NIET ONTI'ANKELIJK.
'

De eisch tot verbreldnu ·is n-iet ontvankelijk wanneer een enkele straf wenl u-itgesproken wer1ens verschiUemle miscl?"ijven, het awngevoenle m·ic/.clel slechts ecn
·van cUe misclJ"ijven bet·rett en cle stmt
gerechtvacwcligcl blijft ten awnzien van
cle anclere misclrijven (1). (Wetboek van

II. Wat de voorziening betreft gericht
tegen de op de burgerlijke vordering gewezen beslissing :
Overwegende dat de aanlegger tot staving van zijn voorziening geen enkelmicldel inroept en clat !let hof er van ambtswege geen opwerpt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eischer tot de kosten.
1l Maart 1946. - 2c kamer. - Vo0i'zitte1·, H. Fauquel, voorzitter. - Fe1·slar1·
rteve·r, H. Wouters. - Gelijkluiclencle concltts·ie, H . .Janssens de Bisthoven, aclvocaat-generaal.

2e

INKOMSTENBELASTINGEN. BEDHIJFSRELAS'l'ING. AFSCHRIJVINGEN AF TE
TREKKEN VAN HET BRUTO-BEDRAG YAN DE
INKOMSTEN. IMMOniLIEN EN UI'l'R-USTING
AANGEIWCHT Y66R 1 JULI 1926. BEREKENING VAN DE A~'SOHRIJVING OP EEN HERSOHAT'rEN KOS'l'PRIJS. VOORWAARDEN.

(LISEIN.)

HE'.r HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 22 ,J anuari 1946 gewezen door
het Militair Gerechtslwf, zetelemle te
,J.Juik;
I. vVat de voorziening betreft gericht
tegen de op de publieke vorclering gewezen beslissing :
Over het midclel, schencling van artikelen _97 cler Grondwet, 11.3 van het Strafwetboek (besluitwet del. 17 December
19.±2), artikelen 2, 1319, 1320 van het Bnrgerlijk Wetboek :
Overwegencle. clat eischer tot de clooclstraf vProorcleelcl werd, niet alleen bij toepassing van artikel 11.3 van het Strafwetboek, geinterpreteercl door de besluitwet
van 17 December 1942, --'- eenige wetsbepaling waarvan cle schencling in het miclclel
worclt ingeroepen -, cloch ook bij toepassing van artikel llSbis van het Strafwetboek (besh1itwet van 17 December 1942) ;
Dat in de onderstelling dat het middel
zou gegrond zijn, de veroordeeling daarom
niettemin zou gerechtvaardigcl blijven
door artikel 118bis van het Strq.fwetboek
(besluitwet van 17 December 1942);
Dat het middel dus van belang ontbloot
worclt;
En overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheicl voorgeRcllreven
rechtsvormen werclen nageleefd en dat de
uitgesproken veroorcleelingen overeenkomstig de wet zijn ; '
(1) Vaste rechtspraak. Zie o.m. verbr., 5 Nov·ember 19,15 (A1·r. Verb1·., 1945, biz. 240; Bull.
en PASIC., 1945, I, 264).

II Maart I946.

1°

strafvorclering, art. 411. en 414.)

ARRES'l'
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2°

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRFJSTEN. BELASTINGZAKEN. -MIDDEL AANGEVOERD IN OONOLUSIES VOOR EEN GEVAL DAT ZIOH NIET HEE~'T VERWEZENLIJK'r.
I\'fiDDEL MOET NIE'l' WORDEN REANTWOORD.

1 o Opclnt, met het oo,q op cle vaststelling
vcm lle belastba.1·e bellrijfsinlcomsten, de
afsclwijvingen van _de beclTijfsimmobiliiin en van l1et nijve1·heirls-, hanclels- of
lanclbouwmaterieel, ve1·lcregen of tot
stancl gebTacht v66r 1 Jttli 1926, zouclen
knnnen wo1·clen berelcencl op een he1'schatten lcostp!"ijs, is vm·eischt, niet atleen dnt de he·rschntUnu wenl opgeno.
men uiterlij lc in de in 1931 a,fgesloten
sch!"iftu.ren of balansen, mact1' bovenclien
clnt cle afschTijv·inuen wenlen geclaan
ove1·eenlcomstiu de voo1·sch1'iften van het
lcon·inlcU.flc beslwit vnn 12 Octobe1· 1930.

CW etten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakelcl den 12 September 1936, art. 26, § 2, 4° [wet van 13 Juli
1930, art. 20] ; koninklijk besluit van
12 October 1930.)
2° ·De rechte1· moet het miclclel niet beantivoo·rclen flat in cle conclns·ies wonlt nangevoenl voor een geval clat zich niet
Tweft ve1·we.zenlijkt (2).
(N. y, << USINES GILSON ll, T. REHEEH
VAN I?INANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 Apr'il 1942 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
(ll) Verbr., 31 Mei 1945 (A,., .. Ve,-b,·., 1945,
biz. 164; Bull. en PAsrc., 1945, I, 175).
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Over ltet eerste micldel, schencling van
artikel 26, § 2, 4°, cler samengeschakelde
wetten op de inkomstenbelastingen (artikel 10 cler wet van 13 Juli 1930) en van
artikelen 5 en 6 van het koninklijk besluit
del. 12 October 1930, cloordat het bestreden
arrest .na te hebben ·erkend dat eischeres
den herschatten kostprijs van het materieel
en van de er mecle gelijkgestelcle beclrijfsg~bouwen voor een beclrag .van 36 milloen
frank in haar balans van 30 Juni 1928
had opgenomen en die rekening had herhaalcl in de balansen del. 30 Juni 1929, 1930
en 1931, niettemin beslist heeft clat eischeres het voorcleel van artikel 26, § 2.,
4°, clercle alinea, van de samerigeschakelcle
"·etten op de inkomstenbelastingen (artikel 20 van de wet del. 13 Juli 1930) verloren had omclat zij cliezelfcle rekening
niet herhaalcl had in op 30 Juni 1932, 1933,
1934, 1935, 1936 afgesloten balansen en om
geen afschrijvingen te hebben geclaan op
de herschatte rekening bij het afsluiten
van deze laatste clienstjaren, dan wanneer
de eenige voorwaarde door de wet vereischt tot de afschrijvingen van de herschatte kostprijzen deze is dat de herschatting opgenomen werd uiterlijk in de
in 1931 afgesloten schrifturen of balunsen:
Overwegende dat het middel grondslag
mist in rech te ;
Overwegende, inderclaad, clat, zoo, door
de wet van 13 .Tuli 1930, nitdrukkelijk als
eenige voorwaarde tot afschrijving van
het oud materieel op basis van den herschatten kostprijs gestelcl worclt, clat cleze
herschatting uiterlijk in de in 1931 afgesloten schrifturen ·of balansen opgenomen
worclt, - uit de memorie van toelichting
en uit het verslag in naam van de Oommissie van financien in de Kamer uitgebracht, blijkt clat de wetgever aan den
Koning de zorg heeft toevertrouwcl de
voorwaarden en de perken te bepalen
binnen clewelke die afschrijving kan geschieclen;
Overwegencle dat het ter uitvoering van
de wet op 12 October 1930 genomen koninklijk besluit die voorwaarclen opsomt;
Dat het in § 4 van zijn artikel 6 namelijk voorschrijft cla t << de afschrijving bij
het afsluiten van elk boekjaar client te geschieden, welke ook de uitslagen van het
beclrijf zijn, en zelfs bij verlies ll, en in
§ 5 clat « cle posten betreffencle de herschatting als clusclanig gehandhaafd zullen worden op het actief en het passief
van de achttereenvolgende balansen ll;
Overwegende dat het bestreden arrest
op bindende wijze vaststelt clat de
eischende vennootschap zich niet naar die
voorschriften geclragen heeft ;
Overwegencle clat, in clie voorwaarclen,
bet bestreden nrrest het verhaal terecht
verworpen heeft;

Over het tweede miclclel, schencling van
artikel 27, § 2bis, der samengeschakelde
wetten op de inkomstenbelastingen (art. 4
van het koninklijk besluit ur 277 van
31 Maart 1936) en van artikel 97 der
Grondwet, doordat het bestreden arrest
het verhaal van eischeres :verworpen heeft
zonder de bewijsvoering te beantwoorden
van de partijen betreffencle het recht van
den belastingschulclige de jaarlijksche afschrijvingen te berekenen op de herschatte kostprijzen, dan wanneer artikel 4
van het koninklijk besluit del. 31 Maart
1936 belastingvrijdom verleent voor de
meerwaarden die niet verwezEmlijkt zijn,
doch welke de belastingscbuldige niettemin voorloopig in zijn rekeningen of inventaris !weft uitgedrukt, zomler ze hoegenaamd als winsten te bebanclelen, en
doordat het niets overweegt betreffencle
dat deel van de betwisting, niet gemotiveercl is :
Overwegende clat, voorzeker, bet hof
van beroep clit door eischeres in conclusies
aangevoercl verweer had moeten beantwoorden zoo bet cle thesis van bet beheer bad aangenomen, luidens welke de in
de bal:lns van 1937 opgenomen herschatting een nieuwe herschatting was, geclaan
krachtens het koninklijk besluit van
31 Maart 1936 ;
Doell overwegende clat zulks het geval
niet was en dat dus het verweer van de'
eischende vennootschap op dnt punt niet
moest beantwoord worden;
Dat daarnit volgt dat het middel niet
kan aangenomen worden ;
Om clie reden en, verwerpt · de vool'ziening; veroordeelt eischeres tot de kosten.
11 Maart 1946. - 2e knmer. - TToor:zdte1', H. Fanquel, voorzitter. - TTersla{Jgever, H. Vitry. GeU.flcl·zticlencle conclus·ie, H . .Janssens cle Disthoven, aclvocaat-generaal. - PleUer, H. Van Levnseele.
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INDEJPLAATSSTEJLLING. SOHULDEISOHER DIE DE YORDERINGEN VAN ZIJN SOHULDENAAR MAG UITOEFENEN. TIURGERLIJK
WETBOEK, ARTIKEL 1166. BEPALING
WELKE DEN SOHULDEISOHER NIEl' MAOHTIGT
DE VORDERINGEN UIT TE OEFENEN VAN EEN
SOHULDENAAR YAN ZIJN SOHULDENAAR.

A.:rtilcel 1166 vnn het B'lt'rge1'lijlc Wetboek,
het·wel/,; a.wn clen schltlcle·ischer het recht
toekent de vonle1·ingen vnn zi,in schulflenacw nU te oetenen, met nitslltiUn{J
van cUe we lice ltitslu.itencl ann clen pe1·.
soon z·i.in ve·rbonrlen, mnchtigt hem niet
cle vonle1'ingen lt'it te oefenen van een
scll,.ulfle·Jjtwr van zi:i'll . sclmlclenanr.
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LL'CIFEHFABRIEK ll E. A.)

etre elle-meme exercee par leurs propres
creanciers a titre d'action indirecte ll. Zij
rechtvaarcligen echter die zienswijze niet
ARHES'l'.
en stellen vast dat « la jurisprudence ne
l'a pas admis, estimant qn'il s'agit d'une
De H ee'/' eerste- a-clvoca'nt gene mal simple faculte donnee nux creanciers._ La
H(tyoit de Tennico'lwt heeft zijn conclttsie , question toutefois est discutee pour la
JJegeven als volgt :
saisie-arret JJ.
Artikel 1166 van het Burgerlijk WetDEMOGUE is het met de rechtspraak eens.
boek bepaalt : << De schuldeischers kun- Hij legt in llet bijzonder den nadruk
nen al de rechten en vorderingen van hun hierop : « Au point de vue rationnel on ne
schuldenaar uitoefenen, met uitzondering voit pas, si l'on s'engageait dans cette
van die welke uitsluitend aan den per- voie - den schuldeischer toelaten de vorsoon verbonclt>n zijn ll.
dering van een schuldenaar van zijn
De voorziening werpt de vraag op of schuldenaar in te stellen - oil l'on pourdit artikel aan de schulcleischer het recht rait s'arreter. Les actions de s.on debiteur
toeke:nt de vonleringen uit te oefenen van au degre le plus eloigne se trouveraient
een schuldenaar van zijn schuldenaar.
mises en mouvement avec des complicaMet andere woorden mag een schuld- tions de· procedure innombrables : mises
eischer (A.), op grond van vermeld arti- en cause, cliscussions de _creances ... JJ (8).
kel 1166, tegen een derden persoon (D.)'
In verbandmet het beslag onder derden,
een vordering uitoefenen tot vernietiging verklaren sommige rechtschrijvers dat
van een contract gesloten tusschen dien een schuldeischer een beslag onder derden
derden persoon en een schuldenaar (C.)
mag leggen in hanclen van een persoon OD
van den schuldenaar (ll.) van den schuld- de sommen cUe door deze verschuldigd zijn
eischer (A.)?
aan een schulclenaar van den schuldenaar
Dit vraagstuk werd ooit noch door uw van den schuldeischer. In clien zin BAUDRYHof noch door het Hof van verbreking LAOANTINERIE (9), alsook GLASSON, MOREL en
van Frankrijk opgelost.
TrssiER cUe van oordeel zijn dat << on ne
De Hoven van beroep te Lyon (1) en te voit aucune raison d'interdire au creancier
de pratiquer semblable saisie; il ne
Bordeaux (2) hebben, net als het bestreden arrest, beslist dat artikel 1166 van het fait en cela qu'exercer un droit appurteBurgerlijk Wetboek dergelijk recht aan nant a son clebiteur et que celui-ci neglige
den schuldeische1• niet toekende. Edoch d'exercer JJ (10).
die beslissingen brengen geen breedvoerige
redenen naar voren.
Uit die uiteenzetting blijkt dat tot nog
De rechtschrijvers werpen op het vraagstuk weinig licht. DE PAGE rept er van geen toe de reclltsleer het door de voorziening
enkel woord (3). Reo (4) ontkent aan den opgeworpen vraagstuk niet grondig heeft
schuldeischer het recht om cle onrecht- bestudeerd.
War betreft het beslag -onder derden,
streeksehe vordering· uit te oefenen die
door den schuldenanr kan ingestelcl ·wor- client niet uit llet oog verloren dat de
den, om reden clat clit recht voor clen schuldeischer (A.), die beslag legt op samschuldenaar zelf een loutere optie uit- men door een derclen persoon (D.) vermnnkt. Men weet inclerdaad dat << c'est sclmldigd a an een schuldenaar (C.) van
l'inaction 'dans l'exercice d'un droit ne et zijn eigen schuldenaar (B.), geenszins de
bij artikel 1166 voorziene_ onrechtstreek.actuel contre autrui qui, seul, nuit au
sche vordering tot den t10eeden {f1'(l(tcl uitcreancier et justifie son recours ll (5).
Wanneer het over een optie of een loutere oefent. fn strijd met hetg·een somtijds bemogelijkheicl gnat, « il n'y a pas Ht un ele- weercl worclt << le creancier saisissant
ment clu patrimoine du debiteur clej(), emis- n'exerce pas alors l'action oblique de l'article 1166 au deuxieme degre JJ (11) .
tant et que le creaneier ne pent atteindre
De schulclenaar (B.) die beslag zou leg,qu'a raison cle l'inaction cle son debigei:t op de sommen verschuldigd aan zijn
teur ll (6).
_
_
schulclenaar
(C.) door den derden perPLANIOL en RIPERT (7) zijn van oordeel
{lat « la prerogative conferee aux crean- soon (D.), treedt, inderdaad, niet op ten
ders par l'article 1166 clevrait pouvoir voordeele van 0. (loch tot z·-ijn e-i(fen voorrleel. Hij vordert ni,et dat cle bewuste sommen in het patrimonium van C. zouden
£1) Arrest van 30 Juni 1887 (SIR., 1889, 2,
inkomen, maar integendeel verbiedt hij
181).
aan D. die sommen nan C. te betalen
(2) Arrest van 9 Maart
129).
(3) Boek III, blz. 198 en
(4) Tmite de la cession,
(5) DE PAGE, b. III, blz.
(6) DE PAGE, b. III, blz.
{7) Boek VII, blz. 2H.

1936 (SIR., 1937, 2,

vlg.
b. I, ur 90.
200.
202.

(8) '1'1·aite des obligations, b. VII, nr 985.
(9) Boek XII, blz. M1.
(10) Tmite thf:m·ique et p1·ati.que de Ia p1·oc6rlu1·e civile, b. IV, nr 1088.
(11) Zie nota SIREY, 1937, 2, 129.
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tart. 357, 'Vetboek van burgerlijke rechtspleging), zoodat alle verdere betaling
door D. in handen van 0. niet gelclig
zou zijn tegenover B. (art. 565, Wetboek
van burgerlijke rechtspleging; art. 1242,
Burgerlijk Wetboe:K).
Men ziet aldus dat het optreden van B.
tegenover den derden persoon D. het
karakter niet heeft van de onrechtstreeksche vordering· voorzien bij artikel 1166.
Het geldt een bijzoncler recht aan den
schuldeischer toegekend door de wet,
recht flat met een indeplaatsstelling gelijk staat, doch dat van verschillenden
aard is dan deze van de indeplaatsstelling voorzien bij voormelcl artikel 1166 (1).
De rechtsleer en de rechtspraak zijn het
niet eenparig eens om aan den schuldeiscller (A.) !let recht te erkennen beslag
te leggen 011 sommen verschuldigcl door
den derden persoon (D.) aan den schuldenaar van den schuldenaar van den
schuldeischer (A.) (2). Maar in alle geval
kan niet aangenomen worden, zooals hier
hooger wordt uiteengezet, dat de schuldeischer (A.) aldus (le oiirechtstreeksche
vonler'in,q, blj ar·tUcel, 1166 voorzien, tot
den t-weeden g macl zo1t ·nitoefenen· (3).

De vraag of A., sclluldeischer van B.,
over clit recht beschikt, is dus heel verschillencl van de vraag door de voorziening gesteld : mag de schuldeiscller (A.),
op grond van artikel 1166, een onrechtstr·eeksche vm'dering instellen die door
zijn schulclenaar (B.), op groncl 'VCtn hetzelfcle ctr·Ukel, zou kunnen ingestelcl worden tegen den derclen versoon (D.), in
naam van 0., schnldenaar yan B.?

Ik heb da ar zooeven gezegd dat de
rechtsleer !let door de voorziening opgeworpen vraagstuk, uit juriclisch oogpunt,
niet gromlig had onderzocht.
Een uitzondering client hier gemaakt.
De Heer Bastian, docent in de Universiteit te Straatsburg, heeft een nota opgestelcl betreffencle !let arrest op 9 Maart
1936 gewezen door hd Hof ·van beroev
te Bordeaux (4).
(1) LEURQUIN, Code rle lc• saisie-an·et, nr 15;
Repert. pmt. dn droit belge, v' 8cl'isie-a1'1'i!t,
nrs 1 en 2.
(2) Ontkenuen dit recht : BrocHE, IJictionnaire de procfxlure, vo 8aisie-a1·ret, nr 44;
CARRE en CHAUVEAU, Lois de [a. pr·oced1lre civile,
b. IV, question 1929bis; DEMOGUE, Tmite des
obli(ff{·tions, b. VII, ur 985; LEURQUIN, Code de
lc~ saisie-an·et, ze uitg., nr 98; Repert. 2JI'at.
clt< dr·oit beloe, v' Saisi.e-wTet, ,rs 302-310.
(3) L'action. oblique au second degre.
(4) Sm., 1937, 2, 129. In die nota, echter,
werd geen rekening gehouden met de bovenstaande overwegingen nopens den aard van het
beslag onder derclen.

In die nota keu.rt De Heer Bastian ..op
uitdrukkelijke en gemotiveerde WIJZe
goed cle thesis door de voorziening aangenomen.
Tot staving van zijn zienswijze legt hij
den naclruk op twee argumenten : « let gene·rnlite des termes de l'article 1166 et le
fait que !'action oblique - ou clu moins
la prerogative connue sous ce nom - fait,
cornme to1tte a;utr·e action, partie clu patrimoine clu debiteur et constitue mt element cl'lt gage cles c1·eancie1·s,· ceux-ci doivent par consequent vouvoir la mettre en
ceuvre ll.
Laten wij die twee argumenten ontleclen :
1 o De algemeene aard der bewoorclingen
van het artikel 1166.
Dit artikel bedoelt inderclaacl « al de
rechten en vonleringen van den schulclenaar ll. Ecloch, de vordering die de' schulclenaar (B.) zou kunnen uitoefenen tegen
den derden persoon (D.) in naam van
zijn schulclenaar (0.) i.s geen vonle1··ing
van clen sclmldenaar B. Zooals DE
PAGE het doet opmerken : cc L'action oblique n'est pas exercee du chef du creancier; c'est !'action cl~t cleb-ite1w exercee par
le cl'eancier au nom clu debitem·, en ses
lieu et place. D'ou cette consequence que
le benefice de !'action profite a1t cleb'item·
seul et non au creancier qui l'exerce ll (5).
En verder : cc C 'est I' action du debiteur
que le creancier met en mouvement par
une initiative personnelle et non une action a lui... Il ne pent postuler une condamnation a son profit personnel, meme
ah prorata de sa creance. Le benefice de
l'action ne lui appartient pas. O'est au debitenr qu'il appartient et tous les avoirs
recot'tvres 1·e·nt·rent clwns le lJatr·imohte cle
ce cle1·n.ie1·

ll

(6).

In den zelfden zin COLIN en 0APITANT (7) ,
BAUDRY-LACANTINEHIE (8) en PLANIOL en
RIPERT (9) : cc Le creancier n'est, pour le
tiers qu'il poursuit, qu'un adversaire apparent; c'est toujours le debiteur qui est
le veritable adversaire et qui reste le maitre du droit exerce ll.
·
Dewijl de vordering. die door B. zou
kunnen ingesteld wm;den tegen D. in
naam van 0. geen vordering van B.
uitmaakt, is zij geen vorclering van den
sclmldenaar van A. en derllalve kunnen
de woorclen « al de vorderingen van zijn
schuldenaar ll die in artikel 1166 voorkomen, de thesis van de voorziening niet
rechtvaarcligen.
Men voert weliswaar aan dat artikel 1166 niet aileen van cc al de vorclerin(5) Boek III, blz. 198.
(6) Boek III, blz. 207 en 208.
(7) Boek II, nr 255.

(8) Obligations, b. I, nr 644.
(9) Boek VII, biz. 223.
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gen ll, maar ook van << al de rechten van
Hier client een verwarring vermeden te
den schuldenaar ll melding maakt, zoo- worden. De vordering rechtstreeks uitgedat, daar artikel 1166 aan den schuldei- oefencl door 0. tegen D., of onrechtscher B. het recht toekent de vorclering streeks ingestelcl door B. in naam 1•an C.
van zijn schuldenaar C. tegen D. in te · tegen D., is erJn en deze!fde t'orclering en
stellen, hetzelfcle recht door A., schuld- die vordering ligt nooclzakelijk in het
eischer van B., kan worden uitgeoefencl.
patrimonium van 0.
Er bestaat clus niet en een vordering
Die bewijsvoering is m. i. verkeerd.
PLANIOL en RrPERT leeren aan dat, in arti- in het patrimonium v;m C. en een vorkel 1166, de woorden << rechten en vorde- dering in het patrimonium nm B. Een
ringen )) een overtolligheicl uitmaken (1) : enkele vordering staa t ov het spel, die
van het vatrimoninm van 0. cleel nit<< Il s'agit uniquement de la possibilite
d'exercer les actions du debiteur ll. An- maakt en uitsluiteml ten voorcleele vnndere rechtschrijvers, inzonderheid DE clit patrimonium kan uitgeoefencl worden.
PAGE, zijn van oorcleel dat de wettekst in . Wat aan B. toebehoort is enkel en
dezen zin client verstaan, clat de << vorde- aileen het recht, onder zekere voorwaarring )) niet het enkel geval is waarop arti- den, die vorclering in te stellen, in naam
kel 1166 toepassing kan vinclen : << Il suf- en ten voordeele van C,
fit, zegt DE PAGE (2) , d 'un droit a exercer,
Die vordering, zelfs door B. ingestelcl,
meme s'il n'est pas necessairement suivi heeft clus geenszins tot voorwerp het pad'une action... telle !'inscription cl'une trimonium nm B. te behouclen of te
hypotheque )).
verrijken. In sirijd met de bewering van
Maar wat buiten kijf staat' is dat het den aanlegger, heeft ze niet tot voorwerp
woorcl << rechten )) geenszins tot clraag- de inning van een schuldvordering van
wijdte heeft het insteilen door den schulcl- B. tegen C. toe te laten.
eischer toe te laten van vorcleringen cUe
i\1ogelijk is het echter dat, nadat clie
ueen vo1·de1··in gen van den schttldenaa1· . vordering gegrond .zal worden verklaarcl,
zouclen zijn ; het, mach tigt enkel en aileen B. het bedrag van zijn schulclvorclering
den schuldeischer om zekere rechten van tegen 0. zal kunnen verkrijgen en alclns
den sclmldenaar uit te oefenen die niet het panel van zijn schuldeischers zal kunnoodzakelijk door m,iddel van een vorde- nen verrijken, doch clit doo-1' rniddel va.n
ting in werking worden gestelcl. Het een ve·1'fle1·e 'en a,fzonderl-ijlce vordering
woord << rechten ll is dus zonder belang of clo01· rn-idclel van een ·venlere 1J1'ocecltt111'
voor de oplossing van de door de voorzietot inbesla.gnem-ing. Het gelclt hier een
ning gestelcle vraag.
onrechtstreeksch gevolg van cle vorclering
tegen D. ingesteld. Daarentegen heeft
2° Wij komen aldus tot de tweede reden
aangevoprd tot staving van de thesis der die ·vorclering·, op zichzelf genomen, geen
invloecl 011 het patrimonium van B.
voorziening.
De vorderingen die deel -uitmaken van
Luidens artikelen 7 en 8 van de wet van
het panel van de sclmldeischers zijn cleze
16 December 1851, die artikelen 2092 en
die tot voorwerp hebben het patrimonium
2093 van het Burgerlijk Wetboek vervangen en waarvan artikel 1166 een toepas- van den schulclenaar onaangeroerd te besing uitmaakt, zijn de goederen van den houden of een goecl in dit patrimonium
Echuldenaar het gemeenschappelijk panel te cloen inkomen waarop de sclmlclenaar
van zijn schuldeischers. Wie persoonlijk recht heeft (3).
verbonclen is, staat in met al zijn roerende
Welnu cle ·onrechtstreeksche vonlering
of onroerende goederen, zoo tegenwoor- door B., in naam van C., tegen D
dige als toekomstige, voor het nakomen ingesteld, kan geen- ander voorwerp hebvan zijn verbintenissen. Waaruit men het ben dan het vatrimonium ·v((,n 0. onaangevolg trekt dat de onrechtstreeksche vor- geroerd te behouden of een goecl in dit
dering, die door B. tegen D. kan uit- patrimonilim te cloen in- of terugkomen.
geoefend worden, ook door A., schulclDergelijke vordering, of het recht om
eischer van B., mag ingesteld worclen, ze in naam van C. in te stpllen, maakt
rlew-ij/, ze va.n 11 et pa.tr'irnon-iurn van B.
derhalve geen deel uit van het panel cler
fleeltt-itrnaa.kt.
schulcleischers van B.
De voorziening wijst hierop : « Alle goeIk herhaal clat, naclat die vordering gederen die aan een schnlclenaar (B.) toebe- groncl zou worden verklaard, het wel mohom·en maken het panel van zijn schulcl- gelijk ,is dat cloor m-iddel van een ctncle·re
eischer (A.) nit; zijn schuldvorderingen
l'echtsvonlering of van een procecl·u1w tot
tegen derclen (0.) en de indirecte vorcle- ·inbeslngnem·ing. de schulcl van C. teTingen (tegen [D.]), d·ie de in1ting va.n
genover B., voor het geheel of gedeeltehttn bedra.g toela.ten, maken dus ook dee!
lijk, zou kunnen ingevordercl worden en
uit van clit panel ll.
(1) Boek VII, n'' 905.
(2) Boek III, biz. 201.

(3) Conserver l'e patrimoine, I' angn1enter ou
en realiser les existences (DE PAGE, b. III,
biz. 187).
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alclus hEt panel van den sclmlcleischer (.A.)
verrljkt worden. Ret gelclt echter aileen
een onrechtstreeksch en vercler gevolg van
bewtiste vonlering, clat noch clen aarcl
noch het voorwerp van cleze laatste wijzigt en derhalve den schulcleischer (.A.)
niet lmn machtigen om ze in te stellen.
Ik besluit tot cle verwerping van cle
voorziening.
AH1REST.

RET I-I OF; - Gelet op het bestreclen
nrrest door het Rof van beroep te Brussel
op 15. December 1943 gewezen;
Over het eenig miclclel, schencling van
artikelen 1166 van het Burgerlijk Wetboek, 7 en 8 van de wet van 16 December
1851 op cle voorrechten en hypotheken,
van artikel 97 der Grondwet, doorclat het
bestreden arrest de door eischer inge;;telcle rechtsvordering onontvankelijk verklanrt om reden dat « cle voorschriften
nm artikel 1166 van het Durgerlijk Wetboek llet 011treden van een schulcleischer
tegen den sclmldenaar van een schuldenaar
niet toelaten ll ; dan wanneer artikel 1166
van het Burgerlijk Wetboek aan cle
schuhleischers het recht toekent cc al cle
rechten en vorcleringen van hun schulclenaar ll uit te oefenen, wam:uit volgt clat
zij het recllt llebben lle inclirecte vorclering, die zij in het vermogen van hun
sclmltlenaar vimlen, tegen den schulclenaar
van clezes schulclenaar uit te oefenen :
Overwegende clat uit cle bestreclen beslissing blijkt dat amilegger schulcleischer
was van zijn zoon Vital Neuckermans,
tweede verweerder in verbreking die zelf
RC!mldeischer· was van rlen genaamcle De
Oort, tlums -uverleclen en in cle zaak vertegenwoorcligd door zijn zoon Paul De
Oort, derclen verweerder in verbreking;
clat deze aan de eerste verweerster in verbreking een perceel grond verkocht heeft
tegen een prijs clien .aanlegger een spotprijs acht; dat aanlegger, op voet van
artikel 1166, cle vordering tot vernietiging
van clen verkoop uit oorzaak van benadeeling voor meer clan 7/12 beweert uit te
oefenen in plants van clen schulclenaar
van zijn zoon, Paul De Oort, clie weigert
ze zelf in .te stellen ;
Overwegende clat nit lleze uiteenzetting
blijkt chit cle door llet midclel gestelcle
vraag hierop neerkomt of artikel 1166
van het Burgerlijk Wetboek, al clan niet
den schuldeiscller het recht verleent. niet
aileen de vorcleringen van zijn scliulclenaar, doch ook cleze van den schulclenaar
van zijn schuldenaar nit te oefenen;
Overwegencle dat de vordering tot ver"
nietiging van den verkoop van een onroerend goecl, uit oorzaak van benadeeling,
vordering clie verweenler, Vital Neuckermans, op voet van artikel 1166 van het
Burgerlijk Wetboek, in de plants van zijn
schulclenaar De Oort, zou kunnen uitge-

oefend hebben, tegen de naamlooze ven·nootschap cc Ninoofsche Luciferfabriek ll,
koopster, geen vorclering is van gezegden
Vital Neuckermans, doch van clezes schuldeimar De Oort; dat die vordering, zelfs
door Vital Neuckermans, niet zou kunnen
uitgeoefend worden tenzij in naam en ten
voordeele van den verweercler De Oort ;
Overwegende dat aanlegger .Alphonse
Neuckermans in artikel 1166 van het Burgerlijk Wetboek het recht niet vinclt om
de vordering uit te oefenen, omclat cleze
de vordering niet is van zijn schuldenaar
Vital Neuckermans;
Overwegencle, ten andere, clat gezegd
artikel 1166 sleclits een toepassing is van
de bepaling opgenomen in artikelen 7 en 8
van de wet cld. 16 December 1851. waarbij
artikelen 2092 en 2093 van het Burgerlijk
W etboek worden vervangen;
Dat zoo, luiclens artikelen 7 en 8 van de
wet dd. 16 December 1851, de schulclenaar
met al zijn roei·ende en onroerende goecleren instant voor het nakomen van zijn
verbintenissen, en zoo die goederen het
gemeenschappelijk panel van zijn schuldeischers zijn, de vorderingen welke aldus cle schuldeischers, krachtens hun
recht op het patrimonium van hun schuldenaar, in de plants van deze bekwaam
zijn uit te oefenen, die vorderingen zijn
welke het behoucl tot cloel hebben van clat
patrimonium, of in clit laatste een goecl
·cloen inkomen waarop de schulclenaar
recht heeft;
Overwegencle clat de vordering tot vernietiging nit oorzaak van benacleeling, tegen cle naamlooze vennootschap <c Ninoofsche Luciferfabriek ll, tot cloel heeft het
verkocht onroerencl goed niet in het patrimonium van Vital Neuckermans, cloch
enkel in clat van den verweercler De Oort
terug te brengen; dat ze clus geenszins .het
behoud of den aangroei tot cloel heeft van
het patrimonium van Vital Neuckermans,
panel van dezes schuldeischers ;
Overwegencle dat de omstandigheid clat,
eens het onroerend goecl, krachtens het
uitwerksel van cle vorcleri!lg tot vernietiging, in het patrimonium van De Oort
teruggebracht, door een latere vorclering
of procedure tot inbeslagneming de schulc1
ten voorcleele van Vital Neuckermans gelleel of gedeeltelijk tegen De Oort gebeurlijk zal kunnen ingevorclercl worden, en
clat claarcloor het panel van de schulcleischers van Yital Neuckermans zou aangegroeicl zijn, noch clen aard, noch het
voorwerp wijzigt van de vorclering tot
vernietiging tegen de naamlooze vemiootschav cc Ninbofsche Luciferfabriek n;
Dat uit clie beschouwingen volgt clat
aanlegger, .Alphonse Neuckermans. in ·de
wet llet recht niet vinclt om gezegcle vordering in te stellen ;
Dat het miclclel in recllte niet opgaat;
Om die reclenen, verwerpt de voorzie-
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ning; veroorrleelt den aanlegger tot de
kosten en tot een vergoeding van 150 fr.
jegens elken verweerder.
14 Maart 1946. - 16 kamer. - Voo'I'Zitte'l' H. Soenens, eerste voorzitter. - Verslaggever, H .. Louveaux. - GeUjlcl~tidende
concl1tsie, H . .Hayoit de 'l'ermicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleite;·s, HH.
della Faille d'Huysse en Van Leynseele.
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1o AHBFJIDSONGEVAL. -

BESLUIT VAN
24 DECEMBEH 1941. - NORMALE WEG VAN
DEN ARBEIDER. - RISIOO VERBONDEN AAN DIEN
WEG. - BEGIUP BEPAALD BIJ ARTIKELEN 2
EN 9 VAN DE BESLUITWET VAN 13 DECEMBER 1945.
2o WFJT. - TERUGWERKING. - lNTEHPRETATIEVE BESLUITWET. - MAAK'l' DEEL UIT VAN
DE VERKLAARDE BEPALING. - BESLUITWE'l'
IN WERKING GETHEDEN GEDURENDE DEN AANLEG IN VERBREKING. - VEHPLICHTING VOOR
HET HOF ER MEDE HEKENING 'rE HOUDEN.
1o L1tidens a;·tilcel 2 van de besl·uitwet van
13 Decembe'l' 1946, betrejfende de ve'l'goeding der sehade vooTtspnt'itende wit
ongevallen cUe zich op den wer1 naa;· of
van het werlc voorcloen, en a'l'tilcel 9
deTzelfde besl'ltitwet, bepalingen cUe het
beshtit van 24 Decembe;· 1941 betrejfende
hetzelfcle voonve·rp interpTeteeTen, beteelcenen rle woorclen cc ctan een met den
nonnalen weg onafscheidelijlc verbonden ;·isico >>, voorlcomende ·in het lctatstbedoelrl besl1t:it, cc ·ieder 1"isico clat een·ig
ve;·band ho11clt ;net de noorlzalceUjlcheid
maa;:in de ct·rbe·icle;· zich bevinclt om
zich te verplaa.tsen ten einrle zich na.a.;·
de in artilcel 1 van rle besl·nitwet van
13 December 1946 bedoelcle plaatsen te
beg even en er van ternr1 te lceeren >> (1),
2o Bi.i de cont·r6le van de ·wettelijlcheicl
van de bestreclen· besUssing. moet het
hof ;·e1cen·iH[J ho'l{(len met een ve;-lcla;·encle wettelijke bepaUng, zelfs ctfgelcondigcl na die besUssing, daa;· deze bepaling met cle [!efnterp;·eteerde wet een
[!eheel nltmaalct (2).

(HAilAUT,

'!'.

CLAUS.)

ARREST
HFJT HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 .Juni 1944 door de Rechtbimk
van eersten aanleg te Antwerpen gewezen;
(1) Verge!. verbr., 14 Juni en
1945 (A1-r. ye,·br., 1945, biz. 170
en PASIC., 1945, I, 184 en 283)
v66r bet in werking treden van
. van 13 December 1945.

29 November
en 254; Bull.
uitgesproken
de besluitwet

Over het eenig middel tot verbreking,
schending van artikel 1 van het besluit
dd. 24 December 1941 betreffende de vergoeding der schacle voortsprnitencle nit
arbeidsongevallen, en voor zooveel als
noodig, van artikel 1, 2, 3 van de wet van
24 December 1903 en wijzigende wetten,
over dezelfde vergoecling, gecoorclineercl
bij het koninklijk besluit van 28 September 1931, van artikel 97 der Gronclwet,
doordat het bestreden vonnis, zonder te
hebben betwist, en na zelfs de mogelijkheid te hebben aanvaard, dat ·de' dochter
van verweerder in verbreking, die het
slachtoffer was van een ongeval, de grove
font zou hebben begaan van de tram te
springen terwijl hij reed, en na aldns_ clP
mogelijkheicl te hebben laten bestaan :
1 o dat het ongeval zou veroorzaakt zijn
door een risico, niet met den normalen
_ weg verbon.den, maar uitsluitencl door het
slachtoffer gescllapen, en 2° dat het
slachtoffer, van den normalen weg zon
zijll afgeweken, niettemin beslist heeft
dat het slachtoffer op den normalen weg
was van zijn arbeid naar zijn lmis, en
clat het ongeval verbonden is ann een risico met den weg verbonden, en alclus aan
verweerder in verbreking de vergoeding,
door hierboven gezegd besluit van 24 December 1941 voorzien, .heeft toegekeml.
wanneer artikel 1 van gezegd besluit vereischt dat het slachtoffer of zijn rechtllebbenden die aanspraak maken op gezegde
vergoecling, bewijzen dat het ongeval zich
voordeed op den normalen weg en te wijten is aan een risico verbonden met dien
weg, en wanneer het tegenstrijdig is,
eenerzijds, te bevestigen dat een dergelijk bewijs wercl geleverd en, anderzijds,
cle mogelijkheid te Iaten bestaan dat het
slaclltoffer van den normalen weg zon
zijn afgeweken, en zelf, uitsluitend door
een persoonlijke grove font, het risico clat
tot !let ongeval aanleicling gaf zon hebben geschapen :
Overwegende da t nit ll et vonnis a. q11 o,
op clat punt door het bestreden vonnis niet
tegengesproken, blijkt clat cle minderjarige juffrouw Claus, manicure van beroep,
op 6 Februari 1943, roncl 20 unr, van het
werk naar huis kwam; dat zij van een
rijclencle tram sprong of viel zoodat zij
tlaarbij met flen linkervoet onder den a anhangwagen terecht kwnm, met het gevolg
dat het linkerbeen werd afgezet;
Overwegenrle dat het bestreclen vonnis
verklaart : dat de voorwaarclen die het
besluit van 24 December 1941 voor -zijn
toepnssing stelt, vereenigcl zijn, <c clat er
diennangaanclc geen twijfel kan bestaan;
dat het bewezen is : 1° dnt het slachtoffer OJ) den normnlen weg was van zijn
(2) Verbr., 13 November 1944 (Arr. Ye1·br.,
1945, biz. 28; Bull. en PAsrc., 1945, I, 25, met
de nota 2, blz, 26) .
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arbeicl naar lmis; 2° clat het ongeval verbonden was aan een met den normalen
weg verbonden risico, risico hier verbonden aan bet normaal vervoermidclel dat
het slachtoffer gebruikte : elf'; tram waardoor bet gekwetst wercl, om 't even of het
van de tram nfgevallen ts, of de grove
font begaan heeft er af te springen terwijl hij reed; clat bet recht op n~rgoecling
door het slachtoff'er dus volkomen bewezen is ll;
Overwegende dat, krachtens bet besluit
del. 24 December 1941., de werkman, slachtoffer van een ongeval clat zich voordoet
tijdens het afleggen van den weg clien hij
volgt om zich nanr zijn werk te begeven
of om er van ter.ug te keeren, recht heeft
op de vergoedi.ng voorzien bij de samengescbakelde wetten betreffende de arbeidsongeva lien, do ell op Y(JOrwaarcle
l o dat de afgeleglle weg de normale weg
weze; 2° clat bet slachtoffer van bet ongeval, of- zijn rechthebbenclen, bewijzen dat
het ongeval te wijten is aan een met den
normale.n weg verbonden risico;
Overwegencle dat het vonnis vaststelt
clat het slachtoffer, op het oogenblik van
bet ongeval, zicll op den normalen weg bevond om zicll nm cle pi a a ts waar het zijn
werk vnTicht naar huis te begeven;
Dat het vonnis besliRt <lat het risko,
wanraan bet ongeval te wijten is, met
den normalen weg onafscheiclelijk verbomlen is, omdnt de t1o01: het slachtoffer
gebeurlijk begane font eenig verbnnd
houclt met den af te leggen weg;
Overwegende clat die verklaring van het
artil,el l van de besluitwet del. 24 December l!Hl zich thans nan cle hoven en reclitbanken O]Jdringt;
-Dn t inclerclaacl, het artikel 2 van cle besluit";et del. 13 December 1.945, betreffencle
de vergoecling der schacle voortspruitencle
nit ongevallen die zicb op den weg naar
of van het werk voorcloen, bepaalt clat
" onder aan den normalen weg onafscheiclelijk verbomlen risico client verstaan :
ieder risico dat eenig verbancl hondt met
de nooclzakelijkhehl waarin de arbeicler
zich bevindt om zieh te verplnatsen ten
einde zich naar de bedoelcle plaatsen te
begeven en er van terug te keeren ll, en clat
'' de font die geen enkel verbancl honclt
met den af te leggen weg in bet risico niet
wonlt begrepen ll ;
Overwegende chlt, luiclem; het artikel 9
van tlezelfcle besluitwet, '' artikel l nm
het besluit del. 24 December 1.941 worclt
verklaarcl, overeenkomstig den tekst van
artikel 2 van onclerhavig beslnit ll;
vVaarnit volgt <lat !let middel niet kan
aangenomen worden;
Om die reel en en, verwPrvt cle voorziening; veroorcleelt clen nanlegger tot cle
kosten en tot de vergoecling vnn 150 frank
jegens (]en verweercler.

1.4 Maart 1946. - 1e kamer. -- VoorzUte,r, H. Soenens, eerste voorzitter. - Verslcty{fever, H. Fontaine. - Gelijlcluidende
concl,ns,ie, H. Hayoit de Termicourt, eerste
aclvocaat-generaal. - PleUer, H, Struye.
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ME'r
HET
ZEGEL
GELIJKGESTELDE TAXES. FORFAITAIRE OVERDRACHTTAXE.
0NDERSCHEID TUSSCHEN
NIJVER.HEIDSBE,VER.KING EN HANDELSBE,VERKING.

2o

MET
HET
ZEGEJL
GEJLIJKGEJSTEJLDID TAXES. FoRFAI'l'AIRE OVERDRACHTTAXE. 0VERDRACHT VAN INVERTSUIKER REKOMEN DOOR DE OMZETTING VAN
INLANDSCHE GEKRISTALLISEERDE OF GERAFFINEERDE SUIKER, 0VERDRACHT VAN EEN
BIJZONDERE SOORT GEKRISTALLISEERDE OF
GERAF~'INEERDE SUIKER. TAXE BEREKEND
OP DEN VERKOOPPHIJS VAN INVERTSUIKER.

