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ten laste vim clen beklaagde gelegd ·(eerste
verweertler) niet bewezen zijn, het vonnis daarcloor zelf de vordering heeft afgewezen, cloor de burgerlijke partij gericllt
tegen beklaagde en tegen de voor dezen
laatste als burg·erlijk verantwoordelijk
gedaagde parti~ ;
Dat de aangevoerde onwettelijklleden
dus den aanlegger niet llebben kunnen bezwaren, clie bijgevolg geen belang heeft
tot klagen ;
Om die redenen, verwerpt cle voorziening; veroordeelt den aanlegger tot de
kosten alsook tot een enkele vergoeding
van 150 frank jegens de verweerders.
29 April 1946. - 26 kamer.- VoorzUte1',
H. Fauquel, voorzitter. - Verslc~ggever,
H. , Vitry.
Gelijk]niclende con.clusie,
H. Janssens dP Bisthoven, rrclvocaat-generaal.
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1°

MIDDELEN 'J'OT VERBREKING.
lVIIDDEL DA'f BETREKKINO.
HEEFT OP EEN ONWETTl'LIJKHElD BEOAAN IN DE
RECHTSPLEGING YOOR DEN EERS'l'EN .RECHTER.
· - 0NWETTELIJKHEID VREEMD AAN DE BEVOEGDHEID EK NIET INGEROEPEN YOOR DEN
RECHTERI IN HOOGER BEROEP. ARREST DAT
m; ONWET'fELIJKHEID NffiT HEEFT OVERGENOMEN. i\iiDDEL ONONTVANKELl,JK.
STRA~'ZAKEN.

2°

MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. lYIIDDEL DAT EEN NA DE BESTREDEN BESLISSING BEGANE ONREGELMATIGHEID INROEP'f. lYIIDDEL ONONTYANKELIJK.

1° Is niet ontvnnkeUjlc het m·icldel geste~tncl op een onwettelijkheid begnan in
de v66r den eersten ·rechter gevoenle
rechtstJleging, wannee·r clie onwettelijlche·id vreemcl is cwn de 1Jevoegclheid, ze
niet v66·r den rechtm· in hooge·r bemep
werd ingemepen en clat deze ze niet
heeft overge·nomim (1). (Wet van29 April
1806, art. 2.)
·
2° Is n·iet ontvnnkelijlc het middel afgele·id, nit een on1·egelmnt'igheicl begaan
na de bestreclen beslissing.

(BOULARD.)
ARREST.

HE'.l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 Mnart 1946 gewezen door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Brussel;
Over het eerste middel, schending van
de rechten der verdediging en niet-naleving van de op strnf van nietigheicl voorgeschreven regelen :
(1) Verbr., 28 Januari 1946, zie hooger.
blz. 41 (B1LZI. en PASIC., 1946, I, 46).

Overweg·encle dat het middel ·slechts ..
betrekking heeft op in de v66r den eersten
rechter gevoerde rechtspleging begane onwettelijkheden; dat die onwettelijkheden,
cloor het arrest niet overgenomen, vreemcl
zijn aan de bevoegdheid en v66r den rechter in hooger beroep niet werden ingeroepen; clat ze dus niet kunnen worden
ingeroepen v66r h~t hof van verbreking;
Over het tweede middel, schencling van
rle rechten der verdecligin:g, doordat
nieuwe stukken, ann cle verdediging· nH~t
meclegedeeld, door het openbaar ministerie in lwoger beroep werclen overgelegcl :
Overwegencle clat het midclel op een feitelijke bewering steunt zond.er groud in
het bestreclen arrest of in cle stukken cler
rechtspleging;
Dat het dus in feite niet opgaat;
Over het clerde middel, hieruit afgeleicl
clnt cle bundel uit de gri1llie van het militair gerechtshof wercl weggenomen v66r
clat cle termijn tot neerleggen van de memarie tot staving van de voorziening verstreken was · en dat alzoo de raadsman
van aanlegger voorbarig van cle mogelijkheid, om van gezegden bundel kennis te
nemen, beroofd wercl :
Overwegencle dnt het nnngevoercl feit
het bestreclen arrest niet zou lnmnen
nietig maken daar cUt lantste is voorafgegaan;
Dat het middel, daar het niet tegen clit
laatste gericht is, niet ontvankelijk is;
Voor zoover de voorziening de beslissing
bedoelt :
'
1° Op de publieke vorclering gewezen :
Overwegeilde dat cle bestreden beslissillg·
werd geveld op een rechtspleging waarin
de substantieele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefcl en dat de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig cle wet zijn;
2° Op de burgerlijke vordering gewezerf:
Overwegende dat de aanlegger tot staving van zijn voorziening geen enkel middel inroept en clat het hof er van ambtswege geen opwerpt; .
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger de· kosten.
29 April.1946. - 26 kamer. - VoorzUter,
H. Fauquel, voorzitter. - Verslaggever,
H. Simon. - Gelijlcln·iclende conchtsie,
H. Janssens cle Bisthoven, aclvocaat-generaal.
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tair gerechtsllof anders samengestelcl;
laat de kosten ten laste van den Staat.

Is nieUg het arrest van het militair yerechtshof dat een veroordeeling 1titS]weekt op groncl vnn get'ltigenissen afuelegrl v66r den krijgsraacl, wnnneer 11:it
het z'ittingblnrl van dezen laatste bli}lct
dat cle uet1ti.qen. slechts den eed hebben
nfgeleud : << rle waarheid te zertUen,
niets clan de waarlwid ll, 'in plants vnn :
<< cle geheele wan1·heid, niets dnn de
u;cuwheid ll (1). (Wetb. van strafvord.,

29 April 1946. - 26 kamer. - Voorzitter,
H. Fauquel, voorzitter. - Ve,rslaggever,
H. Wouters. - (fez.ijlcl1tidende conchtsie,
H. Janssens de Bisthoven, · aclvocaat-geueraal.

art. 155, 189, 317; Wetb. van rechtspleging voor het landleger van 20 Juli 1814,
art. 87, 10~ en 173.)
'
(G. EN C. VACCARO.)

1° BINDENDE BEOORDEELING DOOR
DEN REOHTER OVER DEN GROND.
- BURGERLJ.JKE ZAKEN. - GEMOTIVEERDE
INTERPRETATIE VAN EEN AK'l'E. GEEN
S'l'RIJDIGHEID ME'l' DE BEWOORDINGEN VAN DIE
AK'l'E. - BINDENDE BEOORDEELING.
2° VERVOEROONTRAOT. - NA'l'IONALE
1\'I:AATSCHAPPIJ VAN DE BELGISCHE SPOORWEGEN. AFSCHAFFING VAN DEN DIENST
WAARVOOR EEN ABONNEMENT WERD GENOMEN.
- RECHT VAN DEN ABONNENT OP TERUGGAVE
VAN DEN BETAALDEN PRIJS. - ARTIKEL 54
VAN DE REGLEMEN'fAIRE REPALINGEN NIET 'l'OE-

OP GfWND VAN DIE GETUIGENISSEN. HEID.

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 Febrnari 194G door he1f Militair Gerechtshof te Luik gewezen;
Over het micldel ambtshalve opgeworpen, schencling van artikelen 155, 189, 211
en 317 van het Wetboek van strafvorclering, en 87, 106 e11 173 van het Wetboek
van rechtspleging voor het lancUeger
van 1814 :
Overwegende dat het bestreden a_rrest
dooi· het militair gerechtshof gewezen
werd a beslissende op bescheiden ll ; dat
tle uitgesproken straffen dus gesteund zijn
op cle1 verklaringen van cle in eersten annleg gehoorde getuigen; dat het geen nieuw
verhoor van getuigen door het hof vaststelt;
Overwegende dat het zittingblad van
den Krijgsraacl te Namen dd. 16 April
1945 vaststel t da t de getuigen den eed hebben afgelegcl <<de waarheid te zeggen ll,
clan wanneer het wettelijk formulier van
den eed is « cle gelleele waarheid ll te zeggen;
Overwegende dat de eedafi~gging door
de getuigen v66r de strafrechtbanken, in
de door cle wet bepaalde bewoordingen,
een op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvorm is ;
Overwegencle dat het bestreclen arrest,
door te veroorcleelen op grond van onregelmatige getuigenissen, die nietigheicl
heeft overgenomen, aldus de in het middel aangecluide wetsbepalingen schendencle;
Om die redenen, verbreekt het bestreden 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 cler vernietigcle beslissing; verwijst cle zaak naar het mili(1) Verbr., 8 April 1946, zie hooger, biz. 141(B-ull. en PASIC., 1946, I, 144) en d'e nota.
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3° MIDDELEN TOT VERBREKING. ~
BURGERLIJKE ZAKEN. - JVliDDEL DAT EEN
OVERBODIGE HEDEN RESTRIJD'l'. ]\'IIDDEL
VAN BELANG ON'l'RLOO'l'.
1 o Is bhulend de uemoUveenle intenwe
taUe cUe de -rechter ove1· den grand
geett act1t een a.kte zoHcl,e1· zich 'i1~ tegenspntnJ.; te stellen ·met cle bewoonlinuen
er 'Uan (2).
2° De nliomzent op de spoo,rwegen van de
N at-ionale M nntschappi.j heett recht op
rle ternur;a'Ue Ntn rle f!CStorte sam in
yeval 1:a11 afschaj]ill[J Ntn rlen _cl'ien,st
·waarvoo·r hij heeft gecontmctee1·d;" w·tikel 54 vwn de 'l"eglementwi1·e bepnUngen
voo'/' het vervoer van reiziuers is hem
niet te.qenstelbnw·.
3° _Wordt af[!ewe.zen, als zijncle vnn bela:ng ont/Jloot, het m'icldel dat slechts
een overliocli.r!e 1·eden vnn cle best1·eden
liesl1~<~;ing lietrcft (3).

(NA'l'IONALE MAA'l'HOHAPPI.J VAN BELGISOHE
SPOOHWEGEN, T. KAELL.)
ARREST.
HET I:IOF ; - Gelet op het bestreden
I'OHIIis, op 9 October 1941 tusscllen partijen
gewezen door het Vredegerecht van het
tweecle kanton Antwerpen;
(2) Vaste rechtspraak. Zie
11 April 19'\6 (Bull. en PAsrc.,
(3) Vaste! recbtspraak. Zie
biz. 135; verbr., 8 April 1946
1946, I, 134).

o. m. verbr.,
1946, I, 148).
o. m. hooger,
(Bull. en PAsrc.,

-

1.61-

Over het middel, schending van artikelen 97 der Grondwet, 1170en1174en voor
zoover noodig 1131 van het Burgerlijk
Wetboek, .13, 14, 15 en 16 der wet van
25 Augustus 1891, vormend titel Vllbis
<< van het vervoercontract ll van boek I
van het W etboek van koophandel, 16 der
wet van 23 Juli 1926 stichtende de Nationale :Maatschappij der Belgische Spooi-wegen, 54 der reglementaire bepalingen betreffende het vervoer der reizigers en van
het reisgoed in binnenclienst door de
spoorwegen der N ationale Maatschappij :
Eerste tak : doordat cle rechter over den
groncl ten onrecllte geweigerd heeft te
zeggen dat artikel 54 der reglementaire
bepalingen de abonnenten van elk verhaal,
ingeval van schorsing van een dienst, beroofde en dat cle vordering van verweerder in cassatie uit clien hoofde niet ontvankelijk en, in elk geval, niet gegrond
was;
Tweede tak : doordat de rechter over
den gTond ten onrecllte beslist heeft dat
inclien artikel 54 der reglementaire bepalingen cle draagwijdte bezat welke de eischeres in cassatie het verleent, het vnn
zijnentwege het beding eener zuiver potestatieve voorwaarde zou uitmaken, en
« zonder rechtswaarde ll zou wezen, dan
wanneer : 1o artikel 54 geen voorwaarde
bepaalt, welke van een willekeurige
wilsuiting van de eischeres in cassatie
afhangt; 2° al had artikel 54 het karakter van een zuiver potestatieve voorwaarde, deze, verre van als niet geschreven beschouwd te zijn, de nietigheid der
verbintenis zou meclebrengen, zoodat de
eerste rechter niet, zooals hij gedaan
heeft, de clwanguitvoering er van had mogen uitspreken, onder vorm eener veroordeeling van eischeres in cassatie tot betaling eener schadevergoecling wegens gedeeltelijke genotsberooving :
Over de twee onderdeelen van het middel :
·
Overwegemle dat het bestreden vonnis
zijn beslissing steunt op deze eenige reden
dat cle Nationale Maatschappij der Belgiselle Spoorwegen het recht niet had. in
de zaak, artikel 54 vnn zijn reglement in
te roepen omdnt clit laatste het geval niet
voorziet van volleclige afschalffing van
den aan den abonnent gepresteerden
dienst en dat,' moest worden aangenomen
dat dit geval' wel bedoeld is, clie bepaling
niettemin zoncler waarde zou zijn, daar
de verbintenis van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen louter
potestatief zou zijn en de verbintenis van
den abonnent van oorzaak zou berooven;
Overwegende dat artikel 54 van de bepalingen voor het vervoer van reizig'el'S en
reisgoecl in binnenverkeer van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen den abonnent verbiedt, krachtens
het abonnement, tegen het beheer een
VERBR., 1946. - 6

rechtsvordering in te spannen of schadevergoeding te vorderen wegens oponthoud,
belemmering, dienstvertraging, vermindering van aantal treinen, enz.;
. Overwegende dat de woorden van deze
bepaling niet onvereenigbaar zijn met de
bewering van het bestreden vonnis, te weten dat ze slechts wijzen op een eisch van
den abonnent betreffende een voorbijgaande stoornis in zijn genot, en niet een
stoornis die 'de definitieve afschalffing
heeft me_e).egebracht van den dienst, waarvoor het abonnement genomen wercl;
Dat, in de zaak, verweerder in verbreking noch vergoecling noch schaclevergoeding eischte wegens niet-uitvoering· van
een verbintenis vanwege de Nationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen,
doch enkel de teruggave van de som welke
hij gestort had, als tegenwaarde van een
prestatie welke niet uitgei•oerd werd;
Dat claaruit dienvolgens voortvloeit clat,
door te beslissen dat artikel 54 van het reglement het geval van de afschaffing van
den dienst niet bedoelde, waarvoor cle verweerder in verbreking gecontracteerd had,
het bestreden vonnis, door een interpretatie welke niet in strijd is met de woorden van de bedoelde bepaling, deze juist
toepast en zijn beslissing· wettelijk heeft
g·emotiveerd;
Overwegende dat, daaruit volgt dat het
middel, in zijn tweede onderdeel, van behmg ontbloot is daar ltet een overbodige reden bestrijdt;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening ; , veroordeelt eischeres tot de kosten
en tot een vergoecling van 150 frank jegens den verweerder.
2 Mei 1946. --:- l" lmmer. - Voon<:itte1·,
H. Soenens, eerste voorzitter. - Verslayyeve?', H. Louveaux. Gelijkluiclende
concl·u,sie, H. Oolard, aclvocaat-genera·al.
- Pleiter, H. :Marcq.
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VERANTWOORDELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST ONTSTAAN.
SCHADE VEHOORZAAKT DOOR HET GEBREK IN
EEN ZAAK. - GEEN VERANTWOORDELIJKHEID
VAN DEN EIGENAAR IN DIE HOEDANIGHEID. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DEN BEWAKER
VAN DE GEBREKKIGE ZAAK.
Hie1·in ve?.'schillend met a1·tikill 1386 van
het B1wye1·lijlc Wetboek, leyt artilcel 1384 ae· vemnttvoo?·delifkheid voor
de door cle gebrelckiye zaalc verom·zaakte
schacle niet op den eiyenaa1·, als zooclanig, van die zaalc, doch op deze cUe ze
onder z·ijn bewalcing heett (l).