3o

BEJLASTING. GELIJKHEID VAN ALLEN
Y66R DE BELASTING. -- DEGRIP.

1° N cuw l'wicl vctn artilcel 21 en 381 vnn het
W etboelc de1· met het zeuel uelijkuestelde tnxes, is cle Reoee1'iny, zoo voor
cle vestif}'in[f van cle ove1Ylrachttctxe ctls
voor cleze vnn cle fo1·fctitai1·e ovenlrachttnxe, ,r;enwchtiycl het onclerscheicl te rnaken tnsschen nijvm·heiclsbewerlC'ino en
eenvmrdige
hnndelsbewe1·lcing,
onde1·
voorbehoucl vnn cle bepnUng van a-linen 2 vnn arUkel 381 voo1·melcl. (Wet-

bock der met het zegel gelijkgestelcle
taxes, gehecbt aan het k01'iinklijk besluit van 29 September 1.938, art. 13, 21.
en 381.)
2o 111 net let, voor· de toepnssing v(m cle forfnitn,ir·e ovenlmchttnxe, oeen nijve,rheidsbewe1·7f'ing 1tU cle omzettino vwn
uelc1'istctlHseenle of gemjfinee1·de suilcer
in inver'ts,uilcer cloor den fnbrilcant vau
uelwistnlliseenle s1tilce1- of door· den ntffincule7t'r. De ovenlrncht van inlandsche
invertsuilcer is de1·hnlve cle ovenlr·ncht
vnn een bi-jzoncle1·e .soor·t oelc1''istnlUseenle of gernffineenle s1tilcer en cle fo'l'faitniTe ovenlnwhttnxe rnoet wor·den
be1·elcend op den ver·lcoopprijs vcm invertsnUcer. (W etboek gehecht aan !let
lwninklijk besluit van 29 September
1938, artikelen 5, 21 en 381; Algemeene

Yerordening op de met het zegel gelijkgestelde taxes, gehecllt aan !let koninklijk besluit van 29 September 1.938, artikel 313.)
3° ScheniU het p'l'incipe wtn de oelijlcheill
der /J1W{fers v66r cle belnsUnu niet, rle
belnsUng de'I'W'ijze gevesUud dnt Z'ij, ~ve
gens de overclnwht vnri zelce1·e vnn hun
profl,ttcten, nlle fctlwiknnten vctn gelcr·is-

-107talliseenle sniker en 1'affinadew·s trett
die in denzelfden toestand verlcee1·en (1).

dering van gekristalliseerlle of gera,l:fineerde suiker in invertsuiker niet zou be(Gronclwet, art. 112.)
schouwcl worden als een nijverheidsbewerking, met clit gevolg dat de forfaitaire
taxe van 5 t. h., gevestigd op de over(N. V. (( HAFFINEHIES TIRLEMONTOISES ))
dracht
van inlanclsche gekristalliseercle en
T. BEHEER VAN FINANCIEN.)
'
geraJffineerde suiker wanneer een fabrikant van gekristalliseerde suiker of een
ARHEST.
rruffinadeur gekristalliseercle of geraffineerde suiker verwerkt tot invertsuiker'.
HE'l' HOF; - Gelet op het bestreclen zou gei:nd worden bij den verkoop van clit
arrest, door het HoLvan beroep te Brussel laatste product en op cleu prij;; er van
op 4 November 1942 gewezen;
cloorda t het arrest bijgevolg cle· terugbeOver het eerste deel, schencling van taling
weigert te bevelen van de taxes
artikelen 67, 7R, 97, 107 en 110 van de die
in verbreking, overeenkomGronclwet; van artikel 1 van het konink· stig aanlegster
onwe_ttelijke bepalingen, op
lijk l:)esluit betreffencle de met het zegel haar gezegcle
verkoo_L? van nwertsuiker gedwongen
gelijkgestelde taxes del. 23 September
wercl te kwrJten ; en er alclus over beslist
1938; van artikelen 1 (gewijzigcl bij artiheeft zonder den feitelijken groncl van de
kelen 1 van het koninklijk besluit cld.
door aanlegster ingeroepen redenen van
18 December 1929; 6 van de wet clcl. 22 Juli
onwettelijkheicl te betwisten, namelijk :
1931; 15 van de besluitwet del. 13 Januari
clat de verandering van gekristalliseerde
1933 en 41 van de besluitwet cld. 28 Februari 1935), 5 (gewijzigcl bij art. 23 van of geralffineercle suiker in invertsuiker in
de besluitwet del. 2S Februari 1935), 21 s~rijclmet cl~ bepaling. ~'an artikel 31.3, § 3.
(gewijzigd bij art. 1 van het koninklijk · hr~rboven, 1~ werkell]kheid een nijverzou uitgemaakt llebben.
besluit del. 18 December 1929; 6 van de heiclsbewerlnng
clat, anderzijds, in de bij § 4 van hetwet clcl. 22 Juli 1931 en 15 van de besluit- zelfde
artikel voorziene eventnaliteit, de
wet del. 13 J anuari 1933), 32 (gewijzigcl
op de overclracht van gekristalliseercle en
bij art. 8 van de wet del. 24 Juli 1927), geralffineerde
gevestigde taxe zon
en 381 (gewijzigcl bij art. 27 van de besluit- gei:ncl worden suiker
gebrek aan alle overwet del. 28 Februari 1935), van het Wet- clracht van diebijj)roducten,
en, eindelijk.
boek der met het zegel gelijkgestelcle
taxes (tekst samengeorclencl en bekenclge- clat de prijs van de invertsniker, genomen
maakt bij koninklijk besluit del. 29 Sep- als basrs tot berekening van cle forfaitaire
tember 1.938) ; van artikel 313, § l (art. 1 taxe van 5 t. h. hooger is clan de prijs van
van het- koninklijk besluit del. 28 Mei 1927 de werkelijk getnxeer(le j)roducten waargewijzigcl bij ·art. 2 van het koninklijk ~lit cl~ende afgeleicl clat het bedrag 'van cle
besluit clc1. 22 .Tuli 1931; 15 van de besluit- m che omstancliglleden gei:nde taxe het
wet del. 13 Januari 1933; 1 van het ko" toegelaten maximum overtrof, het arrest
· ninklijk besluit del. 1.5 Juli 1933 en 1 van oorcleelencle, - onclanks deze niet tegenhet koninklijk besluit van 23 September g~sproken feitelijke omstancligheden en
1.938) van de Algemeene Verorclening OJ) de mettegenstaancle de bewoorclingen inzonmet 3et zegel gelijkgestelcle taxes (tekst clerheid van artikel 21 van het wetboek
a~·~ikel in het micldel aangeduicl, - eener:
samengeordencl en bekenllgemaakt bij
zr]ds, dat de bestreclen bepalingen de
koninklijk besluit del. 29 September 1938)
en van artikel 1 van de wet cld. 24 Decem- ~achten van de Regee.ring op het gebiecl
ber 1937 houdencle de rijksmidllelenbegroo- met zouden te buiten gegann zijn en
ting voor het dienstjaar 1938, en verkeercle anclerzijds, dat, in het becloelcl ge~·al d~
toepassing van artikelen 31.3, §§ 3 en 4, inversuiker: _het product zou geweest 'zijn
en 344 (art. 1 van het koninklijk besluit dat werkellJk aan de belasting onclerwordc1. 1.6 Maart 1.928) van gezegde algemeene pen w~~ en llat, clns, de taxe wettelijk op
verorclening· op cle met het zegel gelijkge- den PrlJS er van berekencl wercl, en alclu:<
stelcle taxes ; cloorclat het bestreden arrest ten laste van de annleg·ster een ])elastin~·
de wettelijkheid heeft aangenomen van heeft gelegcl clie niet gerechtvaardigd iR
de bepaling·en van artikel .1 van het ko- door een wettelijk bindenclen tekst :
Eerste ondercleel :
ninklijk besluit del. 23 September 1938,
Overwegencle clat het arrest g·eenszins
tot vervanging namelijk van §§ 3 en 4
vnn artikel 313 nm de Algemeene Ver- vaststelt,. noel? insluit, dat de omzetting
ordening op de met het zegel gelijkgestelde van geknstallrseerde of gerruffineercle suitaxes (samengeorclencl en bekendgemaakt ker in invertsuiker, werkelijk een nijverbij koninklijk besluit van 29 September heidsbewerking uitmaakt, maar beslist
dat, aangaande cle proclucten door een
19~8), bepalingen volgens welke de veranvooruit vastgestelcle overclrachttaxe o·etroffen, in uitvoering· van artikel 21 v~n llet
(1) Zie verbr., 17 October 1939, twee arresW etboek der met het zegel gelijkgestelde
ten (Bull. en PAsrc., 1939, I, 423 en 425), en
taxes, en onder voorbehoucl" van de tweede
8 April 1940 (ibid., 1940,' I, 108).
a linea van clit artikel2l, de vaststelling van

-108het onderscheid tusschen een nijverheids'
bewerking en een handelsbewerking·, door
de Regeering, op eigen gezag, geschieclt,
en clat flc rechter onbevoegd is om, clienaangaancle, een contr6le nit te oefenen op
de beslissing van de Regeering ;
Dat aldus, !let eerste onclercleel van het
middel in feite niet opgaat;
Over !let tweecle onderdeel :
Overwegende dat, lui dens artikel 38, 1 o,
van !let Wetboek der met !let zegel gelijkgestelde taxes, het belleer gemachtigd is,
in verband met de toepassing van artikelen 2, 4, 13, 18 en 37 van lletzelfcle wethoek, het omlerscheid te maken tusschen
nijverheidshewerking en eenvoudige handelsbewerking, onder voorbelloud van de
bepaling van de tweecle alinea van clit
artikel 38, 1 o;
Dat bovenclien, naar luicl van artikel 21,
de Hegeering gemaclltigd wordt de hefting van de overdracllttaxe in te richten
onder den vorm van een vooruit vastgestelcle taxe, waarvan het bedrag niet
5 t. h. mag overschrijden, betreff~nde proclucten welke normaal aan achtereenvolgende overdraehten onderhevig zijn, 'en
die niet worden. bedoeld hij artikelen 12
tot 20;
Dat aldus artikel 21 van het Wethoek
cler met het. zegel gelijkgestelcle taxes
nooclzakelijk verwijst, wat aangaat den
aarcl, het karakter en het uitwerksel van
de vastgestelde overclrachttaxe, naar de
bepalingen van voormeld wethoek nopens
rlie voorwerpen, en, inzonderheicl, naar
artikelen 13 en 381; dat daaruit volgt
dat de Regeering gemachtigd worclt om
onclerscheid te maken tusschen ni;iverheidshewerking en handelshewerking, zoowei ten aanzien van de producten bij artikel 21 voorzien, als ten aanzien van de
lll'ollucten betreffencle clewelke de overtlrachttaxe door den wetgever zelf wordt
ingericht;
Overwegende dat, clewijl de Hegeering,
op grond van artikelen 21 en 381, bepaalt· clat de omzetting van inlandsche
gekristalliseerde of geratfl:ineerde suiker in
invertsuiker geen nijverheidsbewerking
nitmaakt, cloch alleen een handelsbewerking is, en claarcloor beslist clat die omzetting a an de gekristalliseerde of gerfllffineerde suiker hanr zelfstancligheid niet
cloet verliezen, logisch client aangenomen
clat, met het oog· op cle toepassing van de
overclrachtaxe, de invertsniker niet mag
beschouwcl worden als een ])roduct van
. een anderen nard clan deze van de gekristalliseercle of geratfl:ineerde suiker,
doch wel als een hijzondere soort inlandsclle gekristalliseerde of geratfl:ineerde suiker; dat, derhalve, de overclracht van in-.
lanclsche invertsuiker een overdracht is
van een bijzonclere gekristalliseerc1e of
gera•fl:ineercle suiker ;
Overwegencle dnt alclus het tweede on-

clerdeel van het middel in feite niet op
gnat;
Over het derde onclerdeel :
Overwegencle dat, eens aangenomen dat,
in verband met de toepassing van de overdrachttaxe, de invertsuiker geen afzonderlijk product uitmaakt, maar alleen
een hijzondere soort gekristalliseerde of
geraffineenle suiker is, de taxe gevestigcl
op de overdracht van die bijzondere cate-,
gorie van gekristalliseerde of gera•flineerde suiker noodzakelijk client berekencl te worden op den verkoopprijs er
van, clus op clen heclongen prijs en de lasten (artikel 5 van het wethoek) ; clat de
omstancligheicl, clat een soort gekristalliseerde of geraffineercle suiker tegen een
hoogeren prijs worclt verkocht clan een
andere soort, geen invloecl heeft op de regelen clie de inning cler taxe ten grondslag
liggen; clat, welke ook de verkoovprijs
weze, de taxe 5 t. h. beclraagt van den
prijs der overdracht die door de taxe
worclt getroffen ;
Overwegencle dat, indien de toepassing
van artikel 313, van het lroninklijk besluit del. 29 September 1938, tot gevolg
kan hehhen clat, in feite, het bedrag cler
opgeleg·de taxe hoog·er zal zijn in geval
de invertsuiker verkregen zal geweest zijn
door een omzetting van sniker door den
fabrikant zelf verricht, ter vergelijking
van het geval waarin de omzetting wordt
gemaakt door een koover van gekristalliseerde of geraffineerde suiker, clit ver·schil, al was het nit economisch oogpunt
voor crif'iek vatbaar, toch geen overtrecling van cle wet zou nitmaken;
Dat alclus het dercle onderdeel van het
miclclel in rechte niet opgaat;
Over het tweecle middel, schencling van
artikelen 6, 97, 107 en 112 van cle Belgische Gronclwet en van het principe van
de gelijkheicl voor de belasting en verkeercle toepassing van artikel 313 (artikel 1 van het koninkli'jk besluit del.
23 September 1938), in 't bijzonder 313, § 4,
van het Algemeen Heglement op de met het
zegel gelijkgestelcle taxes (tekst samehgeordencl en bekenclgemaakt bij het koninklijk besluit van 29 September 1938) ;
doorclat het bestreclen arrest de in het
hiervoren vermelcl artikel 313, § -l, vervatte bepaling als wettelijk heeft erkencl,
- niettegenstaandr >de bewering van de
aanlegster in verhreking volg·ens welke
die bepaling van aarcl was om lmar, in
vergelijking met andere voortbrengers van
invertsuiker nadeel te berokkenen, - alclus het principe van de g·elijkheicl v66r
de belasting schenclende, en er aldus over
beslist heeft zonder die feitelijke bewering
te beantwoorden, om de eenige reclen, :
clie onjuist en op zichzelf niet volstaat om
cle beslissing te rechtvaardigen, - dat
een taxe niet onwettelijk zou zijn wanneer ze op zoodanige wijze gevestigd is
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clat ze van aarcl i~ elken belastingschulonde1·hoonl en ·'dat een samenhangend
clige te treffen, clie zich in clezelfde vooronderzoek nor1 n·iet geeincUgd is, dan
waarclen van eischbaarbeill bevindt, en
·1vanneer, noch ttit het arrest, noch uU
wanneer geen uitzondering voorzien wordt
een muler stulc· van de rechtspleging
betreffencle clen aangenomen belastbaren
l!lijkt dnt cle aanleggm· het onde1·hoo·r
gronclslag, clan wanneer het grondwettevan get·ztigen en de venlctging van cle
lijk principe van cle gelijkheid v66r de
zaa.lc zou hebben gevonlenl.
belasting verbroken wordt telkens een be(VAN R.EUSEL.)
lasting gevestigcl worclt met het doel een
belastingschuldige, die zich in een gegeARREST.
ven toestand bevindt, persoonlijk te treffen en aan belastingschuldigen van cleHET HOF; - Gelet op het bestreden
zelfde categorie, in willekeurige en on- arrest door llet Militair Gerechtshof. zetegerechtvaardigde voorwaarclen, een voor- lende te .Antwerpen, op 18 Januari 1946
cleel te verleenen :
gewezen;
Overwegencle- dat het mitldel hierop
Over het middel, schending cler rechten
,;teunt dat de taxe, voorzien bij arti- van de verdediging doordat getuigen niet
kel 313, § 4, van cle .Algemeene Veror- onderhoorcl werden en eim samenhangend
clening op de met het zegel gelijkgestelde onderzoek nog niet geeindigd is :
taxes, geves1!igcl wercl met het doel « een
Overwegende dat, noch nit llet bestreden
belastingschulclige persoonlijk JJ te treffen; arrest, noch nit andere stukken cler rechtsDoell overwegende clat, in strijd met die pleging blijkt dat de aanlegger het onderbewering, het arrest terecht vaststelt clat lloor van getnigen en de verdaging der
cle betwiste taxe derwijze gevestigcl wercl,
zaak zou gevorclerd hebben;
clat ze ieder belastingschuldige treft die
Dat llet middel feitelijken gronclslag
zich in dezelfcle voorwaarclen van aanslag mist;
.
bevinclt, en dat, btltreffencle clen belastbaEn overwegende dat de substantieele of
ren gronclslag, geen enkele ontlastlng op straf van nietigheid voorgeschreven
wercl voorzien ;
rechtsvormen werclen nageleefd en dat de
Dat, inclerflaacl, ,deze taxe, alle fabri- nitgesproken 'ceroordeelingen overeenkomkanten van gekristalliseercle suiker tref- stig cle wet zijn;
fende alsook alle raffinadeurs, cUe hun
Om die redenen, verwerpt cle voorzieproduct-en in invertsuiker omzetten, alle ning; veroorcleelt den aanlegger tot de
burgers treft die in denzelfden toestand kosten.
verkeeren; clat ze du~ niet het verwijt
18 Maart 1046. - 2° kamer. - Voo1·zUlmn oploopen clat ze het principe van de
gelijkheid cler burgers v66r de belasting 'te1·, H. Fanquel, voorzitter. - Verslag'geve1', H. Wouters. - GelijlcMtidende congeschonden "heeft;
Dat het middel niet kan aangenomen cl~tsie, H. Hayoit de Tei'lnicourt, eerste
advocaat-generaal.
worden;
Om clie reclenen, verwerpt, tle voorziening; veroorcleelt de aanlegster tot de
kosten en tot de vergoecling van 150 frank
2e KAllmiL - 18 Maart 1946.
jegens clen verweenler.
14 Maart 1946. - 1<. kamer. - VooTzitter, H. Soenens, eerste voorzitter. - Verslaggever, H. Wouters. - GeUjkltt'iclencle
H. Hayoit de Tei·micourt, eerste
aclvocaat-generaal - PleUers, HH. Delacroix en Van Leynseele.

concl~osie,
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18 Maart 1946.

TOT· VERBREKING.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
.ARRESTEN. - STR.AFZAKEN. - VEROORDEELING WEGENS DIEFSTAL. ~ VERWEERMIDDEL
BETREFFENDE EEN GEBEURLIJKE BETICHTING
VAN HELING. - GEEN VERPLICHTING VOOR
DEN RECH1'EH HET MIDDIGI, TE BEANTWOORDEI>.
De rechter tlie 'clen venlachte .ve'I'Oonleelt
wer1ens fliefstal is er niet toe uehomlen
een ve1'Weenn·icldel te bewntwoo·rden flat
enlcel een .oebeu.dijlce· betichtinu vwn
heling betrett (1).

STRA~'ZAKEN. - MIDDEL AAN\'OEUEND DAT GE'l'CIGEN NIE'l' ONDERHOORD \VERDEN EN DAT EEN
!1AMENHANGEND ONDEBZOEK KOG NIET GEEIN-

(LA'l'R.EZ.)

DIGD IS. - .AANLEGGER DIE HET ONDERHOOR
VA:'l GlcTGIGEN EN DE I'ERDAGING DER ZAAK
:liE'!' HEEFT GE\'ORDERD. - llfiDDEL :HIST FEI1'ELIJKEN GRONDSLAG.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 October 1945 door het Hof
van beroep te Brnssel gewezen;

Mist teiteUjken [J1'0'1Ulslag het middel
aanvoerend da.t gettdgen niet werden

(1) Verbr., ?•November 1940 (Bull. en PAsrc.,
.
1940, I, 287).

ARREST.

-

110

Over het eenig middel tot verbreking
gegrond op de schencling van de trouw,
aan het vmmis ft quo en nan de besluiten
verschukligcl, en op llet gemis . aan antwoord op de middelen door betichte aangevoerd, doordat het bestreden arrest verklaarcl heeft dat de telastlegging van cliefstal v66r het hof van beroep bewezen was
gebleven, rlan wannepr de eerste rechter
beslist !mel dat de cliefstal niet bewezen
was en de telastlegging van cliefstal in die
van heling had gewijzigd, en doorclat het
hof van beroep niet geantwoord heeft op
het door eischer in zijn besluitselen aangevoerd argument clat de steenkolen aan
Van cle Gucht gekocht, cUe voor de Duitschers bestemd waren, voor de particulieren en clienvolgens voor eischer het eigendom van de Duitschers schenen te zijn,
wat elke -slechte trouw bij eischer uitsloot :
Aangaande het eerste onclerdeel van het
miclclel :
Overwegende cla t de Oorrectioneele
Rechtbank te Brussel clen aanlegg·er
schuldlg had verklaard aan de twee hem
ttin laste gelegtle diefstnllen : cle eene Yan
een onbepaalde hoeveelheicl steenkolen,
minstens 370 ldlogrammen, ten nadeele van
de P. V. B. A. <<Technique moderne' du
chauffage ll, en de andere van 30 rollen
ijzerdraacl ten nadeele van de vennootschap J. J. Olaes en co, en niet, zooals
eh;cher beweert, enkel van heling van gezegcle koopwaren; clat dienvolgens het ·bestreden arrest door vast te stellen dat de
diefstal cler steenkolen bewezen was gebleven door de behandeling der zaak v66r
het hof niet cle trouw verschulcligcl aan
bet vonnis n q1w heeft kunnen schenden ;
Aangaancle het tweecle onclerdeel van
het middel :
Overwegende dat het hQf van beroep
ntststelt dat de aanlegger de steenkolen,
(lie hlj beweerde aangekocht te hebben,
bedrieglijk weggenomen heeft;
Dat het, clienvolgens, een verweermi(ldel
van den aanlegger tegen een gebeurlijke
betichting van heling niet meer behoorde
te beantwoorden;
En overwegende clat de substantieele of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en dat
de uitgesproken veroonleelingen overeel1komstig de wet zijn;
Om die reclenen; verwerpt cle voorziening; veroorc1eelt den aanlegger tot de
kosten.
18 Maart 1946. - 2 6 Ieamer. - Voorzitter, H. Fauquel, voorzitter. - Verslnggever, H. Smetrijns. Gelijklnidenrlc
· conclusie, H. Hayoit de Termicourt, eerste

n clvocaa t -generaal.
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STHA~'
ZAKEN. HOOGICR OFFICIER YERDACHT YAN
MISDAAD YAN YERRAAD. 0NDERWORPEN AAN
DE RECHTSMACH'l' YAN HET MILITAIR GERECH'fSHOF. BEKLAAGDE NIET MEER TOT
HET Ll~GEH BEHOOREND OP DEN DAG VAN HET
ARBES'l'. 0MSTANDIGHEID ZONDER INVLOED
OP DIC Bl~YOEGDHEID.

BEVOEGDHEID EN AANLEG. -

De vcnlaclltc ·vw11 misrlnad Htll 'WI'I'aad,
fz.ie hoooer ojJicier ~Vfts op den dng vw1i
het feit cler telnstleoging, is ondenvorpen fUtn cle rechtsmncht Vftn het miUtct'i·r rJerechtshof, 1·echtdoenfle ·in em·steu
en in hOO[J8ten nnnleg; zelfs dwn wnnneer de beklctftgcle n·iet meer tot het le.Qe'l· behoort op flen dnrt WfHL'I"Oll het militfth· uerechtshof l1emvonnist (1). (Wet

van 15 .Turri 1899, art. 21, 104, 1°, en 140;
l\filit(tir Strafwetboek, art. 15.)
( ROHOOLMEESTERS.)
ARHEST.

HE'r HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 .Tnimari 1946 door llet :Militair Gereclltshof, zetelemle te Brussel ge-.
V\rezen;

I. "Vat de voorziening betreft, gericbt
tegen de op cle publieke vorclering· gewezen
beslissing :
Over het miclclel : <( schencling van artikelen 8 en 97 van de Grondwet, artikelen l.
2, 3, -! van cle besluitwet van 26 Mei 19-!-!,
104 cler wet van 15 .Tuni 1899 bevattencle
titel II vnn het Wetboek van militaire
strafvordering, meer bepaald alinea's 2
en 3; doorclat eischer, die door beslnit van
den Regent nr 651 van 21 Juni 1945 ambtshalve nit zijn graad ontslagen wercl, nochtans reC'htstreeks v66r het krijgsllof verzonclen 'Nerd om reden cla t hij maj oor wa:>
op het oogenblik dat hij de strafbare feiten had begnan, wmnieer bet de graacl i~,
die eischer bekleeclde wanneer hij gevonnist wercl, rlie moest in aanmerking genomen worclen; minstens cloorclat het krijgshof, clat door cle besluiten van eiscller
wist clat hij <( uit het Ieger geweercl was ll,
zijn bevoegdheicl om hem in eersten en
laatsten aanleg te vonnissen ambtshalve
moest onclerzoeken en verrechtvaarcligen,
hetgeen niet geclaan wercl; cloorclat in alle
gevul het krijgshof, door in eersten en.
laatsten aanleg uitspi·aak te cloen zoncler
zijn bevoegcllleicl te motiveeren, de vraag
onzeker gelaten heeft te weten of het in
feite heeft willen beslissen dat eischer
majoor was op het oogenblik waarop hij
v66r het krijgshof versclleen, llan wel of
het in rechte heeft willen beslissen clat,

(1) Zie de nota, geteekend R. H., onderaan
dit arrest in Bull. en PAsrc ... 1946, I, 108.
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-111ondanks zijn afzetting als majoor, hij toch
in eersten aanleg v66r llet llof moest verschijnen, om reden dat hij majoor . was
op het oogenblik waarop de strafbare feiten gepleegcl werden - hetgeen een unduidelijkheicl in de motiveering is cUe aan
het hof niet toelaat zijn contrOlerecht nit
te oefenen op de wettelijkheid van de bestreden beslissing ,,_ :
Over het hoofdonderdeel :
Overwegende dat nit het bestreden arrest blijkt dat aanlegger de miscla ad van
verraacl heeft gepleegd wanneer hij majoor bij het leger was;
Dat <lus, luidens artikelen 21 en 104, 1 o,
van de wet van 15 Juni 1899, het militair
gereclltshof bevoegd was om hem te vonnissen in eersten en hoogsten aanleg;
Overwegende dat de omstancligheid dat
aanlegger, op den dag waarop hij door
het militair gerechtsllof gevunnist werd,
niet meer tot het leger behoorde, de toepassing van artikel104, 1°, lliervoren aangeduid, niet belette;
Dut de bevoegdheid rat·io11e pe-rsonae in
principe bepaald wordt door de hoedanigheicl van den beklaagcle op den dag van
llet misdrijf;
Dat indien urtikel i04, 1 o, van de wet
del. 15 J uni 1899, wegens zijn algemeene
bewoordingen,
wegens bescllouwingen
over een juiste en onpartijdige rechtsbedeeling, die gezegd artikel rechtvaardigen,
en wegens de in artikel 140 van dezelfde
wet behelsde bepaling, van toepassing is
zelfs wanneer de aan de militaire rechtsmacht onderworpen beklaagde de hoedanig·heid van llooger officier slechts heeft
verkregen na ·den dag van het misdrij~,
daaruit niet kon afgeleid worden dat llet
artikel niet meer van toepassing zou zijn,
in strijd met het hierboven vermeld principe, wanneer de hoogere officier, cUe het
misdrijf gepleegd lleeft, die hoeqanigheid
niet meer heeft op den dag waarop het ·
militair gerechtshof hem vonnist;
Waaruit ,volgt dat het middel, in zijn
lloufclonderdeel, in rechte niet opgaat;
Over de bijkomende onderdeelen :
Overwegencle dat het militair gerechtshof, door vast, te stellen dat aanlegger majoor was bij het leger wanneer de daden
,van verraad, welke hem worden ten laste
gelegd, begaan werden, zijn bevoegdheid
·wettelijk gerechtvaardigd heeft;
Dat, bij gebrek aan conclusies wuarbij
deze betwist wordt, · het hof niet verplicllt
was zijn beslissing verder te motiveeren;
En overwegende dat de substantieele
of op straf van nietigheicl voorgescllreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
uitgesproken veroorcleelingen overeenkomstig de wet, zijn ;
II. Wat de voorziening betreft, gericht
tegen de op cle burgerlijke vordering gewezen beslissing :
Over het middel : << schemUng van arti-

kel !lT van de G rondwet, doordat llet bestreden arrest· op onduidelijke en dubbelzinnige wijze geantwoord lleeft op de conclusie waarbij eischer staande hield dat
de eisch tot schallevergoecUng, door tweecle
verweerder ingeleid, ni!~t gegrond was, om
reclen dut het bedrag der gevraagde schadevergoecling zijnde 1.347.214 frank gecompenseerd wns door de besparing van
1.234.334 fmnk, clie tweede verweerder ten
goede kwnm, ten gevolge vnn het feit dat
hij ontslagen was van den last van het
milituir- en frontstrepenpensioen, lletgeen
aan llet llof niet toelaat zijn controlerecht nit te oefenen op de wettelijkheid
van de bestreclene beslisJ?ing " :
.
Overwegende dn t aanlegger, bij regelmatig genomen conclusies, heeft staancle
gelluuclen clnt, van llet bedrng vnn de door
de burgerlijke partij gevorderde schadevergoeding, hetzij 1.347.214 frank, llet bedrng diende afgetrokken van het militair
pensioen en clit van het pensioen voor
frontstrepen, bedragen die de Staat niet
zal moeten betalen omdat aanlegger niet
meer tot llet leger belloorde; dat llij die
beclragen in totaal op 1.234.334 frank
schatte;
Overwegende dat het bestreden nrrest
beslist dat er, bij de schatting van de a an
den Staat verschuldigde vergoeding. client
rekening gehouden met de door aanlegger
aangevoerde bes\,'houwingen, doch in de
maat cUe het em aequo et bono bepaalt;
Dat clie beslissing noch onduidelijk noch
dubbelzinnig is, en cla t het mid del in feite
niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
18 Maart 1946. - 2e kamer. - Voonzitter, H. Fuuquel, voorzitter. · - Ve1·slaooeve·r, H. Wouters. - GelijlcMticlencle conclttsie, H. Hayoit. cle Termicourt, eerste
acl vocaa t -genera aL
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18 Maart 1946.

1° INKOMSTENBELASTINGEN.-

VERDEELING VAN HET YERMOGEN VAN EEN VENNOOT,
SCHAP ONDER GEMEENSCHAPPELIJKEN NAAM.
BEDRI,JFSBELAS'l'ING. HERSCHATTING
YAN HET KAPI'l'AAL. TOE!'ASSING VAN ARTIKEL 15, § 2, DER SAMENGESCHAKELDE WE'l'TEN
BE'l'REL<'FENDE DE lNKOMSTENBELASTINGEN.
2° INKOMSTENBELASTINGEN. - VERDEELING VAN HET VERMOGEN VAN EEN VENNOOTSCHAP OP AANDEELEN OF VAN EEN PERSONENVENNOOTSCHAl'. ARTIKEL 15, § 2, DEE
SAMENGESCHAKELDE WETTEN BETREFFENDE Dl'.
INKOMS'l'ENBELAS'l'INGEN TOEPASSELIJK OP GEDEELTELI.TKE VERDEELINGEN EN WELKE ER OOK
DE OORZAAK VAN WEZE.

1 o De l!epnlinoen va.n a·rtilcel 15, § 2, cler

sarnenoeschakelile

wetten

betrettencle

-112de inlwmstenbelnsNn.rJell, 1·ctTcencle cle
herschntthzg vnn het mctMschnppelijlt
lcnpitnnl, z·ijn, voo·r cle berelwninf! vnn
de beclT'i;ifsbeZ.Ctstin r1, evenee·n s van toepnssinf! in aeva.l vnn venleeling vcm het
vermo.qen vnn: een pe·rsollenvennootschnp, zoonls een vennootschntJ onrle·r
aemeenschaz;pelijlcen ncutrn (1). (Bij

koninklijk besluit van 12 September
1936 samengesclmkelde wetten, art. 15,
§ 2, en 35, § 2.)
2° De bepctliuaen vnn ct1"ti7cel 15, § 2, cler
snmenaeschMcelde wette·n bet·refjendc
de inlcomstenbelnstinaen z·ijn toepnsseUjk, zoo1vel 011 rle {JedeelteHjke venleeUnaen vnn het 1Je·rmouen vn11 een ven ..
nootscha.p op CUl1Uleelen of van een person.enveuuootschnp, nls op rle clefinitieve
venleeHn{J, en ·wellw oak de oorzaa.Tv
weze van clc venleeUn ff.
(BEHEEH YAN FIKANCii~N,. '1'. STOCKMANS,
EN STOCK~IANS, T. BEHEEH YAN FINANCIEN.)

ARREST.

BET BOF; - Gelet op de bestreclen arresten, op H April 1943 door het Bof van
beroep te Brussel gewezen ;
Overwegemle clat de voorzieningen verknocht zijn en dienen samengevoeg·cl :
A. Wat de voorzieningen betreft van
Stockmans en Van Boolamlt :
Over het eenig micldel, schencling van
nrtikelen 1, 2, 3, 15, 25, 27 der wetten betreff'ende de inkomstenbelastingen, samengescha]reld door koninklijk besluit van
12 September 1936; 1, 5, 9 van het koninklijk beslnit van 13 .Januari 1933 en 2, 6
van het koninklijk besluit van 21 Januari
1937, beicle betreff'encle de nationale clisisbijdrage; 1, 8 van het koninklijk besluit
betreff'encle de muntstabilisatie del. 25 October 1926, genomen ter nitvoering van de
wet van 16 J uli 1926 :
Overwegencle clat de bestreclen arrestpn
vaststellen clat, wanneer eischers de betwiste terugtrekkingen hebben geclaan, te
weten 179.714 fr. 55 c. op 31 Juli 1937, en
77.000 frank op1 April 1938, zij zich in de
banclen bevonden van een vennootschap
onder gemeenschappelijken naam, Storl;:mans en Co ;
Overwegende dat de arresten beslissen
dat, om rle belastbare bedrijfswinst te be/ tmle.n, het bedrag van het maatschappelijk
k_ap1taal, wegens de wettelijk bekrachtigde devaluatie van de munteenheid
client herschat te worclen, en dat die her~
schatting moet geschieclen door middel
van de coefficienten voorzien bij arti(1) Verbr., 4 November 1940 (A.1T. Yerb1·.,
1940, biz. 109; Bull. en PAsrc., 1940, I, 275) ;
Pm·lem. Hc,ndelingen, Senaat, zittijcl 1929-1930,
biz. 1225 en 1226.

kel li:i, § 2, der wetten betreff'ende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld door
koninklijk besluit van 12 September 1936 ;
Overwegende dat eischers staande houden clat gezegd artikel slechts van toepassing is op de vennootschappen op aandeelen;
Overwegende, weliswaar, dat artikel H.
§ 1, 1°, waarheen, artikel 15 ~-erwijst,
slechts de inkomsten vermeldt van aanlleelen of cleelen, hoe ook genaamd, van
obligatH~n of andere schulclvorcleringen
wegens gelclleeningen ten laste van vennootschappen op aandeelen;
Doell overwegende clat ter zitting van
den Senaat del. 27 Juni 1930, cle Beer Croquet een amemlement neergelegd llebbende
waarbij in artikel 24 cler samengeschakelcle wetten, da t artikel 33; § 2, is geworden, een tekst wordt gegeven analoog ann
deze van artikel 15, § 2, de Minister van
financien het
amendement onnooclig
uchtte, claar artikel 15 voor de vennootschappen op aandeelen een principe invoert dat de rechtspraak kan toepassen
op de versonenvPnnootRchappen;
Overwegemle dat cUe interpretatie wettelijk · wercl bekrachtigd door artikel 4
van de wet del. 23 .Juli 1932, clat artikE>l 15,
§ 2, cler samengescllakelcle wetten annvult : << cle mobilienbelasting en de beclrijfsbelasting zijn niet · toepasselijk bij
verdeeling van het maatschap]Jelijk bezit der kapitaal- en personenvennootscllappen welke v66r 1 Juli 1935, door
miclclel van fusie, zullen vereff'end worden,
op welke wijze clit ook geschiecle )) ; dat in
principe cle bepalingen van artikel 15, § 2,
clus van . toepassing zijn, zoo wei op personenvennootschappen als op vennootschappen op aancleelen, zoowel op de bedrijfsbelasting als op de mobilienbelasting;
Waaruit volgt clat het micldel in rechte
mist;
·
B. Wat rle voorzieningen betreft van het
Beheer van financien :
Over het eenig midclel, schencling van
artikelen 15, § 2, 25 en 35, § 2, tweede alinea, cler wetten betreff'encle de inkomstpubelastingen, samengeschakelcl door koninklijk besluit del. 12 September 1936, van
artikel 6 der wetten betreff'encle de nationale crisisbijdrage, samengeschakeld door
lwninklijk besluit cld. 21 .Januari 1937, en
van artikelen 6 en 8 van de wet clcl.
·17 Juni 1938 tot wederinvoering van de
nationale crisisbijclrage :
Overwegende dat het beheer door cUt
micldel staancle houdt dat artikel 15, § 2.
slechts van toepassing is in geval van clefinitieve verdeeling van llet maatschappelijk vermogen, hetzij door vereff'ening, hetzij tengevolge van terugtrekking van vergunning aan een vergunninghoudende vennootschap;
Overwegende dat clie bewering. strijclig
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is met den tekst, die op de meest algemeene wijze is opgesteld (( wanneer, ten
gevolge van vereffening of om eenige andere reden, wordt overgegaan tot de verdeeling van llet maatscllappelijk vermogen )) ;
Overwegende dat, zoodra er verdeeling
is van het maatscllappelijk vermogen, om
welke reden ook, het artikel van toepassing is;
Overwegencle clat, zeggen dat llet over
de verdeeling van geheel llet maatscllappelijk vermogen moet gaan, in de wet een
door deze niet vereischte voorwaarde invoert;
Overwegende dat de reden om te beslissen dezelfde is in geval van gedeeltelijke
verdeeling als in geval van definitieve verdeeling ; dat artikel 15, § 2, slechts de toepassing is van llet principe luidens welk,
wanneer er aanleiding bestaat tot schatting, deze moet gedaan worden door toevlucllt te nemen tot de munt die wettig
gangbaar is op het oogenblik waarop er
toe wordt overgegaan;
Overwegende, ten andere, dat de wetgever zich dienaangaande duidelijk heeft
uitgeclrukt, door in artikel 2 van llet koninklijk besluit nr 227 del. 31 JYiaart 1936
te bepalen, dat de mobilienbelasting versclmldigd is onmicldellijk op alle terugbe·
taling gedaan boven het alclus gerevaloriseercl kapitaal, chtt met het oog op vrijstelling van belasting kan worden afgetrokken;
Overwegende clat hetzelfde moet gebeuren voor de door de vennooten van een
personenvennootschap verschuldigde bedrijfsbelasting zoodra de terugbetalingen
llet overeenkomstig artikel 15, § 2, gerevaloriseercl kapitaal overtreffen;
Waaruit volgt clat het middel eveneens
in recll te mist ;
Om die redeneJl, voegt de voorzieningen
samen; verwerpt ze ; veroordeelt elke
partij tot een derde der kosten.18 Maart 1946. - 26 kamer. -'-- Voorzittcr, H. Fauquel, voorzitter. - Ve-,·slaggevc1-, H. Vitry. - GeUjl<'l·niclcnde concl!tsic, H. Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. Pleiter, H. Van
Leynseele.
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21 Maart 1946.

RillDillNillN VAN Dill VONNISSillN illN
ARRillSTillN. - BURGERLIJKE ZAKEN. VONNIS DAT EEN EISCH INWILLIG'l' ZO~'DER HE'l'
DOOR DE VERWERENDE PARTI.T INGEROEPEN
RECHTSMIDDEL TE BEANTWOORDEN, - VoNNIS NIET GE].{QTIYEERD.

Is niet wettelij lc gemoti·veeHl het vonnis
clat een eisch in-wilH,qt zoncler het in
concl!csies doo-r de ve·rwerende pa1·ti-.i

ingeroepen rechtsmiddcl te beantwoor-

aen (1). (Grondwet, art. 97.)
(VAN MIEGHEM, T. LYSSENS.)
ARREST.
HillT HOF; - Gelet op het bestreclen
vonnis, op 23 Juni 1944 gewezen door de
Heclltl:Jank van eersten aanleg te Denclermoncle, zetelende in graacl van beroep;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 97 der Grondwet, 1709 1742 718
724, 77 4, 873, 1122, 1121 en n24 va~ het
Burgerlijk Wetboek, hierin dut, zoncler de
nietigheicl te betwisten · van den opzeg
cloor den verhuurder gegeven aan een der
in het onverdeelcle zijncle huurders van
een onroerencl goed, het bestreden vonnis
de opzegging van waarde verklaart, aan
aanlegster aileen beteekencl en niet aan
huar zuster die zij beweercle met haar
huurster in het onvercleelde te zijn van
het goed, met te oordeelen dat aanlegster
alleen huurster was;
Eerste tak; (schencling van artikel 97 der
Grondwet) : zonder de miclclelen te ontmoeten door aanlegster in hare besluiten
afgeleidllieruit dat : a) het gebouw voormalig verhuurd geweest zijncle aan hare
moecler, weduwe Jos. Van Mieghem cle
verhuring, die geen eincle genomen '!mel
door haar overlijden in 1935, had voortgeloopen in het onvercleelcle ten voordeele
van hare kinderen en erfgenamen, en in
elk geval ten voonleele van aanlegster en
van hare zuster Marie Van Mieghem in
afwezigheid van . een nieuwe over~en
komst, in 't voorkomend geval ontkend,
tusschen den verhnurcler en de erfgenamen van clen lmurcler; b) de kwijtingen
van den huurprijs door de toekomstige
verweerders afgeleverd, opgesteld waren
op naam van cle (( kinderen Van Mieghem )), het vonnis op clit punt er zich
toe be].wrkencl met te verklaren clat deze
omstandigheid ~n rechte niet afdoend is
zonder de reden aan te duillen waaron~
clit miclclel niet zou gegrond zijn in
rechte;
·
·
Tweede tak (schending van de andere
artikelen in het mid del aangehaalcl) :
om de eenige reclen dat het in· 't onderha vige gaat om een hanclelshuis en clat
aanlegster alleen titularis is van den geexploiteerden handel in het gebouw terwijl haar zuster Marie Van Mieghe1'n bij
haar schijnt in te wonen, alswanneer aanlegster en hare zuster, in hunne niet betwiste hoedanigheid van erfgenamen hunner moeder, oorspronkelijke huurster van
het goecl, bij haar overlijden, opgevolgd
waren in cle rechten, clie hun rechtsvoorganger in de huurovereenkomst putte, en
(1) Verbr., 15 November
1945, I, 269).