(1) Zie verbr., 25 Maart 1943 (An·. Ye•·br.,
1943, .blz. 68; Bull. en PASIC., 1943, I, 110 en

162{COMMISSIE VOOH OPENBAREN ONDERSTAND
DER STAD AARSCHOT, T. GASTEN EN CONSOORTEN.)
ARREST.

voetpad in hoofde van de aanlegster vast
staat en dat die eigendom van het voetpad, in den openbaren weg ingelijfd, in
zekere gevallen voor den eigenaar de verplichting van bewaking van het voetpad
kan medebrengen, dan nog het arrest niet
vaststelt dat, in de zaak,. de eischeres, in
die hoedanigheid, den last van clie bewaking zou gehad hebben;
Overwegende, anderzijds, dat artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek,
hierin verschillend met artikel 1386, de
verantwoordelijkheid voor de door die
zaak veroorzaakte schade legt, niet op
clen eigenaar, als zoodanig, van de gebrekkige zaak, doch op dezen die de bewaking
er over hebben;
Overwegende clat de eigenaar van de
zaak niet noodzakelijk de bewaker er
van is;
Dat uit die overwegingen volgt dat het
bestreden arrest het hierboven aangeduid
artikel 1384 van het Burgerlijk W etboek
geschonden heeft;
Om die redenen, en zonder te moeten
acht slaan op het twfeecle middel, verbreekt het bestreden arrest; 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 het
vernietigcl arrest; veroorcleelt de verweerders tot de kosten; verwijst de zaak naar
het Hof van beroep te Gent.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 Juli 1942 tusschen partijen
gewezen door het Hof van beroep te
Brussel;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek; 1 en 3 van titel XI van
het decreet op de rechterlijke inrichting
van 16-24 Augustus 1790 ; 75 der Gemeentewet dd. 30 Maart 1836; 108 der Grondwet
door de Kamers op 24 Augustus 1921 gewijzigd, .en voor zooveel als noodig van
de op 24 Augustus 1921 afgekondigde wijzigingen aan de Grondwet ;.1 der wet van
1 Februari 1844 op de wegenispolitie, gewijzigd door de wet van 15 Augustus
1897, en voor zooveel als noodig, van het
eenig artikel der wet van 15 Augustus
1897 waarbij wijzigingen worden gebracht
aan de gemeentewet en aan de wet van
1 Februari 1844 op de wegenispolitie, en 97
der Grondwet, doordat het bestreden arrest, - na te hebben vastgesteld dat de
kuil die door de werklieden van den derden verweerder in verbreking g(!maakt
werd in een voetpad, dat voor het publiek
open was, niet gevuld en gedurende den
nacht niet gesignaleerd was geweest om
de aandacht der voorbijgangers te trekken, - de aanlegster ten laste heeft gelegd dien toestand zelf niet te hebben .ver2 Mei 1946. - 1" kamer. --,- Voo1'zitte~·,
holpen en den derden verweerder niet te
hebben geboden zulks te verhelpen, dan H. Soenens, eerste voorzitter. - Ve1'slagwanneer de vierde verweerster aileen ver- gever, H. de Cocqueau des Mottes. plicht was de herstellingswerken nit te Gelijlcl'ltiflencle conclusie, H. Colard, advovoeren of te doen uitvoe'ren en, .in af- caat-generaal. - Ple-iters, HH. Simont,
wachting dat ze uitgevoerd zouden wor- della Faille cl'Huysse en l\farcq.
den, de aandacht der voorbijgangers te
vestigen op het gevaar dat de openbare
weg bood :
Overwegende dat het bestreden arrest,
na te hebben vastgesteld dat het slacht1 e KAM!iJR. :__ 2 Mei 1946.
offer geen font had begaan, de verantwoordelijkheid van · de commissie voor
openbaren onderstand steunt op de om- 1° BERUSTING IN EEN BESLISSING.
- Bl'SLISSING HOUDENDE SCHENDINGEN VAN
standigheid dat deze eigenaarster was van
GEBIEDENDE WETTELIJKE BEPALINGEN. - NIEhet voetpad waarvan de gebrekkige toeTIGHEID.
stand de oorzaak is geweest van het ongeval, en dat zij, in die hoedanigheid, de
l\fiDDELEN TOT VERBREKING. verplichting had clien gevaarlijken toe- 2° BURGERLIJKE
ZAKEN. - l\fiDDEL AFGELEID
stand te verhelpen, of, althans, de gebruiUIT DE SCHENDING VAN GEBIEDENDE WETTEkers van den openbaren weg, door een geLlJKE BEPALINGEN. -:-- GEEN NIEUW MIDDEL.
paste verlichting, er van te verwittigen;
LANDOverwegende clat, in de onclerstelling dat 3° HUUROVEREENKOMST. PACHT LOOPENDE OP 28 NOVEMBER 1940. ue hoedanigheid van eigenaarster van het.
VONNIS DAT DE ONTRUIMING VAN DEN PACHTER
BEVEELT ZONDER VAST TE STELLEN DAT DE VERde nota 2, blz. 111); verbr., 1 Maart 1945 (An·.
PACHTER VERMAG ZlCH TE BEROEPEN OP EEN
Verb1·., 1945, blz .. ,ll7; Bull. en PAsrc., 1945,
VAN DE UITZONDERLIJKE GEVALLEN, VOORZIEN
I, 129); verbr., 24 Mei en 12 Juli 1945 (A•·•··
BIJ ARTIKEL 2 VAN HET BESLUIT VAN 26 NoVe•·b1·., 1945, biz. 161 en 188; Bull. en PAsrc.,
VEMBER 1940. - VONNIS NIET! WETTELIJK
1945, I, 172· en 202).
GEMOTIVEERD.

--=---'--~

T-::-_-:_-_

-1631o Is n·ietig de berusting in een beslissing
houdende schendingen van gebiedende
wetteUjlce bepaUngen (1).
Het m·iddel, afgeleicl uit de schending
van gebieclende wettel-ijlce bepaUngen,
mag voo1· de eerste maal wo·rden ingemepen v66·r het hot van verbrelc·ing (2).
so Is n·iet wettel-ijlc gemotiveerd het vonnis dat de ontntiming beveelt van deze
cUe een landeigendom in h~tur heett
lcmchtens een op 26 Novembe1· 1940 loopende pacht, zoncle1· het bestaan vast te
stellen, in hoofde van clen ve1'pachte1·,
·van een van de uUzonclerUj lee gevallen
bedoelcl ·in art'ilcel 2 van het beshtit van
26 November 1940, besluit clat nietig
wenl ve1·klaa1'd doch dat vom· tijdelijlc
,qeldig wo1·dt gehouden cloo1· a1·tilcel 3
van de besluUwet van 5 .Mei 1944.

zo

(JACOBS, T. HERMANS.)
ARREST.
BET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, gewezen op 18 Mei 1942 door de
Rechtbank van eersten aanleg te Mechelerro, zetelencle in graad van hooger beroep ;
Over den grond van niet-ontvankelijkheid afgeleid nit de berusting in het vonnis :
Overwegende dat het besluit nr 351 van
26 November 1940 tot verlenging van de
pacllten, besluit dat luiclens artikel 3 van
de besluitwet van 5 Mei 1944 nietig, doch
van af den dag van zijn inwerkingtrecling ·
voor tijdelijk gelclig wordt gellouden, elk
be cling of elke overeenkomst strij dig met
zijn bepalingen verbiedt;
Dat het uit hun schendilig afgeleicl middel, voor de eerste mnal, v66r het llof van
verbreking kan aangevoerd worden, en
dat de berusting in het vonnis door den
eischer nietig is voor zoover ze de schenclingen van die gebiedende bepalingen zou
dekken;
Dat de groncl van niet-ontvankelijkheid
dus niet kan aangenomen worden;
Over het middel, schending van artikel 97 der Gronclwet, artikelen 1319, 1320,
1322, 1774 en 1775 (wet van 7 Maart 1929,
art. 6 en 7) van het Burgerlijk Wetboek,
artikelen 1, 2, 6°, en 5 van het besluit van
26 November 1940, doordat het bestreden
vonnis eischer heeft veroordeeld de weide
te verlaten en te ontruimen tegen den
15 December 1943, 't zij twee jaren na de
opzegging, wanneer artikel 1 van het besluit van 26 November 1940, aangaande
de landpachten, alle pachtcontracten, in
(1) Repert. prat. du dToit belge, v' Pou1·voi
en matiere civile, nr 80.
(2) Zie verbr., 24 F·ebruari, 19 Mei en 2 Juni
1938 (Bull. en PASIC., 1938, I, 68, 180 en 193);
14 October 1940 (ibid., 1940, I, 249).

voege zijnde op den 28 November 1940,
verlengt tot op den tweeden verjaardag
van den voor het vertrek vastgestelden
clatum, die volgt op den dag waarop de
oorlogstijd een einde neemt :
Overwegende dat de rechter vaststelt,
eenerzijds, dat rle eischer het betwist goecl
sedert meerclere jaren in gebruik had, wat
hierop neerkomt dat de pacht op 28 November 1940 liep en, anderzijcls, dat het
verpacht goed een lancleigendom is ;
Dat hij alsclan verplicht was van
ambtswege na te gaan of de eischer, aan
wien hij het voordeel van de nieuwe bepalingen van artikel1775 van het Burg·erlijk
Wetboek erkende, niet moest genieten van
de bij het besluit del. 26 November 1940
aan al de pachters van landeigenclommen
toegekende verleng'ing ;
Overwegende dat, die verlenging de regel zijnde, belloudens de uitzonderingen
in de omstancligheden bij artikel 2 van llet
besluit van 26 November 1940 voorzien, de
beslissing, die van dezen regel afwijkt,
slechts zou gerechtvaardigd zijn door de
vaststelling dat een van de uitzonderingsgevallen, in gezegd artikel 2 aangeduid,
in de zaak bestaat ;
Overwegende dat het bestreclen vonnis,
bij gebrek aan zulke vaststelling, door de
nitzetting te bevelen vMr het bij het besluit van 2() November 1940 bepaald tijdstip, de in het middel aangeduide bepalingen heeft geschonclen ;
Om die redenen, verbreekt het bestreclen
vonnis; beveelt rlat onclerhavig arrest zal
overgeschreven worden op de registers
1•an de Rechtbank van Gersten aanleg te
Mechelen en dat melding er van zal gemaakt worden op den kant der vernie·
tigde beslissing ; veroordeelt verweerster
tot de kosten; verwijst de zaak naar de
Rechtbank ~·an eersten aanleg te Leuven,
zetelencle in grand van hooger beroep.
2 Mei 1946. - 1e kmner. - Voorzitter,
H. Soenens, eerste voorzi,tter. - Ve1·slaggever, H. cle Cocqueau des Mottes. Gelijkln-irlenrle concl-nsie, H. Colard·, aclvocaat-generaal.
Pleiters, HH. De
Winde en Simont.
·
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INKOMSTENBELAS'.riNGEN. - BESLUIT
VAN 12 MEl 1942, ARTIKEL 6, ALINEA 3. BEPALINGEN INGETROKKEN EN' VOOR NIET BESTAANDE GEROUDEN DOOR RET BESLUI'r VAN
8 MAART 1944. - BEPALINGEN NIE'r YOOR
TIJDELIJK GELDIG GEROUDEN DOOR DE BESLUITWET VAN 5 MEI 1944. - BEPALINGEN
VAN RET BESLUIT VAN 8- MAART 1944 VOOR
TIJDELIJK GELDIG GEROUDEN.
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tot kennisneming van · een ··.subsidiairen
aansh1g-, die door het beheer rechtstreeks
v66r clat hof wordt gebracht (art. 6, al. 3,
van het besluit) ;
Overwegencle clat het hierboven aangehaald artikel 6, de wetsbepalingen over de
bevoegdheicl van/cle hoven van beroep wijzigend~, luiclens de besluitwet del .. 1 Mei
1944 tot uitlegging van artikel 5 van de
(2) (3). (Besluitwet van 1 Mei 1944 ; wet van 10 Mei 1940, door geen enkele nabesluitwet van 5 Mei 1944, art. 3.)
tionale overheid in bezet gronclgebied wettelijk kon genomen worden ;
Overwegencle clat artikel 6 van het be(S. W. V. IN VEREFFENING << TISSAGES FERDINAND
sluit del. 12 Mei 1942, alhoewel het niet is
DEL MARMOL ll, T. BEHEER VAN FINANCIEN.)
aangcduid bij artikel 1 noch bij artikel 2
van de besluitwet del. 5 Mei 1944, niet als
ARREST.
tijclelijk geldig gehouclen worclt bij artiHET HOF; - Gelet op het bestreden kel 3 van die besluitwet; .
Dat, inderclaacl, een besluit van 8 Maart
arrest, op 9 Maart 1943 gewezen door het
1944, geteekencl door den secretaris-geneHof van beroep te Gent;
Over het eerste middel, schending van raal van het ministerie van financien en
de wet van 10 Mei 1940 betreffende over- door den waarnemenden secretaris-genedracht van bevoegdheid in oorlogstijd; raal van het ministerie van justitie, in
van artikelen 97 en 107 der Grondwet, zijn artikel l· de bepalingen van artikel 6
doordat het hof van beroep de rechtsgel- van het besluit van 12 Mei 1942 overdigheir.l heeft aangenomen van artikel 6, neemt;
alinea 3, van het besluit del. 12 Mei 1942,
Doch, clat, terwijl die bepalingen, en
dan wanneer clit besluit, voor zoover het namelijk cleze welke artikel 74bis, alide door de wet del. 6 September 1895 voor- nea 2, uitmaken van de samengeschakelde
geschreven rechtspleging en de bevoegcl- wetten, lniclens artikel 8, § 4, van het beheicl wijzigt, de handteekening had moe- sluit del. 12 Mei 1942, moesten toegepast
ten clragen van den secretaris-generaal worden wanneer de beslissing van het hof
van justitie en niet enkel de hamlteeke- van beroe]:i, die den oorspronkelijken aanning van deze van financien :
slag te niet hoet, na den 18 Juni 1942 geOverwegende dat artikel 6 van het be- troffen werd, de toepassing van artisluit van 12 Mei 1942, in het middel aange- kel 74bis, alinea 2, krachtens artikel 2
duid, tot doel had in de samengeschakelde van het besluit van 8 Maart 1944, beperkt
wetten betreffemle cle inkomstenbelastin- is tot de gevallen waarin het beheer, op
gen, een artikel 74Ms in te lasschen, clat den datum van 12 Maart 1944, een subsiin zijn alinea 2, aan het hof van beroep, cliairen aanslag ati.n een hof van beroep
bij hetwelk het verhaal van den belasting- heeft onclerworpen of zulks na clezen daplichtige tegen de beslissing van den di- tum zal doen ;
recteur cler rechtstreeksche belastingen is
Overwegencle clat daaruit blijkt dat de
hiervoren aangehaalcle bepalingen van het
besluit del. 12 Mei 1942, bij het besluit van
(1) Zie de an·esten, gewezen op voorgaande
8 Maurt 1944, werclen ingetrokken en als
voorzieningen in dezelfde zaak : verbr., 9 Oc- niet bestaancle werclen gehouclen en dat
tob'm• 1939 (B1tll. en PAsrc., 1939, I, 404) en
clus clit laatste besluit alle~n bij artikel 3
19 Augustus 1942 (ibid., 1942, I, 181). ,
van de besluitwet del. 5 Mei 1944 als tijcle(2) Het bovenstaaiide arrest heeft slechts
lijk geldig wordt gehouclen;
uitspraak gedaan, en moest slechts uitspraak
Dat, bijgevolg, het ·bestreclen arrest ten
doen, over de ongeldigheid van alinea 3 van
onrechte artikel 6, alinea 3, van het beartikel 6 van het b'esluit van 12 Mei 1942.
sluit del. 12 Mei 1942 heeft toegepast en
Betreffende de ongeldigheid van de bepalingen
clat, vermits de subsidiaire aanslag op
van die alinea, zie ook verbr., 13 Maart 1944
12 Maart 1944 a an het hof van beroep niet
(Bull. en PAsrc., 1944, I, 248).
'
meer onclerworpen was, de hierna uitge(3) De verb1·eking werd uitgesproken zonder
sproken verbreking moet geschieclen zonverwijzing omdat, krachtens artikel 2 van het
cler verwijzing;
besluit van 8 Maart 1944, het hof van beroep
Om die redenen, verbreekt het bestreslechts kennis neemt van een suhsidiairen aanclen arrest, voor zoover het den subsislag wanneer deze v66_r 12 Maart 1944 of op
cliairen aanslag ontvankelijk en gelclig
een lateren datum aan het hof van beroep
heeft verklaarcl ten laste van de aanlegwerd onderworpen door het beheer. In de
ster en deze tot de kosten heeft verooronderhavige zaak was d:e· subsidiaire aanslag
cleelcl; beveelt clat onclerhavig arrest zal
overgescllreven worden op de registers
niet meer aan het hof van beroep onderworpen
van het Hof van beroep te Gent en clat
sedert 9 Maart 1943.
De bepaUngen van artikel 6, alinea 3, van
het beshtit van 12 M ei 1942 tot aanvulling van de wetgeving inzalce inlcomstenbelastingen, werden ingetrolclcen en vo01·
niet bestaande geho~ulen door het besluit van 8 M aa1·t 1944. De1·halve zijn
zij n·iet voor tijdelijlc geldig. gehmtden
door attilcel 3 van de besluitwet van
5 M ei 1944, dat integendeel voo1· gelclig
hmtdt het besluit van 8 Maa1·t 1944 (1)