PASIC.,
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zich dieuvolgens lmursters in het onver(HUPPERTZ EN ANDEREN, T. \\"EDUWE LAMBIET
EN ANDEREN.)
cleelde bevonden van het goed, welk ook,
van den ancleren kant, het gebruik was
ARREST.
tlat elk lmnnei· had kunnen cloen van het
goecl en zelfs inclien een lnmner er een
RET HOF; - Gelet op het bestreden
handel zou hebben in uitgeoefend waar- vonnis, op 2 Februari 1943 gewezen dooi·
v>m zij eenige titularis was :
de Rechtbank van eersten aanleg te Ver- '
Overwegende dat, bij regelmatig gena- viers, zetelentle in graatl van hooger bemen conclusies, de aanlegster v66r den roep;
recbter staande hield dat, niiar aanleiding
Over het eerste middel, schencUng van
van den dood van de buurster, weduwe nrtikelen !J7 tler Grondwet, 141 van het
Van Miegbem, al de erfgenamen van deze vVetboek van burgerlijke rechtspleging, ,
laatste, - inzonderheid de aanlegster en 131!J en 1320 van het Burgerlijk Wetboek :
haar zuster -, huurders van het goecl
Overweg·ende dat eiscbers beweerclen
waren luidens de uitdrukkelijke bepaling uitsluitende eigenaars te zijn van het met=
van·· artikel 1742 ·van het Burgerlijk Wetselwerk, dat begint aan het uiteinde van
boek;
den ouden gemeenen lllnur en dat eincUgt
Overwegende da£ het bestreden vonnis
aan den voorgevel, olll het te hebben opbeslist clat de aanlegster alleen de huur- gericllt wanneer zij in 1886 hun huis
ster is van het handelslmis waarvan bouwden op een stuk grond deel uitmakeml
:,;praak omclat zij alleen titularis is vnn van den openbaren weg en dat zij van den
de handelsuitbating;
-Staat op 31 December 1874 verkregen; clat
Overwegende dat de rechter aldus het zij daaraan toevoegden clat, in alle geval,
mid del, gegrond op artikel 1742 van het de huicUg!f toestand geclekt was door de
Bnrgerlijk Wetboek, niet heeft beant- derti~jari1;1e verjaring, cUe van openbare
woord;
orde is, cUe alle vorclering dienaangaande
Dat het vonnis artikel 97 der Grondwet vanwege de verweerster heeft doen ver· schendt;
vallen en cUe, zelfs ambtshalve, door de
Om die redenen, en zonder acht te moe- rechtbank kan worden ingeroepen;
Overwegencle dat de rechter over den
ten slaan op de anclere miclclelen, verbreekt het bestreden vonnis ; beveelt clat grand, op bet bijkomencl nit Cle verjaring
getrokken
milldel geantwoorcl heeft flat
onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers vim_ de Rechtbank de verweersters <I geen enkel recht bebben
van eersten aanleg te Dendermonde en gekrenkt dat de eischers zouden kunnen
dat melding er van zal gemaakt worden hebben hetzij... betzij door het gevestigd
gebruik Jl;
op den kant van de vernietigde beslisOverwegencle clat, wegens het onnamvHing; veroordeelt verweerdet tot cle kosten; verwijst de zaak naar cle Recht bank keurig opstel van het middel, de rechter
te Gent, zetelende in graall van beroep. niet kon verplicht zijn llet verder te
beantwoorden; '
Waarnit volgt dat bet eerste miclclel
21 Maart 1946. - 1° kamer. - Voorz-itniet kan aangenomen worden;
ter, H. Soenens, eerste voorzitter. - VerOver het tweecle micldel, schending van
slctgge1·, H. De Wilde. - Gel·ijkl1t"idencle
artikelen 97 cler Gronclwet, 653, 1315 vnn
conclusie, H. Hayoit de '.rermiconrt, eerste
advocaat-generaal. - Pleitcr, H. Marcq. !let Burgerlijk Wetboek :
Overwegencle dat bet bestreden vonnis,
artikel 653 van het Burgerlijk W etboek ·
toepassencle, vermoeclt dat cle muur, cUe
tot scheicling client tusschen de gebouwen
cler partijen, gemeen is ;
.
1" KAMEn. - 21 Maart 1946.
Overwegencle clat het midclel onclerstelt
G:UJMEENHEID. - l\1UUR DIENENDE TOT clat het bij gezegcl artikel gevestigcl vermoeden niet van toepassing i~ wanneer,
SOHEIDING TUSSOHEN GEBOUWEN. VER}.-IOEten tijcle van het optrekken. van den
DEN VAN· GEMEENHEID. -'-- VOORWAARDEN.
munr. die cle twee erven scheidt. er
slechts aan een kant van clien muur geOpclat een tot sclwicl-ing t1tsschen gebo·nbouwen bestonden;
·wen cUe·nencle m·U.tt-1' Z01t worden verOverwegencle clat, noch de tekst. noch
moe!l aemeen te z·ijn, toonlt er n-iet
de geest der wet clergeUjke beperking
vere·ischt dnt, ten tijde vwn het opt'l"ekvoorziet;
ken vnn den muu·r, e-r lnngs beicle leanOverwegencle clat het clus cle eisrhers
ten vnn rlen m·n-n-r aebo-uwen bestonzijn cUe het bewijs moeten leveren van
rlen (1). (Burgerlijk W etboek, art. 653.)
den uitsluitenclen eigenclom in bunnen
boofcle van het deel van het metselwerk,
(1) Zie DE PAGE, Traite elementai•·e de d?·oit
begrepen tussehen cle snijlijnen van de
civil belge, b. V, nr 1213, biz. 1074, en de
beicle voorgevels en van den gemeenen
nota 3, alslllede de nota 3, biz. 1079.
puntgevel;

-115Overwegende dat het bestreden vonnis,
de elementen der zaak ontledende en, inzonderheicl het verSJ'ag van den tleskunclige De Lisle en het plan van den bouwkundige Vivronx, clie het lmis van eischers heeft gebouwd, souverein beslist
dat deze het bewijs dat op hen woog· niet
hebben gelevercl;
Overwegende dat het vonnis, door aldus
uitspraak te cloen, geen der in het midclel
aangecluide wetsbepalingen geschonden
heeft;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eischers tot de kosten
en tot de vergoecling van 150 frank jegens
verweersters.

/

pleging voor het leger) ; van artikel 1 van
de besluitwet van 15 :Mei 1940 betreffencle
lle schorsing, tijdens den duur van den
oorlog, van elke verjaring en vervallenYerklaring in burgerlijke zaken en handelszaken, van artikel 1 van het besluit
del. 4 October 1940 betreffende de sellarsing der termijnen in burgerlijke zaken en
handelszaken; van artikelen 2251, 2219,
2262, 2260, 2261, 2246, 682, 683 van het Burgerlijk Wetboek :
Overwegende dat nit de stukken der
rechtspleging blijkt dat eischers, bij exploot van H October 1942, verweerder hebben gedagvaard om v66r den vrederechter
te verscllijnen ten einde zich te hooren
Yerbod opleggen over hun erf te gaan om
21 Maart 1946. - te kamer. - Voo·rzitlle vruchten weg te halen van een aan gete!·, H. Soenens, eerste voorzitter. - Verzegden Yerweercler toebehoorend ingesloten
slag,qever, H. Vitry. GeMjkl·uhlenrle
erf; dat het dezen laatste, bij vonnis dd.
conclu.sie, H. Janssens cle Bisthoven, ad25 Juni 1943, toegelaten werd cloor alle
vocaat-generaal - P/.eiters, HH. Resteau rechtsri1iclde1en, ook door getuigen, te been Struye.
wijzen, cc dat, seclert meer clan dertig jaar,
de betwiste overgang, voor den verweerder of z'ijn rechts,;oorgangers, tot exploitutie van zijn ingesloten erf client J);
1° KAMER. - 21 Maart 1946.
0Yerwegem1e dat, de vrederechter tot
!Jet getuigenverhoor overgegaan zijnde, de
VERJ ARING. - BURGERLIJKE ZAKEN.
eischer namelijk in de volgencle WOOl'den
DERTIGJARIGE YERKRIJGENDE VEHJARING.
concludeenle : cc Daar de verjaring tijclen~
TERMIJN GEBR~CHT OP MEER DAN Y!JF JGN den oorlog geschorst wercl, was er in alle
DERTIG ,JAAR INGEVOLGE DE SCHORSINGEN VAN geval een verjaring nooclig van meer dan
DE YERJAIUNG UI'l'GEVAARDIGD NAAR AANLEI- Yijf en dertig jaar )) ;
DING VAN DEN STAAT VAN OOHLOG. - VONNIS
Overwegende dat het bestreden vonnis,
llAT BESLIST DAT DE LIGGING \'AN EEN OVER- die conclusies beantwoorclencle, verk.laart,
GANG VE.UJAAHD IS DOOR EEN GEBRUIK VAN TEN « dat er geen aanleicling bestond tot toeMINSTE VIJF E:'\ DlcRTIG .TAAR. - BESLISSING passing van de besluitc"n betreffende de
ONWETTELIJK.
schorsing· van alle verjaringen in burgerlijke :.~aken; dat, inderdaad, nit de getuiIs niet wettel.ijlc gemotiveercl het vonnis
genverhooren blijkt · dat verweerder en
clat besHst 1/.at cle ligging van een overzijn
rechtsvoorgangers den betwisten over{fang verjaanl is cloo·r een uebnl'ilc vwn
gang gedurende ten minste vijf en dertig
ten minste ,;ijj' en cle·rtig faar, ann wanjaar hebben gebrnikt )) ;
~ neer in zuke, inuevol.ge de scllorsing va:n
Overwegende dat artikel 1 van het kocle verjwringen 1titgevaanl-igcl naur £tanninklijk besluit van 16 Augustus 1914, in
leid·ing van 1len st1wt Vl~n oorlog, de ve!·werking getreden op 21 clerzelfcle maand,
jnring niet kon verlc!'e[!en worclen clan
na een. tennijn '&WI mecr 11n11 V'i:if en dag zijner bekendmaking in het Staatsbl£ul, alle verjaringen in burgerlijke zaaertig jn£~1'. (Koninltlijke besluiten van
ken heeft. geschorst tot op 1 October daar16 Augustus, 28 September en 26 October 1914, art. 1; besluitwet van 15 J\llei opvolgend zonder inbegrip van dien dag;
dat een tweecle koninklijk besluit van
1940, art. 1; besluit van cle secretarissen-generaal 1an 4 October 1940, art. 1.) 28 September van hetzelfde jaar die schorsing verlengd heeft tot op 1 November
1914; dat artikel 1 van het koninklijk
(ETABLISSEMENTS 'MICHEL, 'l'. BERNARD.)
besluit van 26 October 1914 alle verjaring
in burgerlijke zaken .geschorst heeft tijARREST.·
dens den dunr van clen oorlog, 't is te zegHE'l' HOF; - Gelet op het bestreden gen tot op 30 September 1919, datum
vonnis, op 10 September 194B gewezen door waarop het Belgisch leger op vreclesvoet
den Vrederechter van het kanton Etalle; wercl gebracht;
Dat uit al clie bepalingen samengenoOver ltet derde middel, schencling van
artikel 1 van het koninklijk besluit van men blijkt dat alle verjaring in burger26 October 1914 betreffende de verjarinlijke zaken geschorst werd van af 21 Augen, genomen krachtens artikel 1 van de gustus 1914 tot 30 September 1919;
wet del. 4 Augustus 1914, van m·tikelen 68 .
Overwegencle dat, krachtens artikelen 1
der Gronclwet en 58 van de wet del.
en 3, laatste alinea, van de besluitwet del.
15 Juni 1899 (Wetboek van strafrechts- 15 :Mei 1940 en 1 van het beslnit van de
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secretarissen-generaal cid. 4 October claaropvolgend - <lit laatste nietig verklaanl
cloch tijdelijk voor geldig gehouden (besluitwet van 1 Mei 1944, tot uitlegging van
artikel 5 van de wet van 10 Mei 1940; besluitwet van 5 Mei 1944, betreffende de
besluiten genomen en andere bestuurscla. den verricht, tijdens de vijandelijke bezetting, door de secretarissen-generaal,
artikel Hl dezelfde verjaringen geschorst werden van 16 Mei van hetzelfcle
jaar (datum van de bekendmaking in het
Staatsblnrl en van de inwerkingtreding
van voormelde besluitwet) tot 31 October;
Overwegende dat, rekening gehouden,
zoowel met deze twee schorsingen, als met
het feit clat de verjaring opnieuw geloopen
heeft tnsschen 30 September 1919 en
16 Mei 1940, claarna van 31 October 1940
tot 9 October 1942, datum van de oorspronkelijke r1agvnarc1il1g, men vaststelt
dat het vertrekpunt van een dertigjarige
verjaring had moeten opklimmen tot ee:q
datum die meer clan vijf en dertig jaar
clezen der voormelde dagvaarcling ·voorafgaat;
Dat daarnit volgt dat het bestreclen
vonnis, door te beslissen dat verweerder
de ligging van den betwisten overgang
verjaard had door een gebruik van ten
minste vijf en dertig jaar, de in het middel aangeduicle bepalingen geschonden
heeft;
Om die redenen, en zonder clat de andere redenen dienen onderzocht te worden, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt clat onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers van het
Vreclegerecht van het kanton Etalle en dat
melding er van zal gemaakt worden op
den lr>:tnt der vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten; 'verwijst de zaak nanr den Vrederechter Yan
het kanton Am·len.
21 Maart 1946. - 1° kamer. - Voorzitter en verslnggeve·r, H. Soenen~, eerste
voorzitter. GeH.ikln'irlenrle conclusie,
H. Janssens de Bisthoven, aclvocaat-generaal. - Pleiter, H. Veldekens.

1"
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VERHURING VAN WERK. - ARBEIDSOVEREENKOMST WEGENS SCHEEPSDIENST. NATUUR VAN DIT CONTRACT. - VOORWAARDEN TOT VERBREKING DOOR DEN KAPITEIN. ~
DR.AAGWIJDTE VAN DE GOEDKEURING DOOR DEN
W ATERSCHOUT OF DOOR DEN CONSUL. BEW!Jil VAN DIE GOEDKEUR'!NG.
De nrbeirlsovereenlcornst wegens scheepsrlienst is vanwe,qe rlen wetgever het
voo1·we-rzJ vwn een bezorgrlheifl voor het

openbaa-r belnnu, ve1·bonrlen nnn rle veiUg Twirl vrtn rle scheepvrta-rt. De verb1·eking er van clooT flen lcrtpitein 1.s nfhnnkelijk vwn het bew·ijs ·vrtn een ernstige
1·e£len, onclenv01'1len nwn rle beoonleeling
vnn den wate1·schont of va.n rlen cons1tl.
Hwn besliss'ing, die rle 1·echtscolleges
liinrlt, moet schriftelijlc worden vrtstgestelrl en er lcnn in twinc·itJe n·iet wo1·clen
rumgenornen clat, in ellre oncle1·stelling,
het geb·rek aan gesch1·even bewijs e1·
van, 1loo1· om het even welk bewijs kan
. ·worden rutngevnlrl. (Wet van 5 Juni

1928 houdende regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsclienst,
art. 93.)
(11. \'. (( MOTOIWISSCHERIJ, T. ALLAllY.)
ARREST.
HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 J uni 1942 gewezen door den
Werkrechtersraad van beroep te Brugge,
werkliedenkamer;
Over het middel, schending van artikelen 97 der Grondwet; 1, 2, _15, 89, 90, 92
en 93 der wet cld. 5 Juni 1928 houdende
regeling van <le arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst; 1319, 1320, 1322 van
het Burgerlijk Wetboek : 1 o doordat de
bestredene beslissing de conclusie van de
nanlegster in verbreking heeft verworpen,
- wanrin ze aanbood te bewijzen door
alle rechtsmiddelen dat ze machtiging
yan den waterschout had gekregen om
verweerder af te danken -, om reden dat
het bewijs van die machtiging slechts
door geschrift mocht gedaan worden;
2° doordat de bestreclene beslissing claarenboven beslist heeft clat verweerder recht
had op een schadevergoecling omdat hij
zonder opzeggingstermijn afgedankt was
geweest en dat de reden van de afdanking
niet op de monsterrol was vermeld geweest; clan wanneer : 1) het bewijs van
de goedkeuring- der afdanking verleencl
door den waterschout een eenvoudig feit
uitmaakt, dat kan bewezen worden door
alle rechtsmiddelen; dat, daarenboven,
van den waterschout en niet van de partijen afhangt de machtiging door geschrift te bewijzen, en, eindelijk, dat de
wet geenszlns zegt dat die machtiging
op straf van nietigheid door geschrift
moet gegeven worden ; 2) het a rtikel 93
de weigering van een vergoecling aan (len
wegens ernstige reclen afgedankten zeeman
niet doet afhangen van het feit dat de reden van afdanking op de monsterrol vermeld weze :
Overwegende da t uit de vasts telling en
van het bestreden arrest blijkt da t verweercler in verbreking, Allary, als tweecle
mekanieker aan boord van de visschersboot 0 297 in clienst genomen, op het einde
van zijn eerste reis, te Oostende, door de

~I

1::-_~---_

-

117

reederij van de naamlooze vennootschap
<< Motorvisscherij ll, eischeres in verbreking, wercl afgeclankt, wegens een beweercle
zwnre font, bestaancle in een gebrek aan
bezuiniging van . smeerolie in zijn clienst
van mekanieker; clat cleze beweercle reclen
van afclanking op de monsterrol niet wercl
vermelcl; dat niet blijkt clat de watersellout r1e afdanking zou goeclgekeurcl hebben; dat de naamlooze vennootschaD << Motorvisscherij ll het schriftelijk bewijs nm
dergelijke goeclkeuring niet overlegcle,
<loch vroeg om bij g·etuig·en te bewijzen
rlat ze gegeven wercl; _
Overwegencle clat het bestreclen arrest,
op groncl van cleze vaststellingen, beslist
flat, in de zaak, het aanbocl van bewijs
niet kan aangenomen worden, en omclat,
in principe, het bewijs van de goeclkeuring waarover het gaat slechts kan blijken nit een geschreven verklaring van de
bevoegde overheid (hier de waterschout.),
en, omclat het gebrek aan vermelding, op
lle monsterrol, van gezegcle red en tot afdanking alle verhoor van getuigen onnoollig maakt;
-Overwegende clat artikel 93 van de wet
<ld. 5 Juni 1928, houdencle regeling van
tle arbeillsovereenkomst wegens scheepsdienst, als volgt beschikt : « De kapitein
mag den zeeman slechts zoncler opzeggingstermijn afdanken of slechts eisehen
(]at hij onmicldellijk worcle ontscheept, zoo
dergelijke maatregel om ernstige reclen,
zooals de veiligheicl van het schip of de
gerustheicl van de bemanning, gerechtvaarcligd is, en na onderzoek door den water'sehout of den consul (in clen Franschen
tekst cler wet : « et apres autorisation
llu commissnire maritime on clu consul ll).
De reclen van de afdanking worclt op de
monsterrol vermelcl. In clit geval heeft de
zeeman geen recht tot schaclevergoecling
en kan van hem sehacleloosstelling gevorclercl worden zoo de reeder door de verbreking nacleel heeft geleclen )) ;
Overweg·encle clat de arbeiclsovereenkomst wegens scheepsclienst vanwege den
wetgever het voorwerp is van een bezorgclheicl voor het openbaar belang, verbonclen
aan de veiligheid van de scheepvaart, en
rlat de wet te clien titel, zoowel bij het
sluiten (artikel 22 der wet), als bij bet
verbreken (artikel 93) van clergelijke arbeiclsovereenkomst haar gezag. oplegt;
Overwegencle clat, oncler clat oogpunt,
blijkt clat artikel 93 van de wet del.
28 .Tuni 1928, in geval van verbreking van
cle arbeiclsovereenkomst wegens scheepsdienst door den kapitein, deze mogelijkheid van verbreking heeft willen afhankelijk stellen van bet bewijs van een ernstige reden, onclerworpen aan de beoordeeling van cle bevoegde overheicl : watersellout of consul, wier beslissing, op cla t
vunt de rechtscolleges eventneel zal binden;

Overwegende dat, in princive, dergelijke beslissing niet als vaststaand en regelmatig kan beschouwcl worden tenzij
op zicht van een geschreven stuk toelatende bet bestaan en de gelcligheid er van
te erkennen;
Overwegende clat, in die gevallen, de
waterschout of cle consul, geroepen om
uitspraak te cloen, niet kunnen beschouwd
worclen als clerden, van wie het noch toegelaten noch mogelijk is een geschreven
bewijs van hun beslissing te eischen; dat,
inclerclaad, die ambtenaren optreden ten
titel van zeepolitie, en, als clusclanig, belast met een openbare zencling van welker
vervulling zij desgevallend kunnen verplicht zijn rekeuschap te geven;
Overwegende dat, zoo men moest aannemen clat er gevallen kunnen gevonden
worclen waarin, om bijzonclere reclenen,
bet niet mogelijk is het geschreven bewijs
te leveren van het gedaan onclerzoek
(Fransche tekst der wet : << autorisation ll), zulks in de zaak het geval niet is,
en clat in principe en a pri.o1·1. niet kan
aangenomen worden, dat, zooals de voorziening het beweert, in alle onclerstelling,
het gebrek aan geschreven bewijs van het
ambtelijk onderzoek (Fransche tekst der
wet : « autorisafion )) ), door om 't even
welk bewijs kan aangevulcl worden;
Dat claaruit volgt clat het micldel niet
gegrond is ; ·
Om die reclen, verwerpt de voorziening ;
veroordeelt eischeres tot de kosten, alsook tot de vergoecling van 150 frank jegens den verweercler.
21 Maart 1946. -

1e kamer. -

Voorzit-

tm·, H. Soenens, eerste voorzitter. - Verslaggever, H. Bail. Anrlerslu.irlenrle
concl·usie, H. Oolarcl, aclvocaat-generaal.

- Ple·ite-rs, HH. Resteau en Van Levnseele.
·
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BESOHERMING VAN DE MAATSOHAPPIJ TEGEN ABNORMALEN
(WET '.rOT). - VOOR ABNORMAAL ERKENDE DADER VAN EEN FElT DAT ALS MISDAAD
OF WANBEDRr.JF WORDT OMSCHREVEN. - INTERNEERING.- NATUUR VAN DIEN MAATREGEL
GESTEUND OP DEN GEESTESTOESTAND VAN DEN
BEKLAAGDE. - 0NVERSCHILLIGHEID VAN DEN
ONWEERSTAANBAREN DRANG WAARONDEll DE
BEKLAAGDE ZOU HEilllEN GEHANDELD.
2° HOOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
EENPARIGHEID VAN STEMMEN VEREISCHT TOT
WI,JZIGING VAN EE!! VONNIS VAN YRIJSPRAAK.
- WET YAN 4 SEPTEMBER 1891, ARTIKEL 2.
- NIET TOEPASSELI.TK OP DE ARRESTEN VAN
HET MILITAIR GERECHTSHOF.
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN.
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- INTERNEE-

1°
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JUNG VAN EEN ABNORNIALE. VASTSTELLING
!JaT DE BEKLAAGDE EEN SOCIAAL GEVAAR L'I'l'MAAKT -EN DAT ZIJN ~'AMILIEMIDDEN GEEN VOLDOENDE WAARBORGEN BIEDT. VOLDOENDE
MOI'IVEERING BI,J ONTSTENTENIS VAN CO"'CLL'SJES OVER DE NOODZAKELI,JKHEID VAN DE IN-

1930; h-ij mnr; c1· van nfw·ijken zonder
de ·rerlcn h-iervnn te moeten r;even (3).
(HARMEL, T. ED~WND EN ANDIWE:'i.)
ARHEST.

T~RNEERING.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 Jannari 194(1 ge)vezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Lnik;
I. Voor zoover de voorziening gericht i~
1° De ·wet tot beschel"'nhi{J van cle manttegen de op de pnblieke vordering gewezen
schnpp'ij "Uan 9 April 1930 is toepassebeslissing :
·
Uj k op eU·en belclcwafle, zoncle1· ou dc·rOver het eerste micldel, schending- van
sche-icl, die een dnad heeft beaann ~vellce
arttkel 71 van het Strafwetboek en van
als misclrtad of wanberlJ'ijf wonlt omde wet van 9 April 1930 tot bescherming
schreven en rUe wonlt c1·lcend, op . het
der maatschappij tegen de -abnormalen eli
oor!Cnbl-ik flat h-ij aevonnist wonlt, in
de gewoonte-misclacligers, cloordat liet bestant van lcrankz·inn-ighe·id of ·in een
streclen arrest deze laatste wet op den
strutt ·van err1e aeestesstoon~·is of vrm
aanlegger onwettelijk heeft toegepast :
[JCestesz~oaJ,,he-id te z·ijn wartnloor h'i:i
Overwegende dat aanlegger in betichOIIIJelc~vrwm wordt zi,in dnrlen te beheertiug werd gesteld omdat hij, te Sainteschen. Eens rlic toestnnrl vnstaesteld, is
cle een·iue vraa.(!' welke clc reohte1· 1W(! op ' Cecile en te Am·len, op 1 Jnni 1944.
wetens, cloor aangifte van een werkelijk
te loss en heej't rle.e·e of er rtl clan 11.iet,
of denkbeeldig feit, eeuigen persoon aan
uelet op_ den {!eestestoestrwd vam de'l/
opsporingen,
vervolgingen of gestrenghebeklaa[!rle, awnleidina bestant zijn vnteJ·cleu vanwege den vijand heef.t blootgeneerin(! te bevelen; nuw.t-reuel rlie geen
stelcl, in de zaak den Heer Noel, onclerstmf is doch teael-ijlc een mnatmael vam
wijzer te Sainte-Cecile, met de omstanmrwtsclwppel-ijlrc veiliuhe-irl en va·n
cligheid dat, ingevolge de ondergane hechmenschlievenrlheid. Het is dnn ook ontenis of bellandeling, de aangifte, en zonverschi7Uu rlnt rle belclaaarle nl dnn niet
der tnsschenkomst van een nienwe aanlieeft uelwndelrl onrler de·1~ drrt~~[! vnn
gifte, tot gevolg heeft gehad, hetzij den
een onweersta.nn•bwrcn rlwwng (1). (Wetdoocl, hetzij een ongeneesbaar blijkenclP
boek van strafrecht, art. 71.)
ziekte, hetzij een blijvende onbekwaam2° Jlrt-ikel 2 vnn de ·wet vwn 4 Ap-ril 1891,
heicl tot persoonlijken arbeicl, hetzij het
nnnr l-!1irl wnnrvnn, i·url·ien er een vonnfs
verlies van het volstrekt gebrnik van een
vwn vrijspma.Tc ~venl ve'l'leenrl, het hot
orgaan, hetzij een erge verminking (artiva.n IJe·roep rl-it ·vonn·ls slechts w·ljz-i,qe11
kel 1211Jis van het Strafwetboek; beslnitkrtn met eenpa r i,rt he-irl va·n stemmen vnn
wet van 17 December 1942) ;
zijn lerleu, ·is niet toetJnssel-i.ilc 011 liet
Overwegencle clat, nit de vaststellingen
militwir [/erechtshof (2).
van het bestreden arrest en nit cleze van
3° Bij ont8tenten:is va.n conclns·ies om te
het beroepen vonnis, waarheen het arrest
rloen besl-issen rlat rle beklanarle in zijn
verwijst, blijkt : eenerzijds, dat de ten
fnmil-iemirlrlen zo·n wonlen aelnten, is
laste gelegcle aangifte van nanlegger wenl
wetteli.,i lc amno't'i..veenl het rw-rest rla.t, 7!-i:i
afgedwongen door bedreigingen clie, wetoezmssin.rt 1'wn rle ·wet tot beschennin [I
gens zijn geestestoestancl, voor hem een
van rlc mrw.tschnppi,i rlrl. 9 Ap·ril 1930,
onweerstaanbaren dwang hebben uitgerle ·lnternee·rin[J beveelt vrtn den bemaakt; en, anderszijcls, dat aanlegger in
kla.nude, e·r op w·l;izenrle, ee·Jwrz·ijrls, rla.t
een erge en blijvende geesteszwaklleicl
rleze het onbe-w11.st instrnmf.m.t van de
verkeert waarcloor hij onbekwaain wordt
z-wnrwste -wnnrladen z·ijn knn en, alnlerde jniste draagwijclte te meten van zijn
zijrls, rlat zijn frtm-ll·iemiclrlen aeen volwoorden en aan een op hem nitgeoefende
rloenrle 1NW1'boraen biedt.
drnkking weerstand te bieden ;
Overwegende dat aanlegger nit die sou4° De 1·eclt ter ·is n·iet aebonrlen rloor rle
meenina van rlen rleslmnrliae betrettenrle
vereine vaststellingen afleiclt dat hij noodrle noorlznkeli.;i khe·irl van rle -intenwezakelijk moest genieten van den groml
1'in(! voorzien rloor rle wet tot besclwrvan rechtvaarcliging voorzien bij artimi:np ·rnn rle maatscl1.npz;i:i rld. 9 AtJ·ril
kel 71 van het Strafwetboek, lnidens welk
er geen misclrijf is wanneer de besclmldigde of beklaagde gedwongen werd door
,(1) Zie verbr., 26 Februari 1934 (Bull. en
een macht waaraan hij niet heeft kunnen
4°

BEWIJS. -

S'l'RAFZAKEN. DESKUNDIRECHTER NIET GEBO~DEN
DOOR DE BEOORDEELING VAN DEN DESKUNDIGE.

GENONDERZOEK.

PASIC.,

-

1934, I, 1-80).

(2) Vaste rechtspraak. Zie o.m. verbr., 22 Januari 1945 (A1'1'. Ye>·b,·., 1945, blz. 85; Bull.

en PASIC., 1945, I, 94).

(3) Zie verbr., 12
1934, I, 217).

PAsrc.,

Maart 1934

(Bull.

en
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weerstaan; dat die be paling- algemeen is
en geen uitzondering lijclt; dat, bijgevolg,
llet arrest, na, zooals het wettelijk deed,
aanlegger van cle vervolgingen te hebben
ontslag·en, het hierboven vermeld artikel
en de V.•et van 9 April 1930, in de zaak niet
van toepassing, lleeft geschonden door de
intei·neering te bevelen van den beklaagde
in een staatsg-esticht;
Overwegende dat die interpretatie teg-ensproken wordt door den tekst en den
geest van de wet van 9 April 1930 en de
algemeene en volstrekte draagwijdte miskent welke de wetgever er aan willen geven heeft; dat clie wet toegepast wordt op
elken beklaag-de, zoilder onderscheid,. die,
een claad begaan hebbende als misdaad of
wanbedrijf omschreven, op het oogenblik
waarop hij gevonnist worclt erkencl worrlt
in staat van krankzinnigheid of in een
staat van erge geestestoornis of van geesteszwakheid te zijn waardoor hij onbekwaam wcirdt zijn daden te beheerscht'n;
dat eens die toestand vastg-esteld en het
feit bewezen verklaard, het den rechter
niet meer behoort de omstandigheclen na
te gaan waarin clat als misclaad of wanbedrijf omschrevt'n feit gepleegd werd, noch
gezegde omstancligheden te beoordeelen;
dat de eenige vraag, welke hij rwg op te
lassen heeft, deze is of er al dan niet a?.nleiding toe bestaat de interneering te bevelen van den op strafgebiecl onverantwoordelijken clader; dat die interneering
geen straf is, maar, tegelijk een maatregel van maatschappelijke veilig-heid en
van meuschlievendheid clie tot doel heeft
clen krankzinnig-e of den abnormale buiten
staat te stellen te schaden en hem, tevens,
in zijn eig-en belang, aan een genezeml
wetenschappelijk georganiseerd rt'gime te
onderwerpen; Clat de rechter dus, om het
bevel tot die interneering te geven of het
te weigeren, hoofdzakelijk den g-eestt'stoe:;tand van d~n beklaagde moet op het oog
houclen; clat het van clan af gansch onverschillig wordt dat de beklangcle nl dan niet
onder den clrang van een onwcerstaanl1aren clwang zou gehancleld hebben; dat
artikel 71 van het Strafwethoek in clergelijke g-evallen bijgevolg niet van toepassing is;
vVa:u•uit volg-t clat liet mic1c1el in rechte
mist;
Over het tweede miclclel, schending van
nrtikel 2 van de wet van 4 September
1891, doordat het bestreclen arrt'st den toestand van den aanlegg-er verzwaarcl heeft
zonder vaststelling- flat clie beslissing- met
eenparig·heid van stemmen zou genomen
zijn :
Overwegende flat artikel 2 van de wet
del. 4 September 1891 slechts van toepassing- is op de arresten van het hof van
beroep waarbij zekere door cle rechtbmik€m van eersten aanleg in strafzaken uitgesproken beslissingen gewijzigd worden:

dat alzoo clit artikel zonder verband is
met cle door het militair gerechtshof gewezen beslissingen ;
Dat het micldel in recllte niet opgaat;
Over llet derde micldel, schending van
nrtikel 97 cler Grondwet doordat het bestreclen arrest beslist dat aanlegger gedurencle vijftien jaar in een staatsinrichting
zal geplantst worden. zonder clie beslissing
voldoencle te motiveeren :
Ov<~rweg·encle clnt llet middel feitelijken
gronclslag mist ;
Dat, inclerclaacl, na te hehben vastgesteld clat de aanlegger bet feit heeft beg·uan waarop in cle betichting worclt gewezen, terecht te -hebben gezegd dat cUt
feit strafbaar is met de doodstraf, en te
hebben gewezen llierop dat de beklaagcle
zich in een staat van geesteszwaklleicl bevinclt clie erg en bestenclig is, het arrest
den facultatiev:en interneering·smaatregel,
welke bt>1 jegens heni beveelt, motiveert,
door te verklaren, eenerzijds, dat clergelijke persoon, clie llet onbewust instrumc~nt van cle zwaarste wnndaclen lmn zijn,
niet zonder gevaar voor de openbare vei1igheic1 in de maatscllappij kan g-elaten
worden en, anderzijds, dat niet blijkt clat
cle beklaagde in zijn familiemidtlen vo1<loenc1e den verstancligen invloecl zou kunnen genieten clien hij noodig heeft, dod1
clat llij zulks zal vinclen in het claartoe bestemcl gesticht waar hij zal geinterneerd
worden;
'
Overwegencle ·dat, bij ontstentenis van
conclusies om te cloen beslissen clat - in
geval er moest geoorcleeld worden dat de
wet van 9 April 1930 in de zaak van toepassing· is - cle aanlegger clan tach in zijn
familiemidden zou gelaten worden, het arrest cle interneering welke llet beveelt niet
verder moest motiveeren dan het heeft
gedaan; clat, in de onderstelling dat cle
deskundige van meening zou geweest zijn
dat die interneering niet nooclig was, de
recllter clan nog· door die beoorcleeling niet
g-ebonden was en er van mocht afwijken
zonder nooclzakelijk de reclen hiervan te
moeten geven ;
Overwegemle cla t de substantieele of
op straf van nietiglleid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en clat de
beslissing wettelijk is ;
II. Voor zoover 'de voorziening gericht
is tegen de 011 de burgerlijke vorderingen
gewezen beslissing :
Overweg-encle dat cle aunlegg-er betreffende die beslissing· g-een bijzonder middel
inroept; clat het llof er van ambtswege
geen opwerpt.;
Om clie reclenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt den aanlegger tot de
kosten.
25 ·Maart 1946. -

2e kamer. -

ter, H. Fauquel, voorzitter. -

Voon:itVfwslag-

-
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uever, H. Wouters. - GeUjlcln·idende conclu.si.e. H. Colard, advocaat-generaal.

2"

clerhoufl vctn bijzit in cle echteUjke
woonst, de dntngw·ijclte vctn de lclncht
betwistte annvoercle clnt de klctagster
den we11.;ch had ~titgedi'·ttlct cle ve·rvolu·inuen te stttiten en vroeu ze te doen oncle1·Jwo1·en, zich ve1·genoegt te verlclft1·en
dat fle echtgenoote rertelmcttiu lclacht
heett in.qefliend en da.t de belclftctgcle niet
doet blijlcen vctn den a[stctncl van die
lclacht. (Grondwet, art. 97.)

25 Maart 1946.

KAMER. -

VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. - BESCHERMING VAN DE MAATSCHAP!'IJ. - ARREST DAT DE INOBSERVATIESTELLING WEIGERT. - VOORZIENING DOOR DEN
BEKLAAGDE VOOR HE'l' EINDVONNIS.
0NONTVANKELI.JKHEID.
ls n-iet ontvctnlceUjlc de voorzieninu dom·
den belclctctgde, ingefl'iend .v661' het eindvonn•is, teuen een nrrest dat weigert
z·ijn inolJse·rvcttiestelUnu te bevelen (l).

(Wetboek van strafvorclering, art. 416.)
(WEBER.)
ARREST.
HET HOI<'; - Gelet op de bestreden
beslissing, door bet Militair Gerechtshof te
Brussel op 18 Januari 1946 gewezen, zeggende clat cle inobservatiestelling van den
aanlegger in een psychiatrische afdeeling
van een strafinstelling niet client bevolen;
Overwegende clat cleze, niet over de bevoegclheid gewezen beslissing, een beslissing van onderzoek is welke v66r het eindarrest voor geen voorziening in verbreking vatbaar is (Wetboek van strafvordering, artikel 416) .;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt den aanlegger tot de
kosten.
25 Maart 1946. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Fauqnel, voorzitter. - Verslctggever, H. ·wouters. - GeUjlclu·idenfle conal1f.sie, H. Colard, advocaat-generaal.

2"

KAMER. - -

25 Maart 1946.

REDENIDN VAN DID VONNISSEN E;N AHRESTEN. - STHAFZAKEN. - ONDERHOUD
VAN BI.JZI'l' IN DE ECHTELI.JKE WOONS'l'. CONCLUSIES VAN DEN BEKLAAGDE WAARBIJ DE
DRAAGWI.JDTE \'AN DE KLACH'l' WORDT BETWIST
EN WORDT AANGEI'OERD DAT DE KLAAGS'l'ER
DEN "'ENSOR HEEF'l' UITGEDRUR'l' DE YERVOL-

GINGEN 'l'E STVITEN. - YHAAG TOT ONDERHOOR
YAN DE KLAAGSTER. ARREST DAT DIE
VR.AAG VER\VERPT, ENKEL VAS'l'STELLENDE DE

REGELMATIGHEID VAN DE KLACHT EN DE AFWEZIGHEID VAN Al'STAND DERZELFDE. - ARREST
NIET V{E'l'TELIJK GEAfOTIVEERD.

Is niet wettel1jlc uemot-ivee1Yl het ctrrest
dctt, om de conal·usies te bectntwoonlen
WftWrb·ij een persoon, venlctcht vctn on(1) V aste rechtspraak. Zie o.m. verbr ., 8 J anuari 1945 (A'I'I'. Verb1·., 1945, biz. 76; Bull.
en PASIC., 1D45, I, 80).

(GERREBOS.)
ARREST.
HE'l' BOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 19 November 1945 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eenig midclel, schencling van
artikel 97 der Grondwet doorclat het bestreden arrest de concl usies van den. aanlegger niet beantwoordt en, bijgevolg, niet
voldoende gemotiveerd is ;
·
Overwegende dat cle aanlegger, vervolgd
wegens onclerhoucl van bijzit, v66r het hof
van beroep conclusies heeft genomen om
het verhoor van zijn klagende echtgenoote te doen bevelen; dat clit verzoek gesteund is hierop clat « cle beklaagde
staancle lloudt dat de ldacht van zijn echtgenoote niet van deze uitgaat, met clien
verstancle dat zij geen veroordeeling vervolgt; dat llij clie overtuiging vindt in een
lmart van den clerden persoon, die in naam
van cle klaagster, den wensch uitclrukt
dat de rechtspleging geen gevolg zou
hebben ll;
Overw~gencle uat het bestreden arrest,
om die conclusies te verwerpen, er op antwoordt dat « de echtgenoote van den beklaagde tegen haar man regelmatig klacht
heeft ingediend en clat de beklaagde van
geen affltand van haar klacht vanwege
zijn echtgenoote cloet blijken ll;
Overwegencle cla t clie redenen de door
den beklaagcle tot verweer aangevoerde
middelerr niet beantwoorclen vennits cle
conclusies van laatstgenoemde, door bet
verhoor van zijn echtgenoote precies wilclen bewijzen, eenerzijds, dat cle klacht
niet regelmatig was en, anderzijcls, dat
klaagster den weni)ch hacl nitgeclrukt cle
ingestelde vervolgingen te stuiten;
Dat het arrest clus niet gemotiveerd is
ten genoege van artikel 97 der Grondwet.
Om die reel en en, ver breekt ~et bestreden
arrest ; beveelt da t onderha v1g arre~t zal
overgeschreven worden op de registers
van het Hof van beroep te Brussel en dat
' meltling er van zal gemankt worden op
den kant van het vernietigd arrest; laat
de kosten ten laste van den Staat; verwijst tle zaak naar het Hof van ber?eP te
Luik.
25 Maart 1946. - 2" kamer. - Yoorzitte1·, B. Fauquel, voorzitter. - Yerslart{fever, H. cle Cocqueau des Mottes. --

I
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Gelijklwitlende conclusie, H. Colard, ad-

voc.aat-generaal.
~e KAMER. -

MIDDELEN

25 Maart 1946. - 2e kamer. - Voo1·zitter, H. Fauquel, voorzitter. - Verslag
.!Jever, H. Wouters. - Gelijlcltticlencle conclus·ie. H. Colarcl, advocaat-generaal.

25 Maart 1946.

TOT

VERBREKING.

S'l'llAFZAKEN. 1\iiDDELEN GESTEUND OP VOOR
DEN KRIJGSRAAD BEGANE ONWETTELIJKHEDEN
DIE VREEMD ZIJN AAN DE BEVOEGDHEID EN
VOOR HET 1\IILITAIR GEREOHTSHOF NIET WERDEN INGEROEPEN. ARREST GESTEUND OP
HET 0:-/DERZOEK TER ZITTING. J\IIIDDELEN
:-!lET , ONTVANKELI.JK.

il,ijn n·iet ontvanlceUjk de middelen ge.stemul op v66·r den lcrij gs1·aad begane
ouwetteUjlcheden die v1·eerrid zijn aan
de oevoegdheid, niet W(31'den ingeroepen
v66J' het milUwir ge1·echtshot en tloor
hetzeltde niet werclen overqenomen daar
het ct·rrest gestettnd is op Act ter zitt-ing
rJedwne onderzoelc (1). (Wet van 29 April

. le
1°

ARREST.

HE'J' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 Maart 1946 door het Militair
Gereclltshof te Luik gewezen;
I. Voor zoover de voorzieningen gericht
zijn tegen de op de publieke vordering
gewezen beslissing :
Overwegende dat de door den aanlegger
IJemaire, Raoul, ingeroepen middelen uitsluitend steunen op in eersten aanleg vermeenc1 begane onwettelijkheden die, v66r
den rechter in llooger beroep niet werden
opgeworpen en vreemd zijn aan de bevoegdlleid, en clie het arrest, gesteund op
llet . onderzoek ter zitting gedaan, niet
lleeft overgenomen;
'
Dat die midclelen, bijgevolg, onontvankelijk zijn (wet van 29 April 1806, al't. 2) ;
En overwegende, voor 't overige, · dat de
substantieele of op straf van nietigheid
voorgescllreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
II. Yoor zoover de voorzieningen gericht
zijn tegen de op de burgerlijke vorderingen gewezen beslissing :
Overwegende dat de aanleggers tot staYing van lmnne voorzieningen geen enkel middel inroepen en dat het hof er
van ambstwege geen opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de aanleggers tot de
kosten.
(1) Zie verbr., 16 October· 1944 (A1·r. Ve,·b,·.,
1945, blz. 12; Bull. en PASIC., 1945, I, 13 en
de nota).

28 Maart 1946.

FRANSCHE 'J'AAL- NEDERLANDSCI-IE TAAL (GEBRUIK VAN DE). REOHTSPLEGING VOOR HET HOF VAN VERBilEKING. - TAAL WAARIN DE BESTREDEN BESLISSING IS OPGEMAAK'l'.

2°

FRANSCHE TAAL - NEDERLANDSCI-IE TAAL (GEBRUIK VAN DE). VOORZIENING IN VERBREKING. 0PS'rEL. .
ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN VERBREKING, BENOEMD VOOR 1 JANUAUI 1934. VERMOGEN
OM DE 'l'AAL DIE HIJ VERKIEST 'J'E GEBRUIKEN
TOT 15 SEPTEMBER 1945.

3°

1806, art. 2.)
(PIRMOLIN EN ANDEREN, '1'. BEHEER
VAN l'INANOIEN, WEDL'WE HORRENT EN ANDEREN.)

KAMER. -

FRANSCHE TAAL- NEDERLANDSCI-IE 'l'AAL (GEBRUIK VAN DE).-

REOH'l'SPLEGING V66R HET HOF VAN VERBilEKING. BESTHEDEN .BESLISSING OPGEMAAKT
IN HET NEDERLANDSOH. VOORZIENING, GELDIG OPGEMAAKT IN HE'l' FHANSOH, DOOR EEN
,ADVOCAA'l' BIJ HET HOF VAN VERBREKING. GEBR1UIK VAN HET NEDERLANDSOH VERPLIOHTEND IN DE REOHTSPLEGING.