~

'
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meld).ng er vau zal gemaakt worden op
den kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; zegt dat er geen aanleiding
bestaat tot verwiJ~ing; kosteu ten laste
van den Staat, beheer van financien.
6 l'vlei 1946. ~ 2• kamer. ~· Voo1·zitte1·,
H. Fauquel, voorzitter. ~ Versla,qgever,
H. Bail.
Gelijlcluidende conclttsie,
H. Hayoit de Te~;"micourt, eerste advocaatgeneraal. - Pleiters, HH. Gothot (van
de Balie bij het Hof van beroep te Luik)
en Van Leynseele.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - CoNCLUsrEs VAN DEN VERDACHTE STAANDE HOUDEND
DAT ER GEEN VERBAND BESTOND TUSSCHEN DE
I
TELASTLEGGING EN EEN HEM TOEREKENBAAR
FElT. - ARREST VAN VEROORDEELING DAT DIT
JIUDDEL NIE'l' BEANTWOORDT. - ARREST NIET
GEMOTJVEERD.
Is niet gemotiveenl het an·est van ve1·oo1·deeling dat het middel niet beantwoo1·dt, voo·rgestelcl in concl·ztsies, wacwb'ij cle ve·rclcwhte staancle honclt clat cle
feiten van cle beUchting niet verbonclen
zijn met een feit of met een verzuim
clat he·m toerelcenbaa1· is (1). (Gronclwet,

art. 97.)
(PIETERS, T. BEHEER VAN FINANCIEN.)

Overwegende dat het arrest dit middel
niet heeft beantwoord en aldus artikel 97
der Grondwet heeft geschonden;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal
oyergeschreven 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 beslissing;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Gent ; legt de kosten ten laste van den
Staat.
6 l'vlei 1946. - 26 kamer. ~ Voorzitte1·,
H.· Fauquel, voorzitter. ~ Verslaggever,
H. de Clippele. ~ Gelijkl~tidende conclttsie,
H. Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal.
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BEWIJS. - STRAFZAKEN. - GEVAL WAARIN
DE WET GEEN SPECIAAL BEWIJSMIDDEL OPLEGT.
~ GEWICHTIGE, REPAALDE EN OVEREENSTEMMENDE VERMOEDENS. - BINDENDE BEOORDEELING DOOR DEN R,ECHTER OVER-DEN GROND.
In stratzalcen, im-iten de gevallen waa1·in
de wet het ctnclers 1·egelt, beoonleelt cle
1·echte1· over den g1·ond op binclencle
wijze of cle voo1·geb1'achte gegevens gewichtige, bepaalcle en ove·reenstemmencle
vennoeclens ttitmalcen waantit het bestaan .vwn het misclrijf voortvloeit (2).

(DE BROYER.)

ARREST.

ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 Januari 1946 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
Over het eenig micldel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, van :utikelen 1319, 1320, 1321 van het Burgerlijk
Wetboek, doordat aanlegger, gedagvaard
wegens de telastlegging van onvoldoende
of onjuiste registreering van de inzetten
voor kansspelen op automatische tellers,
bij besluiten v66r het hof van beroep, de
materialiteit van de feiten niet betwistte,
doch staande hield da t hij niet wist dat
de tellers defect waren, zoodat hij op
strafrechtelijk gebied niet aansprakelijk
was, en dat het bestreden arrest zijn besluiten onbeantwoord gelaten heeft :
Overwegende dat, in regelmatige conc1usies, aanlegger voor het hof van beroep
staancle hield dat de feiten der betichting
niet verbonden waren << met een feit of nalating hem zelf toerekenbaar >> en dat hij
aldus vrijgesproken moest worden;

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, door het Hof van beroep te Brussel
op 19 Januari 1946 gewezen;
Over het eerste middel, schencling van
artikel 97 van de~ Gronclwet, van artikelen 154 en 189 van het Wetboek van strafvordering, artikel 4 van het besluit van
19 Juni 1942, daar het bestreden· arrest
aanlegger veroordeeld heeft wegens bezit
van vleesch voortkomende van sluikslachting, alhoewel niets uitwijst dat het bij
aanlegger gevonclen vleesch voortkwam
van sluikslachting :
Overwegende dat aanlegger, bij besluiten voor llet hof van beroep, beweerde dat
geen bewi.is bestoud clat het bi.i hem gevonden vleesch voortkwam van onwettige
slachting;
Overwegencle clat het bestreden arrest
hierop antwoordt door de opsomming van
een reeks gegevens, welke naar het oordeel van het hof, als duiclelijllie, gewichtige en overeenstemmende vermoedens,

(1) Verbr., 17 September 1945 (ATr. Ve1·br.,
1945, biz. 204; Bull. en PASic., 1945, I, 221).

(2) Verbr., 11 October 1943 (A,~·. T'e,.br.,
1943, biz. 2()7; Bull. en PASIC., 1943, I, 387).
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wel het bewijs leveren dat dit vleesch
voortkwam van een sluikslachting;
Dat die beoordeeling van den rechter
over den grond souverein is en dat het
middel derhalve feitelijken grondslag
mist;
Over het tweede middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, van artikelen 154, 189 van het Wetboek van strafvordering, artikel 4 van het besluit van
19 Juni 1942, daar het bestreden arrest
aanlegger veroordeeld heeft wegens vervoer of het in bezit houden van vleesch
voortkomend van sluikslachting zonder
op een bijzondere wijze en met nauwkeurigheid te doen uitkomen dat aanlegger
zou gehandeld hebben met het oog op den
verkoop of de verdeeling of met winstbejag :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de feiten, door den eersten
rechter weerhouclen, bewezen zijn gebleven door het onclerzoek voor het hof gedaan;
Dat de eerste rechter hierop wees dat
aanlegger hacl gehandeld « hetzij met het
oog op den verkoop of de verdeeling, hetzij met Winstbejag >>;
Dat de aanlegger voor het hof van beroep geen conclnsie beeft genomen aangaancle clit bestanddeel van de betichting,
waaruit volgt clat llet arrest gemotiveerd
is;
En overwegende dat de veroorcleeling
voorafgegaan werd door een rechtspleging
tijclens clewelke de substantieele en op
straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt den aanlegger tot de
kosten.
6 Mei 1946. - 2° kamer. - VoorzUte1·,
H. Fauquel, voorzittet. ~ Ve1·sln,qgeve1·,
H. de Clippele.- Gelijkl~tidende conclusie,
H. Hayoit de Termicourt, eerste aclvocaatgeneraal.
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MISDADEN EN W ANBEDRI.JVEN TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID
VAN DEN S'l'AAT. - BESLUITWET VAN
10 NOVEMBER 1945, ARTIKEL 2. - TOEPASSING DOOR DE MILITAIRE RECHTSMACHT. NIEl' AFHANKELI.JK VAN EEN VOORAFGAAND
VOORSTEL GEDAAN DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE AAN DEN BEKLAAGDE.
De toepnssing van nrt-ikel :!l vnn de besluitwet van 10 Novembe1· 1945, nna1·
lu:icl wnarvnn de m'ilitaire 1·echtsmacht,
bij wellce de vervolging van een inb1·euk
op hoofclst~tk II van titel I van boelc II
van het Wetboelc van straj1·echt, up de

'Wet vwn :!l:!l 1lfna1·t 1940 of op de nrti- ·
Tcelen 17 en 18 van het Militai1· Wetboelc
vnn .st1·ntrecht annhangig is gemnakt,
gerechtigd is enlcel de bij alinea 4 van
artikel 1 voo·rziene stntffen uit te S1J1'elcen, ·is n·iet afhnnlcelij lc van het bestann
vnn een voo·rafgaand vom·stel, gedaan
door het openbaar ministerie aan de·1~
beklnngde, overeenlcomstig a1·tilcel 1 (1).

(AUDITEUR·GENERAAL, T. .MACHTELINCKX.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 2 Februari 194() gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Gent;
Over het eenig miclclel, schencling van
artikelen 79, 80, 81, 82 en 113 van het
Strafwetboek; 17 en 18 van het Krijgsstrafwetboek; 1, 5°, van de samengeschakelcle wetten van 17 September 1939 en
van 14 December 1944 waarbij aan den
Koning buitengewone machten worden
toegekeml ; 1 en 2 van de besluitwet del.
10 November 1945, cloordat het hof een
straf heeft toegepast beneclen het door de
wet voorzien minimum :
Overwegende dat de tekst van artikel 2
van de besluitwet del. 10 November 1945
duidelijk is en geen interpretatie vergt;
dat hij geenszins, in strijcl met wat ·het
middel staande houdt, de toepassing van
·gezegtl artikel afhankelijk stelt van het
bestaan van een voorstel clat te voren (]oor
het openbaar ministerie aan den beklaagcle, overeenkomstig artikel1, geclaan
wercl;
'
Overwegende, voor 't overige, dat het
strijclig' zou zijn met het principe van (]e
gelijkheid der Belgen v66r de wet, zoo de
bij urtikel 1 voorziene verzuchting van
de strafwet in geen geval kon toegekenc1
worden ann de beklaagclen clie, op den clag
van cle inwerkingtrecling van de besluitwet, v66r cle militaire rechtsmucht reecls
geclagvaurd wuren, of nan clezen jegens
wie het onclerzoek ter terechtzitting heeft
bewezen dut het te hunnen laste gelegd
misclrijf het zwaar karakter niet hacl
welk het scheen te hebben in het licht van
het voorbereiclencl onclerzoek door het
openbaar ministerie ingestelcl ;
Dat het miclclel in rechte niet opgaut;
En overwegencle clat cle substantieele of
op struf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en clut cle
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig cle wet zijn ;
Om clie reclenen, verwerpt de voorziening; kosten ten laste van den Staat.
6 Mei 1946. - 2e kamer. - Vo01'zUter,
H. Fuuquel, voorzitter. - Verslnggeve·r,
(1) Verbr., 8 April 1946, zie hooger, blz. 146
(Bull. en PASIC., 1946, I, 146).