4°

FRANSCHE TAAL -NEDERLANDSCI-IE TAAL (GEBRUIK VAN DE).RECHTSPLEGING V66R HET HOF VAN VERBilEKING. BESTREDEN BESLISSING OPGEMAAK'r
IN HET NEDERLANDSOH. BETEEKENING VAN
DE VOORZIENING IN HET FHANSOH MET EEN
VERTALING IN HET NEDEULANDSOH.'- 0NWETTELI.JKHEID.

1° T'6•lr het hot van ·ve1·breldn[J wonlt cle
1'cchtsplerting gevoe1·cl in cle tanl waa1"in
cle bestreclen beslissing we1·a gesteld (2).

(Wet van 15 Juni 1935, art. 27.)
2° Tot 15 Septembe1· 1945 lconclen de aclvocaten bij het hot van verb1'eking, clie
v66r 1 Jnmta-ri 1984 werden benoemcl, cle
tnal 1wz·iuen (lie zi.i verkozen voo1· het
opmnlcen van het verzoeksch·r·itt tot inle·iclin[J vcm cle voorz'ien.ing, nlsmede voo1·
het; opstellen cle1' memo1·ies (2). (Wet

van 15 Juni 1935, art. 65.)
3° TVnnnem·, voo1· het opmalcen van de
voomien.ing tegen een in II et N eclc1'lanclsch ueste_lcle besliss-ing, de ndvocna.t
gelcUg gebntilc mnalct van het Jhansch,
is het rJebntilc vcm het N ecle'l'lanclsch
n·iettemin ve1·plichtend in cle 1·echtsplegvng 'v66r het hot vant ve1'b1'elcing (2).
4° Wa.nnee1· cle bestreclen besUss·ing in het
Neclerlctndsch we1'cl gestelcl, moet de beteelcening van cle voorzien·ing geschieden
(2) Verbr., 10 Maart 1938 (An·. Ve1·M., 1938,

blz. 46; Bull. en PAsrc., 1938, I, 84).

--,.-- 122 in !lie taal; dit wettelijk vvorsclwift
wonlt geschonclen wnnneer, b-i,i een in
het P'ntnsch opgemankte nlcte vnn beteekening, eenvouclig een ve·rtaUng van
het verzoelcschrift wenl gevoegcl met
den tUel « TTertaUng-belcenclmnlcing vwn
voo·rz-ieni·ng in verbrek-ing ll, clnt doo·r
den deu·rwcwraer « TToo·r gel'ijkvo1·m'ige
ve1'tnling n wenl geteelcencl (1).
(BELGISCHE STAA'l', 'l'. N. V. << VERZEKERINGSMAA'l'SCHAPPIJ YAN DEN BELGISCHEN BOERENBOND ll.)
ARREST.

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis van de Hechtbank van eersten amileg te Antwerpen del. 30 October 1941;
Over den gtond van niet-ontvankelijkheicl van cle voorziening, getrokken uit de
nietigheid der beteekening :
Overwegende dat de zaak ingestelll
werd v66r de Rechtbank van eersten aanleg te Antwerpen, op 9 Mei 1941, en clat
het bestreclen vonnis in het Nederlandscll
is gesteld ;
'
Dat dienvolgens, naar lui<l van artikel 27 der wet van 15 Juni 1935, betreffende bet gebruik der talen in gerechtszaken; de recbtspleging v66r bet hof van
verbreking in cle Nederlandsche taal moet
gevoerd wm'den ;
Overwegencle dat, gebruik makende van
het vermogen hem toegekend bij artikel 65
derzelfcle wet, de advocaat bij het hof van
verbreking van den eischer het verzoekschrift tot iuleiding van de voorziening in
het Franscll heeft ovgemaakt ;
Dat, niettemin, de rechtspleging v66r
het hof in 't Nederlanclsch moest gevoercl
worden·
Over;•egencle dat het verzoekschrift tot
voorziening aan verweerster beteekend
werd in de Fransche taal, doch dat, bij
-het Fransch exploot van beteekening, gevoegd werclen een vertaling van het verzoekschrift, alsook een stuk betiteld « V ertaling-bekemlmaking van voorziening in
verbreking ll, lletwelk de deurwaarder
heeft geteekencl « Voor gelijkvormige vertaling ll ; ,
Overwegeucle · dat clit laatste stuk
slechts een vertaling uitmaakt, en er uit
niet blijkt dat de denrwaarder een speciaal en oorspronkelijk exploot aan verweerster zou « beteekend ll hebben in de
Nederlanc1sclle taal; dat dusdanig exploot
niet kan vervangen worden door een -enkele vertaling van den inhond van een
nietig en vrucllteloos exploot van beteekening, in het Fransch gesteld;
Overwegende dat het stuk waarvan
kwestie dus aan de voorwaarden niet beantwoorclt, vereischt bij artikel 8, alinea 2,
(1) Verbr., 10 Maart 1938 (A 1'1'. T' erb•·., 1938,
biz. 46; Bull. en PASIC., 1938, I, 84).

der wet van 25 Febrnari 1925, voor de beteekening van llet verzoe'kschrift tot verbreking, en die dezelfde zijn als cleze
voor de exploten van clagvaarcling voorgeschreven ;
Dat artikel 27 der wet van 15 Juni 1935
niet nageleefd is geworden, en clat de
voorziening dus niet ontvankelijk is ;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eischer tot de kosten en
tot de vergoeding van 150 frank jegens de
verweerster.
28 Maart 1!l4G. - 1e kamer. - Foorzittm', H. Soenen8, eerste voorzitter. - TTe-rNlngpwver, II. Wouters. - Gelijkl'll'idencle
oonol·usie, H. Colarcl, advocaat-generaal.
- Ple·iters; HH, Resteau en della Faille

d'Huysse.

1e

KAMEIL ~

j)HDDELEN

'l'O'.r

28 Maart 1946.
VERBREKING.

BURGERLIJKE ZAKEN. BESLISSEND Gl~
DEELTE VAN EEN YONNIS DAT GERECH'fVAARDIGD
BLIJB'T DOOR EEN REDEN WAARTEGEN GEEN ENKEL MIDDEL WORDT AANGEVOERD. ANDERE
1IIDIJELEN ZONDER BELANG.

Wnnnecr, in bu,-merlijlce zctlcen, het lleslissenrl .Qo(leelte vnn het best1·eclen vonnis
gereohtvnanligd bl-ijft floor een 1·eclen
'U)(Utrte,qen geen enlcel rniclclel wonlt CUt'/1.Qevoenl, zijn cle nncle·re rnicldeleu vwn
llelctng ontbloot.
(BELLEMANS, T. PARIDAENS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 12 Januari 1944 gewezen door cle
Rechtbank van eersten aanleg te Brussel,
zetelende in graacl van hooger beroep ;
Over bet eerste middel, schending van
artikelen 1353, 1341, 1715 van het Burgerlijk Wetboek en 97 cler Grondwet;
Over het tweecle middel, schencling van
artikelen 1119, 1120, 1121, 1315 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 der Gronclwet;
Over het clerde miclclel, schending van
artikelen 1134, 1315, 1322, 1775, 1776 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 der Grandwet·
o{,er de middelen samen :
Overwegencle clat uit cle rechtspleging
blijkt dat de in tusscllenkomst opgeroepene, Pappart, eigenaar van de betwiste
gronden, deze in huur lweft gegeven aan
verweerder Paridaens, met recht tot
voortverhuring; dat in 1929 aanlegger
Bellemans de exploitatie !weft overgenomen van cle gronden welke hij beweert in
lmur te hebben gekregen, niet van den
!murder Paridaens, doch rechtstreeks vmi
den eigenaar Pappart; dat hij, bijgevolg,

_:_ 123 - geweigerd heeft zich bij de door Paridaens, hem voor 15 October beteekende
opzegging neer .te leggen; dat de eerste
rechter, op de vonlering van Paridaens,
en op de vordering tot tusschenkomst van
dezen tegen Pappart, cle aanspraken van
Bellemans lleeft verworpen, de betwiste
O]J'Zegging geldig heeft verklaard, en de
uitzetting van den aanlegger in verbreking heeft bevolen :
Overwegende dat het bestreden vonnis
cleze beslissing heeft bekrachtigd, niet aileen om de reclenen van den eetsten rechter, cloch om een eigen reden hieruit afgeleid clat « bij gebrek aan door Bellemans
bewezen lmurcontract ten laste van Pappart, of zooal;; beweerd, ten laste van
Pnriclaens voor 15 October 1942, de ingebruilmeming door Bellemans, - dit overigens zonder toelating van de anderen, geen stilz)Vijgencle wederinhuring heeft
kunnen doen ontstaan '' ;
Overwegende clat de recllter in hooger
beroep de ingebruikneming van Bellemans
<Jus als zonder titel noch recht beschouwt,
en clit omdat deze laatste, eenerzijds, het
bestaan niet bewijst van een tusschen hem
en Pappart gesloten huurcontract, en anderzijds, alle contract ontkent waarbij
Paridaens jegens hem zou gebonclen zijn;
Overwegende dat clie reden door geen
enkel cler miclclelen bestreden wordt en
clat fleze, bijgevolg, van belang ontbloot
zijn;
Om deze redenen, verwerpt de voorzieniitg; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en tot een vergoecling van 150 fr.ank jegens verweerder.
28 Maart 1946. - 1" kamer. - Vom·zUte1·, H. Soenens, eerste voorzitter. - Ve1'slnggever, H. Fauquel. - GeUjlcluiclencle
oonclusie, H. Colard, advocaat-generaal.
- PleUe·rs, HH. Struye en Simont.
·

2e

KAiVIER. -

I April 1946,

G EMEENTE'l'AXTIJS, -

vVEGENISTAXE.
BELASTING El~- GEEN VERGELDINGSTAXE.

Is ueen taxe die het kwrakte1· !weft van
een verrtelfling of van een tentgbetaling,
maar een belasUng, de gemeenteUilce
wegewistaxe die cle aan clen openbai·en
tveg palencle eigendommen t1·ett en clie
1Jestenul is om cle algemee?te lcosten te
clelgen (lie ae gemeente· heeft geclaan
v?.o·r c~l wat de veiligheicl en cle gei"ietli.Jkheul aangaat vnn het verlceer in cle
strcrten, plaatsen en open1Jctm wegen (1).
(1) Zie verbr., 11 April 1894 (Bull. en PAsrc.,
1894, I, 167); 16 Januari 1905 (ibid., 1905, I,
83); 30 November 1911 (ibid., 1912, I, 21) en

(BELGISCHE STAAT, MINISTERIE VAN VERKEERSWEZEN, T. GEMEENTE BRASSCHAAT.)
ARREST.

Gelet op de bestreden beslissing, op
19 November 1943 gewezen door de Bestenclige Deputatie van den Provincieraad van
Antwerpen;
Over het. middel, schending van het
principe hetwelk gansch het recht beheerscht dat « de Staat geen cijns verschulcligd is )), hetwelk namelijk cle vrijstelling van het openbaar domein inz>tke
belastingen huldigt en dat verordend is
geweest bij het decreet van 23 November
1790 betreffende de gronclbelasting en artikel 105 van cle wet van 3 Frimaire
jaar VII en dat nog heden ten dage door
artikel 4, § 2, der samengeordende wetten
op lle inkomstenbelastingen gehulcligd
wordt, cloonlat de bestreclen beslissing het
verhaal verwerpt van aanlegger tegen
zijn aanslag, vo01: de jaren 1939, 1940 en
1941, voor het bedrag van zijn aandeel in
de kosten van de wegeniswerken (het aanleggen van steenweg en riolen) langs het
perceel waarvan hij eigenaar is, Carolinalei te Brasschaat, kosten beloopende op
643 frank :
·
Overwegende clat het bestreclen besluit, om te beslissen dat het in onclerhavig· geval nil;)t over een belasting gaat,
doch over een taxe clie het karakter heeft
v:an een vergelding of van een terugbetalmg, gewag maakt van feitelijke beschouwingen betreffencle de wijze waarop de
taxe verdeeld wordt, te weten dat de kosten van de wegeniswerken uitsluitend verdeeld worden onder cle aanliggende eigenaars en ])1'0 Tato van de gevelbreedte
ntn hun eigenclom, en anderzijds, voegt
de beslissing daaraan toe, zijn het de aanliggende eigenaars clie tlaaruit het grootste voorcleel trekken · en hun goed een
meerwaarde zien krijgen;
·
Overwegencle dat de beslissing nit cUe
feitelijke elementen verkeerd heeft afgeleicl clat het in onclerhavig geval over een
vergeldingstaxe gaat waarvan het bedrag
van <len aanlegger kan gevorderd worden;
Overwegende, inderclaacl, dat de betwiste taxe geen enkel verbancl heeft met
het begrip van een vergelcling van een aan
llen belastingplichtige bijzonderen bewezen dienst; dat ze tot doel heeft de aanliggende eigenaars van den openbaren weg
het hunne te doen bijdragen in de algemeene kosten welke cle gemeente volgens
artikel i!O van het decreet·dcl. 1± December
1789 en artikel 3, 1°, van titel XI van het
decreet del. 1G-24 Augustus 1790 verplicht
de conclusie van den Heer Terlinden, procureur-generaal; 17 Juni 1915 (ibid., 1915-1916,
I, 348) en de conclusie van den Heer Pholien,
advocaat-get1eraal.

-124is te doen voor al wat de veiligheid en de
gerieflijkheid aangaat van het verkeer
in de straten, plaatsen en openbare wegen;
Overwegende dat de gevorderde taxe
geen vergelding is van een bijzonderen
aan den belastingsclmldige bewezen of
verschaften dienst, doch de kosten vertegenwoorcligt welke door de collectiviteit
- de gemeente - ten voordeele van al de
leden dezer voorgeschoten werden krachtens een algemeene verplichting die ze
heeft de wegenispolitie nit te oefenen;
Om die redenen, verbreekt de bestreden
beslissing; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden op de registers van de Bestendige Depntatie van den
Provincieraad van Antwerpen; veroordeelt
cle verweerster tot· de kosten; verwijst de
zaak naar de Bestendige Depntatie van
den Provincieraad van Brabant.
1 April1946. --2e kamer. - YoorzUt(YI',
H. Fanquel, voorzitter. - Ye1·slaggeve·r,
H. Bail.
GeUjkluidende conclus·ie,
H. Janssens de Bistlwven. aclvocaat-generaal.

2e

KAMIDH. -

1 April 1946.

GEMEJENTETAXE. WEGENISTAXE.
GEliiEENTEREGLEMENT VAN LIER. VASTSTELLING VAN HE'!' BEDRAG VAN DE BELASTING.

Het bed·mg vwn de wegenistaxe, vngevoenl
door· het gerneentereglement vwn de stad
Lier, wo·rdt vctstgesteld, wamwer het
geldt' gelijkactrdige wer-lcen in a(tn ellcander 1)(tlende stntten welke het voor·wer·p van dezelfde aanbestecz.ing zijn (Jeweest_. door den algemeenen lcostprijs
cler werken te venleelen cloo1· de dttbbele
lengte vwn ctl de straten tvctwr cUe we·rken worden 'l.t.itgevoenl.
(QUECKERS, T. STAD LIER.)
ATI.REST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
- beslnit, door de Bestenclige Deputatie van
den Provincieraad van Antwerpen op
2 Jnni 1944 genomen;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 110 en 112 der Grondwet, artikel 75 cler Gemeentewet, schencling van
artikel 4 van het belastingreglement cler
Stad Lier in dato 29 Juli 1933, doordat het bestreclen besluit het bezwaarschrift van aanlegger in verbreking verworpen heeft, alhoewel de rangschikking,
ingevolge dewelke het bedrag der bestratingstaxe wercl vastgestelcl, zoo voor de
Barreelstraat als voor de Pannenhnisstraat te Lier, niet wercl gedaan voor elke
strallt afzonclerlijk, docl1 eenvormig voor

een gansch comple:l>: van lanen en straten
van verschillende belangrijkheicl, breedte
en kostprijs, en zulks in strijd met artikel 4 van voormeld belastingreglement en
met het principe der gelijkheid ten overstaan der belasting :
Overwegende clat het blijkt nit de beraadslaging van het Schepencollege der
Stad Lier dd. 14 Juli 1941 dat de wegeniswerken nitgevoerd in de Borgersche Velden aldaar het voorwerp hebben nitgemaakt van dezelfde aanbesteding; dat,
naar lnid van artikelen 4 en 5, derde lid,
van het belastingreglement der Stad Lier
van 29 Jnli 1933, de rangschikking van
de we1·ken, en derhalve de vaststellingen
van het bedrag der belasting, mogen geschieden in verhouding met den algemePnen kostprijs der werken verdeeld door
de dubbele gevellengte der verschillencle
straten, waar clie werken werden uitgevoercl, wanneer, zooals in castt, het geldt
gelijkaardige werken in aan elkander palende straten welke het voorwerp van dezelfde aanbestetling zijn geweest; dat
daaruit volgt dat het gemeentebestuur
van Lier met den kostprijs per loopenden
meter niet te berekenen afzonderlijk voor
elke straat, maar den totalen aannemingsprijs te verdeelen door de clubbele lengte
van al de bij cle werken betrokken straten, niet het belastingreglement cler stad
van 29 .Tnli 1933 heeft geschonden;
Overwegende dat den eischer in Yerbreking opgelegde taxes evenmin in strijcl
met artikel112 der Gronclwet kunnen zijn,
vermits, alle belastingschuldigen op een
volstrekt gelijke wijze worden behandeld ;
Overwegencle dat in cUe omstandighetlen het middel elken rechtelijken en feitelijken grondslag mist ;
Over het tweecle middel, schending van
artikel llO der Grondwet, artikel 75 der
({emeentewet, schending van artikel 1
van het belastingreglement der Stac1 Lier
in dato 29 .Tnli 1933, doorclat het bestreden
besluit, allloewel vaststellende dat de be,;tratingswerken in de Pannenhuisstraat
te Lier, slechts ten eleele' uitgevoerd werclen, nochtans het bezwaarschrift van aanlegger in verbreking heeft verworpen, dan
wanneer, volgens artikel 4 van voorme](l
belastingreglement, de belasting mrwr Yerschuldigd is van het oogenblik af <lat de
werken voltooid zijn en aanlegger in verbreking in geen geval kan verplicht zijn
bestratingstaxe te betalen voor eene bestrating welke niet uitgevoercl werd :
Overwegencle dat het Schepencollege der
Stad Lier in zijn beraadslaging van
H Juli 1941, waarbij de werken in de Borgersche Yelden in cle 131e ll:llls werden gerangschikt, vaststelt dat de aanvaarding
der werken plaats had op 28 Augustm;
1940 en dat zij seclert clien datum ter beschikking· van het publiek '''erclen gesteld ;
clat cle voorwaarden, door artikel 4 van
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het belastingreglernent vereischt voor de
eischbaarheicl cler belnsting·, clerhalve zijn
vervulcl ; dat ten andere de zinsnede van
het bestreclen besluit, waarin van << ten
eleele uitgevoercle werken ll worclt gewaagcl, niet nooclzakelijk becluiclt clat
de werken, die tot het heffen van de betwiste belasting aanleicling hebben gegeven, niet waren voltooicl; clat het miclclel
in feite niet opgaat;
Overwegencle clat voor het overige de
snbstantieele of op straf van nietigheicl
voorgeschreven rechtsvormen werclen nageleefcl en clat het genomen besluit met de
wet overeenstemt;
Om clie reclenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt den aanlegger tot de
kosten.
1 April 1946. - 26 kamer. - Voorzitte·r,
H. Fauquel, voorzitter. - VerslarJrf6ve·r,
H. Smetrijns. - Geli.ilGlu.idencle conclusie,
H. Janssens de Bisthoven, aclvocaat-generaal.

CWetboek van strafvorclering, art. 215;
wet van 20 April 1874, art. 20.)
2° De scho1·sende 1t.itwerldng van het hoofte1' be'I'Oep tegen een beschilcking van
de raarllcame1· tot lwnrlhnving van rle
voo1·Zoopige hechtenis bestaat hie1'in dat,
tot aan de beschilclcing op het bemep,
rle hechtenis bz.ijjt bestaan krachtens
den vroege1· ve1·leenden Utel (2). (Wet

van 20 April 1874, art. 20.)
3° Moet niet met eenparighe·id van stemmen wonlen gewezen het 1111-rest vnn cle
kamer vnn inbeschuldigingsteUing flat,
net een beschiklC'ing vnn £le ntafllcnme·r
tot hanclhaving van rle voo1·loopi,qe
hechtenis te hebben te niet gedaan, rle
hanrlhnving van d·ie hechtenis beveelt (3).

(Wet van 20 Apri11874, art. 5.)
4° De beslissingen van de onde~·zoelcsge
rechten, rlie rle hwnrlha·ving van rle voo1·loopige hechtenis bevelen bij het verst1·ij1cen van cle rnaftncl, z·ijn voldoencle
gernotiveerrl rloo1· de vaststelli1ig dat het
openlJfW'I' bela.ng rUe lwnclhnving vereisaht (4). (Wet van 20 Al11'il 1874,

art. 5.)

2"
1°

KAMmn. -

VOORLOOPIGE

l April 1946.
HECHTENIS.

HOOGER BEROEP, DOOR DEN BEKLAAGDE, TEGEN
DE BESCHIKKING DIE, NA RET VERSTRIJKEN
VAN DE MAAND, DE VOORLOOPIGE HECHTENIS
HANDHAAFT. BESCHIKKING NIET REGEL·
MATIG. -KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL·
LING KAN DE YOORLOOPIGE HECHTENIS HAND·
HAVEN.

2°

.VOORLOOPIGE

HECHTENIS.

HOOGER BEROEP TEGEN EEN BESCHIKKING- DIE
DE VOORLOOPIGE HECHTENIR HANDHAAFT. SCIIORSENDE UITWERKING VAN HET HOOGER
DRAAGWIJDTE.
BEROEP. -

c;o

VOORLOOPIGE

HECHTENIS.

ARRES1' VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DA'l' DE VOORLOOPIGE HECHTENIS
HANDHAAFT NA DE BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER, DIE IN DENZELFDEN ZIN BESLIST, TE
HEBBEN TE NIET GEDAAN. EENPARIGHEID
VAN S1'EMMEN NIET VEREISCHT.

4°

VOORLOOPIGE

HECHTENIS.

HANDHAVING BIJ HET EINDIGEN YAN DE MAAND.
VASTSTELLING DAT ZULKS YEREISCHT IS
DOOR HET OPENBAAR BELANG. VOLDOENDE
REDEN.

1 o 0 p het hooge1· beroezJ vnn rlen belclaagde tegen een beschilcking tot hnndhaving van de voo1·Zoopige hechtenis na
het ve1·skifken van de rnrwnrl, besch1.7c1cing wellce onregelmntig is, lean de lcamer wm inbeschulrli,qingstelling zelf de
voo'floopige hechtenis hanrlhaven (1).

(1) Verbr., 13 December 19,13 (Arr. Ve1·b,·.,
1944, biz. 54; Bull. en PASIC., 1944, I, 108 en
de nota).

·

(GERMEAU.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest del. 18 Januari 1946 van de Kamer
van inbeschulcligingstelling van het Hof
van beroep te Brussel;
Over het eerste micldel, schencling· van
artikel 5 cler wet van 20 April 1874, aangevulcl door artikel 1 der wet van 23 Augustus 1919; van artikel 215 van het Wethoek van strafvorclering ; van artikel 97
van de Grondwet; cloorclat de kamer van
inbeschulcligiugstelling, beslissencle over
het beroep ingestelcl tegen een bevel van
de raaclkamer, clat cle voorloopige hechtenis van eischer in cassatie, op onwettige
wijze, voor een maancl gehanclhaafcl had
- claar de rechten van de verclecliging,
door artikel 5 cler wet van 1874 gewaarborgd, niet geeerbiecligd werclen - na gPzegcle onwettigheicl vastgestelcl te hebben,
de zaak tot zich trekt en de hanclhaving
van de hechtenis beveelt om reclen clat het
openbaar belang ze zou vereischen; dan
wanneer, luiclens artikel 5 cler wet nm
20 Apri11874, - aangezien de raadkamer,
in de door de wet voor:liiene voorwaarclen,
binnen de maand, de hanclhaving van de
(2) Zie HAYOIT DE TERMICOURT, «De \a \oi
sur Ia detention preventive», Rev. de d1·oit
pen. et de e1·irn., 1924, biz. 402, n'' 41; nota 2
onder verbr., H November 1932 (Bull. en PAsrc., 1933, I, 1).
(3) Zie verbr., 14 Mei 1923 (B1<ll. en PASIC.,
1923, I, 308).
('1) Verbr., 29 November 1937 (A1·r. T'e·rb1·.,
1937, biz. 165; Bull. en PASIC., 1937, I, 358).
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klaagde-eischer in vrijheirl moest gesteld door den eersten rechter noch ingeroepen,
worden, en dan wanneer !1ij een ver- noch vastgesteld werclen en, dit doencle,
kregen recht op zijn invrijheiclstelling den toestancl van clen beklaagcle verergercl
· bezat, waaruit volgt clat de kamer van in- heeft ; clan wanneer cle toestand van den
besclmlcligingstelling cle hanclhaving van beklaagcle, op het door hem aileen aangede hechtenis voor nieuwe redenen niet teekencl beroep, niet verergercl kan worlwn bevelen :
tlen; tweecle tak, cloorclat het hof verOverwegencle dat de raallkamer, binnen klaart clat het herstellen van cle onregelde maand na de hanclhaving van cle hech- mntigheclen van cle rechtspleging door het
tenis del. 11 December 1945, bij een nieuwe hof niet tot gevolg heeft clen toestancl van
beschikking del. 5 Januari 1946, opnieuw clen betichte, die cle procedure belmibbelt,
tle voorloopige hechtenis had gehand- te verergeren ; dan wanneer cle in de zank
haafd;
ingeroepen en vastgestelcle nietigheclen cle
Dat cleze beschikking van cle raadka- onmiclclellijke invrijheiclstelling van eimer niet voorafgegaan was door het ter scher tot gevolg moesten hebben daar zijn .
beschikking stellen van beklaagcle en van hechtenis sincls het bevel· onwettelijk was
zijn raaclsman van Lien bunclel ter gr:ilffie en clat de herstelling van deze onregelgedurencle twee dagen, pleegvormen voor- matigheden, herstelling die het volhouden
geschreven bij artikel 1 der wet van van cle hechtenis toelaat, buiten kijf clen
23 Augustus 1919 in het belang van cle ver- toestand van beklaagcle verergert, en· clan
wanneer een eenvouclige verklaring cle bedecliging ;
Dat daaruit voortvloeit clat voormelde sluiten van eischer niet beantwoordt :
Overwegencle clat het hiervoren op het
beschikking met reden door het bestreden
eerste UJ.iclclel gegeven antwoorcl volstaat
arrest t'e niet geclaan werd ;
Doell dat artikel 20 der wet van 20 April om de door het tweede miclclel aange1874 luidt : << 'l'ot aan cle beslissing op be- voerde bezwaren te cloen verwerpen, beroep, blijven de zaken zooals ze zijn ll, hah'e clit afgeleicl hieruit dat,het bestrewaaruit blijkt clat cle hechtenis voorloopig den arrest de door eischer genomen conbleef bestaan en clerhalve clat beklaagde clusies niet zou beantwoorcl hebben;
Overwegenrle dat cleze in clie conclusies
--:-- aanlegger in verbreking - geen « verkregen recht ll had op onmiddellijke in- staancle hield dat, op zijn hooger beroep
Yrijheiclstelling;
aileen, zijn toestanclniet mocht verzwaarcl
Overwegende clat het bestreclen arrest, worden; dat het arrest op die bewering op
na vastgestelcl te hebben cla t cle vooraf- juiste en volcloende wijze antwoordt lla t.
gaancle pleegvormen, voorgescllreven in door het verweerrecht van eischer te herllet belang van cle verclecliging, voor den stellen alvorens cle hanclhaving van zijn
eersten rechter niet nageleefcl werclen, voorloopige hechtenis te bevelen, geen verde bescllikking van cle raaclkamer te niet zwaring aan zijn toestand wercl gebracht;
rloet en vaststelt - cloencle :wat cle eerste
Dat het middel in geen van zijn onderrechter diencle te cloen - clat cleze pleeg- deelen kan aangenomen worden ;
vormen nu v66r cle kamer van inbescllulcliOver het dercle miclclel, schencling van
ging ·nageleefcl werclen en het, bij een artikel 5 cler wet van 20 April 1874 op cle
juiste toepassing van artikel 215 van het . voorloopige hechtenis (aangevulcl door
Wetboek van strafvorclering, de zaak tot artikel 1 cler wet van 23 Augustus 1919) ;
zich trekt;
van artikel 97 van cle Gronclwet : eerste
Dat het bestreclen arrest alclus geens- tak, cloordat het bestreclen arrest, na cle
zins cle hanclhaving van cle voorloopige zaak tot zich getrokken te hebben en na
hechtenis bevolen heeft om nieuwe recle- gebruik te hebben gemaakt van de bij
a1;tikel 5 cler wet van 1874 voorziene
nen, maar wel oin dezelfcle, na het herstelmacht,' waarbij cle raaclkamer cle hechlen van cle rechten van de verclecliging;
tenis van beklaagcle kan hanclhaven inDat het miclclel clus ongegroncl is;
'l'weecle miclclel, schencling van artike- cHen !let openbaar belang deze hanclhaving
len 5 (aangevulcl door artikel 1 cler wet vereischt, dezen maatregel ten laste van
nm 23 Augustus 1919), 19, 20, 21 van cle eischer in verbreking beveelt zoncler vast
wet van 20 April '1874 op <le voorloopige te stellen dat de beslissing met eenparige
hechtenis; van artikel 215 van het Wet- stemmen genomen wordt, clan wanneer
boek van strafvordering ; van artikel 97 artikel 5 der wet van 1874 uitclrukkeijk
van de Grondwet : eerste tak, doordat beschikt clat cle beschikking slechts met
het bestreclen arrest, beslissenc1 op het en- eenparige stemmen genomen kan worden ;
kel beroep van eischer in verbreking, en tweecle tak, doorclat de kamer van inbede nietiglleicl vaststellencle van het bestre- schulcligingstelling, in de hierb·oven herden bevel om reclen clat de door artikel 5 haalcle omstancligheclen beslissencle, cle
cler wet van 1874 gewaarborgcle rechte:U handhaving beveelt van de lleJ'htenis, met
van verdecliging geschonclen werclen, de in llet beslissend gecleelte van het arhanclhaving van de hechtenis nochtans be- rest te verklaren dat het openbaar beveelt na cle zaak tot zich getrokken te lang de llandhaving van de hechtenis ver-
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eisch t, docll zoncler cleze tresl'issing met
redenen te omkleeclen, dan wanneer artikel 5 der wet Yan 1874 uitdrukkelijk bescllikt dat de beslissing, die verklaart clat
het openbaar belang de handhaving· van
de hechtenis vereiscllt, slechts cc bij een
met redenen omkleede beslissing )) mag genomen worden, waaruit volgt clat de
recllter verplicht is de redenen aan te duiden waaruit zou blijken clat llet openbaar
belang de ·hanclhaving van de hechtenis
vereischt :
Over de eerste tak van het middel :
Overwegende dat. artikel 5 cler wet van
20 April 1874 betrekking heeft op de raadlmmer, niet op de kamer van inbeschuldigingstelling; dat er overigens geen aanleicling was tot toepassing van artikel 2
der wet van 4 September 1891 ;
Over de tweede tak van het middel :
Overwegende dat het bestreden arrest
luidt dat cc het openbaar belang de handhaving der hechtenis van verclachte vereischt ll, motiveering die voldoende is,
daar aan de rechtsmacht van onclerzoek'
de zorg overg·etaten worclt de ·nooclwencligheden van het openbaar belang souverein te beoorcleelen ;
Dat het micldel clerhalve ongegroncl is;
En overwegencle clat de substantieele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en dat de
beslissing wettelijk is ;
Om die reclenen, verwerp de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
1 April194(). - 2e kamer. - VoorzUte1·,
H. Fauquel, ·Voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
H. de Clippele. - GeHjlcl·uidemle conclusie, H. Janssens de Bistlloven, aclvocaatgeneraal.

2°

KAl\IElt.

April 1946.

VOORZIENJNG IN VERBHEKING.
0VERSPEL. - AFSTAND VAN ZIJN KLACHT
DOOR DEN EOHTGENOOT GEDURENDE DEN AANLEG
IN VERBREKING. - S'l'RAFREOHTELIJKE EN
BURGERLJ.'fKE VEROORDEELINGEN ZONDER UlTWERKSEL. - BESLISSING VAN liET HOF.
Wctnnee1·, ued·U1'C11Cle clen aanlert in ve·l'brel,;ing, de beleed·igde echtyenoot atstctui:l heett ueclactn van zi:in lclacht, ve1·7clcw.rt het hot voo1· 1·euht, .zoncler uitspmalc te doen op cle voo·l'ziening van
cle11 ove·l'speliuen echtycnoot te,qen het
cwrest llat hem 'l'croonleelt tot ee11 st·l'at
en tot een schruleveryoeclhirJ, dett cUt ar~
1·est zonder uitwel'ksel zal bUj1jen en beveelt het dat ziin cwrest zetl wonlen
overueschreven OJ! cle 1·egiste1's vnn het
hot clat het nrrest vnn 'l'Cmonleelin,q
heett 1t-it[Jestn·o7cen en £lett meltlhl(f· er
vetn :ml 'l.oorclcn uemaakt op den kant

vctn clie beslissillg (1). (Wet van 17 April
1878, art. 2; Strafwetboek, art. 390.)
(K ... , T. T ... )

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 October 1945 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
Overwegende dat- de aanlegster, door
gezegcl arrest veroordeeld wegens overspel, zich regelmatig in verbreking heeft
voorzien;
Overweg-encle clat T ... , echtg-enoot van
de a anlegster, tijdens den aanleg in verbreking, verklanrcl heeft dat hij van zijn
klacht afstand deed;
Dat die afstand de rechtspleg·ing stopzet (wet van 17 April 1878, art_ 2) en alle
uitwerksel wegneemt aan de veroordeelingtot straf en aan cle burgerlijke veroordeeling clie het gevolg er van is;
Om clie redenen, zegt voor recllt dat het
bestreden arrest zonder uitwerksel zal
blijven zoowel wat de veroorcleeling tot
straf dan wat cle burgerlijke veroorcleeling
betreft; verwerpt de voorziening,; beveelt
dat onderllavlg arrest zal overgeschreven
worden op cle registers van het Hof van
beroep te Brussel en dat. melding er van
zal gemaakt worden op den kant van llet
arrest del. 20 October 1945; kosten ten
laste van den Staat.
1 April 1946. -- 2e kamer. - Voorzitter,
H. Fauquel, voorzitter. - Verslaggever,
H. de Cocqueau cles :Mottes. - Gelijlcl1t.oirlencle conclusie, H. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

zc

KAMER. -

1 April 1946.

1° RI<JCHTERLIJKE INHICH'l'ING.
:MILITAIRE llEOHTSMAOH'l'EN. - SAMENSTELLING VAN DEN ZETEL. - UITLOTING VAN DE
OFFICIEREN. - BEWLTS.
2° RECHTJ<JHLI.JKE INRICHTING.
MILITAIRE REOHTSMAOHTEN. - SAMENSTELLING VAN DEN ZETEL. - UITLOTING VAN Dlc
OFFIOIEREN. - BESLUITWET VAN 4 :MEl 1945,
ARTIKEL 4. - GEEN PUBLIOITEIT VEREISOH'l'.
1 o De vaststelling ·in het an·est vetn het
militeti1' ge1·echtshot dat cle militetire leclen van clit ho.f ,qeroepen wenlen inpevolge ·uUlotinrJ, met aantvijzing van den
clntuni vnn clie 1titloMng en vcm de wetteU,ilce bepaHnuen kmchtens wellce cleze
laa.tste is oescliiecl, nuutlct het bewijs
(1) Zie verbr., 27 Juli 1944 (Bull. en PAsrc.,
1944, I, 446) en de nota 1.

-128nit van (le 1'egelrnat-ighe·icl V(tn (lie tm·rnaUteit (1).
2o ArUlcel 4 van cle besl·witwet vnn 4 Me·i
19115, dnt Uj(ZeUjk tu·tikel 8 van de beshtitwet van 26 Me·i 1944 wijzigt,
sohdjft niet voor (lett de tt'itlotiny vnn
de ojfioieren, geroepen orn te zetelen in
de rnilUaire 1·eohtsrn(whten, zo·u · gesohieclen ·in openb(tre tereohtz-itting.

(AIBAT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op bet bestreclen
arrest, door Let Militair Gerechtshof zetelencle te Brnssel op 26 Januari 1946 gewezen;
Over bet eerste middel, schending van
artikel 97 der Grondwet, doordat het bestreden arrest verklaart .dat de doodstraf
billijk toegepnst werd, alhoewel aanlegger, voor de derde betichting hem ten
laste gelegd, - d. i. de betichting van poging tot bespieding, - na veroordeeling
door den eersten recltter, door het militair
'gerechtshof vrijgesproken werd :
Overwegendi~ dat de beweerde tegenstrijcligheid in het bestreden arrest niet
bestaat;
Dat inclerdaad, na vastgesteld te hebben dat, van de vier feiten door den eersten rechter bewezen verklanrd, er slechts
drie voor het hof bewezen zijn gebleven,
het hof beslist beeft dat de door clen eersten rechter toegepaste clooclstraf niettemin in rechte en in feite gerechtvaarcligd
blijft wegens clie drie bewezen feiten;
Dat het· midclel dus feitelijken grondslag mist ;
Over het tweede micldel, schending van
artikel 96 der Grondwet, 14 der wet van
16-24 Augustus 1790 en 8 van de ·besluitwet
van 26 Mei 1944, doordat niet vastgesteld
werd dat de uitloting der leden van bet
militair gerechtshof in openbare zitting
gescbied is :
Overwegende dat bet bestreden arrest
vaststelt clat de officieren, die deel maakten van bet militair gerechtsbof, geroepen
werden om te zetelen ingevolge uitloting
gedaan·den 22 December 1945 overeenkomstig cle schikkingen van artikelen .7 en 8
van cle besluitwet van 26 Mei 1944, gewijzigd bij deze van 4 Mei 1945;
Dat alzoo het authentiek bewijs gelevercl wordt van de wettigheid van de uitloting der leden van bet militair gerecbtshof;
Dat, overigens, door artikel 4 van de
besluitwet van 4 Mei 1925 niet voorgeschreven is dat de uitloting der militaire
(1) Zie verbr., 5 Februari 194.T (A1'1". Ye1·b1·.,
1945, biz. 100; Bull. en PASIC., 1945, I, 111 en
de nota 1).

leden van bet militair gerecbtsbof in
open bare zitting moet gedaan worden ;
Dat het midclel dus in rechte niet opgaat;
En overwegende dat de substantieele of
op straf van . nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en clat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt den aanlegger tot cle
kosten.
1 April 1946. - 2" kamer. - Vom·zitter,
H. Fauquel, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
H. ·wouters. - GeUjlcltt·idencle oonolnsie,
H. Janssens de Bisthoven, aclvocaat-generaal.
·
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1 April 1946.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- MISDADlGE
DEELNEMING. - YASTGESTELD IN DE BEWOORDINGEN DER WET. - GEEN CONCLUSIES.
BESLISSING WETTELl.JK GEMOTIVEERD.
Bij ontstentlln'is van oonolu.s,ies, motiveert
de reohter wettel-ij lc zijn beslissing
waa1·Mj hij een belclaagcle sohttldig ve1·lclnart nan (leelneming (tan een rnisclrijf,
met in de bewoonUngen de1· wet het bestnan 'Va8t te stellen vwn (le bestwnddeelen V(tn rle deelnenving voo1·zien in
(trtike/. 1)6 'Va 11 het Stratwetboek (2) .

(RASPOET.)
A RUEST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 December 1945 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eenig middel, schending van
artikelen 66 van het Strafwetboek en 97
cler Gronclwet. tloordat het bestreden arrest verzu~mt te bepalen in welke hoeclanigheid het den aanlegger veroordeelt, dan
wanneer cleze vervolgcl was als clacler van
het misdrijf of als om aan de uitvoering
er van rechtstreeks te bebben medegewerkt:
Overwegende dat de wet als daders van
een misdaad of van een wanbedrijf straft,
en clezelfcle straf oplegt .aan hen cUe de
misclaatl of het wanbeclrijf hebben uitgevoerd of er aan llebben medegewerkt in de
bewoorclingen van artikel 66 van het
Strafwetboek;
Overwegemle dat cle aanlegger vervolgcl
was om zelf de sluikslachting te bebben
(2)

Verbr., 4 October 1943 (Bull. en

1943, I, 369).
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uitgevoerd waarvan hij beticht was, of
om aan de uitvoering er van rechtstreeks
te hebben medegewerkt; dat het Jwf van
beroep, bij gebrek aan conclusies dienaangaande, niet moest bepalen welke
wijze van rechtstreeksche deelneming het
ten laste van den aanlegger weerhielcl;
Dat liet zijn beslissing voldoende heeft
gemotiveerd en wettelijk heeft gerechtyaardigd door, in de bewoorclingen der
wet, in hoofde van clen aanlegger, op het
bestaan te wijzen van cle bestancleelen cler
cleelneming voorzien bij artikel G6 van het
Strafwetboek ; ·
Om die redenen, verwerpt cle voorziening; veroor~leelt den aanlegger tot de
kosten.
1 April1946. - 2e kamer. - T1oorz·itte1·,
H. Fauquel, voorzitter. - Versla.gge·rer,
H. de Cocqueau des Mottes. - GeHjkl·lliclencle concl1tsie, H. Jansflem; de Bisthoven, aclvocaat-generaal.

CONCLUSIES OP l'ASSENDE WIJZE BEA!'iTWOORD.
MIDDEI, MIST FEITELIJKEN GRONDSLAG.

1 o Mist teitelijken gronclsla.g het micldel
geste·und op een feitelijlce bewering die
(feen fi'I'Oncl v·inclt ·in de bestreclen beslis.sing noch i·n de stulclcen van de 1'echtspleging weUce het hot in acht nemen
ma.g (1).
2° De om·egelmctt-i[lheclen van cle 1'echtspley·ing betreffe'llcle cle voorloop-ige hechten·is zijn zon cle1· ·u-itwerking op cle gelrlighe·icl ua.n rle besHssing van ve-roo1·clee/;iJng (2)'.
so In tijd van oorlog is het 1·echtsgebiecl
vwn cle bestencUne lcr-ijgs1·a.clen onbeperkt. (Wet van 15 Juni 1899, art. 59;

koninkl. besl. Yan 18 November 1918.)
4° De niet·igheicl

2°

VOORLOOPIGE
HECHTENIS.
0NREGELMATJGHEID IN DE RECHTSPLEGING. ~
ZONDER INVLOED OP ,DE GELDIGREID VAN DE
BESLISSJNG VAN VEROORDEELING.

S0

.BEVOEGDHEID EN AANLEG.
STRAFZAKEN. BESTENDIGE KRIJGSRADEN.
TIJD VAN OORLOG. RECHTSGEBIED ONBEPERKT.

4°

FHANSCHE 'l'AAL - NEDERLANDSORE TAAL (GEBRUIK VAN D E ) . STRA~'ZAKEN. NIF:TIGREID VAN EEN AKTE
VAN REORTSPLEGING. LATER NIET YOORBEREIDEND VONNJS DAT OP TEGENSPRAAK GEWEZEN WERD. NIETHlREID GEDEKT.