-167H. Wouters. - Gelijlcluidende conch1sie,
H. Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal.
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VERZET. STRAFZAKEN. MILITAIRE
RECHTSMACHTEN. BUITENGEWONE TERMIJN
VOORZIEN BI,J ARTIKEL 9 VAN DE BESLUITWET
VAN 26 MEl 1944. - TEit:IIUJN VATBAAR VOOR
VERLENGING IN GEVAL VAN OVER:!<IACHT.

2o

VERZET. STRAFZAKEN. MILITAIRE
RECHTSMACHTEN. VERZET GEDAAN NA RET
VERSTRIJKEN VAN DEN 'rERMIJN VOORZIEN BIJ
ARTIKEL 9 VAN DE BESLUITWET VAN 26 MEl
1944. - 0VERMACHT. ~ NIET AANGENOMEN
DOOR DEN RECHTER OVER DEN GROND OM BEDEN DAT DE EISCj3:ER OP VERZET ZICH HEEFT
SCHULDIG GEMAAKT AAN RET HEM TEN LASTE
GELEGD MISTRIJF. ~ VERWARRING VAN DE
ONTVANKELI.TKHEJD VAN RET VERZET MET DE
GEGRONDHEID ER VAN.

1o De buitengewone te1·mijn van ve1·zet,
voorzien bij artilcel 9 van de beslt!itivet
van 26 lllei 1944, om verzet aan te teelcenen tegen zelce1·e beslissingen van de
militaire rechtsmachten, is vatbaa1·
voor ve1'lenging ten bate van den belclaagde d·ie door ove1·macht in de onmogelijlcheid we1·d gesteld d'it verhaal
tlit te oetenen binnen den wettelijlcen
te1·mijn (1).
2° Verwcwt de ontvankelijlcheid van het
ve1·zet tegen een vonnis van ve·roonleeling gewezen door den lc1·ijgs1·aad met
de gegmnclhe·id er van, en is d·ienvol.qens
ontwettelijlc, het a?Test van het militair
,qerechtshof dat aan den veroordeelde
het voordeel ontlcent :van een verleng·ing, wegens overmacht, van den termijn van verzet voo1·zien bij artilcel 9
van de beslu.itwet van 26 JJiei 1944 om
1:eden dat de ingemepen overmacht
slechts het _qevolg is van het misdl'ijf
waa1·acm de e·ischer op verzet z·ich heeft
schu.ldig gemaalct (2). (Wetboek van

strafvord., art. 187; wet van 25 Juni
1921, art. 5.)
IDE BRUYNE.)
ARREST.

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden
arrest, gewezen op 14 Maart 1946 door bet
Militair Gerechtsllof, zetelende te Gent;
Over het middel ambtshalve opgeworpen, schending van artikelen 5 der wet
(1) Verbr., 29 April 1946, zie hooger, blz. 156
PASIC., 1946, I, 163).
· (2) Zie d-e voetnota 2, geteekend R. H.,
onderaan het onderhavig arrest -in Bull. en
PASIC., 1946, l, 172.
(Bull. en

van 25 Juni 1921 betreffende de rechtspleging bij verstek voor de niilitaire rechtsmacht, 187 van het Wetboek van strafvordering, 9 van de besluitwet van
26 Mei 1944:
Overwegende dat uit de vaststellingen
van den rechter over den grond volgt dat
de termijn van zes maanden, voorzien bij
artikel 9 van bovenbedoelde besluitwet,
om verzet aan te teekenen tegen het vonnis van veroordeeling, op 27 December.
1944 tegen a::tnlegger bij verstek uitgesproken, verstreken was sedert 24 Augustus 1945;
Overwegende dat, om te bewijzen dat het
door hem op 22 November 1945 aangezegd
verzet niettemin ontvankelijk was, aanlegger, bij regelmatig voor het militair
gerechtshof genomen conclusies, heeft
aangevoerd dat hij gevangen werd genomen den 30 Mei 1945, daarna opgesloten
, in een Engelsch kamp voor krijgsgevangenen in BelgHl, alwaar hij tot einde October 1945 in de volstr.ekte onmogelijkheid verkeerde met de buitenw:ereld omgang te hebben;
Dat hij daaruit afieidde dat overmacht
hem belet had, binnen de bij artikel 9
van de besluitwet van 26 Mei 1944 bepaalde tijdsruimte, verzet aan te teekenen
tegen het vonnis van veroordeeling ;
Dat het aangevallen arrest, die conclusies beantwoordende, de beweegredenen
overneemt waaruit de eerste rechter afleidt dat eischers gevangenneming op
30 Mei 1945 niet een geval van overmacht
uitmaakt;
Dat, wijl de termijn van verzet slechts
op 24 Augustus 1945 verviel en eischer
aanvoercle dat zijn gevangenhouding hem,
van af 30 Mei 1945 tot einde October 1945,
het aanwenden van het openstaand rechtsmiddel volstrekt onmogelijk had gemaakt,
cle bestreden beslissing de beweegredenen
van het beroepen vonnis aanvult door.deze
overweging « dnt _de omstandigheclen, door
clen beklaagde ingeroepen, niet als een geval van overmacht kunnen aangenomen
worden daar zij een rechtstreeksch ·en,
om zoo te zeggen, onvermijdelijk gevolg
zijn van zijne schuldige bedrijvigheid ten
voorcleele van den vijand >>;
Overwegencle dat het arrest alclus in
rechte beslist dat omstandigheclen, clie het
rechtstreeksch gevolg zijn van het misclrijf waarvoor een beklaagde bij verstek
veroordeelcl wercl, geen geval van overmacht kunnen uitmnken dat een verlenging rechtvaardigt van den termljn bij
de wet voorzien om verzet aan te teekenen
tegen het vonnis van veroordeeling;
Overwegende dat die beslissing, aan het
toezicht van het hof van verbreking onderworpen, geen steun vinclt in den tekst
van artikel 9 van de besluitwet del. 26 Mei
1944 en niet kan overeengebracht worden
met het verslag aan den Raad' van de
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ministers dat gezegde besluitwet vooraf- J. besl'ltitwet van 26 Mei 1944, clit vm·zet
gaat;
niet ontvanlcelijk ve1'lclaa1·t om een 1·eOverwegende dat, bij de uitspraak over
den d·ie niet toelaat te onderscheiden ot
de vraag of een bij verstek veroorcleelde
de 1·echter over den groncl heett willen
nog kan verzet aanteekenen tegen die verbeslissen dnt de annhouding van den
oordeeling, m. a. w. of hij nog het recht
veTdach te in . het b1titenland niet als een
heeft verweermiddelen aan te voeren tegeval van , overmacht kon wonlen begen het te zijnen laste gelegd misdrijf, de
scho1WHl, omdnt zij het gevolg ·was vnn
rechter de natuur van het verzet in strafhet 1nisdrijf wnarvoor hij 1venl veroo1·zaken en het begrip van het recht van verdeeld, ofwel of die 1·echter in teite heett
dediging noodzakelijk miskent wanneer
willen vnststellen da.t cle venlachte zich
hij het verzet niet ontvankelijk verklaart
nacw het buitenlnnd heett begeven om
om reclen dat de verzetter aim clat miszich te onttrelclcen acm het Belgisch geclrijf schuldig is ;
recht (1).
Dat, waar het eischers verzet niet ont(STAES.)
vankelijk verklaart omclat de tot staving
van de ontvankelijkheicl van het verzet
ARHEST.
ingeroepen omRtancligheclen niets anclers
HEJT HOF ; - Gelet op het bestreclen
waren clan de rechtstreeksche gevolgen
van het misdrijf waaraan verzetter zich arrest, op· 30 Maart 1946 door het Militair
schulclig had gemaakt, het arrest -de ont- Gerechtshof, zetelencle te Gent, gewezen;
Over het midclel afgeleicl uit cle schenvankelijkheid van het verhaal en de ge·
gronclheid er van met elkancler verward . cling van artikel 97 cler Gronclwet :
Overwegencle clat de aanlegger bij von!1eeft en, alzoo, de in het miclclel aangenis del. 27 December 1944, door den Krijgscluicle wetsbepalingen geschonch~n heeft;
Om die reclenen, verbreekt het bestreclen raacl te Gent bij verstek gewezen, veroorarrest; beveelt clat onclerhavig arrest zal cleeld wercl wegens overtrecling van artiovergeschreven worden op de registers kelen 113 en 117 van het ·wetboek van
van het Militair Gerechtshof zetelende te strafrecht;
Gent en dat melding er van zal gemaakt
Overwegende dat hij tegen clit vonnis
worden op den lmnt der vernietigde beslis- verzet l1eeft aangeteekencl na het versing; verwijst de zaak naar het militair strijken van den termijn bepaald bij artigerechtshof anclers samengestelcl; laat de kel 9 van de besluitwet del. 26 Mei 1944;
kosteil ten laste van den Staat.
Overwegende clat hij v66r den recllter
staancle heeft gehouclen dat het verzet
6 Mei 1946. - 2e kamer. - TToorzUte1·,
ontvankelijk was, daar hij door overH. Fauquel, voorzitter. - TTe1·slaggever, macht belet wercl verzet aan te teekenen
H. Simon. - GeUjlclwidende concl1ts·ie, binnen den wettelijken termijn;
H. Hayoit de Termicourt, eerste aclvocuatOverwegencle clat !let arrest, bij verwijgeneraal.
zing naar het vonnis ct q·no, llet verzet
niet ontvankeHjk verklaart om de eenige
reclen dat « verzetter aangehouclen wercl
in Duitschland, in een << Werkstatt ll, OJ}
2e KAMER. _::_ 6 Mei 1946.
7 Mei 1945 en zulks bewijst dat hij zich
REDENmN VAN DE VONNISSEJN EN aan alle rechterlijke aansprakelijkheid
ARREJSTEJN. - STRAFZAKEN. - VERZET wilde onttrekken )) ;
Overwegencle c1at clie motiveering clubTEGEN EEN VONNIS VAN DEN KRIJGSRAAD. AANGETEEKEND NA RET VERSTRIJKEN VAN DEN belzinnig is ;
TERMI,JN VAN ZES MAANDEN VOORZIEN BIJ
Dat ze, inderdaacl, niet laat uitschijnen
ARTIKEL 9 VAN DE BESLUITWET VAN 26 MEI of de rechter de aanhoucling van den aan1944. - EISCRh;R OP YERZET DIE OVERllfACHT legger niet als een geval van overmacht
INROEPT. - ARRJcST DAT, Ol\f RET YERZET heeft beschouwcl, wat aangaat de verlenNIET ONTVANKELIJK TE VERKLAREN, ZICR ging van den termijn om verzet te doen,
S'J'EUNT OP EEN DUBBELZINNIGE REDEN. omdat ze het gevolg was van het misdrijf
ARREST NIET GEMOTIYEERD.
den aanlegger ten laste gelegcl, ofwel omdat het vaststoncl dat de aanlegger zich
1 s niet wetteUjlc ge1noUveenl het ar·rest
naar Duitschland had begeven om zich
van het miUtair ge1·echtshof clat, OlJ. de
aan het Belgisch gerecht te onttrekken;
bewe1"ing van den venlachte die verzet
Dat het arrest alclus artikel 97 clerheett aangeteekend tegen een cloo·r clen
Gronclwet heeft geschonden;
kr·ij[!S1"aad bij Ve'/"Stelc gewezen Vonnis
Om cUe redenen, verbreekt het bestrevan veroord.eeling; 1vcta1·bij overmar;:ht
den arrest; beveelt clat h&t onderhavig
- te weten z·ijn aanhouding in het buiarrest zal overgeschreven .worden op cle
ten.land hem in de onmogeli.ikheid
hebben gest"eld ve1·zet te doen Voor
het verstrijken van den termi.in van zes
maanden voorzien bij a1·tikel 9 van de
Z01£

(1) Verbr., 29 April 1946, zie hooger, biz. 15(}
(Bull. en PASIC., 1946, I, 163).

-169registers van het militair gerechtshof en
dat melding er van zal gemaakt worden
op den kant van de vernietigde beslissing;
laat de kosten ten laste van den Staat;
verwijst de zaak naar het militair gerechtshof anders samengesteld. ·
I

6 Mei 1946. - :Je kamer. - Voorzitte1·,
H. Fauquel,·' voorzitter. - Verslaggeve1·,
H. Wouters. - Gelijkluidencle conclusie,
H. Hayoit de Termicourt, eerste advocaat·
generaal.
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1° BEVOEGDHEID EN AANLEG.
BESLUIT VAN 18 NOVEMBER
VAN 19 MAA.RT
DEN KRIJGS.RAAD
VOORLOOPIG OPGEDRAGEN AAN DE CORRECTIONEELE KAMERS DER RECHTBANKEN VAN EERSTEN AANLEG.
ST.RAFZAKEN. -

1940, GEWIJZIGD DOOR .DIT
1943. - BEVOEGDHEDEN VAN

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. S'I'RAFZAKEN. VERDACHTE DIE VOOR DE
EERSTE MAAL VOOR RET HOF VAN VERBREKING STAANDE HOUDT DAT HIJ MOEST WORDEN
GEVONNIST DOOR DE CORRECTIONEELE .RECHTBANK, BESTAANDE UIT D.RIE RECHTERS, EN
NIET DOOR EEN KAMER BESTAANDE SLECHTS
UIT :iL']i;N RECHTER .. MIDDEL NIET ONTVAN·
KELIJK.
] 0

Naar lnid van het beslu-it van 19 Maart
1943 tot wijziging van het besl~dt van
18 No.vembe1· 1940, wo1·den zelce1·e be-

voegdheden van den k1·ijgs1·aad voo1·loop·ig opged1·a.qen aan cle con·ectioneele
Tcamm·s van de rechtbanlc van ee1·sten
aanlert, en niet enlcel meer aan de
learners van de correctioneele rechtbanlc bestaande 1tit d1·ie 1·echte·rs (1).
2° De verda,chte is niet ontvankelijk om,
1•oor de eerste maal v661· het ho{ 1:an
verbreking, staande te ho1ttlen dat hij
in ee1·sten aanleg moest wo1·den ,qevonnist, niet door een Tcarne1· van de C01'rectioneele rechtbank bestaande uit een
- 1·echter, doch door een learner bestaande
uit dl"'ie 1·echters. (Wet van 25 October
1919, eenig artikel, § IX.)
(MINNEBO.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest dd. 28 Februari 1946 van het Hof
van beroep te Gent;
Over het eenig middel, schending van de
besluitwet van 17 December 1942, artikel 121bi.s van het Strafwetboek, wet van
(1) Verbr., 3 Januari 1944 (Bull. en PAsrc.,
1944, I, 132).

19 Juli 1934, het besluit van 18 November
1940, daar het bestreden arrest een vonnis
bevestigt del. 20 Februari 1944 van den

alleenzetelenden rechter, die als. alleenzetelende rechter onbevoegd was, vermits
hij, na de telastlegging van smaad omgezet te hebben in deze van aanklacht aan
den vijand, nieuwe telastlegging, voor
welke beklaagde weliswaar verklaard
heeft vrijwillig te willen verschijnen,
niettemin tot plicht had zijn bevoegdheid
na te gaan omdat de bevoegdheid een
vraag is v~n openbare orde; daar immer"
een alleenzetelende rechter onbevoegd
was vermits de nieuwe telastlegging van
de misdaad voorzien bij artikel 121bis van
het Strafwetboek, gewijzigd bij de besluitwet van 17 December 1942 (dus voor de
feiten gepleegd op 19 J anuari 1944), moest
beoordeeld worden luidens de wet van
19 Juli 1934 door de krijgsraden, krijgs_raden wier bevoegdheicl bij besluit van ,
18 November 1940 overgemaakt was, voor
den duur van den o01·log, aan de correc1 tioneele rechtbanken, kamers van drie
rechters :
Overwegencle dat het besluit del.
19 Maart 1943, hetwelk het besluit van
18 November 1940, in het middel aangeduid, heeft gewijzigd en in werking was
op den dag waarop het feit, ten laste van
de aanlegster weerhouden, werd gepleegd,
bepaalt dat de ambtsverrichtingen van de
militaire rechtsmacht uitgeoefend worden
door « de correctioneele kamers >> der
rechtbanken van eersten aanleg en niet
enkel meer door de kamers met drie rechters dezer rechtbanken;
Overwegende dat .uit de aan het hof
voorgelegde stukken geenszins blijkt dat
de aanlegster v66r den rechter over den
grond zou staande gehouden hebben dat
zij door een kamer met drie rechters der
correctioneele rechtbank behoorde gevonnist te worden ;
Dat uit het eenig artikel, § IX, der wet
del. 25 October 1919 volgt · dat dit rechtsmiddel niet voor de eerste maal v66r het
hof van verbreking kan opgeworpen worden;
En overwegende dat de substantieele
of op straf van ni.etigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en dat
cle uitgesproken veroordeelingen. overeenkomstig cle wet zijn ;
·
Om die reclenen, verwerpt de voorzi.ening; veroordeelt de aanlegster tot de
kosten.
6 Mei 1946. - 26 kamer. - Voorzittm·,
H. Fauquel, voorzitter. - Vm·slaggever,
H. de Olippele.- Gelijkluidende conclusie,
H. Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal.
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6 Mei 1946.

BEDROG 011'ITRENT DE HOEVEELHEID VAN DE VERKOCHTE ZAKEN.
- BESTANDDEELEN VAN HET MISDRIJF.
BEDRIEGLIJKE HANDELINGEN.
Het wanbedrijf van bed1·og omt1·ent de
hoeveelheid van de verkochte zaken,
beteu.geld · door artikel 499 van het
Stratwetboek, vereischt als bestancldeel
van het misdrijf het gebntilc van be(lT'ieglijke hantlelingen.

(DE CLIPPELE.)
ARREST.
HE'l' HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 26 Februari 1946 door het Hof
van beroep te Gent op tegenspraak gewezen;
Over het eenig middel, schending van
artikel 499 van het Strafwetboek (door
de wet van 17 .Tuni 1896 gewijzigd) en
van artikelen 7, 9 en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest verklaart
clat de betichte zich schulclig gemaakt
heeft aan feit B der zaak 11423 (den kooper Callaert, Louis, te hebben bedrogen
omtrent de hoeveelheid van de verkochte
zakenl en aan feit A der zaak 14621 (de
verkoopers ·Claus, Deman en Uitersproot
bedrogen te hebben omtrent de hoeveelheid van de verkochte melk), beslist dat
deze weerhouden feiten strafbaar zijn volgens artikel 499 van het Strafwetboek en
den betichte veroordeelt nit hoofde van
de zoogezegde wanbedrijven, zonder vast
te stellen dat de betichte clen kooper en cle
verkoopers betreffend de hoeveelheid van
de verkochte zaken bedrogen had door bedrieglijke hanrlelingen, alswanneer het,
door artikel 499 van het Strafwetboek
voorziene wanbedrijf van bedrog, ten nacleele van den kooper of van den verkooper,- omtrent de hoeveelbeid van de verkochte zaken, _als onniisbare voorwaarde
vereischt, en slechts strafbaar is onder
voorwaarde dat het bedrog nit bedrieglijke handelingen voortvloeit :
Overwegende dat het bestreden arrest
beslist dat aanlegger zich heeft schuldig
gemaakt aan het feit B (zaak n" 11423)
en ami het feit A (zaak nr 14621), en hem
veroordeelt tot de bij artikel 499 van het
Strafwetboek voorziene straf·;
Overwegende dat, zoowel in de aan den
aanlegger beteekende dagvaarclingen als in
het arrest, de aangehaalde feiten aldus
omschreven zijn : «den kooper Louis C".
te hebben bedrogen omtrent de hoeveelheid van de verkochte zaken, namelijk
melk of melkbestanddeelen )) (feit B zaak
nr 11423) en «de verkoopers C ... , D ... , U ...
bedrogen te hebben omtrent de hoeveelheid van de verkochte melk en dezer bestanddeelen )) (feit A zaak nr 14621) ;

Overwegende dat het bestreden arrest
- door enkel clie elementen vast te stellen zonder op het bestaan te wijzen van
bedrieglijke handelingen, bestanddeel van
het misdrijf voorzien bij artikel 499 van
het Strafwetboek, - de in het middel
aangeduide wetsbepalingen geschonden
heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest, voor zoover het de veroordeeling
behelst van den aanlegger; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers van het Hof van beroep te Gent en dat melding er van zal
gemaakt worden op den kant van de gedeeltelijk vernietigtle beslissing; kosten
ten laste van den Staat; verwijst de
zaak naar het Hof van beroep te Brnssel.
6 Mei 1946. - 2" kamer. :__ Voorzitter,
H. Fauquel, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
H. Bail.
Gelijlcluidencle conclusie,
H. Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal.
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1° BEVOEGDHEID EN AANLEG.
STR·AFZAKEN. - MISDRIJF BE'l'EUGELD DOOR
AR'fiKEL 121 VAN HET STRAFWETBOEK. AR'l'IKEL AANGEVULD DOOR DE WET VAN
13 DECEMBER 1944. - 00RLOGSTIJD. - BEVOEGDHEID VAN DE 'IHLITAIRE REOHTSMACHTEN.
2° MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DEN STAAT. - INBREUK
OP ARTIKEL 121 VAN HET STRAFWETBOEK,
AANGEVULD DOOR DE WET VAN 13 DECEMBER
1944. - VERBERGEN VAN VERVOLGDE OF VAN
VERBORGEN PERSONEN. - S'rRAF.
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. . - STRAFZAKEN. - VEROORDEELING WEGENS VERBERGEN VAN EEN PERSOON
VERVOLGD 'l'ER ZAKE VAN EEN DER MISDllJJVEN VOORZIEN BIJ HOOFDSTUK II VAN TITEL I
VAN BO'EK II VAN RET STRAFWETBOEK. ARREST DAT DIT MISDRIJF NIET BEPAALT. VEROORDEELING VAN DEN VERBERGER 'l'OT EEN
, CRIMINEELE STRA~'. - ARREST NIET GEMOTIVEERD.
1° In oorlogstijd zijn de m-ilitaire ·rechtsmacliten bevoegd om de dacle1·s te vonnissen van gelijk welk misdr·ijf vom·zien
bij hoofdstuk II van titel I van boek II
van het Stratwetboelc, zelfs dan wanneer het teit st1·atbaar is gewo1·den in_qevolge een wet welke is tusschengekomen na het in werlcing treden van de
wet van 19 J7tli 1934, zooals de wet van
13 December 1944 dilj! artilcel 121 van het
Strafwetboek heeft aangevuld.
2° Deze d·ie een persoon verbe1·gt van wien
hij weet dctt hij vervolgd of vemordeeld

-171is te1· zalce van een dm· misdTijven voo1·zien bij het tweede hoofdst~tlc van titd 1
van boelc 1I van het Strafwetboek,
wordt gestmft met de voo1· dit misdrijf
voo1·ziene stmf, zondet· dat de ttitgespmlcen straf nochtans vijftien jaa1· dwang(trbeid of hechtenis mag overschrijden.

(Strafwetb., art. 121; wet van 13 December 1944, art. 1.)
3° Is· niet gemotiveenl het atTest dat een
belclaagde, die er van beschttldigd is een
wegens inbmttk op hoofdstttk 1I van
t-itel I van boelc II van het Strafwetboek vervolgden of gestraften persoon
te hebben verb01·gen, tot een crimineele
st'l'af veroonleelt, zoncler eenige vaststalling te bevatten aangaa.ncle het clen
verbo1·gen persoon ten laste gelegd misd1'ijf.
(MAES.)
ARREST,

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 Maart 1949 door het Militair
Gerechtshof zetelende te Gent, gewezen;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 93, 94, 98 en 105, alinea 1, van
de Grondwet; artikelen 16 en volgende en
217 en volgende van het Wetboek van
strafvordering en cle wet van 13 December
1944, doordat de militaire rechtsmacht onbevoegcl was om aanlegster te berechten
daar het feit in de betichting a omschre~
ven ni~t strafbaar was, toen zoowel de
_besluitwet del. 26 Mei 1944 als de wet van
19 .Tuli 1934 in werking zijn getreden :
Overwegende dat aanlegster v66r den
krijgsraad gedagvaard werd om te Gent,
tusschen Mei en Augustus 1941f: a) bij
overtrecling van artikel 121 van het Strafwetboek, . gewijzigd door de wet van
13 'Decembel' 1944, personen. te hebben verborgen van wie zij wist dat zij vervolgd
of veroordeeld waren ter zake van een
der misdrijven voorzien bij het tweede
hoofdstuk van titel I van boek II van het
'Vetboek van strafrecht, of hun ter hulp
te zijn gekomen om ze in de gelegenheid
te stellen zich aan het gerecht te onttrekken; b) artikel 196 van het W etboek van
strafrecht te hebben overtreclen ;· c) artikel 197 van hetzelfde .wetboek te hebben
overtreclep;
Dat het bestreclen arrest de betichting b
niet bewezen heeft verklaarcl en aanlegster, wegens de feiten a en o, bij toepassing van artikel 62 van het Wetboek van
strafrecht, tot een enkele straf Iieeft veroordeeld, te weten cle straf voorzien bij
artikelen 81 en 121 van voormeld wetboek;
Overwegende dat de wet van 13 December 1944 de tweede alinea van artikel 121
van het Wetboek van strafrecht heeft gewijzigd en aangevuld;
·
Dat artikel 121 deel uitmaakt van het

tweede hoofstuk van titel I, boek II van
voormeld wetboek ;
Overwegende dat, luidens artikel 3 der
wet van 19 Juli 1934, in oorlogstijcl de
daders van gelijk welk misdrijf, voorzien
bij het tweede hoofdstuk van titel I,
boek II van het Wetboek van strafrecht,
gevonnist worden door de militaire rechtsmachten;
Overwegende dat clit artikel geen onder·
scheid maakt tusschen de misdrijven bij
het tweede hoofdstuk, titel I, boek II,
voorzien v66r het inwerkingtreden van
d~ wet del. 19 J uli 1934 en de misdrijven
d1e slechts naderhand bij voormelcl hoofdstuk zullen voorzien zijn ;
Waaruit volgt dat de militaire rechtsmacht bevoegd was om kennis te nemen
van de betichting a en dat het middel in
rechte niet opg(lat;
Over het middel ambtshalve voorgesteld, schending van artikelen 97 der
Grondwet, 121 van het Wetboek van strafrecht en 1 der wet van 13 December 1944
doordat het militair gerechtshof aanleg~
ster heeft veroordeeld tot vijf jaar hechtenis wanneer het aangevallen arrest, noch
eenig ander stuk der rechtspleging waarop
het hof acht kan slaan, het misdrijf vermeldt wegens hetwelk cle door aanlegster
verborgen persoon veroordeeld werd of
vervolgd wordt :
Overwegende dat, luidens alinea 4 van
artikel 1 der wet van 13 December 1944,
de verberger wordt gestraft met de straf
voorzien voor het misdrijf wegens hetwelk
de verborgen persoon veroordeeld of vervolgd is zonder dat de uitgesproken straf
nochtans vijftien jaar dwangarbeid of
hechtenis mag overschrijden;
Dat, bij gebreke van alle vaststelling
betreffende het misdrijf ten laste gelegd
van clen door aanlegster verborgen of geholpen persoon, het hof geen toezicht kan
uitoefenen over de wettelijkheid van de
uitgesproken straf ;
·
Dat de bestreden beslissing dus niet
wettelijk met redenen is omkleed;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest doch alleen in zoover het aanlegster
heeft veroordeeld wegens de feiten a en c
der betichting; beveelt dat huidig 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 de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; verwijst de zaak
beperkt zooals hierboven is gezegd naa~
het militair gerechtshof anders sa~enge
steld; laat de kosten ten laste van den
Staat;
6 .Mei 1946. - 2e kamer. - Voo1·zitte1·,
H. Fauquel, voorzitter. - Vet·slaggever,
H. Simon. - Gel"ij lchtidencle conclttsie
H. Hayoit cle Termicourt, eerste advocaat:
generaal.
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1° INKOMSTENBEILASTINGEN. -

Fis-

CALE COMMISSIE. -LID OVERLEDEN. HET
KONINICLIJK llESLUIT VAN 22 SEPTEMBER 1937
BEPAALT GEEN TERMIJN VOOR ZIJN VERVANGING. SCRRI.JFT DE SCRORSING NIET VOOR
VAN DE WERKZAAMREDEN· DER COMMISSIE.