'VWn een alcte van 1'echtspleging, voort-vloeiencle uit een schenclin[! va.n cle wet 011 het gebruUc cle1· ta.len in [!e1·echtsznllen, is gedelct doo1· een
/a,te1· niet zttiver voorbereidencl vonnis
clctt op tegenspmak werd gewezen (S).
(Wet van 15 .Juni 19S5, art. 40, al. 2.)
5° De verdaohte kcm zich niet bekla.gen
over cle schencling vcm de 1·echten zijne1·
-ve·rclecl-ig'inrf doo·r het teit clat, na het
voHnis, het openbaar ministe1'ie bij den
bwnrlel een stttk heeft [!evoegcl, wa.nnee1·
niet blijkt rla.t berloeld stulc niet bij den
bnnrlel was ge1:oegcl toen cle zaak door
11et m-ilitai·r gerechtshof we1·cl behan
rZel.cl. noch clnt cle verclachte zich in de
orunoyelijlcheicl heeft bevonrlen clienaan[!Ctancle alle voor zijn ve·rclecl'i[!·ing nutti_qe ophelcleri11gen te 'ue1·strelcken (4).
()o" II et -m.iddel, a.cwvoerend da.t cle rlngva.a.rrli llf! niet 1·egel-m.cttig wercl gedcta.n, is
niet ontva.nlcelijl.; ·wannee1· het niet werd
in_q.eroepen v66r den 1·echter over rfen
f!!'Oncl en cla.t cle a.cmlegger zijn ve1·cledifl inrt ten gron.cle /weft voorgeclmgen (5).
7° Jiist feitelijl.:en gronclslag het middel
d.nt ncm het arrest ve1·wijt cle concl1tsies
11 iet te hebben beantwoonl, wa.nnee1·
rleze in het a1-re8t een pa.ssencl an t'woo·rcl
hebl1en gel;:-re(fen (6).

:Jo HECH'l'EN VAN DE VEHDEDIGING.

------------------
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MIDDELEN TO'l' VERBREKING.
)iiDDEL GESTEU:>iD OP EEN
FEI'l'ELI.JKE BEWERING DIE GEEN GROND VINDT
IN DE BI~STREDEN BESLISSING NOCH IN DE STUKKEN.VAN.DE RECH'I'SPLEGING.- )liDDEL MIST
STRA~'ZAKEN.

1N FEl'rE.

STRA~'ZAKEN. STUK BIJ DEN JlUNDEL
GEVOEGD, DOOR RET OPENBAAR MINISTERTE,
GEDURENDE DEN AANLEG IN RODGER BEROEP.
- :MoGELIJKREID VOOR DEN BEKLAAGDE OVER
DEN INROUD VAN DIT STUT-( ALLE OPRELDERINGEN TE VERSTREKKEN AAN DEN RECHTER IN
HOOGER BEROEP. GEEN SORENDING VAN DE
REORTEN DER VERDEDIGING.

Go

MIDDELEN TOT VERBREKING. 0NREGELMATIGREID VAN DljJ
DAGVAARDING. :;'\iiDDEL NIET INGEROEPEN
VOOR DEN RECHTER OVER DEN GROND. - MIDDEL NIET ON'l'VANKELIJK.
STRA~'ZAKEN. -

7°

MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. l\iiDDEL GESTEUND OP EEN
GEBREK AAN ANTWOORD OP CONCLUSIES. VERBR.,

1946. -

5

(1) Vaste rechtspraak. Zie o.m. verbr., 4 Februari 1946, supm, biz. 45 (Bull.
PAsrc.,
1946, I, 53).
(2) Verbr., 23 Mei 1945 (A1·1·. Ye,-b,·., 1945
biz. 158; Bull. en PAsrc., 1945, I, 169 en de
nota).
(3) Vaste rechtspraak. Zie o.m. verbr.,
24 Augustus 1944 (Bull. en PAsrc., 1944, I, 456).
(4) Zi·e verbr., 6 Januari 1943 (Hull. en PAsrc., 1943, I, 1).
(5) Verbr., 5 November 1945 (Bull. en PASIC.,
1945, I, 265) en de nota 1.
(6) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr.,
11 Maart 1946, supra, biz. 96 (Bull. en PAsrc.,
1946, I, .99).
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130(MARTENS, T. llEHEER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

·· RET HOF; - Gezien het hestre<clen
arrest, gewezen cloor het Mitituir Gerechtshof, zetelende te Gent, den 8 Februari 1946 ;
t W at de publieke vordering betreft :
Over het eerste middel, schemling van
artikel 1 cler wet van 9 Mnnrt 1940,
clientengevolge van artikel 7 der Grondwet en machtsmisbruik gepleegcl door den
H. Substituut Krijgsauditeur te Brussel
doordat op 29 Juni 1945, alhoewel er geen
heeterdaad aanwezig was vanwege eischer in verbreking, bovenbecloelde magistraat zich naar Astene begaf in de woning
van eischer, alclaar overging tot een huiszoeking en tot de inbeslagneming van verschillende bescheiden, o. m. van het schrijven dat zich in den bundel bevindt s1tb
n" 57 van den inventaris, daarna eischer
arresteerde, hem naar Brussel overbracht,
nlwaar hij 's anclerdaags tot eischers ondervraging overging :
Ovenyegende dat het aangevoerd feit, te
weten dat een hniszoeking wenl gedaan,
noch nit de vermeldingen van het bestreden arrest noch uitjaan het hof regelmatig voorgelegde stnkken blijkt;
Dat het micldel dus feitelijken grandslag mist;
Over het tweecle en het denle middel, sell en cling van artikel 7 cl~r G rondwet doordat het proces-verbaal van verhoor, dat het bevel tot aanhoucling voorafgaat, niet vermeldt dat ei,scher bekend
werd gemaakt met eenige te zijnen laste
gelegde betichting; schending van artikel 21 van de wet van 17 April1878, dien·
tengevolge van artikel 7 der Grondwet,
doordien blijkens het proces-verbaal van
ondervraging en het bevel tot aanhonding,
de snbstitunt krijgsauclitenr, zich er bi.i
heeft beperkt eischer te betichten van
« hulp aan de plannen van den vijand ll,
zonder te bepalen op welk oogenblik, seclert min clan tien jaar, cleze hulp zou verleencl zijn geweest :
Overwegencle dat de beweercle-onregelmatigheclen met cle voorloopige hechtenis
aileen verband houden en geen uitwerksel kunnen gehad hebben op de rechtsgeldigheid van het arrest van veroordeeling;
Dat die middelen derhalVe van belang
ontbloot zijn, dns niet ontvankelijk;
Over het vierde middel, schencling van
artikel 8 cler Gronclwet doordat, alhoewel eischer te Astene gehuisvest is,
hij gedagvaard werd voor den Krijgsraacl te Brussel, na een vooronclerzoek geleid door den H. De Smet, substituut
krijgsauditenr te Brt1ssel:
Overwegende dat in oorlogstijd het
rechtsgebied van cle bestendige krijgsraden onbeperkt is krachtens het eenig arti-

kel ·v[lli het koninklijk besluit van 18 November 1918 ;
·
Dat gevolglijk het middel in rechte.niet
opgaat;
Over het. vijfcle miclclel, schending ller
wet van 15 .Jnni 1935 cloorclat, p.lhoewel eischer de Neclerlanclsche taal voor
de rechtspleging heeft gekozen, het
stuk 49· van het dossier een vertaling in
de Fransche taal is van een zoogezegden
brief, die zon gezonclen zijn geweest nan
den Voorzitter van het Oomite der secretarissen-generaal door den militairen bevelhebber voor Belgie en Noord-Frankrijk,
en geen enkele vertaling in de N eclerlanclsche tanl van clit stuk berust in het clos·
sier :
Overwegende dat cle beweerde nietigheid
gedekt is . door het op tegenspraak door
den krijgsraad gewezen vonnis bij het ·.
welk eischer den 17 October 1945 veroordeeld wercl (artikel 40 der wet van
15 Juni 1935) ;
Dat het middel dienvolgens niet aanne·
melijk is ;
Over het zesde midclel, schending nm
artikc~l 7 cler Grondwet en van de artikelen 1317 tot 1322 van het Burgerli.ik
Wetboek, alsook van de rechten cler verclecliging, cloordat het stuk 45bis bij het dossier werd gevoegd na het vonnis en in den
inventaris ingelascht, vermoedelijk door
den Heer substituut-krijgsauditeur De
Smet :
Overwegende clat eischer niet beweert.
en trouwens nit de rechtspleging niet
blijkt, dat becloeld stuk niet bij den bundel was gevoegd toen de zaak door het
militair gerechtshof behandeld werd;
Dat niet wordt aangevoerd en nit niets
blijkt dat eischer zich in de onmogelijkheicl zou bevonden hebben over den inhoud van dat stuk aan het militak gerechtshof alle ophelcleringen te verstrek·
ken welke hij nuttig oorcleelde voor zijn
verclediging ;
, Dat claaruit volgt dat, in feite, het recht
van verdediging niet geschonden werd en
derhalve eischer er geen belang bij heeft
zich over de beweerde onregelmatigheicl
te beklagen ;
Dat het middel clienvolgens niet kan
worden aangenomen ;
Over llet · zevende middel, scllencliug
van .de artikelen 7 en 8 der Grondwet
doordat het afschrift van de dagvaarding
aan eischer in verbreking beteekend om
op 31 .Januari 1946 te verschijnen voor het
krijgshof, niet aanduidt welke magistraat
het bevel tot dagvaarding heeft gevordercl,
wat voor gevolg heeft gehad dat eischer
is verschenen voor andere rechters clan
cleze we1ke hem door de wet zijn aangewezen:
·
Overwegencle clat bewust middel v66r
llen rechter over den grond niet opgeworpeh werd en clat, blijkens de vermeldingen
I
I

·..
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van het zittingblad, eischer zich v66r
dezen rechter verdedigd heeft;
Dat derhalve het middel niet ontvankelijk is;
Over het achtste widdel, schending
van artikelen 7 en 97 der Grondwet doorrlat het bestreden arrest : 1° de conclusien van eischer niet behoorlijk beaut- ·
woordt; 2° een tegenstrijdigheid in zijn
beweegredenen inhoudt :
Overwegende dat, bij zijn conclusH\n
v66r het militair gerechtshof, eischer deed
gelden dat, voor het bestaan van de bij
artikelll8bis voorziene misdaad, vier voorwaarden moeten vereenigd zijn nl. : 1 o dat
de handeling aan beklaagde toerekenbaar
zij; 2° dat de handeling noch gerechtvaarcligd noch verontschuldigd zij; 3° dat zij
Belgie schade heeft berokkencl; 4° dat de
vijand er een hulp door bekwam voor zijn
plannen en zijn politick;
Overwegende dat het bestreden arrest,
alle omstandigheden der zaak waardeerende en eischers conclusien adequaat
beantwoordeude, vaststelt dat twee en
twintig cler ten Jaste van beklaagde gelegde feiten bewezen zijn, dat die feiten
aan· eischer toerekenbaar zijn, aan Belgie
een sch[\de hebben berokkend daar zij
voordeel!g waren voor 's vijancls politick,
die niets anders in het bezette gebied
beoogde dan den weerstand te ontzenuwen;
Dat het bestreden arrest er aan toevoegt : « Dat, door het groot aantal overtreclingen en hun aard, clie hij gepleegd
lleeft op artikel 118b'is van het Strafwetboek (wet van 19 Juli 1934), o~'ervloedig
bewezen is dat hij met kwaad opzet gehanclelcl heeft; dat ·het ook bewezen is
door de feiten 9, 10, 11 dat hij wetens
's vijarids politick of plannen heeft gecliend (art. 3 van de besluitwet van 17 December 1942) en een propaganda heeft
gericht.' tegen den weerstand aan - den
vijand ll ;
Dat, waar het oordeelt dat de bewezen
verklaarde feiten toerekenbaar zijn aan
den beklaagde en dat ze met kwaad opzet of wetens werden gepleegd, het Ifiilitair gerechtshof souverein vaststelt dat al
de constitutieve elementen van de ten laste
van den beklaagde gelegde misclrijven verwezenlijkt waren en in 't bijzonder de
vier door eischer aangehaalde voorwaarden;
Overwegende verder dat het bestrede~
arrest den tamelijk geringen ernst van
eisc.tiers vijandelijke bedrijvigheid slechts
inroept als een verzachtende omstandiglleicl die de vermindering der straf rechtvaardigt;
Dat derhalve het militair gerechtshof,
zonder zich tegen te spi'eken, heeft kunnen beslissen dat de vijandelijke bedrijvigheicl van eischer tamelijk gering is ge-

weest en dat hij schulclig is aan de hem
ten laste gelegde misdaden ;
Dat aldus het achtste middel feitelijken
grondslag mist ;
Overwegende bovendien clat de substantieele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de uitgesproken straffen overeenkomstig de wet zijn ;
II. Voor zoover de voorziening gericht
is tegen cle beschikkingen van het arrest
die de burgerlijke vordering betreffen :
Overwegende dat eischer geen enkel
midllel voorstelt en dat het hof er geen
van ambtswege opwerpt;
Om die reclenen, verwerpt de voorz1ening; verwijst eischer in de kosten.
1 April1946. - 2e kmner. - Voo·rzitter,
H. Fauquel, voorzitter. - Verslaggever.
H. Simon. - Gel-ijlcluidende concMtsie,
H. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.·
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. _:_ VERZET
TEGEN EEN VONNIS VAN DEN KRIJGSRAAD, INGEDIEND NA RET VERSTRIJKEN VAN DEN BUITENGEWONEN TERMIJN VOORZIEN BIJ ARTIE,EL 9
VAN DE BESLUITWET VAN 26 MEI 1944. EISCHER OP VERZET WELKE OVER-MACHT INROEPT. - ARREST DA'l', OM RET VERZE'l' ON·ONTVANKELIJK TE VERKLAREN, ZICH S'l'EUN'l'
OP EEN DUilllELZINNIGE REDEN. - ARHES'l'
_NIET GEMO'l'IVEERD.
TVanneer lle venlachte, (lie verzet heeft
gedaan tegen een ve·roor·lleel-ing b-ij verstelc, bmveert (loor· over·macht ·in de on,,
mogelij lclwirl te z-ijn gesteld hct ve·rzet
te lloen v661' het ver·st?"ijlcen van den
b~Litengewoncn tennijn voorzien bij ar·Ukel 9 van lle besl~titwet van 26 111ei 1944;
·is hct (t1'1'est niet wettelijk gemotivee-rll
rlat het verzet niet ontvanlceUjk ver·klaa-rt, z·ich da(tr·b-ij n·itsl~titencl stennend
O)J een rellen wellce niet toelaat te on(lerscheiden of, ·in de gedachte van (len
rechte·r, door· het jeit alleen llat lle
e·ischer op verzet (le hem ten laste gele,qde misda.arl heeft ge]Jleegd, hi_j n·iet
ontvanlcelijlc of n·iet gegmnd is de ove·rmacl~t in te mepen, ofwel, of, integenrleel, het mil-ita·ir· ger·echtshof ·in feite
beslist heeft dat hij het bewijs niet
heett gelever(l V(tn een omst(tn(Ughei(l
bu-itcn (Ze rn-iMl(tarl en vTeernd aan de
voltmkking er van, waar·doo-r hij zo~t
be let geweest zijn te belcwanwr• t'ijd ver.'Zet tc docn.

(ANNEOA.)
ARR-EST:
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, door het Militair Gerechtshof, zete-
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lencle te Gent, op 28 Februuri 1946 gewezen;
Over !let middel van umbtswege ovgeworpen en genomen uit de schencling· van
urtikel 97 cler Grondwet;
Overwegencle clat uunlegger verzet heeft
geclaan, den 17 November 1945, tegen een
vonnis van den Krijgsraacl te Gent, bij
verstek gewezen den 10 Januari 1945, en
waurbij hij tot de dooclstraf veroordeelcl
werd bij toepussing van urtikel 113 van
het Strafwetboek ; clat de krijgsraad, bij
vonnis del. 8 December 1945, dit verzet
niet ontvankelijk heeft verklaard, om re~
den dut het geclaan werd meer dun zes
maand naclat het vonnis bij verstek openbaar gemaakt was geweest overeenkomstig artikel 9, tweecle alinea, van de besluitwet van 26 Mei 1944, en clat aanlegger, «door zijn eigen handelwijze zich in
de onmogelijkheicl gesteld heeft verzet te
doen binnen den wettelijken termijn, zooclat hij niet gerechtigcl is de overmacht in
te roepen ll ; dat het bestreclen arrest clit
laatste vonnis bevestigt;
Overwegencle clat aanlegger de stelling
van clit vonnis v66r het militair gerechtshof bestreden heeft; clat hij, in regelmatig
neergelegde conclusH~n, deed gelden clat
« deze opwerping slechts clienencl en cloeltreffencl wu zijn indien llet bewezen ware
dat betichte zou gehandelcl hebben met !let
inzicht en !let cloel zich uan de tegen hem
gerichte procedure te onttrekken; dat
hiervan geen spraak kan zijn vermits,
op het oogenblik dat Anneca zich naar
Duitschland begaf, er tegen hem nog
geene vervolgingen waren ingesteld; clut
zijn verblijf in Duitschland slechts kun
beschouwd worden als de voortzetting van
het misclaclig feit; clat zulks niets verandert aan het feit van heirkracht clat nuderhand is ontstaan, waarbij de betichte
belet is geweest kennis te nemen van het
vonnis en zich tijclig er tegen te verzet-

ten ll;

Overwegende dat het door aanlegger opgeworpen middel er op neerkwam te beweren da:t, wegens den aard van zijn ver-'
trek naar Duitschland en van zijn verblijf
in clat land, de onmogelijkheicl, die daaruit voor hem naderhand ontstaan was om
binnen clen wettelijken termijn verzet te
doen, hem niet kon verweten worden ;
Overwegende clat het bestreclen arrest
zich, dienaangaancle, er bij bepaalt te verklaren: clat « zoo bekluagcle ilY<le onmogelijkheid is geweest vroeger verzet aan te
teekenen, zulks uitsluitend toe te schrijven is aan een toestaud door hem zelve
geschapen en slechts een gevolg is zijner
schulclige bedrijvigheid ten voorcleele van
den vij and ll ;
Overwegencle dat de hierboven vermelcle
reclen, waarbij de· rechter in hooger beroep die conclusies beantwoordt, aangetast is van dubbelzilinigheid; dat ze het

~

punt onbelicht laat of, in de geclachte van
den rechter, door het feit ulleen dat beklaagde de hem ten laste gelegde misdaad
begaan heeft, bij niet ontvankelijk of niet
gegrond is de overmacht in te roepen, ofwei, of, integendeel, het militair gerechtshof in feite beslist heeft -dat eischer het
bewijs niet heeft geleverd van een omstandigheid buiten de misclaacl en vreemd aan
de voltrekking er van, waardoor hij zou
belet geweest zijn te bekwamer tijd verzet
te doen;
Overwegendo clat die_ clubbelzinnigheicl
van de reclenen gelijkstaat met hun ontstentenis en artikel 97 cler Gronclwet
schendt;
Dat het middel dus gegrond is;
Om die reclenen, verbreekt het bestreclen arrest; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden op de registers
van het l\'Iilituir Gerechtshof zetelende te
Gent, en clat melding er van zal gemaakt
worden op den kant van de vernietigde
beslissing; veroorcleelt den Staat tot cle
kosten ; verwijst de zaak naar het militair
gerechtshof anders samengestelcl.
1 April1946. - 2e kamer. - Voorzitte1·,
H. Fauquel, voorzitter. - Verslagge·VI31',
H. vVouters. - Gel-ijlclu,idende oonolusie,
H. Janssens de Bistlwven, aclvocaat-generaal.
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1° VERAN'rWOORDELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN.
- AHTIKEL 1386 YAN HE1' BURGEHLIJK
WETBOEK. - BEPALING NIE1' VAN OPENBARE
,ORDE. - YERMOGEN VOOR DE PAHTIJEN DE
TOEPASSING ER VAN IN HUN ONDERLINGE BETREKKINGEN 'fE REGELEN.
2° li1IDDELEN TOT YERBREKING. BURGERLIJKE ZAKEN. - ZAAK GEVONNIS'r
DOOHt DE RECH'l'BANK VAN EEHSTEN AANLE!J
ZE'l'ELENDE IN GRAAD YAN HODGEH BEHOEP.
- MIDDEL HIERVAN AFGELEI!J DA'l' DE EISCH
RECHTS'l'REEKS V66R DIE RECHTBANK, 1\WES'l'
WORDEN INGELEID 01\I ER TE WORDEN GEVONNIS'l' IN EERSTEN EN IN HOOGSTEN AANLEG. EISCH. -INGELE:.ID Y66R DEN VREDERECHTER
DOOR DEN AANLEGGEH . ZELF. - MIDDEL NIE1'
ON1'VANKELIJK.
1° Daa·1; artikel 1386 vun het B•11-1'ge1·lijk
Wetboek niet vwn openbare onle is,
stuat het cle paTtijen v1'ij de toepassing e·r van in httn omlerlinge bet1'ek7cinuen te ·reuelen.
2° JJe e·isohe-r in ve1·b1'elcing heeft e1· ueen
belang 1>-ij stct-ande te hottclen, zelfs ten
aanzien van de ve'I'Oonleel-lng tot de leasten va.n eersten ctunleu, clat de zaulc cUe
h-ij zelf heeft ingelei!l v661· den vrecle1'eohter en clf.e cloo·r dezen in ee1·sten aan-
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hooum· beroep, door de rechtbanlc van
eersten aanleg, had moeten wo1·den ingeleid v66r die ·rechtbank d-ie er over in
eersten en in hoogsten aanleg had moeten nitspmalr. doen.
(OORTEWIJN, T. MOSSELMAN.)

ARREST.~HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 6 Maatt'1943 gewezen door de
Rechtbank van eersten aanleg te Brussel,
uitspraak cloende in graad van hooger beroep;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 1319, 1320, 1322, 1382, 1383 en
1386 van het Burgerlijk Wetboek, en van
nrtikel 97. der Grondwet :
Overwegende dat het bestreden vonnis,
-- door vast te stellen clat de schade,
waarvan aanleggers herstel vragen, tot
oorzaak had een gebrek in den bouw van
de onverdeelde deelen -, noodzakelijk en
zonder dubbelzinnigheid beslist dat, in
strijd met wat de conclusies van aanleggers beweerclen, de verweerders <<in de inrichting van hun privatieven eigendom,
geen persoonlijke font die de schade zou
veroorzaakt hebben l>, begaan hadd~n;
Dat daaruit volgt dat de conchisies
waarvan gewag een gepast antwoord hebben gekregen en dat het middel, in zijn
tweede onderdeel, in feite mist;
Dat daaruit eveneens volgt dat het middel, in zijn eerste onderdeel, van belang
ontbloot wordt, daar de rechter de beweerde oorzaak van de persoonlijke
verantwootdelijkheid nitgesloten heeft,
verantwoordelijkheicl die, volgens de voorziening, behoort tot het gebied van artikelen 1382 en 1383 eerder dan tot dit van
artikel 1386 van het Burgerlijk Wetboek;
Over het tweede middel, schending van
artikel 97. der Grondwet :
Over het eerste punt :
Overwegende dat het bestreden vonnis,
- door vast te stellen dat de aan de ge
meene cleelen van het onroerend goed veroorzaakte schade voortvloeide nit een gehrek 'in den bouw, - bevestigd heeft dat
de schade waarvan aanleggers gewag
maakten, noch nit een regelmatige inzakking, noch uit een toeval voortkwam;
Over het tweede punt :
Overwegencle dat het bestreden vonnis,
na in feite te hebben bevestigd dat de
schade nit een gebrek in den bonw voortvloeide, geen antwoord meer moest verstrekken op een argument strekkende tot
het bewijs dat er geeu- gebrek in de zaak
was·
O~er het derde punt :
Overwegende dat, door vast te stell<:'n
dat artikel 40 van het reglement van medeeigendom de toepassing regel t van artikel 1386 van het Burgerlijk Wetboek,- en

dat, luidens gezegd artikel 40, << de verantwoordelijkheid voor de daacl van het
onroerend goed verdeeld wordt volgens
de formule van medeeigenclom ... , zonder
te onderscheiclen jegens wie de verantwoorclelijkheicl bestaat, medeeigenaar of
clercle )) , het bestreden vonnis de micldelen
heeft beantwoord, waarbij aanleggers beweerden, eenerzijds, clat zij voor de gebreken in den bouw niet verantwoordelijk
konden zijn jegens de verweerders, omdat
zij jegens cleze laatsten, geen derclen waren, anclerzijds, dat de verweerders tegen
de aanleggers geen font konden inroepen,
waarvoor de eersten, ten zelfclen titel als
de tweeden, verantwoordelijk waren;
Over het vierde punt :
Overwegemle dat, nit de hiervoren aangehaalcle beschouwingen van het vonnis
noodzakelijk voortvloeit dat, krachtens
artikel 40 van het reglement van medeeigendom, de medeeigenaars in elk geval
bij overeenkomst gehouclen waren tot het
herstel der schade voortvloeiende uit een
gebrek in den bouw, zelfs imlien de tienjarige verjaring, bij artikel 1792 van het
Burgerlijk Wetboek voorzien, voor den
bouwmeester en voor den onclernemer verkregen was; clat het bestreden vmmis aldus impliciet geantwoord heeft op het
miclclel waaro'p, naar beweercl, door den
rechter geen antwoord verstrekt wercl;
Over het vijfde punt :
Overwegencle clat, in strijd met wat het
midclel onderstelt, het vonnis niet zegt clat
de vorclering alleen artikel 1386 van het
Burgerlijk Wetboek tot oorzaak heeft;
dat het verklaart dat de vorclering tot
oorzaak heeft dit artikel 1386, waarvan
artikel 40 van het reglement van mecleeigendom, waarcloor partijen gebonden zijn,
de toepassing regelt tusschen de mecleeigenaars, 't is te zeggen artikel1386, zooals
partijen onder elkancler de toepassing er
van hebben willen regelen;
Overwegende dat dergelijke bevestiging
geeu tegenstrijdigheid behelst en dat,
artikel 1386 niet van openbare orcle zijnde,
partijen de toepassing er van ill hun onderlinge betrekkingen vrij mogeu: regelen ;
Dat het middel in clit onderdeel dus niet
gegroncl is ;
'
Over het clercle micldel, schenclipg van
artikelen 1 en 2 (gewijzigd bij artikel 1
van het koninklijk besluit nr ·363 del.
13 Januari 1935), 3, in 't bijzonder 3, 2°
(gewijzigcl door artikel 1 van de wet van·
15 Maart 1932), 21, 23, 25, 33 en 37 (gewijzigd door artikel 8 clerzelfde wet), van
cle wet van 25 Maart 1876, titel I bevattende van het voorafgaancl boek van het
Wetboek van burgerlijke rechtspleging,
en van artikel 473 (gewijzigd door artikel 13 van de wet del. 15 Maart 1932) van
het Wetboek van burgerlijke rechtspleging:
Overwegemle clat, indien veronderstdd
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wordt met cle voorziening, clat de rechtbank
van cle· zank had moeten kennis nemen, in
eersten annleg·, het feit dat de rechtbank
over de zank uitspraak lleeft geclaan na cle
beslissing v:m een eersteu rechter, geen
nadeel l1eeft kunnen berokkenen, en bijgevolg, voor de aanleggers geen bezwaar
heeft kunnen medebrengen; dat, overigens, daar de aanleggers zelf de vorclering
v66r den vreclerechter hebben ingeleid, zij
de veroordeeling niet kunnen bestrijden
·welke het bestreclen vonnis te hunnen
laste betreffende de kosten van eersten
aanleg uitspreekt, waren zelfs die kosten
als noodeloos beschonwd;
Dat het midclel clus niet gegrond is:
.
Om die redenen, verwerpt de voorzie' ning ; veroordeelt aanleggers tot de kosten
en tot de vergoeding van 150 frank jegens
verweerders.
4 April 1946. - 1e kamer. - Voo1·zitte1·,
H. Soenens, eer~>te voorzitter. - Verslaggever, H. Lambinet. Gelijkl·nhlende
conclns·ie, H. Hayoit cle Termicourt. eerste
advocaat-generaal. - Plei.te1·s, HH. )J:arcq
en della Faille d'I-lnysse.

1"

KAliiEm. -

4 April 1946.

OOHLOG. - SdHORSING VAN DE VERJARING
l:-1 FISCALE ZAKEN. - BESLDIT YAN 16 DEOEMP.ER 1940 JJESCHIKKEND DAT DE ALINEA'S 1 TOT 3 VAN ARTIKEL 1 VAN DE BESLUI'l'WET VAN 15 11£E1 1940 EN ARTIKEL 1 VAN HE'l'
BESLUIT VAN 4 OCTOBER 1940 NIET VAN TOEPASSING ZI,TN IN FISCALE ZAKEN. - BESLL'IT
DAT VOOR. TJ,JDELI.TK GELDIG WOR.DT GEHOL'DEN DOOR. DE EESLUlTWET VA:-/ 5 MEl 1944.
Jlrtikel1 van het.1Jesl·nU vwn 16 Decembe1·
19.10 clftt beschikt flat de alinea's 1 tot 3
vwn a1·tUcel 1 vwn fle besl·uitwet van
15 Me·i 19.JO en artikel 1 vcu11 het bcsl·u-it
ctoan -'l Octobe·r 19-10 1JetrejJende fle sch01'8ing fler tennijnen ·Ftm '/jCI'jar·il!g en van
vePval in b·nrgei'lijlce en in. hct1Ulelsza,lcen
n·iet van toepass'ing Z'ijn -in fi.scale zaken (1), wonlt voo1· tijdelijl.; ,qelclig gehouaen flam· wrt-ikel 3 van de beslltitwet van .5 j]fe-i 19H.

{BEL!JISCHE STAAT, T. MAHIN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 4 Januari 1943 gewezen door de
Hechtbank vnn eersten aanleg te Bergen;
(1} N aar luid van artikel 2 van het besluit
van 16 December 1940, blijven de besluitwet
van 15 Mei 194{) en het besluit van 4 October 1940 toepas-selijk op de termijnen w<>lke

Over het eerste midclel, schending van
artikel 49, alinea 2, van het W etboek der
met het zegel gelijkgestelde taxes (koninklijk besluit van 2 Maart 1927, houdende
samenordening der wetsbepalingen op de
met het zegel gelijkgestelde taxes), artikel 65, alinea 2, herhalende van de wet
van 28 Augustus 1921; artikelen 2025 en
2026 van voormelcl wetboek, artikelen ingevoerd door artikel 10 van de besluitwet nr 63 van 28 November 1939, genomen
in uitvoering vail de wet van 1 Mei 1939;
van artikel 1 van cle besluitwet van 15 Mei
1940, genomen in uitvoering van de wet
van 7 September 1939 ; van artikel 1 van
het besluit del. 4 October 1940 van de secretarissen-generaal van het ministerie
van justitie . en van het ministerie van
financien, g·enomen in uitvoering van artikel 5 van de wet van 10 Mei 1940 betreffende de overdracht vim bevoegdheid in
oorlogstijd; van artikelen 1 en 3 van het
besluit del. 16 December 1940 van de secretarissen-generaal van het ministerie van
financien e)l van het ministerie van binnenlandsche zaken, genomen in uitvoering
van artikel 5 van de wet del. 10 Mei 1940
betreffencle de overdracht van bevoegdheid in oorlogstijcl; van artikelen 2244 en
en 2248 van het Burgerlijk Wetboek :
Over het derde onderdeel van het midclel :
Overwegende dat nit de vaststellingen
van het bestreden vonnis blijkt dat de
Belgische Staat, hier aanlegger, erkent
clat, verweerders of hun rechtsvoorgangers, op zekere door hen van 31 Juli 1936
tot 31 Maart 1937 opgemaakte facturen,
fiscale zegels hebben geplakt, 011 voet van
2 t. h., in plaats van 2 p. d., doch zich
. tegen het verzoek tot terugbetaling van
het verschil verzet op grond van de tweejarige verjaring voorzien bij artikel 49,
alinea 2, van het Wetboek clermet het zegel gelijkgestelde taxes;
Dat gezegcl vor1nis, daarenboven, vaststelt clat partijen overeengekomen waren
om door de bevoegcle rechtbank de principieele kwestie te doen beslechten, welke
aan clen grond van hun geschil ligt, te
weten welk procent werkelijk op cle bescheiclen van dat soort cliende geind; dat
die kwestie slechts werd opgelost bij vonnis del. 15 Maart 1939; clat verweerclers
zich reeds op 2osten clerzelfde maand tot
het beheer hebben gewend om·de litigieuze
terugbetaling te bekomen, en dat de Staat
zijn weigering slechts heeft doen kennen
bij beslissingen van 29 November 1939 en
2 Februari 1940 ;
Overwegende dat het vonnis daaruit besluit clat, vanaf dezen laatsten datum, een
toegestaan zijn voor het hestrijden of het beteekenen d~r in fiscale zaken gewezen besli~;smgen.
!
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nieuwe termijn van twee jaren ten voordeele van verweerders begon te loopen, en
dat deze laatsten, - daar zij zich in de
voorwaarden hebben bevonden voorzien
bij de besluitwet dd. 15 Mei 1940 en bij
het besluit dd. 4 October daaropvolgend,
betreffende, namelijk, de schorsing van de
verjaring tijdens den oorlog, - aldus een
schorsingstermijn hadden genoten van
15 Mei tot 31 October 1940, zoodat de dagvaardingen tot terugbetaling aan den
Staat op 19 en 26 Maart 1942 gegeven te
bekwamer tijd werden ·beteekend;
Overwegende dat het in het middel aangeduid besluit van 16 December 1940 in
zijn artikel 1 beschikt dat alinea's 1 tot
3 van artikel 1 van de besluitwet van
15 Mei 1940 en llet besluit van 4 October
1940 niet van toepassing· zijn in fiscale za. ken; ·
Dat llet besluit van 16 December 1940,
dat niet voorkomt onder de besluiten aan"'eduid door artikelen 1 en 2 van de be;luitwet del. 5 Mei 1944; door artikel 3 van
o-ezeg.de besluitwet voor tijdelijk geldig is
gellouden; dat de besluitwet nr 2 van 1111ei
1944 zonder terugwerkende kracllt een
einde stelt aan de tijdelijke geldiglleicl
van llet besluit van 4 October 1940; dat
gezegde besluitwet nr 2 dergelijke bepaling ecllter niet bevat aangaande llet besluit van 16 December 1940;
Dat daaruit volgt dat de toepassing· van
dit laatste besluit zicll aan den recllter op.drong, en clat llet bestreden vonnis, door
aan verweerders llet voordeel toe te kennen van een scllorsing van verjaring van
16 Mei 1940 tot 31 October 1940, de in het
derde onderdeel van het middel aangeduide bepalingen geschonden heeft;
Om die redenen, en zonder dat er client
acllt geslagen op llet eerste en llet tweede
onclercleel, nocll op het tweecle middel,
verbreekt llet bestreden vonnis ; beveelt
clat het onderhavig arrest zal overgescllreven worden op de registers van de Rechtbank van eersten aanleg te Bergen en
dat melding er van zal gemaakt worden
op den kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerders tot de kosten;
verwijst de zaak naar de Reclltbank van
eersten aanleg te Charleroi.
4 April 1946. - 1e kamer. - Voorzitter,
H. Soenens, eerste voorzitter. - Ve!·slaggever, H. Lambinet. Gelijkl1bidende
cmiclusie, H. Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. - PleUe·1·s, HH. Van
Leynseele en Marcq.
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INKOMSTEJNBELAS'l'INGEN.

-HANDELSVENNOOTSCHAP. '-- INVEREFFENING~
STELLING. VOORTZETTING VAN DE HANDELS-

EXPLOITA'l'IE. ~
DE BELASTING.

WINS'l'

ONDERWORPEN AAN

2o MIDDEJLEN TOT VEJRBREKING. IN ZAKEN VAN RECHTSTREEKSCHE BELASTIN·
GEN. -- MIDDEL GERICHT TEGEN EEN TEN
OVERVLOEDE OPGEGEVEN REDEN VAN HET AR·
R-EST. NIE'l' ONTVANKELIJK.

1o T!'cbnHeer de ·invel·effenillgstelling van
een lutndelsvennootschap geen eimle
stelt ctan hnar hnndelsexploitnt-ie, bl-ijven de art-ilrelen 25, § 1, en 2"1, § 1, van
cle samenrJesclwkelde wetten betl·effencle
de inkomstenbclast-ingen toe1Jasselijk op
de doo·1· die ven11ootschap ve1·wezenlijlcte
winsten (1).
2o Is n-iet ontvwnkeUjlc het middel {!el'icht tegen een dam· ile bestl'eclen besl issing ten ove·rvloecle opgegeven reden .
(N. V. ((CREDIT IMMOBILIER DU BRABANT ll,
T. BEHEER VAN Il'INANCIEN.)
AHREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 14 .Juli 1943 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen;
Over -het eerste middel, schending van
artikel 74 der wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld door
besluit del. 3 Juni 1941, en van artikel 2
van de wet del. 15 Mei 1846, gewijzigd bij
artikel 5 van de wet del. 9 Maart 1935 ; van
artikel 97 der Belgische Grondwet; van
artikelen 141 en 470 van het W etboek van
burgerlijke reelltspleging (art. 1 van het
koninklljk besluit nr 224 del. 24 December
1935 en artikel 22 van llet koninklijk besluit nr 300 del. 30 Maart 1936) ; van artikelen 1319, 1320, 1322, 1323 van het Burgerlijk W etboek :
Overwegen.de dat, door de vaststelling
dat de eischencle vennootschap in haar
aangifte in de inkomsten, « neant >> had
geschreven als beclrag van de in 1939 bekomen winsten, clan wanneer het bewezen
was· dat zij geclurende het clienstjaar 193H
belastbare winsten llacl verwezenlijkt, het
arrest noodzakelijk heeft vastgestelcl dat
de ontoereikenclheicl van de , belasting
voortvloeide nit een aan de aanYegster toe
te schrijven oorzaak;
Dat het beheer clus, om den aanslag te
vestigen, over den termijn van 9-rie jaar
beschikte, voorzien bij artikel 74 der samengeschakelde wetten, gewijzi'gd door
(1) Z~e verbr., 7 Juli 1941 (Bull. en Pasrc.,
1941, I, 284) 'en de conclu~i~ van het openbaar
ministerie; 7 en 21 October en 4 November 1942
(ibid., 1942, I, 215, 247 en 266); 17 Maart en
4 October 1943 (ibid., 1943, I, 97 en 365) ;
29 November 1943 (ibid., 1944, I, 74); 4 Febrnari 1946, zie hooger, blz. 47 (Bul_l. en PASIC.,
1946, I, -55).
.
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3 Juli 1939;
Dat het miclclel in feite mist;
Over het tweede micldel, schencling van
arti.lrelen 153, 156 en 157 cler :wetten op de
handelsvennootschappen, samengeschakelcl
door koninklijk besluit van 22 Juli 1913,
welke artikelen 178, 181 en 182 geworden
zijn van de in uitvoering van artikel 5
der wet van 9 Juli 1935 geclane samenordening, van artikel 97 der Belgische
Grondwet; van artikelen 141 en 470 van
het Wetboek van burgerlijke rechtspleging (art. 1 van het koninklijk besluit
nr 224 del. 24 December 1935, en art. 22
van het koninklijk besluit nr 300 van
30 M:aart 1936) ; van artikelen 1319, 1320,
1322, 1323 van het Burgerlijk Wetboek;
En over het viercle miclclel, schending
van artikelen 97 cler Grondwet; 17 van de
wet del. 4 Augustus 1832; 14, § 1, 1 o ; 15,
§ 2; 25, § 1, 1°, 27, §§ 1 en 2bis; 25,
§§ 3 en 7 cler wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakelcl door
koninklijk besluit del. 12 September 1936 ;
2, 6 en 8 cler wet van 17 Juni 1938 tot werlerinvoering van de nationnle crisisbelasting; 153, 156 en 157 cler wetten op de
llandelsvennootsclJ appen, samengeschakelcl
- door koninklijk beslnit del. 22 Jnli 1913,
welke artikelen 178, 181 en 182 geworden
zijn van de in nitvoering van artikel 5
der wet van 9 Jnli 1935 geclane samenor·
clening :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt clat de algemeene vergac1ering
van de aandeelhonders, die de vervroegde.
invereffeningstelling van de aanlegster beslist heeft, overeenkomstig artikel 182 der
samengeschakelcle wetten op de handelsvennootscllappen aan de vereffenaars de
meest nitgebreide machten gegeven heeft
om de beroepsactiviteit van de vennootschap voort te zetten, en dat de vereffenaars die activiteit hebben voortgezet, namelijk door deel nit te maken van een
~ynclicaat, eigen:;wr -van gronden, alsmecle
door micldel van de geltlen der vennoot·
Hchap, mede ·te werken ann het in orde
brengen van een grond van cUt syndicaat;
Overwegencle, eenerzijds, dat het bestreclen arrest alzoo wettelijk zijn beslissing heeft gerechtvaarcligcl lniclens welke
uan het beclrijf van cle eischende vennootschap geen einde wercl gesteld bij de beslisshtg van invereffeningstelling door cle
nlgemeene verga clering cler aandeelhouclers genoilH~h ;
Overwegencle, anclerzijcls, dat cle invereffeningstelling van de eischende vennootschap geen einde gestelcl hebbende
:tan dezer handels- of industrieele exploi-.
tatie, artikelen 25, '§ 1, en 27, § 1, der
wetten betreffende de inkomstenbelastingen het hof van beroep verplichtten, verplichting waaraan het heeft voldaan, als
aan de bedrijfsbelasting mulerworpen

wiltst te beschonwen de vermeerderingen
van in gezegd bedrijf. geplaatste activa,
zelfs zoo die vermeercleringen voortvloeien
nit meerwaarclen, van zoodra deze hetzij
verwezenlijkt waren geweest, hetzij uitgeclrukt in de rekeningen of inventarissen
der vennootschap en,krachtens nrtikel 27,
§ 2bi.s, van clezelfde wetten, den belastingvrijdom niet genoten ;
Waaruit volgt clat de micldelen in rechte
missen;
Over het derde middel, schending van
nrtikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek; van artikel 97 der
Grondwet; van artikelen 141 en 470 van
het Wetboek van burgerlijke rechtspleging
(art. 1 van het koninklijk besluit nr 224
van 24 December 1935 en art. 22 van het
koninkl. besl. nr 300 van-30 Manrt 1936) :
Overwegencle dnt het middel een overtollige reclen van het arrest bestrijdt;
Dnt uit het op het tweede en het vierde
midclel verstrekte antwoorcl blijkt dat het
beschikkencl gecleelte van het bestreden
arrest wettelijk gerechtvaarcligd is door
andere redenen clan deze door het dercle
miclclel bestreden;
Dat clit laatste, bij gebrek aan belang,
niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt cle voorziening; veroordeelt annlegster tot de kosten.
8 April1946. - 2e knmer. - Voon~itte1·,
H. Fauquel, voorzitter. - Verslauuevm·,
H. Fontaine. - GelijkMt.iclencle conclttsie,
H. Hayoit de Termicourt, eerste aclvocaatgeueraal. - Pleitwr, H. Van Leynseele.
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GEESTRI.TKE DRANKEN. - SLIJTERI.J
VAN GEGISTE DRANKEN. - TAXE YERSCHULDIGD DOOR DEN SLr.JTER EN NIET DOOR DEN
ZAAKVOERDER. - GEBREK AAN AANGIFTE VAN
ZAAKYOERING. - GEVOLGEN.
ne truce op de slijterijen va 11 oeui~te rlnml.'en is versehu.lcUrtcl cloo1· clen sz.ijte1· en
niet door den pe1·soon clie een slijtm·i.i
lwuclt voor 1·eJ.:en•1~no 1)(tn een slijtm·. H et
geb-rek nan aangijte vnn :malcvom·in{l
lmn nauleirUno ueven tot toepnssin.q van
een gelcUwete, £loch het heett n·iet tot
ym:olu fle zn.al;:voenler schnlrlennar van
de ta.xe te maken. (Wet van 29 Augustus 1919, art. 8, §§ 1 en 2, en art. 15,
§ 1, 3°.)