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -

Frs-

OALE COMMISSIE, ADVIES UITGEllRAOHT
MET DE MEERDERREID VAN STEMMEN VAN DE
lliJ DE BERAADSLAGING AANWEZIGE LEDEN. ~
BEPALING . TOEPASSELIJK
OP
RET
GEVAL
WAARIN RET GETAL DER LEDEN VERMINDERD IS
TEN GEVOLGE VAN OVERLIJDEN.

de samengeschakelde wetten, een belast-ingveThooging zal·-wo1Ylen toegepast;
ma.a·r de onregelmatigheid, die z·ij aldus
begaat, is vreemd a(tn het doo1· haaT,
nopens het be(l-rag cle1· inkornsten, gemot-iveenl gegeven advies (3).
(VAN GEEL, T. BEHEER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 Mei 1942 cloor het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 28, §§ 1 en 2, 32, alinea 3, en 33,
3° INKOMSTENBELASTINGEN. - Fis- alinea 2, van het koi:tinklijk besluit van
22 September 1937, tot uitvoering van de
CALE COMMISSIE DIE BESLIST DAT ER AANLEIsamengeschakelde wetten op de inkomDING IS TOT AANSLAG OP GROND VAN DE DOOR
stenbelastingen, doordat ten gevolge van
RAAR GERAAMDE INKOMSTEN EN TOT TOEPAShet overlijden van den heer Brughemans,
ONSING VAN EEN llELASTINGVERROOGING. lid vari de :fiscale commissie, -OP 18 Fe- .
REGELMATIGRElD VREEMD AAN RET ADVIES ,GEbruari 1938 overkomen, gezegde commissie
GEVEN NOPENS RET llEDRAG VAN DE INKOMtoen zif op 27 December 1938 haar advies
STEN.
heeft gegeven nopens het bedrag der in1 o H et koninlclijk besi~tit van 22 Septem- komsten van aanlegger die in de gemeente
Kalmthout konden aangeslagen worden,
ber 19B7 bep(tctlt geen termijn om te
geen afgevaardigde van genoemde gevoon::ien in de ve1·vanging van een overmeente meer bevatte, dan wanneer de
leden lid van de fiscale commissie, gecommissie niet geldig kon beraadslagen in
last met het ramen van de inlcomsten
afwezigheid van den afgevaardigde dezer
van de belastingplichtigen. Voo1·alem·
gemeente;
te wonlen aangevulcl door het koninkOverwegende dat nit de vaststellingen
lijk besl~tit van 30 Decembe1· 1939 (1),
sch1·eej het ge(lm·ende de vacattwe geen van het bestreden arrest blijkt dat de
fiscale
commissie, gelast met het ramen
schorsing voo1· van (le we·rkzaamheden
van de inkomsten van de belastbare pervan de commissie (2). (Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samenge- sonen van de gemeente Kalmthout, waarschakeld den 12 September 1936, arti- onder zich aanlegger bevindt, regelmatig
kelen 56 en 57 ; kon. ))resl. van 22 Sep- wercl samengesteld; dat zij, overeenkomstig § 2, nr 1. van artikel 28 van het
tember 1937, art. 28, 32 en 33.)
besluit van 22 September 1937,
2° N aar luid van a1·tiTcel 33· van het ko- koninklijk
een afgevaardigde, aangeduid door den geninlclijlc besluit van 22 September 1937,
meenteraad dezer gemeente, onder hare Jec
wo1·den de beslissingen van de fiscale
den telde; dat deze afgevaardigde, overlecommissie, gelast met het ramen van de
den zijnde v66r het eindigen van zijn
inkomsten van de belastingplichtigen,
mandaat, niet vervangen werd op de door
genomen met de meerde1·heid van de
artikel 32, laatste alinea, van hoogergestemmen van de bij de be1·aadslaging
noemd koninklijk besluit vermelde. wijze
(tanwezige le(len. Deze bepalin{f is toe-·
en clit bij gemis aan a:induiding vanwege
passelij k op het geval waa1·in het getal
den gemeenteraad van een candidaat voor
van de in tunctie zijnde le(len vermindezelfde functie ;
der(l werd ten gevol{fe van het overlij- Overwegende dat, zoo genoemde wetsden van een h~mner.
beschikking de wijze bepaalt waarop, bij
3° De fiscale commissie, gelast met het overlijden of ontslag van een lid der :fisramen van de inlcomsten van een belascale commissie, in zijn vervanging dient
tingplichtige, is niet bevoe{f(l te beslisvoorzien, zij geen termijn aanduidt binsen dctt deze zal wonlen aan{feslagen op
nen welke tot die vervanging moet wor-·
het dooT haaT ·vast{festeld bed1·ag, noch
den overgegaan; dat, ten andere, in het
dat hem, overeenlcomstig artikel 57 van
koninklijk besluit, zooals het van toepassing was· wanneer de commissie het in
het middel aangehaald advies uitbracht,
(1) Artikel 1 van het koninklijk besluit van
geen enkele bepaling voorkomt luidens
30 December 1939 heeft artikel 32 van het kowelke de werkzaamheden van de regelninklijk hesluit van 22 September 1937 aange- matig samengestelde :fiscale commissie
vuld; dit artikel is in werking getreden den
1 April 1940•.
(2) Zie verbr., 17 December 1934 (Bull., en
PASIC., 1935, I, -81).

(3) Verbr., 9 Maart 1937 (Bull. en
1937, I, 84).
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zouden geschorst zijn tot zoolang het
nieuw lid niet aangesteld is;
Overwegende dat artikel 33, in zijn
laatste alinea, voorschrijft dat « de beslissingen genomen worden met meerderheid van stemmen van .de bij de beraadslaging aanwezige leden >> ;
Overwegende daf de bewoorclingen van
cleze beschikking formeel en absoluut zijn
en clerhalve toepasselijk zijn op het geval
waarin het getal in functie zijncle leclen
verminderd worclt ten gevolge van het
overlijclen van een hunner;
Dat het micldel clus niet gegroncl is;
Over het tweecle micldel, schencling van
_artikel 28, § 1, van voornoemcl koninklijk
besluit doordat de fiscale commissie, die
aileen gelast was met het ramen van de
inkomsten van aanlegger, haar opclracht
is te buiten · gegaan en de grenzen van
haar bevoegcllleicl lleeft overscllreden met
te heslissen : 1 o clat er aanleicling bestond
tot het toepassen van artikel 57 der samengescllakelcle wetten op de inkomstenbelastingen, en 2° clat aanlegger diende
aangeslagen op grond van de inkomsten
waarvan zij llet beclrag ·had vastgesteld;
Over de twee onderdeelen samen :
Overwegende clat, in de onclerstelling
clat, in een gedeelte van haar beraadslaging, de fiscale commissie haar opclracht
zou te buiten gegaan zijn of de grenzen
van haar bevoegclheicl zou overschreclen
hebben, zij niettemin de inkomsten, die
aaiflegger had moeten aangeven, heeft geraamcl zooals artikel 28, § 1, het haar oplegt;
.
Dat iilclus cle beweercle onregelmatigheclen, die zij zou hebben begaan, vreemcl
zijn aan het door haar, nbpens het beclrag
cler inkomsten, gemotiveerd gegeven advies;
Dat het miclclel clus niet ontvankelijk is
bij gemis aan belang ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening ; veroorcleelt aaiilegger tot de kosten.
6 Mei 1946. ~ 2e kamer. - .Voo1·zitte1·,
H. Fauquel, voorzitter. - Verslaggeve1·,
H. Leperre. - Gelijklttidende conclusie,
H. Hayoit cle Termicourt, eerste aclvocaatgeneraal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
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MILITAIRE PENSIOENEN. - WET VAN
17 MEI 1933. - l\IIACHTIGT DEN KONING DE
WETTEN BETREFFENDE DE PENSIOENEN TEN
LASTE VAN DEN STAAT TE WIJZIGEN. - WIJZIGINGEN TOEPASSELIJK OP DE REEDS TOEGEKENDE PENSIOENEN.
De wet van 17 Mei 1933, waa1·bij aan de
Tegee1'ing bevoegdheid wo1·dt toegelcend
tot het trefjen van zelcm·e maat?·egelen
met het oog op het financieel herstel en

het verwezenlijken van het begmotings
evenwicht, machtigde den Koning, geduTende een tm·m·ijn van drie maanden
bij besl·niten genomen op de voordracht
van de in 1·aad vergaderde ministe1·s, de
wetten betrefjende de pensioenen ten
laste van den Staat te wijzigen, en o. m.
de wetten bet1·efjende militai1·e pensioenen; gezegde wijzigingen mochten
toepassel-ijl;; worden verlcllianl op de
reeds toegelcende pens·ioenen (1). (Wet

van 17 Mei 1933, art. 1; kon. besl.
van 11 Augustus 1933, art. 10, 2°.)
(DEISSER, T. BELGISCHEN STAAT.)
ARREST.
. HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 11 Juli 1942 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eenig miclclel tot verbreking,
schencling van artikelen 2 en 4 cler wetten
van 23 November 1919, 25 Augustus 1920
en 31 Juli 1923 op de militaire pensioenen,
samengeordend door koninklijk besluit
del. 11 Augustus 1923, 1 van cle wet van
17 Mei 1933, waarbij aan de regeering bevoegdheid worclt toegekencl om haar toe
te laten zekere maatregelen te treffen met
het oog op het financieel herstel en het
verwezenlijken van het begrootingsevenwicht, 10 van het koninklijk besluit van
11 Augustus 1933 tot intrekking en vervanging van het koninklijk besluit van 31 Mei
1933 en van het aanvuilencl koninklijk besluit van 17 Juni 1933, houclencle wijziging
van het regime der militaire pensioenen
en cler ancienneteitsvergoeclingen (Staatsblad van 12 Augustus; errata, Staatsblad
van 1 September), 2, 544 en 546 van het
Burgerlijk Wetboek, 92, 97, 107 van de
Gronclwet
Overwegencle dat blijkt nit cle niet bestreclen vaststellingen van het beroepen
vonnis en van het bestreclen arrest tlat
het bekrachtigt, dat cle aanlegger, gepensionneercl 01fficier, sedert 31 December 1921
een pensioen wegens dienstouclerdom geniet; clat clit pensioen, op het oogenblik
waarop het werd toegekend, overeenkomstig cle toen in werking zijnde wetgeving berekencl wercl, rekening houdende,
niet aileen ·met cle negen jaar actieven
dienst door dezen olfficier gepresteerd, .
cloch twee jaar claarbij voegencle nit
hoofcle van voorafgaaiide studien (artikel 4, alinea 2, van de samengeschakelde
(1) Zie Pa,-lementai,-e Handelingen, Kamer
van volksvertegenwoordigers, zittijd 1932-1933,
biz. 909 en 946; Senaat, biz. 469. Omtrent de
verplichting tot to·epassing van de wet door
de hoven en rechtbanken, ook. dan wanneer de
wetgever haar terugwerkende - kracht heeft
voorzien, zre verbr., 27 Januari 194<1, (Bull. en
PAsiC., 194<1,, I, 172).

-174wetten op de militaire pensioenen) ; dat, zoo de toestand niet dadelijk verholpen
bij toepassing_ van artikel 10, 1 o €n 2°, van werd, de Staat zich zou kunnen gedwonhet koninklijk besluit dd. 11 Augustus gen zien « binnen korten tijd, zijn betalin1933, genomen ter uitvoering van de wet gen te staken >> ; dat, in den loop van de
del. 17 Mei die voorafgaat, clit ancienne- besprekingen in het Parlement, de regeeteitspensioen, vanaf 1 Juli 1933, vermin- ring en de verdedigers van het ontwerp,
derd werd tot het bedrag van de werke- hetwelk onveranderd werd aangenomen,
lijke cliensten, met uitsluiting van hooger niet hebben opgehouden met aandrang te
vermelde verhoogingen;
herhalen dat, zoo de wet aan het land
Overwegende dat aileen de wettelijkheid zware offers ging opleggen, deze door
van het 2° van artikel 10 van het konink- iedereen, zonder. onderscheid, met vaderlijk besluit del. 11 Augustus 1933 door de landsliefcle moesten gedragen worden; dat
voorziening betwist ·wordt; dat, zoo arti- het in dezen geest is, en om alle .nadeekel 1 der wet van 17 Mei 1933, bij haar lige vertraging te vermijden in de aflconalinea 2, den Koning machtigt om de wet- diging van de onontbeerlijke maatregelen
ten betreffende namelijk de militaire pen- tot de gezondmaking van de. in gevaar
sioenen te wijzigen, en, bijgevolg, om het verkeerende staatsfinancien, dat de wet,
bedrag er van te verminderen, die macjlt, tijdelijk en onder toezicht van de kamers
volgens aanlegger, slechts kan uitgeoefend· (art. 2), aan den Koning de meest uitgeworden wat de pensioenen betreft welke breide machten verleencle en, namelijk
(art. 2, al. 2) de macht om te wijzigen en
op dien datum nog niet werden toegekencl,
en niet kan uitgebreicl worden tot die pen- aan te vullen, « de wetten betreffende de
sioenen welke, zooals het betwist pen- bezoldigingen,i subsiclien, vergoedingen en
sioen, reeds verkregen waren op wettelijk toelagen van allen aard, die ten laste valbepaalde gronden; dat door er anders over len van den Staat'>>;
te beslissen, aan de wet van 17 Mei 1933
Overwegende clat, weliswaar, cle wet
een terugwerkende kracht zou verleend door haar aard en haar voorwerp voorworden, die ze niet heeft;
komt als het gemeen recht te buiten
Overwegende dat de door de voorzie- gaande, cloch dat de bijzondere en bijna
ning opgeworpen vraag deze is of de wet onbeperkte mach ten, welke ze aan .den
van 17 Mei 1933 den Koning machtigt om,
Koning toekent, in zulk algemeene en volzooals hij het gedaan heeft bij artikel 10, strekte bewoordingen bepaald zijn dat
2°, van het besluit van 11 Augustus 1933, deze geen beperkende interpretatie· dulte bevelen dat de pensioenen toegestaan den;
of de rechten erkend v66r de bekendmaDat ze, bijgevolg, worden toegepast op
king van gezegd besluit, zullen vermin- de pensioenen die ten laste vallen van den
derd worden tot een bedrag kleiner clan Staat, om het even of het militaire pendat voorzien door de vroegere wetgeving; sioenen zijn of andere, en zonder onderclat, inclerdaad, zoo oP die vraag bevesti- scheid; dat, inderdaad, indien men overgencl worclt geantwoorcl, en, behouclens de weegt dat de wet van 17 Mei 1933 geredenen waarop het gegroncl is, het be- stemd werd met den vasten wil deil Staat,
schikkencl gecleel te van het bestreden ar- door een massieve vermindering van zijn
rest wettel.ijk gerechtvaardigd blijft en lasten, aan een dreigende .schorsing van
clus niet kan vernietigcl worden; dat, bij- betaling te doen ontsnappen, men tevergevolg, het micldel, afgeleid hieruit dat ar- geefs de reden zoekt waarom ze de reeds
tikel 10, 2°, van het hierboven aangecluid toegekencle· militaire pensioenen uit haar
k 0ninklijk besluit een verkregen recht toepassingsfeer zou gesloten hebben, alzou krenken, alle belang verliest inclien clus de reeds op rust gegane olflicieren in
blijkt dat de opstellers der .wet van 17 Mei een toestand stelleilde die voordeeliger is
1933 dergelijke krenking hebben beoogd, clan deze van de nog niet gepensionneerde
en, ver van ze te verbieden, machtiging er o:flicieren; dat clergelijke uitzondering in
toe hebben verleencl;
strijcl zou zijn met den geest en den tekst
Overwegende dat de wet van 17 Mei van de wet; dat het niet van belang ont1933, van uitzonderlijken en tijdelijken bloot is clienaangaancle er op te wijzen,
aard, tot cloel heeft gehad, zooals haar dat de Kamer van volksvertegenwoordiopschrift en haar artikel 1 het bepalen, gers, bij welke een voorstel werd ingemet spoecl het financieel herstel en de ver- cliencl om zekere andere, nochtans reeds
betering van de staatsfinancien te bevor- toegekende pensioenen of toelagen, uit de
cleren en het evenw'icht der begrooting te toepassing van alinea 2, artikel 1, uit te
verzekeren; dat, zooals Minister Hymans sluiten, clit amendement verworpen heeft,
het in de Kamer van volksvertegenwoordi- er aldus op wijzende dat ze de algemeene
gers zegde, het hier gaat om een wet « van machten, welke ze aan. den Koning toeopenbaar heil )), bestemd om, zooals de kende met het oog op het algemeen welEerste Minister cle Broqueville het in den zijn waarbij alle particulier belang overSenaat vet~klaarde, het land van een heerscht wordt, in geheel hun draagwijdte
<< financieele ramp )) te redden, welke onen zonder voorbehoud heeft willen in
vermijdelijk zou worden door het feit dat, stand houden ;
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Overwegende dat artikel 10 van het
koninklijk besluit vim 11 Augustus 1933
ilus binnen het kader valt van de wet van
17 Mei 1933; dat het met deze laatste overeenstemt en in de zaak moest toegepast
worden ; dat het middel, in zijn eerste en
derde onderdeel, in rechte mist;
Dat het in zijn tweede onderdeel in
feite mist;
·
Overwegende dat het bestreden arrest
beslist, uitleg er over verstrekkende, dat
<<de wet van 17 Mei 1933 niet afwijkt van
den regel van de niet-terugwerking ''; dat
het daarna beslist dat, << zonder voor het
verleden te beschikken, het besluit (van
11 Augustus 1933) in den tijd die er eigen
aan is, 't is te zeggen voor het heden en
de toekomst, door een onmiddellijke Werking invloed heeft op een vroeger recht,
dat blijft bestaan voor het verleden; dat
clit enkel een onmiddellijk uitwerksel is
van de wet en geen terugwerking '';
Overwegende dat die twee beslissingen
geen tegenstrijdigheid vertoonen; dat
daaruit voortvloeit dat, in de g~dachte
van den rechter, de terugwerkende kracht
van cle wet of van bet besluit in de zaak
niet kan ingeroepen worden, vermits deze
slechts de toekomende uitwerksels van het
recht van den aanlegger op· het pensioen
wijzigen, zonder de reeds verwezenlijkte
uitwerksels aan te raken;
D'at die meening, welke ook de gegrondheid in rechte er van weze, geen strijdigheid behelst;
Om· die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt den aanlegger tot de
kosten.

9 Mei 1946. - 1c kamer. - Voo1·z'itte1·,
H. Soenens, eerste voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Fauquel, voorzitter. - GeUjlcll~'idende conclt~sie, H. Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleite·rs, HH. Struye en Resteau.
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FRANSOHE TAAL-NEDERLANDSOHE
TAAL
(GEBRUIK VAN DE).
RECHTSPLEGING V66R HET HOF VAN VERBREKING. - BESTREDEN BESLISSING GESTELD IN
DE DUITSCHE TAAL. - VERMOGEN VOOR HET
HOF TE BEVELEN DAT DE BEHANDELING EN DE
BERECH'l'ING VAN DE ZAAK ZAL GESCHIEDEN IN
DE FRANSCHE OF IN DE NEDERLANDSCHE 'l'AAL.
Wa·1inee1· de bestreden beslissind is gesteld
·in de D·witsche taal, mag het hof van
verbrelcing bevelen dat voor de behandeling en de. berechting van de zaalc er,
in aanleg van ve1·brelcing, geb1'uilc zal
worden gemaalct van de Fransche of

van de N edeTlanclsche taal (1). (Wet
van 15 Juni 1935, art. 27.)

\N· V. <<LA ROYALE BELGE n, T. BATTISTIG.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, Op 26 Juni 1939 op tegenspraak gewezen door de Rechtbank van eersteri
aanleg· te Verviers, zetelende in graad van
hooger beroep ;
Overwegende dat deze beslissing in de
Duitsche taal is gesteld ;
Overwegende dat het hof mag bevelen
dat de behandeling en de berechting van
de zaken in de Fransche of <fe Nederlandsche taal zullen geschieden (art. 27 der
wet van 15 .Juni 1935);
Overwegende clat het hof oordeelt dat
in onderhavige zaak de Fransche taal
client gebruikt ;
Om die redenen, beveelt clat in onderhavige zaak de behandeling en de berechting in de Fransche taal zullen geschieden.

9 Mei 1946. - 1• kamer. - Voo1·zitter,
H. Soenens, eerste voorzitter. - V erslagge1Jer, H. Fettweil:l. - Gelijlr:hddende conch~sie, H. Hayoit de Termicoul't, eerste
advocaat-generaal. - Ple'ite1·s, HH. Marcq
en della Faille d'Huysse.
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1° REOHTERLIJKE MACHT.- BEVOEGDHEID. - LEGAAT TEN VOORDEELE VAN EEN
OPENBARE INSTELLING. - BETWISTINGEN BETREIPFENDE DE INTERPRETATIE VAN HET TESTAMENT. - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTERLI.JKE MACHT EN -NIET VAN DE UITVOERENDE
MACHT.
2o ERFENIS. - LEGAAT GEDAAN AAN EEN
OPENBAR.E INSTELLING. - MACHTIGING VAN
DEN KONING VOORZIEN BI.T ARTIKEL 910 VAN
RET BUR1GERLIJK WETBOEK. - VEREISCHT
OPDAT DE OPEJI.'JlARE INSTELLING IN RECHTE
DE UITVOERING VAN 'HET LEGAAT ZOU KUNNEN
VERVOLGEN. -- NIET VEREISCHT. OPDAT DE
OPENBARE INSTELLING HET BESTAAN VAN EEN
IN HAAR VOORDEEL GEDAAN LEGAAT ZOU KUN
NEN DOEN ERKENNEN IN RECHTE.
3° NIEUWE EISOH. - BURGERLIJKE ZAKEN. - BEGRIP.

1° Het beslechten van de geschillen bet1'ef-'
tencle de inte1·p1·etaUe van een testament behooTt tot de bevoegdheid van
de 1·echterliflce macht en niet tot deze
(1) V erbr., 25 September 1939 (Bull. en
1939, I, 391); 1 Mei 1941 (Ar1·. Ve•·br.,
1941, blz, 109; Bull. en PASIC., 1941, I, 168).
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-176van de ·uitvoerende macht, oolc dan
wannee1· het testament een openba1·e
instelling als le.qata1·is aanstelt (1).

(Grondwet, art. 92.)
2° De macht-iging door den Koning, voo1·zien in a1·ti1cel 910 van het B1trgerlijk
Wetboelc, is niet 'l)ereischt om aan een
openba1·e insteUing toe te laton in 1·eohte
op te t1"eden tot erlcenning van het bestaan van een ·in haar voordeel gedaan
le(Jactt, hetweUc wm·dt betwist dom· de
erfgenamen van den e1·ttate1·.
Integendeel, lean, zoolang de maohtiging
door den Koning niet we1·d gegeven, de
openba1·e installing fle 1l'itvoe1·ing '!Tan
het legaat niet in 1·echte vervolgen (2).
3° De bepaUng van a1·tilcel 464 van het
TVetboelc van b1wgedijlce 1·eohtspleging,
nact1· lwid waa1:van geen nimtwe eisoh in
hoogm· beroep lean wo1·den ingesteld,
onde1·stelt nooflzalcelijlc dat v661· den
1·echte1· in hooger beroep een eisoh wm·dt
gebraoht waa1·van de eerste 1·eohter geen
lcennis heeft genomen.
(COMMISSIE VOOR OPENBAREN ONDERSTAND TE
BRUSSEL, EN DE RENINGHAUS, T. 0. N. I. G. EN
0. N. A. C. EN CONSOORTEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 April 1943 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Overwegemle dat de onder nrs 98 en 99
ingeschreven voorzieningen, gericht tegen
deze een en zelfde beslissing, verknocht
zijn en clienen samengevoegd ;
Over het eerste middel, aangevoerd :
a) door de Commissie voor openbaren onderstand te Brussel, schending van artikelen 4 en 6 van de wet del. 11 October
1919, betreffende het Nationaal Werk voor
oorlogsinvalieden; 4 en 6 van de wet del.
15 Maart 1938 tot instelling van het N ationaal W erk voor de oudstrijders, weggevoerden en politieke gevangenen van
den oorlog 1914-1918; 902, 910, 937, 1180,
1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek;
25, 29, 92 en 97 der Grondwet; b) door
mevrouw de Reninghaus, weduwe baron
Henri Lall).bert, schending van artij;:elen 4,
5 en 6 van de wet del. 11 October 1919 betreffimde het Nationaal Werk voor oorlogsinvalieden; 4, 5 en 6 van de wet del.
15 Maart 1938 tot instelling van het Nationaal Werk voor de oudstrijders, weggevoerden en politieke gevangenen · van
den oorlog 1914-1918; 902, 910, 1165, 1177,
1180, 1014, 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek, 25, 29, 92 en 97 der Grandwet:
Wat het eerste onderdeel van het middel
betreft, aangevoerd door de Commissie
(1) en (2') Zie de conclusie :van den Heer
eerste advocaat-generaal R. Hayoit de Termicourt in Bull. en ·PAsrc., 1946, I, 182.

voor openbaren on{lerstand en afgeleid
hieruit dat de uitvoerende macht « haar
jurisclictie heeft uitgeput door de tusschen
de aanlegster en de erfgenamen van den
de mtjltS getroffen dading goed te keuren;
dat het voordeel van het legaat aldus definitief door een administratieve souveI'eine beslissing aan de aanlegster was
toegewezen, en dat dus de machtiging
van de regeering om het legaat te aanvaarden niet meer kan worden toegekend
aan de verwerenrle inrichtingen >> :
Overwegencle dat, volgens de verweersters, het middel aan den rechter over den
grond niet zou voorgelegd geweest zijn,
dat het dus nieuw en, .bijgevolg, niet ontvankelijk zou zijn ;
Overwegende dat de exceptie in feite
niet opgaat; dat de Commissie voor openburen onderstann, in v66r het hof van beroep regelmatig genomen conclusies, inderdaad, deed gelden dat << ze v66r den eersten rechter tot de niet-ontvankelijkheid
van de vordering van de verweersters in
verbreking besloten heeft om reden, namelijk dat « de beslissing van de uitvoerende
macht.souverein het lot en de modaliteiten
van het legaat harl vastgelegd, wat voor
de als legataris aangestelde inrichtingen
alle mogelijkheid uitsluit om, nit hoofde
van cUt legaat or van den last welke er
zou op wegen, eenige opvorclering te doen
gelden »;
Overwegende dat, dit onderdeel van het
middel door de Commissie voor openbaren
onderstand aangevoerd, dus niet nieuw is;
Overwegende dat, zoo dit onderdeel ontvankelijk is, het daarentegen niet gegrond is;
Overwegende, inderdaad, dat de ge·
stelde vraag deze was of de 0. N. I. G.
en de 0. N. A. C. al dan niet door het betwist testament als legatarissen waren
aangesteld ;
Overwegende dat dergelijke geschillen
burgerlijke rechten tot voorwerp hebben,
en, luidens artikel 92 van de Qrondwet,
uitsluitend tot de bevoegdheid van den
rechter behooren;
Dat, alhoewel artikel 910 van het Burgerlijk Wetboek aan den Koning een
macht van toezicht toekent over de ten
voordeele van openbare instellingen gedane giften, noch deze tekst noch eenige
andere wetsbepaling hem een rechtsbevoegdheid toekent welke hem zou toelaten
zelf de geschillen te beslechten betreffende
namelijk de verklaring van een testament;
Overwegende dat dit onderdeel van het
middel van de Commissie voor openbaren
onderstand dus rechtelijke grondslag mist;
dat, om dezelfde reden, het tweede onderdee! van het eerste door de consoorten
Lambert ingeroepen middel moet verworpen worden, daar deze laatsten eveneens
ten onrechte staande houden dat het den
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openbare instellingen in kwestie door den
erflater als legataris werd aangeduid ;
Aangaande het tweede onderdeel van
het eerste middel, aangevoerd door de
Commissie voor openbaren onderstand, en
het eerste onderdeel van het eerste mid del,
dat door de genaamden Lambert werd ge·nomen:
Overwegende dat deze partijen staande
houden dat, zoolang vanwege den Koning de machtiging om het legaat te aanvaarden niet is tusschengekomen, de openbare instelling slechts een voorwaardelijk recht heeft; recht dut zij eerst kan
doen gelden nadat de voorwaarde , ver- "
vuld is; dat zi.j, v66r die machtiging
slechts daden van bewaring kan stellen,
« bij uitsluiting >>, preciseeren de genaamden Lambert, <<van daden waarin de rechterlijke bekrachtiging of vaststelling van
het ingeroepen en betwist legaat ligt >>;
Overwegende clat die bewering voortspruit nit een verkeerde interpretatie van
artikel 910 van het Burgerlijk Wetboek
en nit een onjuist begrip van de bekwaamheid'van de openbare instellingen;
Overwegende dat de openbare instellingen de rechtspersoonlijkheid genieten,
die de bekwaamheid bevat om rechten te
verkrijgen, en, bijgevolg, deze, wanneer
ze betwist worden, door het gerecht te
doen erkennen; dat het principe van deze
bekwaamheid door Bigot-Preameneu uitdrukkelijk werd erkend in de memorie
van .•toelichting van artikel 910, wanneer
hij verklaarde dat «men onder de onbekwamen... de instellingen van openbaar
nut niet telt >> ; dat die zedelijke wezens,
zoowel als de natuurlijke personen, door
het feit aileen dat ze wettelijk bestaan, en
luidens artikel 902 van het Burgerlijk
Wetboek, dus bekwaam zijn om bij testament te ontvangen;
·
Overwegende dat, volgens artikel 910
van hetzelfde wetboek, een beschikking
bij testament ten voordeele van een openbare instelling, weliswaar slechts « gevolg » heeft mits een regelmatige machtiging; dat het dus van belang is eerst te
bepalen wat client verstaan door de uitdl'ukking « gevolg >> en, anderzijds, den
aard en het doel vast te stellen van· de
machtiging van de regeering;
Overwegende dat, in den zin van artikel 910, gevolg geven aan een legaat, wil
zeggen, de goederen, die het lega!lt uitmaken, in het patrimonium van deri legataris brengen; dat het legaat, bestaande
zoodra de erflater overleden is, slechts
zijn gevolg heeft wanneer deze verrichting voltrokken is; dat het deze is, en
deze alleen, welke artikel 910 doet afhangen van een voorafgaandelijke machtiging
vanwege den Koning, machtiging die haar
oorsprong vindt in het toezicht en de
voogdij die de regeering uitoefent over