(DESTER, T. BEHEER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 Maart 1943 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
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Over het tweede onderdeel van het
tweede micldel, schencling van artikelen 97
en 110 cler Gronclwet; 1319 en 1320 van het
Burgerlijk Wetboek, 3 tot 11 van de wet
van 29 Augustus 1919 en 57, 59 en 60 van
de wet del. 31 December 1925 :
Overwegende dat het bestreden arrest
eerst bevestigt clat uit een brief van Dester rechtsvoorganger van aanleggers, del.
29 Febru-ttri 1939, blijkt clat cleze laatste
« wanneer Valette de zaakvoering verliet,
zelf geclurencle eenige maanclen, tegen wil
en clank, de slijterij heeft geclreven » ;
dat het daarna verklaart « clat het onbetwistbaar is clat, bij gebrek aan zaakvoering van de slijterij door wijl_en Dester
voor rekening van Mevr. Ravmr, het beheer terecht Dester heeft aangezien als de
slijter van de inrichting en hem de vijfjaarlijksche taxe heeft opgelegd »;
Overwegende clat die reclenen clubbelzinnig zijn ;
Overwegencle, inclerdaacl, clat ze het hof
niet toela ten te onclerscheiclen of de rechter heeft willen zeggen dat in rechte het ·
beheer, als te taxeeren slijter mocht annzien, al wie een slijterij van !?egiste clranken honclt wanneer geen aang1fte werd gedaan van een zaakvoering, geval. waarin
hij zou geschonclen hebben artikel 8, §§ 1
en 2, tler wet van 29 Augustus 1919, claar
de taxe niet·. den zaakvoerder doch den
slijter treft, 't is te zeggen den persoon
voor wiens rekening de zaakvoerdE;r handelt en artikel 15, § 1, 3°, derzelfde wet,
dna{· het gebrek aan aangifte van zaakvoering slechts de toepassing van een geldboete meclebrengt, ofwel, of hij heeft willen verklaren dat in feite het gebrek aan
aangifte van zaakvoering, met daarbij de
brief van Dester del. 29 Februari 1939, bewij7A)n dat er, in onclerhavig geva:l, geen
zaakvoering was ;
·
Overwegende dat de clubbelzinnigheid
van. reclenen gelijk staat met het gebrek
aan redenen ;
Om die recleneJI, en zoncler stil te ·blijven bij het eerste miclclel en bij de andere
onclerdeelen van het tweecle miclclel, verbreekt het bestreclen arrest; beveelt clat
onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers van het Hof van beroep te Brussel en clat melding er van zal
gemaakt worden op den kant van de vernietigcle beslissing; verwijst de zaak naar
het Hof van beroep te Luik ; veroorcleelt
den Staat (Beheer van finanden) tot de
kosten.
1
8 April 1946. - 2" kamer. - Voonzitter,
H. Fauquel, voorzitter. - Verslaggever,
H. Vitry. Gelijkluidende conclusie,
H. Hayoit de Termicourt, eerste aclvocaatgeneraal. - Pleiters, HH. Fauvel (van de
Balie bij het Hof van beroep te Brussel)
en Van Leynseele.
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1o HANDELSVENNOOTSOHAPPEN.
MOREELE; PERSOON. - . lVIISDRIJ~·, DE
PHYSISCHE PERSOON, DOOR MIDDEL VAN WELKE
DE VENNOOTSCHAP HANDELT, IS DE DADER VAN
RET MISDRIJF.

2o VERJARING IN STRAFZAKEN. GEMEENTEREGLEMENT. · DAT liE OPPERVLAKTE
BEPERKT VAN DE GRONDEN DIE DOOR GEBOUWEN
MOGEN WORDEN BEDEKT EN DAT YOORSCHRIJFT
DAT IEDERE WONING MOET YOORZIEN ZIJN. YAN
EEN BINNENPLAATS. SCHENDING VAN DIE
YOORSCHRIB'TEN. VOORTDUREND liiiSDRIJF.

1o 1Vannee1· een mis(l1'ijf gepleegd wo1·dt
do01· een handelsvennootschnp, moreelen
perso'on is de dnder vnn (lit misd'l'ijf (le
physiscl{e pe·rsoon door middel van welke
cle vennootschap handelt (1).
2o M lt(tkt een voortdtwend mis(l1'ijf wit de
schen(Ung vnn de bepnlingen van het
1·eglement der gemeente Elsene op de gebomven, wel1ce r;te oppervlnlcte beperken
V(tn !le qmmlen die· cloo1· rJebottwen mogen tDO'I:clen bedekt en wellce voorsclwi.iven da.t -ieclere waning moet V001'Z'iell
ziin van een binnenplants (2). (Regle-

m(mt der gemeente Elsene van 7 J anuari
1908 aangevulcl door de reglementen
van' 13 Jt1li en 10 December 1937, artikelen 3ter, 54 en 81.)
·
(NOTHOJIIB EN CONSOOR'l'EN, T. GEMEENTE
ELSENE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 26 .T uli 1945 gewezen door ~le
Correctioneele Rechtbank te Brussel, mtspraak doeil~e in graacl van hooger beroep;
I. Voor zoover bet Yonnis aanleggers
Nothomb. Jasinski en De Waele veroorcleelt wegens inbreuk op artikelen 3te1· en
54 van het Regiement cler gemeente Elsene
del. 7 Januari 1908, aangevuld door cle reglementen dd. 13 Juli en 10 December 1937;
.
Over het eenig miclclel tot staving cler
voorziening van aanlegger Nothomb,
schencling van artikelen 97 cler Gronclwet,
(1) Verbr., 13 Februari 19()5 (Bull. ·en PAsrc.,
19()5 I 130 'te en 5e zaak) en 18 December
1933' (ibid., l934, I, 107).
·
(2) Omtrent het oogenblikkelijk of voortdurend karakter va10t de misdrijven tegen
bouwreglementen, zie verbr., 13 Februari 1905
(Bull. en PAsrc., 1905, I, 127 en vlg.); .20 November 1933 (ibid., 1934, I, 65). Zie ook
V. FAuQUEL : « Du caractere instantane ou continu de certaines contl·aventions en matiere de
voirie, de batisse, ·etc., et de leur prescription »
in Belq. jud., 1919, kol. 524 en vlg.

-138161, 189 van het W etboek van strafvordering, 44 van het Strafwetboek, 3tet·, 54,
81 en 82 van 11et Reglement op, d~ gebouwen en de wegeilis der gemeente Elsene
van. 7 Jannari 1908, ilangevulci, wat gezegd artikel 3teT betreft, door het reglement del. 13 .Juli-10 December 1937, in het
bestreden vonnis aangecluid als van 7 Februari 1938 zijncle, en gewijzigd, wat gezegcle artikelen 81 en 82 betreft, door het
reglement van 25 Februari 1913, cloorclat
het bestreden vonnis aanlegger veroordeeld heeft, wegens inbreuk op artike' len 3teT en 54 van voormeld reglement,
zonder te zijnen laste het bestaan vast
te stellen van cle feitelijke bestanddeelen
van cle inbreuk, en inzonclerheid, zoncler
vast te stellen clat aanlegger << eigenaar,
huurcler, bouwkunclige, onclernemer of·
meester-metser JJ van het gebouw zou geweest zijn, of clat hij zou gelast geweest
zijn met het bestuur of cle uitvoering van
cle werken betreffende clat gebouw, noch
clat clit laatste op het grondgebiecl van cle
gemeente Elsene zou gelegen zijn, en zonder ann te cluiden waarin clat gebouw zou
opgericht zijn in overtrecling met voormelcle artikelen 3tet· en 54, dan wanneer
elke beslissing: van veroorcleeling, om
wettelijk gemotiveerd te zijn, buiten een
rechtsreclen, een feitelijke reclen moet behelzen, derwijze rlat het hof van verbreking het toezicht over cle wettelijkheid cler
veroorcleeling kan nitoefenen en nagaan of
cle rechter over den groncl zich van zijn
plicht heeft gekwefen door het opzoeken
en het nazien van cle bewijzen hem ·door
cle ·wet opgelegcl ; en op het eerste midclel
cler voorziening van de aanleggers Jasinski en De Waele, schencling van clezelfcle wetsbepalingen, cloorclat bet bestreclen vonnis nanleggers veroonleelt wegens
inbreuk op nrtikel 3ter van het hierboven
gezegcl reglement, en, bijgevolg, cle vernietiging van de met cleze bepnling niet
overeenstemmencle werken bevolen heeft,
zoncler cle feitelijke besta11dcleelen vast te
stellen vereisch t opel at de betich ting ten
laste van aanleggers zou knnnen weerhouden worden :
~
Overwegencle dat het vonnis er op wijst
dat cle tweede aanlegger << zich heeft cloen
waarborgen cloor den eigennar JJ; rlat het
dnarna bepaalt clat clie waarborg gegeven
werd door cle vennootschap << Grands Etaolissements inclustriels clu Prevot Jl, en
door clen eersten verweercler, beheercler
clezer;
Dnt claaruit blijkt dat eerste unnlegger
gehandelcl lweft als vertegenwoordiger
van de vennootschap, eigenaarster van
bet onroerend goed ;
Dat terecht bet vonnis beslist dat, wanneer een misclrijf begaan wordt door een
vennootschap, zeclelijk wezen, de physische persoon rloor middel van welke zij

handelt, in de zaak de eerste aanlegger'
de dader van bet misdrijf is;
Overwegende clat het vonnis vaststelt
dat de aanleggers er van beticht zijn de
hun ten laste gelegde feiten te Elsene te
hebben begaan;
/
Overwegencle, eindelijk, clat het vonnis
zich niet beperkt tot cle beslissing dat aanleggers artikelen 3ter en 54 van het reglement der gemeente Elsene, in het micldel
aangecluid, hebben overtreden;
·
· Dat het vaststelt clat in den loop der
clebatten bepaald wercl clat aanleggers cle
reglementaire voorschriften betreffende de
cliepte van het gebouw en de afmetingen
van cle binnenplaats hebben overtreclen;
Dat het nog hierop wijst clat, luidens
artikel 54, de oppervlakte van de binnenplaats van het onroerend goed niet kleiner mocht zijn clan het vijfde van cle oppervlakte van den groncl waarop het gebouw worclt opgericht en dat artikel 3tet· de diepte beperkte van cle bebouwcle zone;
Dat, alzoo, de miclclelen in feite niet
opgaan;
·
Over het tweede middel tot staving der
voorzieningen van de aanleggers Jasinski
en De Waele, schencling· van artikelen 97
der Gronclwet, 21, 23, 25, 26, 28 van de
wet del. 17 April1878 bevattencle den voorafgaanden titel van het W etboek van
rechtsplegi,ng in strafzaken; 1 en 2 van de
wet clcl. 30 Maart 1891, tot wijziging der
wet van 11 April 1878 betreffende de verjaring van de burgerlijke vonlering; 3tm·,
12, 54, 81 en 82 van het Reglement der
gemeente Elsene op cle gebouwen en de
wegenis del. 7 Januari 1908, aangevulcl,
wat gezegcl artikel 3tet· betreft, door het
reglement del. 13 .Juli-10 December 1937, in
het ·bestreden vonnis aangeduid als van
7 lJ~ebruari 1938 zijncle, en gewijzigcl, wat
gezegde artikelen 81 en 82 betreft, door
het reglement van 25 Februari 1913, doordat het bestreden vonnis beslist dat het
bouwen van werken in strijclmet cle bepalingen van de hiervoren aangehaalde artikelen 3ter en 54, een voortdurend misdrijf
uitmaakt en clat cle verjaring van de publieke vordering· evenals van cle burgerlijke
vordering, nit clat misdrijf ontstaan, niet
begonnen is te loopen, alhoewel de werken seclert 3 December 1943 g-eeimligd zijn,
dan wanneer de cleelneming van de aanleggers, als bouwkunclige en onclernemer,
aan het voltrekken van het misdrijf
waarover het gaat, noodzakelijk heeft opgehouclen bij de voleindiging cler werken,
daar de aanleggers slechts hebben kunnen
vervolgd worden als (cpersonen gelast met
het bestuur en de uitvoering der werken JJ,
in den zin van artikel 81 van het gemeentereglement, waaruit volgt dat de verjaring van de jmblieke vordering voor de
aanleggers verkregen wa's ten laatste op'
4 December 1944 en dat, de burgerlijke
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vordering, omdat ze v66r clien datum niet
werd ingesteld, eveneens verjaarcl was :
Overwegende dat artikelen 3te1' en 54
van het in het middel bedoeld gemeentereglement bepalen « dat de grond die door
een 1wofdgebouw mag bedekt worden beperkt . is ·door ... ll en dat << elke woning
moet voorzien :zijn van een binnenplaats ll,
waarvan de opperv~akte niet kleiner mag
zijn (!an een vijfde van de oppervlakte
van den groncl waarl)p het gebouw wordt
opgericht:
Dat nit' die teksten blijkt dat niet enkel
het oprichten van een gebouw of van een
woning in schencling van gezegde voorschriften verboden is, doch dat er misdrijf
bestaat zoolang de grond bedekt is met
een hoofclgebouw buiten de bepaalcle perken en zoolang de woning niet voorzien is
van een binnenplaats met de voorgeschreven pppervlakte;
Dat, bet misdrijf, wegens zijn wettelijke bepaling, · een voortdurend misdrijf
zijnde, noodzakelijk dat karakter heeft
jegens al cliegenen die, krachtens arti-.
kel 81 van het reglement, de daders er
van zijn, en bijgevolg, zoowel jegens de
aanleggers .Jasinski en De Waele als jegens den aanlegger N othomb ;
Dat het middel in rechte mist;
En overwegende (zonde1· belwn.g) ;
II. Voor zoover het vonnis de correctioneele rechtbank onbevoegd verklaart om
kennis te nemen van de oproepingen tot
vrijwaring gedaan dooT den tweeden en
den derden aanlegger en op de voorzieningen van den vierden aanlegger, tusschenkomende partij, en van de vijfcle
aanlegster , burgerlijk verantwoordelijk
verklaard :
Overwegende dat de voorzieniugen niet
beteekend geweest zijnde aan de partijen
tegen welke ze gericht zijn, niet ontvankelijk zijn (Wetboek van strafvordering,
art. 418);
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen, veroordeelt elken aanlegger tot
een vijfcle der kosten.
8 April 1946. - 26 kamer. - Voo1·zitte1',
H. Fauquel, voorzitter. - Ve1'slaggeve·r,
H. Vitry.
Gelijlcl7ticlende conchtsie,
H. Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal. - Pleite1·s, HH. Simont, Van
Ryn en JVIarcq.
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VOORZIENING IN VERBREKING.
EESLISSINGEN WAARTEGEN VOORZIENING MOGELIJK IS. - STRAFZAKEN. - ARRESTEN YAN
RET. HOF VAN BEROEP RECHTDOENDE OP EEN
VRAAG TOT HERZIENING. - BESLUITWETTEN
VAN 22 JUNI EN 20 SEPTEMBER ~945 BETRJWFENDE DE DADEN DIE WERDEN GESTELD OM DE

ACTJE YA1( DEN WEERSTAND 'TE STEUNEN. GE~;N YOORZIENING IN YERBREKING.
E1' ·is va.mvege cle pa1·ti:ien geen voomien·iny in ve1'1weking mogel-ijlc tegen de
arresten van het hof van be1'oep in zalcen van aanvra.[Jen tot he·r:i·ien·in[f V001'z·ien bij cle beshvitwetten van 22· J7tni en
20 September 1945 betrejfencle de daclen
cUe wenlen ,ryestelcl :om cle actie van den
weerstand te stennen, [!e·wezen hetz-ij
over clen rtroncl van cle aculvnutf;, hetzi:i
ove1' haal' ontvanlceUjlche'icl. (Besluitwet

van 22 JunL1945, art. 7; besluitwet van
20 September 1945.)
(LAZARE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 November 1945 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over de ontvankelijkheicl van de voorziening :
Overwegende dat aanlegger, welke bij
arrest van het Hof van beroep te Luik
veroordeelcl werd tot een gevangenisstraf
van een jaar wegens paging tot zwaren
diefstal, niisdrijf beg a an op 4 J anuari
1944, een aanvrang tot herziening van die
besliJlsing heeft ingediencl bij toepassing
van de besluitwet del. 22 Juni 1945, betreffende de daden die tijdens de vijandelijke
bezetting werden gesteld om de actie van
clen weerstnnd te steunen ;
Overwegencle dat het bestreclen arrest
clie aanvraag, bij gebrek aan voorwerp,
niet ontvankelijk verklaard heeft, omclat
cle verzoeker, door het uitwerksel van de
besluitwet van 20 September 1945, amnestie verkregen had ;
Overwegenclp dat artikel 7 van de besluitwet del. 22 Juni 1945, evenals artikel 5, aHngevuld door de besluitwet del.
20 September 1945, beschikt dat tegen de
beslissing ''an het hof van beroep geen
enll;el beroep open staat ;
Dat, weliswanr, die teksten nitdrukkelijk slechts de over den grond der aanvraag gewezen beslissingen betreffen, doch
cln t men niet zou begrijpen dat de opstellers van de hierboven aangeduide besluitwetten, door alle verhaal te verbieden gericht tegerr datgene wnt het hoofdpunt
uitmaakt, een verhaal zouden willen verleenen tegen de besliss1ngen clie slechts
over de regelmatigheid van de rechtspleging· of over de ontvankelijkheid van de
vorclering zijn gewezen; clat zij, integencleel, op afdoencle wijze en zonder onderscheid; fn deze aarileggen van uitzonderlijken aarcl, elke mogelijkheid hebben willen weren van vertraging in een einclbeslissing, welke zij spoedig hebben gewilfl
(besluitwet van 22 Juni 1945, art. 2) ·:
Waarnit volgt clat de voorziening niet
ontvankelijk is ;
·

-140Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
8 April 1946. - 2° kamer. - Voorzitter,
H. Fauquel, voorzitter. - Verslaggeve1·,
H. Leperre. - Gelijkl~tidende concl~tsie,
H. Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal.
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STRAFZAKEN.

HUISZOEKING WEGENS EEN INBREUK OP DE
WETGEYING BETREFFENDE DE WAPENEN.
VASTSTELLING, IN DEN LOOP VAN DIE HUISZOEKING. VAN EEN 1\HSTRIJF IN ZAKEN VAN
DOUANEN- EN ACCIJNZEN. VASTSTELLING DIE
GEEN ENKELEN !'LICHT HEEFT GENOODZAAKT
GAANDE BUITEN DE PERKEN VAN HET BEVEL TOT
HUISZOEKING. VASTSTELLING KAN DIENEN
'l'OT GROND VAN EEN VERVOLGING.

De ojJicier van lle gerechtelijlce politie die,
in den loop van een wegens een inb1'ettlc
op de wetgeving betreffende de wapenen wetteUjl;; gednne hniszoelc'ing, en
zonde1· tJUchten ·uit te voeren cUe de
tJe1'7cen vctn zijn opclracht te bu.iten
{/ctctn, lcennis lcrijgt van een m·isd1·ijf teuen de 1.oetten OtJ de dottanen en cwcijnzen, heett rlen J!Ucht vctn dU mistlrijf
be1'icht te geven nan .cle ndmin·istl'atie
clie over het ·instellen van de publieke
1;01Ylering beschilct. Dienvolgens mogen
cle ctld·us dooT hem geclnne vctststellingen cUenen tot grondslng vwn een ve1·volrtin{l (1).
(PROCUREURcGENERAAL BI.J HET HOb' VAN BEROEP
TE LUIK EN BEHEEll v,~N DOUANEN EN ACCIJNZEN, T. llfEDVIDOVIC.)
,
AHREST.

HET HOF; - Gelet op llet besti·eden
arrest, op 10 December 1945 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over llet eenig middel tot verbreking·,
door llet beheer van financH~n afgeleicl uit
de schencling van artikel 29 van het Wetboek- van strafvorclering :
Overwegencle dat uit de vaststellingen
van het bestreclen arrest blijkt dat een opperwachtmeester der rijkswacht, o1f!icier
van de gerechtelijke politie, wettelijk een
huiszoeking doende in het onroerend goed
door den verweercler bezet, ten einde er
een opslagplaats van wapenen te ontdekken, in den loop van de opzoekingen. een
volleclig materieel van geheime stokerij
vond; dat llij van die vaststelling een proces-verbaal opmaakte, hetwelk hij over(1) Zie de voetnota, geteekend R. H., onderaan het onderha vig arrest in Bull. en PASIC.,
1946, I, 139.

maakte aan het beheer van douanen en
accijnzen, en llat clit laatste, op grond van
deze vaststellingen, tegen den verweerner
vervolgingen inspande ;
Overwegende dat het bestreden arrest
geenszins er op wijst dat de verbalisant,
om gezegcle vaststelling te doen, tot verrichtingen is moeten overgaan die de perken van zijn opdracht te buiten gingen;
rlat llet nochtans beslist dat het ministerieel besluit van 15 November 1944, wegens zijn aard van uitzonderlijke beschikking, den verbalisant niet toeliet een aan
clit besluit vreemd misclrijf vast te stellen;
Overwegende dat de verbalisant, zlch
wettelijk en in de regelmatige uitoefening
van zijn ambt in het domicilie van den
verweercler bevindende, aldaar kennis
kreeg van een wanbedrijf;
Dat hij dus, luiclens artikel 29 van het
Wetboek van strafvordering, verpli.cht
was van dat wanbedrijf bericht te geven
aan de vertegenwoordigers van de overheid clie over het instellen van de publieke
vordering beschikt, hetzij, in onderllavig
geval, aan het beheer van llouanen en accijnzen;
Overwegende dat, noch !let lliervoren
aangeduid artikel, noch de besluitwet van
9 Mei 1944, waa:rvan het ministerieel besluit van 15 November 1944 de tenuitvoerlegging is, den verbaliseerenden agent van
tlie verplichtiug .ontslaan wanneer de kennis v'an !let wanbedrijf verkregen wordt
in den loop van een huiszoeking clie de
wet slechts toelaat door de uitbreiding
van de regelen inzake huiszoeking;
Dat uit die overwegingen volgt dat het
bestreden arrest, met te beslissen dat de
door den verbalisant gedane vaststelling
onwettelijk was en niet tot grond van
. een vervolging kon dienen, de in het middel aangeduide wetsbepaling geschonden
l1eeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreclen
arrest; beveelt clat onderhavig arrest zal
overgeschreven· worden op de registers
van het Hof van beroep te Luik en dat
melding er van zal gemaakt worden op
den kant van het vernietigd arrest; verwijst de zaak en de partijen naar het
Hof van beroep te Brussel; veroordeelt
verweerder tot de kosten.
8 April 1946. -_ 2" kamer. - Voo1·zitte·1·,
H. Fauquel, .voorzitter. - Ve1·slnggeve1·,
H. Smetrijns. - Gelijl,,l-lt.iclende conclu.sie,
H. Hayoit de Termicourt, eerste aclvocaatgeneraal.
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VOORZIENING IN VERBREKING.
S•rRAFZAKEN. BEflLISSINGEN WAARTE!lEN
YOORZIENING MO!lELJ.JK IS. BESLISSING
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DIE VERKLAAR1' DAT DE PUBLIEKE VORDEUING
\'EUVALLEN IS DOOR AMNES'l'IE. VOORZIElil!i'G DOOR DEN BEKLAAGDE. NIET ONTVANKEJ.,I.JIC

Is

n:iet ontvankeUjlc
klaagde ingediende
een beslissing die de
vervnllen ve'l'ltlrwrt

de door den bevoo1·ziening tegen
pu.blieke vordering
doo1· nmnestie (1).

(JANSSENS, T. NAYS EN CONSORTEN.)
ARREST.

HE'l' HOF ; - Gelet op het bestreden
,-onnis gewezen op 8 J anuari 1946 door
de Co~rectioneele Recht:bank te Luik, zetelende in graad van hooger beroep;
Over de voorziening door den aanlegger,
i.n hoedanigheid van beklaagde, ingecliend
tegen het openbaar minil;lterie en tegen de
burgerlijke partijen;
. Overwegende dat de voorziening, voor
:wover ze de op de publieke vordering gewezen beslissing bedoelt, van belang ontbloot is, daar het bestreden vonnis de publieke vordering door amnestie vervallen
heeft verklaard; dat, bijgevolg, de voorziening, clienaangaande, niet ontvankelijk is;
Dat het net zoo is voor zoover ze gericb't is tegen de beslissing welke op de
burgerlijke vordering gewezen wercl teg~n
den beklaagde, daar het bestreden vonms,
clat niet over de bevoegdheid gewezen is,
de partijen naar de politierechtbank verwijst en dus geen eindbeslissing is in den
zin van artikel 416 van het W etboek van
strafvordering;
Over de voorziening door den aanlegger
ingecliend in zijn hoedanigheid van bnrgerlijke parti.i :
Oveqve~ende dat ze niet ontvankelijk i.s
daar ze met beteekencl werd a an de partijen tegen welke ze gericht is (Wetboek
van strafvordering, art. 418) ;
Om die redenen, verwerpt de voorzie- ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
8 April 1946. - 2e kamer. - VoorzUtm·,
H. Fauquel, voorzitter. - Verslaggev~r,
H. Vitry. GeUjlcltr,idende corwlttsw,
H. Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal.
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ASSISEN.- VmJE MACHT VAN DEN voouZITTER. DEBATTEN BEGONNEN. - D E VRIJE
:MACH'l' VAN DEN YOORZI'l'TER KAN ALLEEN
WOR-DEN UITGEOEFEND IN DE AANWEZIGHEID
VAN DE GEZWORENEN EN VAN DE PARTIJEN.

ASSISEN. DESKUNDIGE. AANGESTELD BI.J ARREST 0~' KRACHTENS 'DE VRIJE
1UCHT VAN DEN VOORZITTER. VERPLICHTING DEN EED VAN DESKUNDIGE AF TE LEGGEN.

1 o Eens llat v66r het hof van ass·isen de
debntten een ctnnva.nu hebben uenomen,

kan de ·voorzitte1· slecht_s Zt)n v1"ije
.macht uUoefenen, nl. om een deslcundi1Jenonclerzoek te lwvelen-, i-n de aanwezi,qhe·id van de uezworenen en van
cle pwrtijen (2).
2° De deskundigei1. wellce in d·ie hoedanigheid worllen gehoonl llo01· het hof van
assisen moeten, orwe·rsch-illig of zij
we-nlen nangestelcl bij a1-rest of kmchtens cle v1··i_ie macht vwn den voorzitte1·, den eed ctfle.ouen voomien bij a1·til<el 44, a linea 2, van, het W etboelc van
stra.fvonlering (31.
(DUFOUR.)
ARREST.

HEJT HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 Januari 1946 gewezen door
het Hof van assisen der provincie Henegouwen;
Over het middel van ambtswege, schencling van artikelen 44, 268, 269, 341 en 353
van het Wetboek van strafvordering :
Overwegende dat uit het zittingblacl
van het hof van assisen blijkt dat de voorzitter van clit hof, tijdens een schorsing
van de debatten, in zijn kabinet den wapenmaker Lenoir met een deskundigenonderzoek gelast heeft en den eed van dezen deskunclige heeft afgenomen; dat de
zitting 's anderendaags hernomen werd en
dat de voorzitter, krachtens zijn vrije
macht, gezegden deskundige Lenoir zonder eed ter tere<'htzitting deed onderhooren, zeggende dat de verklaring van
den deslmndige slechts zou beschouwd
worden als inlichting; dat hij daarna lezing gaf van het door den deskundige
Lenoir opgesteld verslag en van het J)roces-verbaal waarbij zijn eedaflegging
wenl vastgesteld, en die stukken bij den
bundel voegde welke aan de jury wercl
voorgelegd;
Overwegende clat, de debatten v66r het
llof van assisen eenmaal begonnen, de
vrije macht van den voorzitter om een
onderzoeksmaatregel te bevelen, en namelijk een cleskundigenonderzoek, buiten de
aanwezigheid van de gezworenen en van
de .partijen niet kan uitgeoefencl worden
zoncler schending van het principe luidens hetwelk de debatten mondeling zijn,
(1) Verbr., 4 Februari 1946 (Bull. en PAsrc.,
1946, I, 51) ; 3 Juni en 1 Juli 1946 (zie verder
biz. 210 en 258; Bull. en PAsiC., 1946, I, 228
en 283).
(2) Verbr., 6 April 1914 (Bull. en PAsrc.,
1914 I 171) V 66r d-en aanvang van de de batten ' o~fent de voorzitter van het hof van
assfsen zijn vrije macht uit, hetzij in zijn kabinet, hetzij in den loop van een bezoek ter
plaat;; (Wetb. van strafvm·ll., art. -269; Verbr.,
2 M·ei 1910, Bull. en PASIC., 1910, I, 220).
(3) Zie de beide hie1·boven vennelde arresten. Verge!. FAUSTIN HELIE, d. III, ur 5025.
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principe gehuldigd door artikelen 341 en
353 van het ·w etboek van strafvordering ;
Overwegende, daarenboven, dat de heer
Lenoir v66r het hof van assisen gehoord
werd als deskundlge en da t de voorzitter
nader bepaald heeft dat zijn verklaring
zou gedaan worden, niet onder eed, doch
ten titel van inlichting;
Overwegende clat artikel 269, alinea 2, van het Wetboek van strafvorclering
de getuigen betreft en niet de deskuncligen
gehoord krachtens de vrije macht van clen
voorzitter ; dat ieder deskunclige, om
't even of hij aangestelcl is bij arrest of
krachtens de vrije macht van den voorzitter van het hof van assisen, v66r dat hof
slechts kan gehoord worden onder den eecl
voorzien bij artikel 44, alinea 2, van het
·wetboek van strafvordering, van toepasf!ing op alle cleskuncligen v66r alle beteugelende rechtsmachten;
· Waaruit volgt dat het bestreden arrest
de in het middel aangeduide wetsbepalingen heeft geschonden;
Om die redenen, verbreekt het arrest
van veroordeeling door het Hof van assisen
· ''an de provincie Henegouwen gewezen ;
beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden 011 de registers van gezegd Hof van assisen en dat melding er
van zal gemaakt worden op den kant van
het vernietigd arrest; verwijst de zaak
naar het Hof van assisen van de provincie Brabant; laat de kosten ten laste van
den Staat.

del va.n clien de-rrle, te-r kennis te bre11·
gen van den v:ijand en clen aangegeve·n
pe·rsoon bloat te stellen (tan de opzoekingen, vervolg·inr1en en gest1·engherlen
vnnweue den v·ijand (1).

(MIRZAN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 Janun.ri 1946 gewezen door
het Militair Gerechtshof. zeteiehcle te
Brussel;
Over het tweecle middel, schending vn.n
n.rtikel 121b-is vn.n het Strn.fwetboek (besluitwet vn.n 17 December 1942) ; van artikel 97 der Grondwet :
Overwegende dn.t de aanlegger veroordeeld wercl om in 1941, in overtrecling van
artikel 121bi-S van het Strafwetboek (besluitwet van 8 April 1917, art. 1), met
kwan.d opzet, door het aanklagen van '
een werkelijk of ingebeeld feit, Constant
Yvan te hebl1en blootgesteld aan opzoekingen, vervolgingen of gestrengheclen
vanwege den vijand;
Overwegencle dat de aanlegger, in v66r
het militair gerechtshof genomen conclusies, staancle hield dat hij geen aangifte
had gedaan bij het vijandelijk gerecht of
a an de vij andelijke over heid ;
Overwegende dat het bestreden arrest
op die conclusies terecht antwoordt clat
de toepassing van artikel 121bis van het
Strafwetboek niet vereischt dat de aan6
.8 April1946. - 2 kamer. - Vom·zitte1·, gifte rechtstreeks gedaan werd aan het
H. Fauquel, voorzitter. - Verslctggeve1·, vijandelijk gerecht of aan de vijandelijke
H. _.Giroul. - Gel'ijlclu:idende concl1tsie,
overheid;
H. Hayoit de Termicourt, eerste advocaatDoell overwegende dat de aangifte, g-egeneraal.
daan bij een derde, slechts de aangifte bi.i
den vijand, voorzien bij artikell21bis van
het Strafwetboek (besluitwet van 8 Avril
1917, art. 1), uitmaakt wanneer de dader
KAMER. 8 April 1946.
er van het kwaacl opzet heeft gehacl ze,
IIIISDADEN EN W ANBEDRIJVEN TE- door middel van dien derde, ter kennis
GEN DE UJTWENDIGE VEILIGHEID van den vijand te brengen en den aangeVAN DEN STAAT.- AANGIF'l'E AAN DEN geven persoon bloot te stellen aan de opVIJAND. - ARTIKEL 121bis VAN RET S'l'RAF- zoekingen, vervolgingen of gestrengheden
·
WETBOEK GEWIJZIGD DOOR DE BESLUITWET vanwege den vijand;
Overwegende dat het ai·rest in 't onderVAN 8 APRIL 1917. - AANGIFTE GEDAAN AAN
EEN DERDE. ---'- VOORWAARDEN VEREISCHT OP- havig geval vaststelt dat de aanlegger het
DAT ZIJ 'EEN AANGIFTE AAN DEN ·viJAND ZOU tusschen hem en Constant Yvan bestaande
geschil l1eeft bekend gemaakt aan een
· UITMAKEN.
vijandigen onderhoorige die in DuitschDe aan,qifte cum den .v·ijctnd, betettgelcl
land private functies beklee.dde, dat hij
door ctrtilrel 121bis van het Strafwethet eveneens bekend gemaakt heeft aan
boelc, uewijzigcl cloor de beslttitwet vctn
een journalist; dat het arrest er aan toe8 Ap1"il 1917, moet niet noodzakelijlc gevoegt dat de beklaagde bekend heeft dat
clctan z·ijn 1·echtstreelcs aan het vijancle-- hij << kon voorzien )) dat clie journalist de
lijlc uerecht ot aan de vijandelijlce overte zijner kennis gebrachte inlichtingen

ze

heid,· maar de aang·itte geclaan aan een
de1·de maalct slechts dan cle aangifte
aan den v·ijand uit, zooals zi.i is bedoelcl ·in de voormelcle wettelij lee bepctUng, wanneer de dculer er ·van llet
Tcwa.ad otJzet heett uehad ze, cloo1· mid-

(1) Zie verbr., 4 Juni 1945
1945, biz. 167; Bull. en PASIC.,
Verge!. verbr., 16 April 1945
1945, biz. 132,; Bull. en PASIC.,

(A,-,.. Ye1·b,.
1945, I,
(A1'T.

178i:

YeTb1·.,

1945, I, 144).

- 1.43antler vorm van artikel kon bekeml l)laken;
Doch overwegende da:t uit clie vaststellipgen niet noodzakelijk blijkt dat. aanlegger. zelf het inzicht heeft gehad de door
hem gegeven inlichtingen aan de vijandelijke overheid melle te deelen en Constant
Yvan bloat te stellen aan vervolgingen,
opzoekingen, of gestrengheden vanwege
den vijand;
Waaruit volgt clat het arrest zijn beschikkencl gedeelte niet rechtvaarcligt en
bet in het middel aangeclnicl artikel 97 cler
Gronclwet schendt;
Om die redeuen, verbreekt het bestreclen
arrest; beveelt dat onclerhavig arrest zal
overgeschreven worden op de registers
van het militair gerechtshof en clat melding er van zal gemaakt worden op den
kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak naar het militair gerechtshof nnclers samengestelcl ; kosten ten laste
van den Staat.
·
8 April 1946. - 2° kamer. - Voo1·zUte1·,
H. Fauquel, voorzitter. - Ve1·slaggever,
H. Wouters. - GeUjklwidencle conclitsie,
H. Hayoit de Termicourt, eerste aclvocaatgeneraal.
Pleiter, H. della Faille
cl'Huysse.
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MISDADEJN EN W ANBEDRIJVEN TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID
VAN DEN STAAT. - 0PNEMEN VAN WA.PENEN TEGEN BELGIE. - AR'l'IREL 113 VAN
HET STRAFWETBOEK. - BEGRIP.
Het feU, voor een Belg, efjectieven d·ienst
te nemen 1Jij een mUitni1'e to·rmntie in
het lcncle·r vnn het vijandeUjk leger,
maalct de misclaad u:it wapenen tegen
Belg·ie 01J te nemen, zelfs clan wanneer
rle 1Jeklactgde niet een van de talcen
heeft verovulrl welke worden opgesomcl
in a·rt·ilcel 1 ·ucm de 1Jeslu:i.twet vwn
17 December .1942, dat cwtikel .1.13 van
het 8tmtwct1Joek heett geinterp·reteercl
en awngevulcl.

(PIRLET.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreclen
:ll'rest, op 12 Februari 194G gewezen door
het Militair Gerechtshof, · zetelimcle te
Luik;
Over het eerste miclclel, schencling van
artikel 1 van cle besluitwet del. 17 December 19J2, alinea 2 uitmakende van
artikel 113 van het Strafwetboek, cloordat
het bestreden arrest de telastlegging voor
.bewezen heeft gehouden en den aanlegger
heeft veroordeeld niettegenstaancle het
vaststaat clat · deze enkel e~n opleiding

heeft gekregen bij het Waalsch Legioen,
claarna heeft ·gedeserteerd om zich in het
<< maquis Jl te begeven en vervolgens tot
den weerstand toe te treden, zonder een
enkele taak van strijcl, vervoer, werk of
bewaking te hebben vervuld:
Overwegencle clat het bestreden arrest
vaststelt clat de aanlegger in 1943 effectief
dienst genomen heeft bij de << Legion
Wallonie Jl, militaire formatie in. het kacler van het vijandelijk Ieger;
Dat, met te beslissen dat' de aanlegger
alzoo de wapens had opgenomen tegen
Belgie en artikel 113, alinea 1, van het
Strafwetboek had overtreden, het arrest
clie wetsbepaling juist heeft toegepast;
Dat de besluitwet van 17 December 1942,
ver van het toepassingsveld van artikel 113 te hebben beperkt, het integendeel
l1eeft uitgebreid door, bij een interpretatieve en aanvnllemle bepaling, te beschikken dat, als opnemen van wapenen tegen
Belgie gelclt, het wetens vervullen voor
den vijancl van de taken welke het opsomt;
Dat het miclclel in recl;tte mist;
Over het tweecle micldel, schencling van
artikel 51 van het Strafwetboek :
Overwegende dat het militair gerechtshof, de betichting van artikel 113 van het
Strafwetboek bewezen verklaard hebbende, niet meer moest nflgaan of de bestancldeelen van de paging tot die misclaad vereenigcl waren; dat, bijgevolg, het
bestreclen arrest de in het -midclel aangecluicle wetsbepaling niet heeft kunnen
schenclen;
Over het dercle miclclel, schencling van
artikel 123liis van het Strafwetboek :
Overwegende clat uit het antwoorcl op
het eerste miclclel blijkt dat het dercle
miclclel niet gegrond is;
En overwege1ide, voor 't overige, clat het
bestreclen arrest wercl geveld op een
rechtspleging waarin de snbstantieele of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
' Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
8 April1946. - ze kamer. - Voo1·zitter,
H. Fauquel, voorzitter. ~ Ve1·slaggever,
H. Simon. - GeUjlclniclende concl1tsie,
H. Hayoit de Termicourt, eerste aclvocaatgeneraal.
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VONNISSEN EN ARRESTEN. - STRAFZAREN. - GETUIGEN GEHOORD OP DE TERECHTZITTING VAN DEN RRIJGSRAAD. - EED,
- WETTELIJK FORMULIER NIET VASTGESTELD. - VEHOORDEELING DOOR RET MILITAIH GERECHTSHOF. - ARREST GESTEUND Q;>

DE STUKKEN
NIETIGHEID.

VAN

DE

llECHTSPLEGJ1iG.
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De veroonleeling vwn een bekla.a.gde, 1t-ituespmken doo1· het mUita.h· uerechtshof·
op fle st1tklcen van cle 1·echtspleginr;, en
bijgevolg OlJ het p1·oces-ve1·baal van fle
te1·echtzUtinr1 v661· clen eersten rechte1·,
is· nietig wanneer in cle voormelcle st1tkken niet zijn va.stuestelcl cle bewoonli.nuen 1.va.a1'in .de {!etnigen rlen eecl hebben
atuelefld· v661" den ''Tijgsmad (1).
(MATTON, T. COUSSEMONT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 Februari 1946 gewezen door
het Militair Gerechtshof. zetelende te
Brussel;
·
Wat de beslissing betreft op de publieke
Yordering gewezen :
Over het mkldel ambtshalve opgeworpen,
Rchending van artikelen 87, 106 en 173 van
het W etboek van strafrechtspleging voor
het lanclleger en van artikelen 15, 189 en
317 van het Wetboek van strafvordering :
Overwegende dat het zittingblad van
den Krijgsraad te Doornik zich beperkt
bij de vaststelling clat de getuigen gelloord werden na den cc gebruikelijken
eed ll te hebben afgelegcl;
Overwegencle dat, noch uit het vonnis,
noch nit eenig stuk der rechtsp1eging
blijkt clat de gehoorcle getuigen den door
llet Wetboek van strafvordering vereischten eed hebben afgelegd, noch clat die getuigen door een wetsbepaling van den
eed ontslagen waren ;
Overwegencle dat in crimineele zaken,
zooals in correctioneele en politiezaken,
rle eecl der getuigen, in de sacramenteele
bewoorclingen door de wet bepaald, een ov
straf van nietigheid voorgeschreven substantieele rechtsvonn is (Wetboek van
strafvordering, artikelen 155, 189, 31.7) ;
Overwegende clat dus van nietigheid
zijn aangetast de rechtspleging v66r den
krijgsraad en het vonnis door dezen uitgesproken op de verklaringen van de getuigen, clan wanneer niet vastgesteld is dat
deze laatsten den eed hebben afgelegd in
de bij het Wetboek- van strafvordering
vereischte bewoordingen;
Overwegende dat het militair gerechtshof, oordeelencle op stukken, het beroepen
Yonnis heeft bekrachtigd; dat het bestreden arrest aldus het gebrek heeft overgenomen waarmede de beroepen beslissing
was aangetast, en, bijgevolg, de in het
middel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft ;
(1) Zie de voetnota, geteekend R. H., onderaan het onderhavig arr(lst in B1tll. en PAsrc._,
1946, I, 143.

Wat de beslissing betreft op de vordering van de burgerlijke partij gewezen :
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing op de publieke vordering deze
medebrengt van de beslissing op de vordering van de burgerlijke partij ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest; beveelt dat onc1erhavig arrest zal
overgeschreven worden op de registers
van het l\'Iilitair Gerechtshof zetelende te
Brussel en dat melding er van zal gemaakt worden op den kant van het vernietigde arrest; veroordeelt de burgerlijke
partij tot de kosten; verwijst de zaak
naar het militair gerechtshof anders samengesteld.
8 April 1946. - 2e kamer. ,- Voo·rzitter,
H. Fauquel, voorzitter. - VerslctrJ.IJever,
H. Simon. - Gelijkluidende concl1tsie,
H. Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal.

2e

KA~mR. ~

8 April 1946.

VONNISSEN lDN ARRESTEN. -

STBAl'-

ZAKEN. GETFIGEN GEHOOHD OP DE TEHECHTZITTING VAN DJC1i KHI,JGSHAAD. ZrrTING!lLAD VAS'l'STELLEND DAT DE GETUIGEi'\ DEi'\
EED HE!lllEN AFGELEGD DE WAARHEID 'l'E ZEGGEN EN NIETS DAN DE 'NAARHEID. EJEU
WELKE 1iiET YOLDOE'l' AAN DE WE'l'TELl,JKE
YEllEISCHTEN. - NIE'l'IGHEID VAN DE ~ECH'l'f;
PLEGING.

Ts n·ieUo cle beslissing vwn veroordeeling
wellce [!estemul is o. rn. op het procesverbnal va.n het onclerzoek gecl({,Ctn v661clen k-ri j usmcul, hetwelk va.ststelt flat
cle onrlerhoonle get1ti.gen- den eed hebben ·
atueleufl rle wan1·hei.cl te zeg{!en, niets
clan cle wnarheid, in plcwts van den eecl
geheel de waarheicl te ze{!{!en, niets clnn
cle waarheicl (2).
{:r.fETENS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 22 Februari 1.946 gewezen door
het :Militair Gerechtshof. zetelende te
Luik;
·
Over het middel van ambtswege, schencling van artikelen 155, 1.89 en 317 van het
Wetboek Yan strafvorclering, 87, 106 en
173 van het Wetboek van rechtspleging
voor het lfmclleger :
Overwegende rtat uit het zittingblacl
van den Krijgsraacl te Namen blijlkt dat
cle gehoorcle getuigen clen eecl hebben
afgelegd in de volgende bewoorclingen :
(2) Zie de nota onderaan het voorgaand arrest, alsmede verbr., 6 November 1933 en
26 Maart 1934 (Bull. en PASIC., 1934, I, 51
en 224) en 27 Maart 1939 (ibirl., 1939, I, 172).
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« Ik zweer te spreken zonder haat en zonder vrees, de waarheid tti zeggen en niets
dan de waarheid, zoo helpe mij God » ;
Overwegende dat de bewoordingen van
den nfgelegden eed niet voldoen aan de
eischen der wet; dat artikelen 155, 189 en
311 van het Wetboek van strafvordering,
op straf van nietigheid voorschrijv,en dat
de getuigen den eed afieggen met te zeggen
« geheel de waarheid, niets dan de waar·heicl ll, daaraan de aanroeping van de
Goclheid toevoegende ;
Overwegencle dat nit de vermeldingen
van het bestreden arrest blijkt dat het
militair gerechtshof uitspraak heeft gedaan op stukken;
Overwegencle dat het militair gerechtshof, zijn overtuiging steunende op de getuigenissen, welke door den lcrijgsraad 011
onregehnatige wijze werden afgenomen,
de in het middel aangeclnide wetsbepalingen heeft geschonden;
Om clie redenen, verbreekt het bestreden arrest belml\·e voor zoover het den
aanlegger vrijs11reekt van de bet~chting B ;
beveelt clat onclerllavig arrest zal overgeschreven worden ov de registers van het
militair gerechtshof en dat melding er van
zal gemaakt worden op den kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwijst de alclus omschreven ·zaak naar het
militair gerechtshof anders samengestelcl ;
kosten ten laste van den Staat.
8 April 1946. - 2"_ kamer. - Voorzitte1·,
H. Fauquel, voorzitter. - Ve1·slaggevei·,
H. Wouters. - Gelijlclttidende conclusie,
H. Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal.
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RIDGELING VAN REOHTSGEBIED.
STRAFZAKEN. BESOHIKKING TOT VERWIJZING NAAR DE POLITIEHECHTilANK. SAMENHANGENDE MISDRIJVEN. VONNIS \'AN ON·
BEVOEGDHEID. BEKLAAGDEi'l WAARVAN DE
EENE MILITAIR IN ACTIEVEN DIENST IS EN DE
ANDERE MILITAIR MET ON!lEPAALD VERLOF. REGELING VAN BiECHTSGEBIED. - VEHWI,JZING
NAAR DEN KBIJGSAUDITEUR.

Wannee1· de 1·aadkct1ner twee belclaagden
wegens sarnenhangende rnisdrijven heeft
ve1·wezen 1Wa1· de politierechtbank en
dat deze r::1ch o'it bevoe,qd 11 eett ve1"lclaanl,
clacw 011 het oouenblik der feiten ee1t van
de belcla-agrlen rniUtai1· in actieven
cl-ienst 1vas en de andm·e militai1· rnet onbepaa.ld verlof, its m· ctanleiding tot 1'ege·ling va:n ·rechtsgebied,· inrlien nit cle
1·echtsplerring schi,int te blijlcen dat de
belclaagrlen 1'espect·ievelijlc rnilitair ·in
actieven clienst en rnilita.i1' rnet onbepa.alrl 1Jerlof zi,in, ve1·nieUgt het hof de
beschilcking van cle 1·aaclkctrne1· en ve·r1Vi_ist het de zaetk naet1' clen lc1'ijgsaucliit'1W. (Wet nm 15 Juni 1899, art. 22.)

(PROCUIIEUR DES KONINGS TE DINANT,
1'. LOMBA EN CONSOORTEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebietl, uitgaande van den Procureur· des Konings bij
de Rechtbank van eersten nnnleg te
Dinant;
Overwegende dat : 1° Lor)lba, Gustave,
mimclenmaker, op 28 April 1921 te Havelange geboren, er wonende; 2° Prince,
Albert, koopman, te Miecret op 22 Februari 1905 geboren, wonencle te Havelange, bij bevel der Raaclkamer van de
Rechtbank van eersten aanleg te Dinant
del. 25 September 1945, verzachtencle omstancligheclen vermeldende, naar de bevoegde politierechtbank werden verwezen,
om, te Havelange, op 3 Augustus 1945,vrijwillige slagen of verwonclingen te
hebben toegebracht, de eerste aan den
tweede en de tweede aan den eerste, slagen of verwondingen die een ziekte of een
onbekwaamheid tot persoonlijken arbeic1
·
hebben Yeroorzaakt;
Overwegende clat de Politierechtbank
van het kanton Oiney, bij vonnis del.
_26 October 1945, zich onbevoegd heeft verklaarcl om van de .betichting kennis te nemen, daar, op het oogenblik der feiten,
verweerder Lomba, Gustave, militair in
actieven dienst en verweerder Prince, militair met onbepaald verlof waren;
Overwegende dat !let bevel der raadkamer en het vonnis van de politierechtbank, hiervoren vermeld, in kracht van
gewijscle zijn gegaan en- dat er uit een
neg a tief geschil van rechtsgebied is ontstaan dat den gang van het gerecht belemmert;
·
Overwegen-de dat nit de bescheiden van
den bundel schijnt te blijken dat, op het
oogenblik der feiten, beklaagde Lomba,
militair in actieven clienst, en beklaagcle
Prince, militair met onbel)flrtlcl verlof.
waren en dat de misdrijven, wegens welke
zij terecht staan, verknocht zijn;
Om die redenen, het rechtsgebied regelende, zouder acht te slaan op de hierboven vermelde beschikking van de raadkamer der Rechtbank van eersten aanleg
te Dinant, _welke als nietig en niet bestaande zal beschouwd worden; verwijsl.
Lomba en Prince, hiervoren vermeld en
nacler gequalificeerd, wegens het in de b10.
tichting te hnnnen laste aangelraald feit
naar den krijgsauditeur te N amen; beveelt dat onderhavig arrest zal overgescllreven worden op de registers van de
Rechtbank van eersten aanleg te Dinant
en clat melding er van zal gemaakt wor. den op den kant van de vernietigde besell ilrking.
8 April 1946. - 2e kamer. - Voo1·zitte1·,
H. Fauquel, voorzitter. - Ye·rsla.rmet•er,

146H. Vitry .. Gelijkl·uidende conchtsie,
H. Hayoitde Termico'Qrt, eerste aclvocaatgeneraal.
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8 April 1946.

:MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN TEGEN DE UTTWENDIGE VEILIGHEID
vAN DEN STAAT. BESLUI'fWET VAN
10 NOVEMBER 1945, ARTIKEL 2. ---:- 'l'OEPASSlNG DOOR DE MILITAIRE RECHTSMACHT. ~
NIET AFHANKELIJK VAN EEN VOORAFGAAND
VOORSTEL GEDAAN DOOR RET OPENBAAR MINISTERIE AAN DEN BEKLAAGDE.

De toepass·ing van art'ilcel 2 van de beshdtwet van 10 Novembe1· 1945 .• naa1·
lu.id warwvan de miUta·ke 1·echtsmacht,
b'ij wellce de vervol.(ting 1,/Jegens een inbre·ulc OlJ hoofdstuk II vnn Utel 1 vwn
boelc 11 vnn het WetboeJ,; vwn st·mtrecht,
OJJ cle ·wet vctn 22111 ctwrt 1940 of op cle nrt-ikelen 17 en 18 vctn het ] 1f'ilUa'i1' Wetboek
van strafn3cht aanhnngig is gemnalct,
gerechtigcl is enkel cle bij alinea 4 van
M'tilcel 1 voo1·ziene stTnffen ~tit te S1J1'Clcen, is n·iet afltl}nlcelijlc van het bestawn
·vcm een voornfgaand vom·stel, Bedaan
door het openbanr m:iniste1·ie ann clen
belclaagcle, ove1·ccnkomsUg n1·tUcel 1.
(AUDI'l'EUR-GENERAAL, T. GODART.)
ARREST.

HE'l' HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 Februari 1946 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
Over het eenig miclclel, schencling van
artikelen 79, 80, 81, · 82 en 113 van het
Strafwetboek, 17 en 18 vail het Krijgsstrafwetboek; 1, 5°, van de samengeschakelcle wetten van 17 September 1939
en van 14 December 1944 waarbij ann den
Koning buitengewone machten worden
toegekencl; 1 en 2 van de besluitwet del.
10 November 1945, cloorclat het hof een
straf heeft toegepast beneclen het door cle
wet voorzien minimum :
Overwegencle dat cle tekst van artikel 2
van de besluit:wet del. 10 November 1945
duiclelijk is en geen interpretatie vergt;
clat hij geenszins, in strijd met wat het
middei-staancle houdt, de toepassing van
gezegd artikel afhaukelijk stelt van het
bestaan van een voorstel dat te voren door
het openbaar ministerie ann den beklaagcle, overeenkomstig artikel 1, gedaan
wercl;
Overwegende, voor 't overige, dat het
strijdig zou zijn met het principe van de
gelijkheid cler Belgen v66r de wet, zoo de
bij artike} 1 voorziene verzachting van de
strafwet in geen geval lron toegekencl
worden aan de beklaagden clie, op den dag

van de inwerkingtrecling van de ·besluit
wet v66r de militaire rechtsmacht reeds
ged;gvaarcl waren, of ann deze jegens
wie het onclerzoek ter terechtzitting heeft
bewezen dat het te· hunnen laste gelegd
misdrijf llet zwaar karakter niet had
welk llet scheen te hebben in het licht van
het voorbereiclend onderzoek door het
openbaar ministerie ingestelcl;
Dat het miclclel in rechte niet opgaat;
En overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefd en clat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; kosten ten laste van den Staat.
8 April 1946. - 2° kamer. - Vom·zUter,
H. Fauquel, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
H. Wouters. - Gel·ijklolti.(~ende conclnsie,
H. Hayoit cle Termicourt, eerste nclvocaatgenernal.

2'

KAMER. -

8 April 1946.

VOORZIENING IN VERBREKING.
KIESZAKEN.
A~'WEZIGHEID VAN KORT
VERTOOG VAN DE MIDDELEN :MET AANDUIDING
VAN DE GESOHONDEN WETTEN. 0NONTYANKELIJKHEID.

In lC'iesz(tken ·is (le voo1·ziening wiet ant. vanlceUjk die wenl ingecliend doo1· een
·verzoelcschrift dat noch lco1·t ve1·toog
van c~e mitlclelen noch awntluid·ing van
cle geschonacn wetten bevnt (1).
(IIORGNIET.)
ARRES'l'.

HET I-IOJJ~; - Gelet: op het bestreden
arrest, O)J R Februari 1946 door het Hof
van beroep te Luik gewezen ;
Overwegencle clat het verzoekschrift tot
verbreking in verkiezingszaken, op straf
van nietigheid, een beknopt vertoog van cle
middelen en cle aancluiding cler geschonden wetten moet bevatten (art. 72, aL 1,
van het Kieswetboek) ;
Dat het door aanlegger ter gTi!ffie van
het Hof van beroep te Luik overgelegc1
verzoekschrift aan die voorwaarden niet
volcloet;
Dat cle voorziening clus niet ontvankelijk is;
Om clie reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot cle kosten.
8 April 1946. - 2e kamer. - Voon!itter,
H. Fauquel, voorzitter. - Ve1·~laggeveT,
(1) Zie verbr., 31 Mei 1926 ·(Bull. en PASIC.,
1926, I, 397) en de nota 1.

-

147

H. Demoulin. - Gelijlcluiuende conclusie,
H. Hayoit cle Termieourt, eerste aclvocaatgeneraal.

2e

KAMER. -

(BEHEER VAN FINANCIEN, T. VENNOOTSCHAP ONDEH
GEMEENSCHAPPEL!JKEN NAAM «THOMAS, BILLE
ET cie ll IN YEREFFENING.)

8 April 1946.

VOORZIENING IN VERBREKING.
KIESZAKEN. VOORZIENING NIET" OVERGELEGD TER GRIFFIE VAN RET HOF YAN BEROEP.
0NONTVANKELIJKHEID.

De voo1·zienin.(f hi veTb1'elc-ing tegen een
cwreiit geweze11 in lviesznlceu moot, 011
st·raf vcm "ve·rvnl, te'l' grijfie van het hot
vcm be1'0e1J wonlen ove·rgelegcl.
(HOLAim.)
ARREST.

HmT HOF; - Gelet op llet gelijkluidend verklaarcl uittreksel van llet bestreden arrest, op 6 Februari 1946 cloor llet
Hof van beroep te Brussel gewezen;
Overwegencle clat cle tegen die beslissing
geriehte voorziening niet ontvankelijk is
omdat ze niet werd overgelegd ter grilffie
van het hof van beroep, zoonls artikel 72
van !let Kieswetboek het op straf van
nietigheid voorschrijft;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroonleelt aanlegster tot cle kosten.
8 April1946. - 2• kamer. - VooTzitte1·,
H. Fauquel, voorzitter. - V.ersla[!geve1·,
H. Vitry.
Gelijklltidencle conclusie,
H. Hayoit de 'l'ermicourt, eerste aclvocaatgeneraal.

2•

KAMER. -

15 April 1946.

INKOMSTENBELASTINGEN. -

mengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 15, § 2.)

Monr-

LIENBELASTING.
VEHDEELING VAN RET
MAATSCHAPPEL!JK VERMOGEN YAN EEN VENNOOTSCHAP
ONDER
GEMEENSCHAPPELIJKEN
NAAM. RESEHVES EN WINS1'EN OPGENOMEN
IN RET KAPITAAL VOOR RET HUIDIG FISCAAL
STELSEL. BELASTBAAR IN DE l>IOBILIENBELASTING.

In geval van vercleeling van het mnntschnti1JCU,ilc ve1·mogen vnn een vennootschap oncle·r .f!ern/eenschatJllelijlcen nanrn,
zijn belnstbctn·l' i.n cle mobUiiinbelasUng
cle 1'CSeTves en winsten uie in het lca.pitactl weruen 011!JCnornen v661" het in werJcing tTeden van het h~ticUg fiscnal stelsel en clio cl·ns n"iet de belasting 011 cle
inlcomsten hebben oncle1·gctan (1). (Sa(1) Wat hetreft de toepassing van artikel 15,
2, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen op de personenvennootschappen, zie verbr., 4 November 1940
(Bull. en PASIC., 1940, I," 275).

ARREST.

HET HOF ; - Gelet OlJ het bestreden
arrest, op 8 Febrnari 1944 gewezen door
het Hof van beroelJ te Brussel;
Over het eenig middel, schending van
artikel 97 der Gronclwet, van artikel 1.5,
§ 2, der wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakelcl door koninklijk besluit del. 12 September 1936,
aangevuld door artikel 6 van het koninklijk besluit del. 3 Juli 1939, van artikelen 14, § 1, 3", litt. n, 20, §, 1, 3°, 21, 34,
§ 1, 3", 35, § 2, tweede alinea, en 52 derzelfde wetten; van artikelen 3 en 6 der
wet van 17 · .Juni 1938 tot wederinvoering
van de nationale erisisbijdrage :
Overwegende clat artikel 15, § 2, van cle
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, van toelJassing zoowel OlJ vennootschappen van personen als
op vennootschappen van kapitalen, voorschrijft dat, wanneer ten gevolge van
vereffening of om eenige andere reclen,
wordt overgegaan tot de verdeeling van
het mantsehappelijk vermogen, de mobilienbelasting· verschuldigd wordt op het
geheel bedrag der sommen uitgekeercl in
specien, in titels of anderszins, na aftrek
van het werkelijk volgestort maatsehappelijk kapitanl dat nog terugbetaalbaar
is ; dat de bepaling verder zegt dat, voor
haar toepassing, niet als kapitaal mog-en
beschouwcl worden, de naar het kapitaal
overgeschreven of in het kapitaal opgenomen winsten of reserves naar rata
waarvan de mobilienbelasting niet w!'rd
voldaan;
Overwegende dat uit de door het bestreden arrest gedane vaststelling blijkt
dat, v66r -cle uitkeering van het vermogen
van verweerster, een totanl bedrag van
93,400 frank reserves en winsten, volgens
de op 31 Mei 1920 afgesloten" balans naar
hel maatschappelijk kapitaal overgebrncht de belasting op de inkomsten niet
hatl ondergaan; clat indien het ·arrest niettemin de reserves en winsten, waarover het
gaat, als integreerend deel van het maatschappelijk kapitaal van de verweerster
besehouwt en als dusdanig vrijgesteld van
de mobilienbelasting, cUt is omdat ze aan
het fiseaal stelsel onderworpen geweest
zijn dat in voege was OlJ het oogenblik
waarop ze gevestigd en verwezenlijkt
werden ; maar da t die omstandigheid niet
belet dat een" voorwaarde, - door de wet
uitdrukkelijk vereischt tot vrijstelling
van cle taxe op het oogenblik van de nit~
keering van het maatschappelijk vermo-
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gen, - niet vervuld is ; dat daaruit volgt
dat het bestreden arrest, door uit te spreken zooals het deed, het hiervoren aangehaald artikel 15, § 2, geschonden heeft ;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden
arrest voor zoover het voor recht gezegd
I1eeft dat de so!h van 93.400 frank, - bedrag van de reserves en de winsten die
volgens de op 31 :Mei 1920 afgesloten baIans in het Impitaal van de verweerster
werden opgenomen, - in dat kapitaal
moet begrepen worden als van belasting
vrijgesteld, de op een andere wijze gevestigde aanslagen onwettelijk en nietig verklaard heeft, en het beheer van financien
veroordeeld heeft tot het teruggeven van
aile wederrechtelijk geinde sonnnen; beveelt dat onderhavig' arrest zal overgeschreven worden op de registers van het
Hof van beroep te Bru:::sel en dat melding
er van zal gemaakt worden op den kant
van de vernietigcle beslissing; veroordeelt
de verweerster tot de kosteu; verwijst dP.
zaak naar het Hof van beroel) te Gent_
1.5 Aprill946. - 2° kamer. - Voorzitter,
H. Fauquel, voorzitter. - Ve1·sla,rmevm·,
H. Smetrijus. - GeU.jkltticlencle concl-usie,
H. Oolarcl, advocaat-generaal.

2e

15 Apri11946. - 2<> kamer. - Vom·zUte1·,
H. Fauquel, voorzitter. - Ve1·slet,qgevm·,
H. Vitry. Gel'ijlcltt-iclencle conclw.sie,
H. Oolard, advocaat-generaal.

2°

15 April 1946.

KAMER. -

VOORZIENING IN VERBREKING.
BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTA'l'IE UITSPRAAK DOENDE OP EEN BEZWAAR TEGEN EEN
AANSLAG IN EEN REOHTSTREEKSOHE GEMEENTETAXE. - GEBREK AAN BETEEKENING VAN DE
VOOHZIENING BINNEN DE TIEN DAGEN.
Op strat van verval moet de voo·mienin,q
tegen een l!esluit van de l!estencliue clezmtat'ie, u'itspradl;; rloende op een bezwawr teuen een ctanslau ·in een rechtstreelcsche uemeentetawe, worden beteelcerul bin.nen de tien cla,qen cum de
parti..i teuen welke ze ·is ,qericht (1). (Wet

van 22 Januari 1.849, art. 4; wet van
22 Juni 1865, art. 2; wet van 18 .Maart
1874, art. 2; wet van 22 Jnni 1877,
art. 16.)
(BOUOHA'l',

Over de ontvankelijkheid van d.e voorziening :
_
Overwegencle. dat de bestreden beslissing uitspraak doet op een bezwaar door
den aanlegger ingediend tegen zijn aanslag op de rol van de rechtstreeksche
taxe op de te Luik opgestelde speeltoestellen;
·
Overwegende dat, Iuidens artikel 4 van
de wet del. 22 Januari 1849, de verklaring
van voorziening, gedaan op de grilffie van
den provincialen raad, op straf van verval, binnen de tien dagen beteekend wordt
aan de partij waartegen de voorziening
gericht is;
Overwegencle dat aanlegger zijn verklaring gedaan heeft op 12 Augustus _1944,
dat hij ze slechts op 18 Januari 1945 beteekend heeft aan de stad Luik en aan
clen gemeenteontvanger;
Dat de voorziening dus vervallen is ;
Om die reelen en, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

T.

S'l'AD LUIIC)

ARREST.
HET HOE'; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 2 Juni 1944 gewezen door de
Bestenclige Deputatie van den Provincialen Raad van J,uik;
(1) Zie Repert. pmt. du d1·oi.t belge, v" Pou?'voi en cassation en matiMe fiscale, u:r 65;

verbr., 14 Januari 1946, zi·e hooger biz. 22
(!lull. en PASIC., 1946, I, 25).

KAMEH. -

15 April 1946.

REDENFJN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTFJN. - ARREST VAN VEROORDEELING GESTEUND OP DUBBELZINNIGE REDENEN.
-

GEBREK AAN REDENEN.

Is n-iet 1.vetteli,ik ·rJemoti'IJeenf het nn·est
clctt een veroorcleeling tt-itszweelct op
_q·roncl van rl·u.bbelzinni_qe 'i'edenen (2).

("L\ES,

'f.

RELGISOHEN S'fAAT.)
ARREST.

I-IE'I' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 .Tanuari 1946 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
Over llet eenig midclel, schencling vap
artikel 97 van de Gronclwet, van artikelen 1319, 1320, 1321 van het Burgerlijk
Wetboek, claar beklaagde, bij besluiten
v66r het hof van beroep, de materialiteit
v au cle onjuiste inschrijvingen in zijn register van inzetten en inleggelclen niet
betwist, inschrijvingen gedaan volgens de
onjuiste opgaven van de mechanische tellers, doch beweerde clat hij niet wist dat
de mechanische teller gehecht aan het
speelapj)araat «Track Odds >> defect was,
zoodat hij op strafrechtelijk gebied niet
(2) Vaste rechtspraak. Zie o.m. verbr.,
7 Maart 1946, zie hooger biz. 93 (Bull. ei1 PA-

src., 194?, I, 97).
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aans11rakelijk was voor deze onjuiste
inschrijvingen :
Overwegencle dat het bestreden arrest,
in antwoord op deze besluiten, zich beperkt tot de verklaring dat de. feiten
welke tot grondslag van de vervolging
dienen bewezen zijn gebleven door het
onclerzoek voor het hof, doch dat zij anders dienen omschreven, te weten : in zijn
register bruto-ontvangsten in te schrijven
die onjuist waren, vermits zij overeenkwamen met cle gegevens van automatische tellers die werkten op zoodanige
wijze dat ze slechts een gedeelte der aan
de ta~e onderlievige inzetten en inleggelden opnamen;
Overwegende dat cUe redenen geen antwoord verstrekken op het regelmatig· aangevoerd venlecligingsmiddel; clat ze, inderdaad, het punt onzeker laten of de
rechter in feite geoorcleeld heeft dat de
aanleg'ger het clefect kende van den mechanischen teller waarover het gaat, ofwel,
of hij in rechte beslist heeft dat, zelfs
zoo de aanlegger clit defect niet l~:ende,
llij dam·om niettemin strafrechtelijk verantwoordelijk bleef voor de te zijnen laste
gelegde feiten;
Dat die clubbelzinnigheid in de redenen
gelijkstaat met hun ontstentenis en het
in het midclel aangeduid . artikel 97
o;chendt;
Om clie redenen, verbreekt het bestreden ·
arrest; beveelt dat onderhavig· arrest zal
overgeschreven worden op de registers
van het Hof van beroep te Brussel en clat
melding er van zal gemaakt worden op
den lmnt van de vernietigde beslissing;
verwijst cle znak naar het Hof van beroep
te Gent ; lmsten ten laste van den· Staat._
H\ Apri11946.- 2° kamer. - Voorz-itte1·,
H. Fauquel, voorzitter. - Verslaggever,
H. de Clippele. - Gelijklniclemle conclu8ie, H. Oolard, aclvocaat-generaal.

2"

KAMER. -

15 April 1946.'

1° VOORZIENING IN VERBREKING.

- BESLUlSINGEN WAARTEGEN EEN YOORZIE'
:-!ING MOGELI.JK IS. - STRAFZAK!cN. -VoN:-!IS VATBAAR VOOR HOOGER BEROEP. - 0NONTVANKELr.JKHEID.
2° REDiiJNEN VA._"' DE VONNISSEN EN
ARRES'l'EN. - STRAFZAKEN. - 0NWETTIGE HANDEL IN VLEESCH. - 00NCLUSIES DIE
AANVOEREN DAT, BTJ GEBREK AAN BEWI.TS DOOR
HET OPENilAAR MINISTERIE DAT RET VLEESCH
GEEN REGELMA'riGEN KEURINGSTEMPEL DROEG,
ER NIET KAN WORDEN VERMOED DAT DIT
VLEESCH VOOR'l'KOMT VAN EEN ONWETTIGE
SLACHTING. - ARREST VAN VEROORDEELING
DAT ANTWOORDT DAT DEHGELIJK BEWI-TS NfET
J.WET WORDEN GEBRACHT DOOU RET OPENBAAR
J.ll:-!ISTERlE E~ DAT RET VOLSTAAT DAT DE

UECHTER DE ZEDELI.JKE OVERTUIGING HEEFT
DAT RET VLEESCH YOORTKOM'r VAN EEN ONWETTIGE SLACHTlNG. - ARUEST WETTELIJK
GEMOTIVEERD.
1° Is niet ontvanlceH:ilc cle voorzien·ing in
·Ve?'1!1'elcing ,qe1"ich t tegen een vonnis, gewezen in st·rafzaken, clat VC£tbaar is
voor hoor1e1· be·roep (1). -(Wetb. strafv.,

art. 407 .)
2° Is wetteUjlc gemotiveerd het a·rrest van
vm·oo1·clee!ing dat, ~ 011 cle conclusies
van clen belclaagde waarin wo1·dt beweerd dC£t, zoolanu niet we·rd bewezen
cloo·r het openbaar 1niniste1·ie clat het
vleesch ueen regelmat-igen lce-u.l·ingstempel clroeg, e1· niet lean worden vermoecl
clat <lit 1Jleesch voortlcwam van een onwett-ige slachting, - C£ntwoonlt dat geen
enlcele wetsbepaling cle1·gelijk bewijs
01Jlegt awn het openbnw1· ministerie en
clat het volstcutt, op(l(tt de bet-ichting zou
1Jewezen z·ijn, llat ae rechte·1· c!e zedel-ijlce ove·1't11.ig·ing heett dat het vleesch.
voort)comt vwn een onwett-ige slachting.

(Besluit van 19 Juni 1942, art. 14.)
(DECKER.)
ARR-EST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, cloor de C1orrectioneele Rechtbank
te :Brussel. den 28 September 1945 gewezen, en op het bestreclen arrest <len 7 December 1945, door het Hof van beroep te
Brussel uitgesproken ;
Wat de voorziening tegen het vonnis
betreft :
Overwegencle clat clit vonnis, l1aar het
niet in laatsten aanleg wercl gewezen en
vatbaar was voor hooger beroep, het voorwerp niet kan zijn van een voorziening
in verbreking (Wetboek van strafvorclering, art. 207; wet van 4 Augustus 1832,
art. 15);
Wat cle voorziening tegen het arrest betreft :
Over het eenig· middel, schencling van
artikel 97 der Grondwet, cloorclat het bestreden arrest aunleggers, conclusies niet
heeft beantwoorcl waarin hij beweercle dat
het bewijs van de onreg·elmatige slachting,
waarvan het aangeslagen vleesch zou
voortgekomen zijn, door het openbaar ministerie moest worden gelevercl, en clat het
niet .bewezen was dat op gezegd vleesch
zich geen regelmatige keuringstempel bevoncl :
Overwegencle dat het door beklaagde in
conclusies aangevoercl verweermiddel bestond in cle bewering dat, zoolang door het
openbaar ministerie niet bewezen was dat
het kwestieuze vleesch den regelmatigen
(1) Vaste rechtspraak. Zie verbr., 25 October 1943 (Bull. en PASIC., 1944, I, 21).

-150keuringstempel niet droeg', niet bewezen
was en niet kon vermoed worden dat dit
vleesch van een onwettige slachting voortkwam;
Overwegende clat het arrest op die bewering antwoordt, eenerzijcls, dat geen enkele wetsbepaling clergelijk bewijs aan bet
openbaar ministerie oplegt, en anderzijcls,
clat het volstaat, opclat de betichting zou
bewezen zijn, clat de rechter, - zooals,
volgens cleze zegt, het in de zaak het geval is, - de zedelijke overtuiging heeft
clat het vleescli 'van een onwettige slachting voortkomt;
Overwegencle dat de rechter alzoo juist
en volledig antwoorclt op het verweerstelsel van den aanlegger; clat de bestreden
beslissing clus voldoet aan den vormregel
voorzien bij artikel 97 waarvan de schending alleen worclt ingeroepen;
Dat het mid del in feite mist;
En overwegencle, voor 't overige, dat de
substantieele of op straf van nietigheid
voorgeschr-even rechtsvormen werden nageleefd en dat de uitgesproken veroorcleelingen overeenlwmstig de wet zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt den aanlegger tot de
kosten.
15 .April1946. -- 2" kamer. - Vom·zitter·,
H. Fauquel, voorzitter. - Verslaggever,
H. Smetrijns. - Gelijkl·uidende concl·us·ie,
H. Colard, advocaat-genera'al.

2"

KAMEH. -

15 April 1946.

de dagvaarding clagteekenen .van 1 October 1941;
Overwegende clat de laatste akte waarbij de publieke vordering gestuit wercl, te
weten het op verzoek van het beheer van
clouanen en accijnzen opgestelde procesverbaal, dagteekent van 22 Januari 1942;
Dat daaruit volgt clat, wanneer het arrest op 17 Mei 1945 wercl uitgesproken, de
verjaring van de uit het 'misclrijf voortvloeiende vordering bereikt was; .
·Overwegende ecllter clat de in llet middel aangeduicle verjaring van ·artikelen 21
en 22 niet kan ingeroepen worden voor
zoover de vorclering de inning tot doel
heeft van ontdoken rechten;
Om die redenen, verbreekt llet bestreclen
arrest docll voor zoover slecllts llet elken
aanlegger veroordeelcl heeft tot een gevangenisstraf van vier maanclen en soliclair tot een geldboete van 2.958.144 frank
en tot de som van 157.720 frank, waarde
van de cigaretten welke niet konden vertoond worden ; verwerpt de voorziening
voor 't overige; zegt dat er geen aanleiding bestaat tot verwijzing; veroordeelt
de aanleggers tot de' llelft der kosten;
laat de andere llelft ten Taste van de vervolgende partij; beveelt dat onclerhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van het Hof van beroep te
Brussel, en clat melding er van zal gemaakt worden op den kant van de gecleeltelijk vernietigde beslissing.
15 April1946. - 2" kamer. - Voo1·zittc-r, ,
H. Fauquel, voorzitter. - Verslctg{fever,
H. Bail.
GeUjlcluidende conclusie,
H. Colard, advocaat-generaal.

DOU.ANEN EN AOCI.JNZEN. - VER.TARING VAN DE PU!lLIEKE VORDERING. - KAN
NIET WORDEN INGEROEPEN TEGEN DE VORDERING TOT INNING VAN DE ONTDOKEN RECHTEN.,
De-ve·rjaring vcm de p·ubl-ielce vonle1"ing
in zaken van do·uanen en accynzen, ~
lJehee1'fl door nrt-ikelen 21 en 22 vnn cle
wet vnn 1"i A1n·il 1878, ~ lean niet W01'den ingeroepen terten de vorcle1'ing tot
inning va.n de ontdolcen r·echten (1).
(DOOKX

EN 001\ISOORTEN, T. IlEHEER
VAN FINANOIEN.)
ARREST.

HEJ'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 Mei 1945 door het Hof vnn
beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel van ambtswege, schending van artikelen 21 en 22 van de wet
van 17 April 1878 :
Overwegende dat de feiten, wegens
welke de aanlegger terecht stond, volgens
(1) Zie Rep. pmt. d1t d1·oit bel(fe, v' Doucmes
et accises, nr 632.
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15 ApriJ 1946.

1°

VONNISSEJN EN- ARREJS'l'EJN.
KniJGSRAAD. - Omr \'AN DEN IlEKLAAGDE
ALS GETUIGE GEHOORD ZONDER EED. - NIE'l'IGHEID VAN RET \'ONNIS.
2° VONNISSEJN EJN ARREJS'l'EJN.
VbNNIS VAN DEN KRIJGSRAAD NIETIG INGEVOLGE RET ONDERHOOREN VAN EEN GETUIGE.
- .ARREST VAN VEROORDEELING DAT DIT GE'l'UIGENIS NIET UIT DE DEBAT'l'EN VERWI.JDERT. ~ AHREST NIETIG.
1° Is n·i.et·irt het vonnis vwn veroordeelin{f,
gewezen door de·n lrrijgs1'fuul, wwm1ee1·
de oom va.n den bekla.apde ·wenl gehoorrl
nls ,qetttige zonder den eed at te leggen.

(Wetboek van strafvordering, art. 155.1
2° Door het onregelmntig op{fenomen rteftti.qenis 1Jctn den oom vctn den belcla.cttJcle, rJehoonl. zonde1· eednflegging op
cle te·rechtzitUn,q van clen lc1·ij{fsraarl,
niet te verwijfleren 11it cle debMten,
neemt het militwir geJ'echtshot de nieNrtheid vctn het 1Jonn·is ove1· en sche11rlt
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het a1·tikel 15.5 van het . Wetboek van
.~trafV01'dering.

(DE CLERCQ, T. BELGISCHEN STAAT.)
ARREST.

HE'r HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, door het Militair Gerechtshof zete~
lende te Gent, op 4 Februari 1946 gewezen;
Voor zoover de voorziening gericht is
tegen de op de publieke vorclering gewezen beslissing :
Over het midclel ambtshalve afgeleid nit
de schencling van artikel 155 van het Wetboek van strafvorclering· :
Overwegencle clat nit de rechtspleging
v66r den krijgsraad blijkt dat getuige Dewilde, Triphoon, vijf en veertig jaar outl,
door clen krijgsraad gehoorcl is geweest
·zonder eedafiegging claar hij verklaard
had oom te zijn van den beklaagde;
Dat nit geen enkel element, waarmede
het hof kan te racle gaan, blijkt dat bedoelde getuige ontzet was van het recht
om in rechten getuigenis af te leggen ten~ij om er enkel inlichtingen te geven;
Dat de oomen van clen beklaagcle niet
vermeld zijn in artikel 156 van het Wetboek van strafvorclering en dat, in gev al
de in dit artikel v·ermelde bloed- of aanverwanten gehoord worden - behoudens
het geval dat. zij gehoord worden krachtens de, .vrije macht van den voorzitter
van het hof van assisen, - ~ij vooraf den
eed moeten afieggen ;
Dat ltit·het vorenstaancle volgt dat de
rechtspleging voor den krijg·sraacl, en
<lientengevolge het door dat reelltsco1leg·0
gewezen vonnis, nietig zijn;
Dat het bestreden arrest die nietigheid
heeft overgenomen door het onregelmatig
afgenomen getuigenis uit de debatten niet
te verwijderen;
,
Dat het arrest alzoo de in het middel
rrangewezen wetsbepaling · heeft geschonden;
Overwegende dat de verbreking van llet
arrest over de publieke vordering de verbre}ring van de beslissing over de vordering cler burgerlijke. partij meesleept;
Om clie reclenen, verbreekt het bestreden
rrrrest; beveelt clat het tegenwoordig arrest ~al overgeschreven worden in de registers van het Militair Gerechtshof zetelende te Gent, en dat melding er van zal
gemaakt worden op den kant van het vernietigcl arrest ; verwijst de zaak naar het
militair gerechtshof anders samengesteld;
verwijst cle burgerlijke partij in de
kosten.
15 April1946.- 2e -kamer. - VoorzUte1·,
H. Fauquel, voorzitter. - Verslaggever,
H. Simon. - Gelijlcl!nidende concl~tsie,
H. Colarcl, atlvocaat-generaal.
·
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MIDDELEN

TOT

15 April 1946.
VERBREKING.

STRAFZAKEN. :NliDDEL DAT BEWEERT, ZONDER NADERE BEPALIN(), DAT HET ARREST DE
CONCLUSIES NIET HEEFT BEANTWOORD.
NIET ONTVANKELIJK.

Is 1t1:et ontvankeUjk het m·iddel, afgeleid
1tit het gcb1·ek aan antwoo1·d op cle conclusies; inclien het punt van de conclttsies niet wordt ctanged~ticl waamp
het a1-rest niet heett geantivoonl.
(BALLET.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen door het Militair Gerechtshof zetelende te Luik op 20 Februari 1946 ;
Wat de voor~iening aang·aat tegen de
beslissingen op de~ publieke vorclering en
op de burgerlijke vordering :
Over het middel, tegen beide beslissingen gericht, schencling van artikel 97 der
Grondwet, doordat het arrest niet gemotiveer.j'l_is, bij gebrek aan antwoord op middelen. ·van verweer in besluiten voorgesteld :
Overwegencle dat het middel niet aanduidt waarin het bestreden arrest de conclusies van den aanlegger niet beantwoordt;
Dat deze onnauwkeurigheid van het
michlel niet toelaat het te beantwoorden;
En overweg·ende dat de substantieele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
nitgesproken veroordeelingen overeenkomstig cle wet zijn;
Om clie reclenen, verwerpt de ·voorziening; veroorcleelt clen aanlegger tot de
kosten.
15 April1946. - 2e kamer. _:___ Vom·z1tte1·,
H. Fauquel, voorzitter. - Verslagget>e'r,
H. Wouters. - Geli:ikluirlen.de conclusie,
II. Colard, aclvocaat-generaal.
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15 April 1946.
1

VOORZIENING IN VERBREKii\G.
BESLISSINGEN W AARTEGEN VOORZIENING MOGELIJK IS. N!ILITIEZAKEN. BESLISSING
VAN DEN GENEESKUNDIGEN EXPERT VAN HET
MILITAIR HOSPITAAL W AAR DE AANLEGGER IN
OBSERVA'l'IE WERD GESTUURD. NIET ONTVANKEL!.JK.

Is n-iet ontvan kelij lc cle vom·z·iening van
den miliC'ien tegen de besUssing van den
geneeslcuncUgen expert vcm het militai1·
hospitao.l wnM hif in observntle wenl

-152uestmtrd. (Wet op de militie, de werving
en de clienstverplichtingen, samengeschakeld door koninklijk besluit van
15 Februari 1937, art. 44; besluitwet van
31 Augustus 1944, art. 11.)

3° lVa.nneer, in een l1jst vnn drie cnndida.ten tot een openstacmde plnats vn•1! tJleitbezorger, voor te clrnuen nan de 1·euee·
·ring cloor het hot vnn bemep, er een
vrouw voo1'k01nt, beperlct clit hot cle
lce·tts vnn den K oninu en uuctt het zoodoencle zijn mnchten te bove1t,· op bevel
vnn clen minister vwn jttst-itie lcnn nan
het hot vnn ve1·b1·eking annuitte vnn die
mnchtsoversclwijclinu worden gednnn (1).

(NIESSEN.)
ARREST.
HE'l' HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 16 October 1945 genomen door
den geneeslnmdigen expert van het ·militair hospitaal te Denc1ermoncle, waar cle
aanlegger in observatie wercl gestuurd;
Overwegende clat dergelijke beslissing
voor geen voorziening in verbreking vatbaar is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanl~gger tot de kosten.
15 April1946. - 2° kamer. - Voo·rzitter,
H. Fauquel, voorzitter. - Ve·rslauueve1·,
H. Fontaine. - Gelijlcl·wifle·iule condnsie,
H. Colm·d, ntlvocaat-generaal.
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1° PLEITBEZORGEH. - AAHD YAN ;t;r.JN
MINI,STERIE.
2° PLEITBEZORGER. - UITSLUITING YAN
DE VHO'L'WEN UIT HEr AMB1' VAN PLEITBEZOHGER.
3° VOORZIENING IN VERBREKING. BEVEL VAN DEN MINISTER. .VAN JUS'l'ITIE. HOF YAN BEROEP DAT EEN VROUW, SAMEN },fET
TWEE :!,!ANNEN, VOOHDRAAGT ALS CANDIDATEN
TOT EEN PLAATS VAN PLEITBEZORGER.
iVIACHTSOVERSCHRI.JDING.
4° VOORZIENING IN VERBREKING. BEVEL VAN DEN MINISTER VAN JUSTITIE. JHACHTSOVEUSCHRIJDING IN DE BERAADS4;\GING YAN HET HOF YAN BEROEP DAT DANDIDATEN
YOOUDRAAG'l' TOT E~:;N PLAATS VAN PLEI1'BEZORGER. - RECHTSPLEGING.
1 o De 1JleUbezo·ruers zijn ministerieele
ojficie1·en door wier bemiddeUnu cle
parUjen, voor zelwre 1·echtsmachten en
vooT het onclerzoelc en het berechten vwn
zelcm·e soo·rten zalcen, wettelijlc ve1·plicht
z·ijn zich te doen verteuenwoonliuen ·(1).
2° In den h·uicl'igen stancl vun cle wetgeving zi:in de vro·u.weit niet toegelctten tot
het am lit 1;nn pleitbezoruer (1) (2).
(1) Zie de conclusie van den Heer procureurgeneraal Leon Cornil, gegeven tot staving van
zijn schriftelijke vordering, in Bull. en PAsrc.,
1946, I, 156.
(2) Zie de wet van 1 .Februari 1947 waarbij
de vrouw w9rot to·egelaten tot de uitoefening
van het berqep van pleitbezorger.

(Wet van 27 Ventose jaar VIII, art. 80
en !J5; kon. besl. van 8 Febrnari 1833,
art. 4.)
4°

W wnneer, wegens mnchtsoversclwi.jding, de minister vnn ju.st'itie aa.nuitte
cloet nun het hot vcm verb1·elcina vnn cle
bernnclslnging wa.ct1'bi.j cle (tlgemeene
vergnclel"ing vwn het hot vnn bemep cnncliclnten heett voorueclrnuen tot een
plctnts vnn pleUbezo1·ge·r, cloet cle pmc·tweu;r-uenernctl een schdttel!ijlce vonle1'ing nnn de tweecle Twmer; h'ij doet die
vonlerina beteekenen nnn cle vom·aecl·ragen cmi fz.ida.ten en leut ze dnnrnn ter
u·l"i!Jie necle·r sa.men met het ewploot ·van
beteeken'ing, clen ministe1·ieelen clienst:
b'l'iet en het wu.thent'ielc proces-ve1·bna.T
vwn cle bernculslnging. Inclien de belnnuhebbenrle partijen niet zijn t·usschenue·
7comen binnen ttvee mnnnclen va.n de be·
teekening, gnltt het hot ove·r tot het onrler,zoek v.nn cle znnlc (1). (Wet van

27 Ventose jaar VIII, art. 80; wet van
25 Februari 1925, art. 14.)

(PROCUREUll-GEi'iERAAL

Jli.J

HET HOF

VAN VERBREKING, '1'. DE J{QNINCK, EN ANDEREN.)

ARREST.
HET HOF ; - Gelet op de vordering
van den H. Procureur-generaal bij, het
Hof van verbreking, luidende :
Aan de tweede kamer van het Hof van
verbreking,
Wi,i, Procureur-generaal bij het Hof
van verbreking,
Gelet op den dienstbrief van den heer
Minister van justitie cld. 23 Januari 1946,
algemeen
secretariaat,
2°
afdeeling,
ur 38716, welke ons beveelt aan het Hof
van verbreking, ten eincle vernietiging ov
voet van artikel 80 van de wet dd. 27 Ventose jaar VIII, de beraadslaging aan te
geven, waarbij het Hof van beroep te
Brussel, op 12 November 1945, als candiclaten tot de te begeven plaats van pleitbezorger heeft voorgedragen tle heeren
De Koninck, Edmond, en Glibert, Victor,
en mevrouw Buvens, Yvonne, echtgenoote
Onclin, 'l'heodore ;
Gelet op het authentiek proces-verbaal
van gezegde beraaclslaging;
Overwegende clat de pleitbezorgers ministerieele Olfficieren zijn door wier bemiddeling de partijen, v66r zekere rechtsmachten en voor het onderzoek en het

-153berechten van zekere soorten zaken, :wettelijk verplicht zij:i1 zich te doen vertegenwoordigen ;
Dat de pleitbezorgers bij de rechtbanken van eersten aanleg, indien zij doctor
in de rechten zijn, kunnen opgeroepen
worden om cle rechters te vervangen en
tle rechtbank aan te vullen;
Overwegende dat, weliswaar, geen enkele wetsbepaling in uitclrukkelijke bewoordingen de vrouwen uit het ambt van
pleitbezorger uitsluit, evenals geen enkele
wetsbepaling ze, in uitclrukkelijke bewoordingen, · nit ·de rechterlijke ambten uitslnit; dat het echter vaststaat dat de wetgeving welke ons beheerscht, in principe,
den clienst van het gerecht aan de mannen Yoorbehoudt;
Dat een bijzondere wet i~ noodig geweest, bekrachtigd en afgekondigcl op
7 April 1922, om de vronwen tot cle uitoefening van het beroep van advocaat toe
te laten; dat clie wet a an de vrouwen-advocaten het recht heeft geweigerd de mag·istraten te vervangen en bepalingen bellelst waarbij de onbevoegclheid wordt ge~
regeld van deze onder hen die door het
lmwelijk zijn gebonden ;
Overwegende clat, voorzeker, dergelijke
reclenen clen wetgever er toe zomlen lmnnen bewogen hebben de vrouwen tot het
ministerieel ambt van pleitbezorger toe te
Iaten, doch, dat tot op heden dergelijke
wet niet bestaat;
Overwegencle dat het hof van .beroep,
door een candidatuur toe te kennen aan
een vrouw, mevrouw Onclin, aan de regeering een persoon heeft voorgesteld welke
niet tot pleitbezorger k::m benoemd worden;
Overwegende clat, volgens artikel 4 van
llet koninklijk besluit dd. 8 Februari 1833,
genomen in uitvoering van artikel 95 van
tle wet van 25 Vent<lse jaar VIII, alle
voordracht zal geschieden door middel
van een driedubbele lijst voor elke der
te begeven plaatsen;
Dat het hof van beroep, door, behalve
mevrouw Onclin, slechts twee candidaten
voor te clragen waarvan de benoeming mogelijk zou zijn, de kens van cle regeering
heeft verminclerd en, bijgevolg, zijn machten is te boven gegaan in den zin van artikel E\0 der wet van 27 Vent<lse jaar VIII;
Om die reclenen, vorderen wij dat het
ao,n het Hof behage de beraadslaging te
vernietigen van de algemeene vergadering van het Hof van beroep te Brussel
_del. 12 November 1945, die tot een te beg even plaats van pleitbezorger als candidaten heeft voorgedragen De Koninck, Eelmonel, en Glibert, Victor, en mevrouw
Buvens, Yvonne, echtg·enoote Onclin,
Theodore;
'.re bevelen dat liet arrest zal overgeschreven worden op de registers van het
Hof van beroep te Brussel en dat melding

er van zal gemaakt worden op den kant
van de ·vernietigde beraadslaging;
Gedaan te Brussel, op het parket, op
28 .Januari 1946.
De Procureur-generaal,
(get.) L. Cornil,
Gelet op de beteekening van deze vordering aan de belanghebbende partijen op
31 Januari 1946 gedaan;
Gelet op den dienstbrief van ·den heer
Minister van justitie dd. 23 J anuari
1946, algemeen secretariaat, 26 afdeeling,
nr 38716 en op het authentiek proces-verbaal van de beraadslaging der algemeene
vergaclering van het Hof van beroep te
Brussel deL 12 November 1945 dat er aan
gehecht is;
Gelet op artikel 80 van de wet van
27 Ventilse jaar VIII en op artikel 14 van
de wet van 25 Februai-i 1925;
De redenen van cle vordering· m·ernemende:
Vernietigt de algemeene beraadslaging
van het Hof van beroep te Brussel dd.
12 November 1945 waarbij als canclidaten
tot een te beg·even plaats van pleitbezorger werden voorgedragen de heeren De
Koninck, Edmond, en Glibert, Victor, en
mevrouw Buvens, Yvonne, echtgenoote
Onclin, Theodore ;
Beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers van
gezegd hof van beroep e1vdat melding er
van zal gemaakt worden op den kant van
de vernietigde beraadslaging.
29 April194G.- 2" kamer. - Voorz'itter,
H. Fauquel, voorzitter. - Verslaggeve1·,
H. Vitry. GeUjklnidencle concl·usic,
H. Cornil, procureur-generaal.
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INKPMSTENBELASTINGEN. - FrscALE
COMMISSIE.
PROCES-VERBAAL DAT DE
IDENTITEIT NIEr AANDUIDT VAN DE LEDEN DIE
HEBBEN DEELGENOMEN AAN HET ADVIES. NIETIGHEID VAN HET ADVIES. - NIETIGHEID
KAN NIET WORDEN HERSTELD DOOR EEN LATER
OPGEMAAKTE VlmKLAiUNG VAN--·-DEN 001'\TRO·
LEUR.
Is ni.et-ig het advies van de fiscale commissie rlnt cle identiteit n·iet aancl-!t'iclt van
de leden d'ie hebben deelgenomen c~nn de
benwclslaginrJ; de n·iet·igheid, die het
advies aantast, wo1·dt niet hersteld doo1·
een lnter gedane verlclaring ltitgnande
van den controle1t1' die de c.ommissie
heeft voo1'gezeten en waant-it de wettelijlche-icl van haar samenstelling zon blij-
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lcen (1). (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld den
6 Augustus 1931, art. 55; kon. besl. van
12 October 1930.)
(BEHEER VAN FINANCiitN,

T. N. V. « LE LLOYD RELGE Jl.)
ARREST.
HET HOF; -~- Gelet op het bestreden
arrest, op 22 April 1942 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het eenig middel, schending van
artikelen 9 en 112 van de Grondwet, 1317
tot 1320 van het Burgerlijk Wetboek en
214 tot 251 van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging; van artikelen 55 en
56 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld door kouinklijk beslnit van 6 Augustus 1931 en
van artikel 5 van llet koninklijk besluit
van 12 October 1930, genomen ter nitvoering van de tweede alinea van het lliervoren aangecluid artikel 55 :
·wat de schending betreft van artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 55 en 56
van gezegde smnengeschakelde wetten en
van artikel 5 van het koninklijk besluit
van 12 October 1930 :
Overwegende dat onder het regime van
artikel 56 der samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, zooals het was opgesteld in 1932, ten tijde
van den betwisten aanslag, de controlenr
tot den aanslag van ambtswege niet mocht
overgaan alvorens llet advies te hebben
ingewonnen van de commiRsie ingesteld ingevolge alinea 2 van artikel ·55; dat cle
voorafgaandelijke raadpleging van de
fiscale commissie, in de gedacllte van den
wetgever, alle willekeur van de administratie moest beletten; dat ze dus een substantieele pleegvorm van den aanslag van
ambtswege was ;
Overwegende dat, voor de gelcliglleicl
van cle adviezen van cle fiscale commissie.
vereischt wordt clat de leden die aan de
beraadslaging deelnemen te clien eincle
bevoegd zijn; dat de belastingschuldige,
tegen wien dergelijk advies wordt ingeroepen, moet ku:q.nen oordeelen o:ver de regelmatige samenstelling van de commissie
welke van zijn geval kennis neemt;
dat hij claartoe niet in staat is, tenzij het
proces-verbaal van de oeslissing de identitei( aanduiclt van de leden die gezeteld
hebben; dat c1a.aruit volgt clat, wanneer
zooals in voorliggend geval, het proces~
verbaal die inlichting niet bevat het als
nietig moet beschouwd worden.' dat de
nietigheid van het proces-verbaai de nietigheid medebrengt van het advies zelf;
(1) Zie verbr., 22 Februari 1937 (Bull. en

PAsrc., 1937, I, 68) en de nota.

Overwegende dat de ·aanlegger te vergeefs doet gelden dat de wetsbepalingen
waarbij de samenstelling en de werking
van de fiscale col11lllissies worden geregeld, de verplichting niet opleggen in het
lJroces-verbaal van de beslissing de eenzelvigheid te vermelden van de leden die op
de zitting aanwezig waren; dat de pleegvorm essentieel is en dus moet worden nageleefd, zelfs wanneer de wet dienaangaande zwijgt ;
Overwegende da t de aanlegger zich
eveneens te vetgeefs beroept op de verklaring op 1 Juni 1939 gedaan door den
controleur, die de commissie voorzat
welke over het geval van de ver:weerster
beraadslaagde, en waaruit de wettelijkheicl van de samenstelling van deze commissie zon blijken; dat in principe, het
geschreven stuk dat een overheid verplicht is op te maken tot bewijs van het
volbrengen van een zijner ambtsverrichtingen op zichzelf van de geldigheid moet
doen blijken van de voltrokken daad;
Overwegende clat nit de voorafgaande
overwegingen blijkt -dat het middel niet
gegrond is ;
Wat de schending betreft van artikelen 1317 tot 1320 van het Burgerli.jk Wethoek en 214 tot 251 van het Wetboek van
burgerlijke rechtspleging;
Overwegende dat de aanlegger niet aanduiclt waarin de rechter over den grond
de hierboven bedoelde wetsbepalingen zon
overtreden hebben; dat het middel, Yoor
zoover het op deze is gesteund, niet kan
beantwoorcl worden en bijge,iolg niet outvankelijk moet verklaard worden;
Om cUe redenen, verwerpt de voorzie·
ning; veroordeelt den Staat, Beheer van
financien, tot de kosten.
29 April1946. - 2° kamer. - Voorz'itte·r,
H. Fauquel, voorzitter. - Verslaggever,
H. Smetrijns. - GeHjlclltidende co1Wllts·ie,
H ..Janssens de Bisthoven, aclvocaat-generaal. - Ple·iter, H. Simont.
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1° HOOGER BEROEP. - STRAFZAKEii.
DOOR DEN PROOUREUR-GENERAAL INGEST~;LD
ROOGER BEROEP TEGEN EEN VONNIS YAN DE
OORREOTIONEELE REOHTRANK. - BETEEKEND
BUITEN, DEN ,WETTELIJKEN TERMIJN. - HooGER BEROEP ONONTVANKELIJK.
2° VERWIJZING NA VERBREKING. VONNIS VAN DE OORREOTIONEELE REORTRAiiK
WAARTEGEN IS GERIORT DOOR DEN REKLAAGDE EEN ONTYANKELIJK ROOGER REROEP
EN DOOR DEN PROOUREUR-GENERAAL EEN ONONTVANKELIJK ROOGER BEROF.P. - -·ARRES'l'
YERNIETIGD OMDAT RET TEN ONREOHTE RET
ROOGER REROEP VAN DEN PROOUREUR-GENERAAL ALS ONTYANKELI,JK HEEFT AANGENOME'i

-155EN DE DOOR DEN EERSTEN HECHTER OPGELEGDE STRAF HEEFT VERZWAARD. - VERWI,JZING NAAH EEN ANDER HOF VAN BEHOEP
OPDAT Url'SPRAAK ZOU WORDEN GEDAAN OP
HET HOOGER BEROEP VAN DEN BEKLAAGDE.
1 o Is niet ontvanlcelijlc het door den procurewr-gene?·aal tegen een vonnis -uan
de co/"rectioneele ,·echtbanlc ingestelcl
hooger bemep dnt we1·d beteekend aan
den beklactgcle nn clen term·i.in van vijftien dagen te 1·ekenen van cle uUspraalc
van het vonnis (1). (Wetb. strafvord.,

art. 205 [wet van 1 lVIei 1849, art. 8]. )"
2° Wanneer, tegen een vonnis van de co1·recf'ioneele rechtbamlc is ge1·icht een ont·vankelij lc hooger bemep cloo1· aen belclaagcle en een onontvanlceUjlc hooge1·
beroep .doo1' clen proc·lwe·wr-gene?·aal, en
dnt het op d·ie hoogere beroepen geweze·n
a-rrest worclt vern·ieti.gcl omdat het hof
ten om·echte het hooge1· bemep van clen
tn·oclweu..r-geiw~·anl heeft ontvnnr1en en
cle clo01· den ee1·sten ?'echter ann clen beklcwgcle opgelegcle stmf heeft ve·rzwna?'cl, wo1·clt cle verbrelcing uitgespmken met verwijzing ·1wa·r een ancler hof
vnn bemep oprlat uitspraalc. zou worclen
geclann op het hooge1· beroep van den
bel<,lnagcle (2).

neraal nan de beklnagcle slechts o]l 31 December 1945 werd aangezegd ;
Overwegencle dat krachtens artikel 205
van het Wetboek van strafvordering, gewijzigd door artikel 8 van de wet del. 1 Mei
1849, llet openbaar ministerie bij het llof,
cloor lletwelk van het beroep kennis moet
worden genomen, op straf van verval,
zijn beroep aan den beklaagde moet aanzeggen, binnen vijftien clagen te rekenen
van de uitspraak van het vonnis ; dat in
onclerhavig geval die termijn op 30 December 1945 verstreek ;
Dat het hooger beroep van het openbaar ministerie / niet ontvankelijk was ;
Om clie reclenen, verbreekt het bestreclen arrest; beveelt dat onclerhavig arrest
zal overgeschreven worden op de registers
van het Hof van beroep te Luik en dat
me,lcling er van zal gemaakt worden op
clen kant cler vernietigde beslissing ; verwijst cle zaak nnm· het Hof van beroep te
Brussel; laat cle kosten ten laste vnn clen
Staat.
29 April1946. - 2e kamer. - Vom·zUter,
H. Fauquel, voorzitter. -

Verslaggever,

H. Giroul. -- Gelijlcl1ticlencle oonclu.sie,
H. Janssens cle Bisthoven, advocaat-generaal.

(DOCHii.IN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, Ol) 30 Januari 1~)46 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over het middel van ambtswege afgeleid uit de schending van artikel 205 van
het Wetboek van strafvordering, gewijzigd door artikel 8 der wet van 1 Mei
1849, doordat het bestreclen arrest het hooger beroep van den procureur-generaal
als ontvankelijk heeft aangenomen, en, op
dat hooger beroep, de door den eersten
rechter de aan annlegster opgelegde straf
heeft verzwaard, dan wanneer het verhaal
van den 1jrocureur-generaal aan de beklaagde was beteekend geweest buiten de
wettelijke termijnen :
Overwegen:de dat de annlegster en de
procureur-generaal hooger beroep llebben
ingesteld tegen het vonnis dat op 15 December 1945 door de Correctioneele Rechtbank te Hoei op verzet gewezen werd; dat
!let hooger beroep van den procureur-ge(1) Zie verbr., 17 Maart 1943 (Bull. en PAsrc.,
1943, I, 95).
.
(2) Zie verbr., 23 October 1939 (Bull. en
PASIC., 1939, I, 433); 29 Januari 1945 (A1'1',
Ve1·br., 1945, biz. 89; Bull. en PAsrc., 1945,
I, 99). V ergel. verbr., 13 Februari 1893 (Bull.
en PAsrc., 1893, I, 99); 17 Maart 1943 (ibid.,
1943, I, 95).

2e KAlVITim. -

29 April 1946.

MISDRIJF.- POGING.- GEBREK AAN VASTSTELLING VAN DE BESTANDDEELEN. - 0NWET'fELIJKE VEROORDEELING.
Is niet wetteliilc gemotivee1·rZ cle veroo·rdeeUng ttU,qes]n·olcen wegens tJoging tot
een m·iscla.acl wcmnee1· het bestaan van
rle bestnnclcleelen va.n de st1·afba1·e pogin{f ni.et wonlt vnstgesteld (3). (Straf-

wetboek, art. 51; Gronclwet, art. 97.)
(LE.JEUNE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 Februnri 1946 g·ewezen door
llet M:ilitair Gereclltshof, zetelencle te
Luik;
Over het middel van ambtswege afgeleid
nit cle schencljng van artikelen 51 van het
Strafwetboek en 97 van cle _Grondwet;
Overwegencle clat het bestreden arrest,
dat cle aanlegster veroordeelt wegens poging tot d,e misdaacl vnn verklikking aan
den vi,iancl, het bestaan niet vaststelt van
de bestancldeelen van de strafbare poging;
clat cle uitgesproken veroordeeling dus on(3) Verbr., 24 April'1944 (A1'1'. Yerb1',, 1944,
biz. 149; Bull. en P.1.src., 1944, I, 318 en de
nota 2).

-156voldoend gemoii veenl, en niet wettelijk
gerechtvaardigd is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreclen
arrest; beveelt clat onderhavig arrest zal
overgeschreven ,'worden op de registers
van het Militair Gerechtshof zetelende te
Luik en clat melding er van zal gemaakt
worden op den kant van de vernietigde
beslissing ; verwijst de zaak naar het milita1r gerechtshof anders samengesteld;
laat de kosten ten laste van den Staat.
29 April1946. - 2e kamer. - Voo;·zUte;·,
H. Fauquel, voorzitter,.- Vm·slaggeve;·,
B. Simon. - GeHjklu-illencle CO'IWl·nsie,
H. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
'

2e

KAMEH. -

29 April 1946.

HEJDEJKEK VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRA~'ZAKEN.- BURGERLIJKE \'ORDERING. STAAT, BURGERLIJKE
PARTIJ, DIE DE HERSTELLING VORDERT VAN
EEN ZEDELIJK NADEEL. 00NCLUSIES VAN
DEN BEKLAAGDE BEWEREND DAT HET VOORGEWEND ZEDELIJK NADEEL HETZELFDE IS ALS
DATGENE VOORTI'LOEIENDE UIT DE KRE!!KING
VAN DE SOCIALE ORDE, VOORWERP VAN DE PUBLIEKE YORDERING. ARREST DAAROP ANTWOORDEND DOOR EEN LOUTERE BEI'ESTIGING. GEBREK AAN REDENEN.

Doo;· z·ich te beperken tot lle bevesUg·ing
flat cle beklrut(Jcle aan Belg-i.i3 een zeclelijlc · nculeel heeft veroorzaakt clat niets
gemeen heeft met het sociaal belang,
mot-ivee;·t het an·est niet wettelijlc cle
ve;·werping van cle conclu.sies van clen
beklaagcle waarin lleze bewee;·cle clctt
zijn hamclel-in,qen aan clen Stctat geen
ancler .::ecleUjlc nacleel lconclen veroo;·zctken clan clatgene voortvloeiencle tti't cle
lcrenlcing van cle soC'iale anle, waarvan
het he;·stel slechts lean gevorclenl worden door cle ttitoefeil:ing van de pu.bl-ieke
vo;·dering, lwrstel clat volleclig verzelce-rcl was door de stnttrechtelijlce ve;·c
oo;·deelinrJ (1). (Grondwet, art. 97.)
(BREUER, T. BELGISCHEN STAA'l'.)
ARREST;

HET HOF; - Gelet op het op 28 Februari 1946 door het lVIilitair Gerechtshof
te Luik gewezen arrest, dat slechts bestreden is voor zoover het uitspraak doet over
de door de burgerlijke partij ingestelcle
vorclering ;
Over de twee midclelen samen, scherrcling van artikelen 92, 93 en 97 der Grond(1) Vergel. verbr., 17 Sept·ember 1945 (A,·;·,
T'e1'b1·., 1945, biz. 204; B11ll. en PAsrc., 1945,
I, 221).

wet, 1382 en 1383 van het Bnrgerlijk Wethoek:
Overwegencle dat het bestreclen arrest
den aanlegger veroordeelt tot een globale
som van 100.000 frank schadevergoeding
wegens het nacleel, zoowel zedelijk als
stoffelijk, aan cle burgerlijke partij door
de den aanlegger ten laste gelegde feiten
veroorzaakt ;
Overwegende dat de miclclelen moeten
aangenomen worden voor zoover ze aan
het arrest verwijten clat het niet op volcloencle wijze heeft geantwoord op het
door aanlegger in regelmatige conclusies
aangevoerd verdedigingstelsel, hierin bestaande dat hij beweerde dat zijn hnndelingen aan den Staat geen ander zeclelijk nadeel hebben kunnen veroorzaken
dan datgene. dat voortsproot u~t de krenking van de sociale orde, waai·van het
herstel slechts kon geyorderd worden door
de uitoefening van de publieke vordering,
herstel dat volledig verzekercl was door
de strafrechtelijke veroorcleeling van den
beklaagde;
Overwegende dat het arrest, cloor zich
te beperken tot de verklaring dat de beklaagde aan Belgie een nadeel heeft veroorzaakt van zedelijken aard « niets gemeen hebbende met het sociaal belang· >>,
het' verdedigingstelsel slechts beantwoorclt
door een niet gemotiveerde bevestiging en
alclus het hof van verbreking in cle onmogelijkheid stelt de wettelijkheid van cle
beslissing op dat punt na te gaan;
En overwegende dat, daar de aan den
Staat toegekende som globaal de stoffelijke en de zedelijke schade dekt, de vastgestelde onwettelijkheid geheel ltet beschikkend gedeelte van het arrest ongeldig
maakt;
Om die redenen, verbreekt het bestreclen arrest; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden op de registers
van het Militair Gerechtshof zetelende te
Luik en dat melding er van zal gemaakt
worden op den kant van de vernietigde
beslissing ; verwijst de zaak naar het militair gerechtshof anders samengestelcl;
veroordeelt de verwerende partij tot de·
kosten.
29 April1946. - 2e kamer. - VoorzUte·r,
H. Fauquel, voorzitter. - Ve;·slaggever,
H. Wouters. - Gelijlclit.iclencle conclu.sie,
H. Jansseris de Bistlwven, aClvocaat-ge- ·
neraal.
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KAMER. -
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VONNISSEN ElN ARREJSTEN.
STRAFZAKEN. l\'IILITAIRE RECHTSMACHT.
NIISDADEN EN WANBEDRI.JYEN TEGEN DE
UITWENDIGE I'JCILIGHEID VAN DEN STAAT. VE'ROORDEELING BIJ VERSTEK. BETEEKENING NIE'l' GEDAAN AAN DEN PERSOON VAN DE~'
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Vl!:ROORDEELDE. VERSTRIJKEN VAN DEN
TERMIJN VAN ZES MAANDEN NA DE BETEEKENING OF DE OPENBAARMAKING VAN DE BESLISSING. GEVQLG.
VERZET. -- STRA~'ZAKEN. BUITENGE·
WONE TERMIJN VAN VF;RZET \'OORZIEN BIJ
ARTIKEL 9 VAN DE BESLUITWET VAN 26 MEl
1944. - TERMIJN VATBAAR VOOR VERLENGING
IN GEVAL VAN OVERMACHT.

2°

1 o W anneer, we gens een vwn de in a1'ti7celen 1 en 2 van cle beslu.itwet van 26 Mei
19-44 opgesomde misdaclen of wanbedTijven tegen de ttitwencUge veiligheid van
den 8taat, een veroordeeling werd uitgesvrolcen bi.j ve1·stelc doo1· de miUtai1·e
rechtsmacht, clctt de beteelcening er van
niet wenl geclnan cum clen persoon van
llen vemonleelcle en dnt zes maanden
zi.jn verstre Teen sedert die beteelcenim g
of sedert de /Jekenclmalm'ng in het
Staatsblad en ·in een nie-u.wsb1cul, wunneer de u.itgespmken st1·af ten mi1tste
een _1ae!1' (feVanuenis beclnurgt, ve1·mag
cle bekla.a,qcle gecn l!_ew·i.js te le1;e-ren clat
hij rle beteeken:ing van cle beslissing
slechts heeft gekenrl na het ve1·st1·ijlcen
van clen teTmijn v-an zes maanden. (Be-

sluitwet 26 Mei 1944, art. 9.)
2° De bnitengewone teTmijn vwn ve1·zet
voo·rz·i.en bij cwt-ilcel 9 van ae beslttitwet
van 26 Mei 1944 is vatbaa·r voor ve1·lenging ten bnte vMt clen belclaagde · clie
cl001' OVe1'11Ul-Cht in de onmogelijlcheid
wenl gestelcl cUt verhactl ·nit te oefenen
binne-n den wettelijken termijn.
{WA'l'TECAMPS.)
ARRES'l'.

HET HOF ; - Gelet op llet bestreden
arrest, op 25 Februari gewezen door het
Militair Gerechtsllof te Brussel;
Over he't eenig middel, schencling van
artikel 9 van de beslnitwet del. 26 Mei
1944, cloorcla t het bestreclen arrest, alhoewel he~ impliciet een geval van overmacht
aanneemt door den aanleg·ger ingeroepen
tot staving van de onmogelijkheid waarin
hij zich bevonclen heeft verzet 'te doen
binnen den termijn van zes maanden voorzien bij dat artikel 9, tach beslist heeft
dat << die termijn fataal is, en dat de besluitwet geen uitzondering voorziet ll ;
Overwegende clat, lnidens artikel 5 van
de wet del. 25 Jnni 1921 over de rechtspleg·ing .bij verstek v66r de militaire
rechtsmacht, voor het verzet tegen de bij
deze rechtsmacht bij verstek gewezen beslissingen, de in de correctioneele zaken
voorgescllreven formaliteiten en termijnen
gelden en, bijgevolg, de termijnen voor. zien bij nrtikel 187 van het Wetboek van
strafvordering gewijzigd bij artikel 1
van de wet van 9 1\faart 1908;

Overwegende dat, in afwijking van het
hiervoren aungednid artikel 187 artikel 9
van de beslnitwet dd. 26 lVIei 1.944 beschikt
dat, wanneer de beteekening van een beslissing van veroordeeling bij verstek voor
een der misclrijven opgesomd in artikelen l en 2 van dezelfde beslnitwet niet
gedaan werd aan den veroordeelden persoon, cle tennijn om verzet er tegen te
doe_n ten laatste verstrijkt, niet, zooals
artlkel 187 van het Wetlioek van straf"?rdering het voorziet, wanneer de verjarmg der straf is bereikt, doch zes maanden na de openbaarmaking bij uittreksel
in het Btnntsblcul en in een nienwsblad.
wanneer de uitgesproken straf ten minste
een jaar gevangenis is en, in de and€~re
gevallen, zes maanden ila den dag viHl de
beteekening ;
. Overwegende dat nit die tekst volgt clat
de beklaagden op wie hij wordt toegepast
nooit !let bewijs mogen leveren dat zij d~
beteekening cler beslissing slechts gekencl
hebben na het verstrijken van deli hiervoren vermelclen termtjn van zes maanclen ;
Dat ~chter, noch utt de bewoordingen
van art1kel 9, noch nit 'het verslag aan den
ministerraad, dnt voorafgaat, blijkt dat
de beklaagcle beroofd is van het recht te
bewijzen dat, inclien- hi.j slechts na het
verstrijken van den wettelijken termijn
verzet heeft gedaan, zulks te wijten is
aan een_ . ove:;macht waardoor hij in de
onmogehJkheld werd gesteld clit verhaal
nit te- oefenen binnen gezegden termijn ·
Dat het principe dat de overmacht ee~
verlenging rechtvaarcligt van den wettelijken termijn voor cle uitoefening van een
verhaal, zonder dat het uitclrukkelijk .
moet vermelcl worden, op alle middelen
van verhaal wordt toegepast; dat, opdat
het anders weze, vereischt is dat de wetgever door een ondubbelzinnige beschikking zijn wil heeft te kennen gegeven, in
znlk bepaalcl geval, dat rechtsprincipe niet
toe te passen ;
Dat_ de_ besluitwet van 26 Mei 1944 geen
besclnkkmg met dergelijk uitzonclerlijk
karakter•behelst;
Om clie redenen, verwerpt het bestreden
arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal
overgeschreven worden op de i·egisters van
llet Militair Gerechtshof zetelencle te
Brussel en dat melding er van zal gemaakt worden ,op clen kant van de vernietigde -beslissing; verwijst de zaak naar
het militair gerechtshof anders 8amenlaat de kosten ten laste van den
· gesteld;
Staat.
29 April1946. ~ 2e kamer. - VOO'I'Zitte1'.
H. Fanquel, voorzitter. - Ve'l'slng_qeve·r;
H. Wouters. - GeHjklHidencle concl·u.sie,
H. .Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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l\HDDELEN

TO'l'

29 April 1946.

2•

VERBREKING.

l\HDDELEN

STRAFZAKEN. MIDDEL GESTEUND OP EEN
FEI'l'ELIJKE BEWERING, ZONDER GROND IN DE
BESTREDEN BESLISSING OF IN DE STUKKEN
DER RECHTSPLEGlNG. MIDDEL MIST IN
FEITE.

TOT

.

29 April 1946.
VERBI\EKING.

STRAFZAKEN. MIDDEL AFGELEID DOOR. DE
BURGERLI,JKE PARTIJ HIERUIT DAT DE RECHTER OVER DEN GROND, DIE DE PUBLIEKE \'ORDERING VERVALLEN HEEFT VERKLAARD, HETZIJ
DOOR AMNES'l'IE, HETZIJ DOOR VERJARING, ZICH
TEN ONRECHTE ONJlEVOEGD HEE~'T YERKLAARD
OM KENNIS TE NEMEN VAN DE BURGERLIJKE
VOR[)ERING. VONNIS DAT NIET BEWEZEN
VERKLAART DE TEN LASTE VAN DEN BEKLAAGDE
GELEGDE FElTEN. JYIIDDEL ON'l'BLOOT VAN
.BELANG. 0NON'l'VANXELIJKHEID.

lli ist feiteli.i ke g·ronclslnu het mid del ueste·uml op een .feU eli) ke bewe?"ing (in
zake cle nanhoucUn,q vwn den e·isclier
rlom· een vreemcle overheicl.), die ueen
{fi'O'Il-d vinrlt in cle bestreclen besUs·S~'Il{/
noch in cle stukken van cle mchtspleyrno
wnnro]J het · ho.f ncht kan 8lcum (1).

W nnnee·r cle st·m,t1·echter, cUe de publieke
vonlerill{J ve·rvnllen heeft vet·lcletni·cl,
hetzij door ctmnestie, hetz-ij cloo1· verjarvrw, z'ich ten onTechte onbevoegd heeft
verklaurcl om kenn-is te nemen vun de
b!wgerUjke vonle·r-ing, tevens vMlclni'encl elM de ten lnste vwn clen belclanyde
yeleocle feiten niet bewezen Z'ijn, is het
m·idclel aunoevoenl floor de btwge1·l·ijlce
pcwt'ij teo en cle besU ssing vnn onbevoerJclheicl ontbloot van belun{f en clerhalve onontvwnlceUjk (2).

(SPRIET.)
ARREST.

HFir HOF ; - Gelet op het· bestreden
arrest, op 26 Februari HJ4G gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende- te
Brussel;
Over het eenig middel, schencling van de
besluitwet del. 26 Mei 1944 (meer in 't bijzoncler artikel 9) en van artikelen 187 en
188 van het Wetboek van strafvordering :
Overwegende dat, in strijcl met wat het
middel beweert, het arrest niet beslist
heeft dat een verDordeelcle, wegens een
geval van overmacht, niet kan ontheven
worden van het verval voortvloeiencle nit
het verstrijken van den termijn van verzet ·
·
Dat het arrest, na, bij overnemirig van
de redenen van den eersten rechter, te
hel'lben vastgestelcl, clat de uanlegger geen
geval van overmacht kon cloen gelclen,
het verzet niet'ontvankelijk verklaart om~
· dat het geclaan werd meer dan zes maanden na de bekenclmaking van l1et vonnis
bij verstek ;
Overwegencle, anclerzijds, dat het teit
van de aanhouding van den aanlegger
door een vreemcle overheicl blijkt, nocl1
uit het arrest, noch uit de stukken,([er
rechtspleging, waarop het hof acht kan
slaan;
•
Da t het midclel dus in teite niet opgaat;
En overwegende dat de substantieele or
op straf van nietigheicl · voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en dat de
uitgesprolren veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Om clie redenen, verwerpt de . voorziening; veroordeelt den aanlegger tot de
kosten.
29 April1946. - 2• kamer. - Voo1·zitter,
H. Fauquel, voorzitter. - Verslngyeve1·,
H. Wouters. - Gel-ijlcln-iclencle concl!tsie,
H. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
(1) Vaste rechtspraak. Zie o. m. het arrest
van zelfden datum in Bull. en PAsrc., 1946,
I, 160.
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(BATIBIER, 'f. DIVINA EN BTIOCCAR.)
AR-REST.

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
vonnis op 5 Ja)luari 1946 gewezen door de
Correctioneele Rechtbank te Charleroi, zetelende in graad van hooger beroep;
Over de twee middelen samen, het eerste schending van artikel 6 van de besluitwet clcl. 20 September 1945 waarb!j
amnestie verleend wordt voor sommige
misdrijven; het tweede, schencling van
artikelen 4, 23 en 26 van de wet van
17 April 1878 den voorafgaanclen titel bevattencle van het Wetboek van strafvorclering, artikel 26 aangevuld door artikelen 1 en 2 van de wet del. 30 Maart .1891 :
Overwegende clat aanlegger zich voorzien heeft als burgerlijke partij;
Overwegencle dat hij staande houdt dat
de rechter over den groncl, bij wien de
burgerlijke vordering aanhangig bleef
niettegenstaancle het verval van de publieke vordering door amnestie, wa t de
betichting B, en door verjaring, wat de
betichting 0 betreft, zich niet onbevoegd
mocht verklaren, cloch moest nagaan of
de feiten bewezen waren eu uitspraak
doen over de burgerlijke vorclering;
Overwegende dat die midclelen van belang ontbloot zijn;
Overwegende, inderdaacl, clat inclien de
rechter zich ten onrechte, onbevoegd had
verklaarcl cl~or te beslissen clat de feiten,

I

(2) Zie verbr., 28 Sept-ember 1931 (Bull. en
PASIC., 1931, I, 235, 1') en de nota 1, blz. 236.

-
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ten laste van den beklaagde gelegd (eerste
verweerder) niet bewezen zijn, het vonnis daarcloor zelf de vordering heeft afgewezen, door de burgerlijke partij gericht
tegen beklaagde en tegen de voor dezen
laatste als burgerlijk verantwoordelijk
gedaagde parti~ ;
Dat de aangevoerde onwettelijkheden
dus den aanlegger niet hebben kunnen bezwaren, die bijgevolg geen belang beeft
tot klagen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt den aanlegger tot de
kosten alsook tot een enkele vergoeding
van 150 frank jegens de verweerders.
29 April1946. - 2° kamer. - VoorzUte1·,
H. Fauquel, voorzitter. - Verslctggever,
H. , Vitry. Gelijkl1ticlende conclusie,
H. Janssens clP Bistiloven, advocimt-generaal.
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1° MIDDELEK TOT VERBHEKING.
STRAFZAKEN. MIDDEL DAT BETREKKING .
HEEF'f OP EEN ONWETTELIJKHEID BEGAAN IN DE
RECHTSPLEGING YOOR DEN EERSTEN llECHTER.
· - 0NWET'l'EI.IJKHEID VREEMD AAN DE BEVOEGDHEID EN NIET INGEROEPEN \'OOR DEN
RECHTEBI IN HOOGER BEROEP. ARREST DAT
m; ONWETl'EI.IJKHEID NIET HEEFT OVERGENOMEN. MIDDEI. ONONTYANKELI.JK.

2° l\1IDDELEN 'l'OT VERBREKING. STRAFZAKEN. l\iiDDEL DAT EEN NA DE BESTREDEN BESLISSING BEGANE ONREGELMATIGHEID INROEP'f. l\iiDDEL ONONTVANKELI.TK.

1° Is n·iet ontvcmlcelijk het m·icldel gesteuncl op een onwettelf.jlcheicl begaan in
cle v66·r clen ee·rsten 1·echter gevoenle
1·echtspleging, wanneer clie onwettelijlche·icl m·eemcl is nnn cle bevoegdheicl, ze
niet v66·r den 1·echte1· in hooger be1·oe1J
wercl inge'/"Oepen en clnt cleze ze niet
heett overgenomen (1). (vVet van21l Avril

1806, art. 2.)
·
2o Is n·iet ontvctnlceUjlc het middel afgeleicl 1t'it een onregelmnUgheicl
na cle best1·eclen beslissing.

begaan

(BOULARD.)
ARREST.

HE'J' HOF; - Gelet op bet bestreden
arrest, op 13 Maart 1946 gewezen door bet
Militair GerecbtshOf, zetelende te Brussel ;
Over bet eerste middel, scbending van
de recbten der verclediging en niet-naleving van de np straf van nietigheid voorgescbreven regelen :
(1) Verbr., 28 Januari 1946, zie hooger.
blz. 41 (Bull. en PASIC., 1946, I, 46).

Overwegende dat bet midclel ·slecbts betrekking beeft op in de v66r den eersten
recbter gevoerde recbtspleging begane onwettelijkbeclen; dat die onwettelijkbeclei:J.,
door bet arrest niet overgenomen, vreemd
zijn aan de bevoegclbeid en v66r den recbter in booger beroep niet werclen ingeroepen; dat ze dus niet kunnen worden
ingeroepen v66r b!')t hof van verbreking ;
Over bet tweede micldel, scbending van
de recbten cler verdecliging, doordat
nieuwe stukken, aan cle verdediging niet
medegedeeld, door bet openbaar ministerie in booger beroep werden overgelegcl :
Overwegende dat bet micldel op een feitelijke bewering steunt zoncler gron_d in
bet bestreden arrest of in de stukken der
recbtspleging;
·
Dat bet clus in feite niet opgaat;
Over het derde middel, bieruit afgeleid
clat cle bundel nit de griJffie van bet militair gerecbtsbof werd weggenomen v66r
clat de termijn tot neerleggen van de memorie tot staving van de voorziening verstreken was · en clat alzoo de raadsman
van aanlegger voorbarig van de mogelijkbeid, om van gezegden bundel kennis te
nemen, beroofd werd :
Ovei·wegende dat bet n angevoerd feit
het bestreclen arrest niet zou kunnen
nietig maken daar clit laatste is voorafgegaan;
Dat bet middel, claar bet niet tegen cUt
laatste gericbt is, niet ontvankelijk is ;
Voor zoover de voorziening de beslissing
bedoelt :
'
1° Op de publieke vordering gewezen :
Overwegehde dat cle bestreden beslissi11g
werd gevelcl op een recbtspleging waarin
de substantieele of op straf van nietigbeid voorgeschreven rechtsvormen werclen nageleefd en dat de uitgesproken veronrcleelingen nvereenkomstig cle wet zijn ;
2° Op de burgerlijke vordering gewezeri:
Overwegencle dat de aanlegger tot staving van zijn voorziening geen enkel middel inroept en dat bet hof er van ambtswege geen opwerpt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger cle kosten.
29 April l946. - 2° kamer. - VooTzUte·r,
H. Fauquel, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
H. Simon. Gelijlcl-wiclencle conclttsie,
H. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

2°

KAMER. -

29 April 1946.

VONNISSEN EN AHHESTEN.

~

STRAF-

ZAKEN. 0NDEHHOOR VAN GETUIGEN DOOR
DEN KRJ.JGSRAAD. ZITTINGBLAD VASTSTELLEND DA'l' DE GETUIGEN DEN EED HEBBEN AFGELEGD DE >\'AARHEID 'l'E ZEGGEN, NIE'l'S DAN DE
WAAHHEID. ARREST VAN VEROORDEELINO

-160OP GfltlND VAN DIE GE'l'UIGENISSEN. HElD.

NIETIG·

tair gerechtshof anders samengesteld;
laat de kosten ten laste van den Staat.

Ts nieUg het an·est van het rnilita·ir gerechtshof dat een veroordeeling witsp1·eelt:t op grond vwn getuigen·issen ctfueleytl v66r den kr·ijgsraatl, wanneer uU
het zUtin,qblacl vctn tlezen laatste blijlct
dat de ,qetnigen. slechts den eecl hebben
nfgeleg(,{ : « de waarheicl te zeggen,
niets dan cle wctarheid >>, in plnats van :
r(tle geheele wan1·he-icl, n·iets clan cle
wacwheid >> (1). (W etb. van strafvord.,

29 .April1946.- 2c kamer. - Voorzittm·,
H. Fauquel, voorzitter. - Verslaggevm·,
H. Wouters. - Gelijlcltt'iclencle conclltsie,
H. Janssens de Bisthoven, aclvocaat-geueraal.

art. 155, 189, 317; Wetb. van rechtspleging voor het landleger van 20 Juli 1814,
art. 87, 106 en 173.)
i
(G. EN C. VACCARO.)

1° BINDENDE BEOORDEELING DOOR
DEN RECHTER OVER DEN GROND.
- BURGERLI.JKE ZAKEN. - GEMOTIVEERDE
INTEHPRETATIE VAN EEN AK'l'E. GEEN
STRIJDIGHEID ~lET DE BEWOOR.DINGEN VAN DIE
AKTE. - BINDENDE BEOORDEELING.
2° VERVOERCONTR.AC'l'. - NATIONALE
?\IIAATSCHAPPIJ VAN DE BELGISCHE SPOOR.·
WEGEN. - .AFSCHAFFING VAN DEN DIENST

AHREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 Februari 1946 door het 1\{ilitair Gerechtshof te Luik gewezen;
Over het middel ambtshalve opgeworpen, schending van artikelen 155, 189, 211
en 317 van het "\Vetboek van ·strafvordering, en 87, 106 en 173 van het vVetboek
van rechtspleging voor het landleger
van 1814 :
Overwegende clat het bestreden arrest
door het militair gerechtshof gewezen
werd (( beslissende op bescheiden >> ; dat
de uitgesproken straffen dus gesteund zijn
op de1 verklaringen van de in eersten aanleg gehoorde getuigen; dat het geen nieuw
verhoor van getuigen door het hof vaststelt;
Overwegende dat het zittingblad van
den Krijgsraad te Namen del. 16 .April
1945 vaststelt dat de getuigen den eecl hebben afgelegcl <<de waarheid te zeggen >>,
clan wanneer het wettelijk formulier van
den eed is « de geheele waarheid » te zeggen;
Overwegende dat de eedafiegging door
de getuigen v66r de strafrechtbanken. in
cle door de wet bepaalde bewoording·en,
een op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvorm is ;
Overwegende dat het bestreclen arrest,
door te veroordeelen op grond van onregelmatige getuigenissen, clie nietigheid
heeft overgenomen, aldus de in het middel aangecluicle wetsbepalingen schendende;
Om die redenen, verbreekt het bestreclen arrest; beveelt clat onclerhavig arrest
zal overgeschreven worden op de registers
van het Militair Gerechtshof zetelende te
Luik en clat melding er van zal gemaakt
worden op den kant der vernietigde beslissing; verwijst de zaak naar het mili(1) Verbr., 8 April 1946, zie hooger, blz. 14J.
(Bull. en PAsrc., 1946, I, 144) en d'e nota.

1e

KAMER. -

\VAARVOOR

J.t~EN

2 Mei 1946.

ABONNEMENT WERD GENOMEN.

- RECHT VAN DEN ABONNENT OP TEHUGGAVE
VAN DEN BETAALDEN PHIJS. - .ARTIKEL 54
VAN DE REGLEMEN'fAIRE llEPALINGEN NIE'l' TOE·
l'ASSELI.JIL
3° l\HDDELEN TOT VERBREKING. BURGERLIJKE ZAKEN. - 1\J:IDDEL DAT EEN
OYERBODIGE REDEN llESTRIJD'l'. l\'fiDDEL
VAN BELANG ONTBLOO'l'.
1 o Is binclend de gemot-iveenle inte1·1we
tctf'ie cUe cle rechter over den gmncl
geett nwn een akte zoncle·r zich ·in tegenstYrctttl" te stellen m_et cle bewoonUngen
er wn (2).
2° De ctbonnent Oil cle szwo'l"wegen van cle
Nntionctle M(uttschctl!tJij heett 1·echt op
rle terugyave vnn rle yestorte som. ·in
[Jevnl rwn atsclwj]in[J vnn rlen _ (l'ien.\t
·wnwrvoor hij heett gecontrcwtee1'tl;' cwtikel 54 vwn de 1·eglernentn·ire bepaz.ingen
voo1· het vervom· vnn reizigers is hem
n·iet tegenstelbttt£1'.
3° _Wonlt nfrtewe.zen, nls zijncle van belnng ontbloot, het m-iclclel clctt slechts
een nverbocl-i{te 1'eden vnn cle bestreclen
7JesUs8in rt betrctt (3).

(i\'ATIONALE MAATSCHAPPIJ VAN BELGISCHE
:;POORWEGEN, T. KAELL.)
ARREST.
HJDT HO:B'; - Gelet op het bestreden
,-onnis, op 9 October 1941 tusschen partijen
gewezen door het Vredegerecht van het
tweecle kanton .Antwerpen;
(2) Vaste -rechtspraak. Zie o. 111. verbr.,
11 April 1946 (Bull. en PAsrc., 1946, I, 148).
(3) Vaste rechtspraak. Zie o. 111. hooger,
blz. 135; .verbr., 8 April 1946 (Bull. en PAsrc.,
1!H6, I, 134).