de openbare instellingen, en haar reden
van bestaan heeft in de noodzakelijkheid,
van algemeenen aard, er voor te zorgen
dat door gezegde instellingen niet in gevaar worden gebracht : hetzij hun eigen
belangen door de aanvaarding van bezw·aarde legaten, 't zij de gewettigde belangen van de familie van deh erflater
door de aanvaarding van overdreven giften, 't zij eindelijk het maatschappelijk
belang, ten gevolge ,van de abusieve vermenigvulcliging van nit-den handel getrokken goederen of het aanvaarden van ongeoorloofrle 1asten;
Overwegende dat de blj a1:tikel 910
voorziene machtiging aldu~;r voorkomt als
een soort uitvoerbaarverklaring die, eens
toegestaan, geenszins bestaat in het afkondigen van het bestaan en de geldigheid van het legaat, waarover de uitvoerende macht geen rechter is, doch eenvoudig in het verleenen van een machtiging tot uitvoering, met andere woorden,
om het legaat gevolg te laten hebben;
Overwegende dat het recht van de regeering om tusschen te komen, bijgevolg,
slechts nuttig en logisch zou kunnim uitgeoefend worden voor zoover de publieke
instelling, voorafgaandelijk, haar 1;echt op
het legaat heeft zien bekrachtigen, hetzij
door de erkening van de belanghebbende
partijen, hetzij, in geval van geschil, door
een rechterlijke beslissing; dat de openbare instelling, tot op dat oogenblik, zooals elk ander bekwaam persoon, kan doen
gelden wat zij beweert haar recht te
zijn, en tot verdediging er van in rechte
vrij kan optreden, zonder voorafgaandelijke toelating van de regeering; dat dus,
de twee aanlegsters in verJ>reking ten
onrechte staande houden dat de openbare
instelling, alvorens deze machtiging te
hebben bekomen, slechts geldig daden van
behoud kan stellen, « bij uitsluiting van
dad en die de bekrach tiging of zelfs de
rechterlijke vaststelling van het legaat
behelzen >>; dat de aanlegster de Reninghaus die bewering op artikel 1180 van het
Burgerlijk Wetboek steunt; doch dat die
bepaling slechts betrekking heeft op verbintenissen onder voorwaarde, en dat,
zooals hierna zal bewezen worden, het
legaat, waarvan het nitwerksel afhangt
van de bij artikel 910 voorziene machtiging,
daarom geen legaat onder voorwaarde is ;
Overwegende dat de Commissie voor
openbaren onderstand te Brussel even te
vergeefs betoogt dat, in de zaak, noch de
eene noch de andere verweerster als legataris 1n het testament is aangeduid, en
dat, bijgevolg, dit laatste te hunnen voordeele geen burgerlijk recht heeft kunnen
doen ontstaan ;
Overwegende, inderdaad, dat, zoo de
verweersters in de akte niet met name
zijn aangeduid, nit de rechtspleging blijkt
dat zij beweren dat zij het zijn die de
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de ongegrondheid van die bewering deze
niet onontvankelijk maakt ;
Overwegende, eindelijk,. dat, in strijd
met de bewering van aanlegsters, en zooals hierboven werd gezegd, de machtiging
bij artikel 910 vereischt om aan het legaat
zijn uitwerksel te doen hebben geen schorsencle voorwaarde is, van de verwezenlijking waarvan het bestaan of de geldigheid van de gift, en de rechterlijke erkenning van de rechten welke er uit voortvloeien, afhangen; dat het schorsend kac
rakter v~1n een legaat blijkt uit den wil
van den m·flater en niet kan afhangen van
de gebeurlijkheid van een administratieven maatregel die gesteuncl is op beschouwingen van algemeen, politieken, economischen en privaten aard, vreenicl aan
clien wil ; dat de voorwaarde het recht op
het legaat schorst (Burgerlijk Wetboek,
a1:t. 1040), terwijl de bij artikel 910 voorziemi machtiging van de regeering slechts
noodig is om aan dat recht, bestaande bij
het overlijden van den erflater, toe te laten
zijn uitwerksel te hebben, 't is te zeggen,
te worden uitgeoefend, door den legataris toe te laten de vermaakte goederen
in ontv angst te nemen;
Dat die verschilpunten in feite en in
rechte zich ''erzetten tegen de gelijkstelling welke de aanlegsters beweren te bewijzen, tusschen de schorsende voorwaarde die op·het recht op het legaat zelf
weegt, en het eenvouclig beletsel tot uitwerking van dat recht, voortvloeiend nit
artikel 910 van het Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat het bestreclen arrest,
- door te beslissen dat de verweersters
il). verbreking ontvankelijk zijii om te pleiten over het bestaan van hun recht op het
legaat of op liet voordeel van dat legaat,
zonder nochtans voorzien te zijn van de
machtiging aangeduid in artikel 910 van
het Burgerlijk W etboek, - zich naar de
hierboven vermelde principes gedragen
heeft;
Waaruit volgt dat het middel in rechte
niet opgaat ;
Ove1· het tweede middel, afgeleid :
a) door de Commissie voor openbaren onderstand te Brussel, schending van artikel 97 der Grondwet. doordat het bestreden arrest, door voor recht te zeggen dat
de beroepene partijen - thans. verweersters, - ontvankelijk zijn om te pleiten
over het bestaan van hun recht op het Legaat of op het voordeel van dat legaat,
zonder voorzien te zijn v-an de machtiging
aangeduid in artikel 910 van het Burgerlijk Wetboek, impliciet gezegde partijen
toegelaten heeft over den grond van hun
eisch te pleiten, dan wanneer het arrest
vaststelt dat de huiclige aanlegster in verbreking andere gronden van nlet-ontvankelijkheid opwierp dan deze afgeleid uit

het gebrek aan machtiging, gronden van
niet-ontvankelijkheid waarop nog geen
uitspraak was gedaan geweest, alzoo een
'tegenspraak vertoonende tusschen de redenen en het beschikkend gedeelte, wat
gelijk staat met een gebrek aan redenen;
b) door mevrouw de Reninghaus, weduwe
van baron Henri Lambert, schending van
artikel 97 der Groridwet, doordat het arrest voor recht zegt dat de beroepene partijen, verweersters in verbreking, ontvankelijk zijn om te pleiten over het bestaan
van hun recht op het legaat of op het
voordeel van clat legaat, zonder voorzien te
zijn van de machtiging aangeduid in artikel 910 van het Burgerlijk Wetboek, hetgeen insluit dat alleen de grond van de
aanspraken van de verweersters in betwisting blijft, dan wanneer het bestreden arrest in zijn redenen vaststelt dat de
aanlegster tegen den eisch « meerdere
gronden van niet:ontvankelijkheid en
excepties ll had opgeworpen, en dat, op de
besluiten van de verweersters, het debat
v66r den eersten rechter was beperkt geweest tot den grond van niet-ontvankPlijkheid afgeleid uit het gebrek aan de bij
artikel 910 van het Burgerlijk Wetboek
voorziene machtiging, zoodat, alvoreus de
bespreking over den grond aan te vangen,
de andere gronden van niet-ontvankelijkheicl moe ten onderzocht worden; beschikkend gedeelte en redenen-alzoo met elkan- .
der in strijd zijnde, wat' gelijk staat met
ontstentenis van reclenen :
Overwegencle clat het bestreden arrest
hoegenaamcl niet den zin en cle draagwijclte heeft welke de aanlegsters er zonder reden a an geven;
Dat het souverein vaststelt dat. waar
« cle appellanten (aanlegsters in verbreking) tegen de vordering meerdere gronden vanniet-ontvankelijkheid en excepties
opwerpen, de geintimeerden (verweersters
in verbreking) zich beperkt hebben tot de
betwisting van den grond van niet-ontvankelijkheid afgeleid uit het gebrek aan de
bij artikel 910 van het Burgerlijk Wetboek voorziene machtiging bij koninklijk
besluit ll;
Overwegende dat het arrest slechts
moest uitspreken, en slechts uitspraak
doet, over dezen eenigen grond' van nietontvankelijkheid welke het verwerpt;
dat het, wat cUe exceptie alleen betreft,
beslist dat deze de vordedng van verweersters niet kan beletten; dat dergelijke beslissing, geheel betrekkelijk, en beperkt
in haar voorwerp, geenszins behelst dat
alleen de groncl van de aanspraken der
verweersters in betwisting blijft of dat
deze laatsten voortaan gemachtigd zijn
om over den grond te pleiten zonder dat
voorafgaandelijk de andere gronden van
niet-ontvankelijkheid moeten beantwoord
worden, welke aan het hof van beroep niet
voorgelegd zijn, en waarover de eerste
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werd, tot op heden geen uitspraak gedaan heeft;
Dat de beweerde tegenstrijdigheid dus
11iet bestaat en clat het micldel in feite
11iet opgaat;
Aang·aancle het derde en het viercle middel, aileen door de Commissie voor openburen onderstand ingeroepen ;
Over het derde midclel, schending van
urtikelen 1134, 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek en 464 van het Wetboek
yan burgerlijke rechtspleging, doorclat het
bestreden arrest de verweersters in verbreking ontvankelijk verklaart om te pleiten, niet alleen over het bestaan van hun
recht op l!et betwist legaat, maar ook van
hun recht op het voordeel van dat legaat,
dan wanneer verweerstets, in voor den
eersten rechter genomen conclusies, zich
er bij beperkt hadden de erkenning aan
te vragen van het recht voor een openbare instelling, nog niet gemachtig·d tot
het aanvaarden van een .gift, om in rechte
op te treden ten einde de verklaring te
bekomen clat zij recht heeft op de gift;
alclus, in graad van hooger beroep, een
nieuwen eisch aannemende waarbij het
kader van de tusschen partijen aangegane
gerechtelijke overeenkomst wordt overschreclen :
Overwegende dat de dagvaarding van
de 0. N. I. C. en van de 0. N. A. C. in
hoofclorcle het recht op het legaat, en, in
bijkomende orcle, het voorcleel van het
-legaat beoogde; .
Dat, zoo-het juist is dat, in hun laatste
conclusies v66r den eersten rechter genomen, deze twee inrichtihgen nog slechts
over « het recht op de gift ll twisten, uit
het vonnis a q1w blijkt dat dit laatste uit-.
spraak heeft gedaan over de ontvankelijkheid van de hiervoren aangehaalcle inrichtingen om te pleiten over het bestaan van
hun recht op het voordeel van het legaat;
clat zij, door aan het hof van beroep te
vragen de beslissing a q1w op dat punt te
bekrachtigen, v66r den rechter in tweeclen
graad geen nieuwen eisch hebben ingestelcl, en dat cleze rechter artikel 464 van
het W etboek van burgerlijke rechtspleging niet heeft kunnen schenden, bepaling welke noodzakelijk onclerstelt dat ·de
eerste rechter van den eisch of van een
deel er van geen kennis heeft genomen ; 1
Dat, daar zulks hier het geval niet is,
het miclclel in rechte niet opgaat;
. Over het vierde middel, schending van
artikel 97 cler Grondwet, doordat het bestreclen arrest de verweetsters in v.erbreking ontvankelijk verklaart om te pleiten
over het bestaan van hun recht op het
voorcleel van het betwist legaat, zoncler
het midclel door de aanlegster in verbreking clienaangaande aangevoerd te beaut. woorden, clan wanneer cleze aanlegster in
haar conclusie had gevraagd dat voor

recht zou gezegcl worden dat de eisch, tot
overhandiging van het emolument van het
legaat aan de geintimeerden, bij het hof
van beroep niet aanhangig was gemaakt,
claar die eisch aan den eersten rechter
niet werd voorgelegd; het bestreden arrest op clat punt dus niet wettelijk gemotiveerd zijnde :
Overwegende dat het arrest geen uitspraak cloet over den eisch strekkencle tot
de overhancliging door de aanlegster aan
de verweersters van het emolument van
het legaat; dat het zich er toe beperkt te
verklaren clat een machtiging van den
Koning niet vereischt is om aan verweer
sters toe te laten over het bestaan te
pleiten van een recht, in hunnen hoofde,
op het voorcleel van het legaat; dat het
arrest clus niet verp1icht was een conclusie
te beantwoorclen· welke het niet a fwijst en
waarvan het voorwerp vreemcl is aan zijn
beslissing ;
'
Dat het micldel niet kan aangenomen
worden;
·
Om die reclenen, voegt de voorzieningen
samen, verwerpt ze; veroorcleelt ieder
aanlegster tot de helft der kosten, en tot
een vergoecling van 150 frank jegens elke
verweerster.
9 Mei 1946. - 1e kamer. - Voorzitte1·,
H. Soenens, eerste voorzitter. - V erslaggever, H. ])'auqut-1, voorzitter. - Gelijlcluidende concMtsie, H. Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Gilson de Rouvreux, Marcq en
della Faille cl'Huysse.
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1° HERZIENING.- NIEUW FElT. - HETWELK, VOLGENS DE BEWERINGEN VAN HET VERZOEKSCHRIF'l', NIET VOLDOET AAN DE WET'l'ELIJKE VEREISCHTEN. - VERWERPING.
2° HERZIENING. - NIEUW FElT. - VERDED!GINGSMIDDEL DAT DE VEROORDEELDE VERZUIMD HEEFT IN TE ROEPEN V66R RET VONNIS
EN DAT HIJ HEEFT VOORBEHOUDEN TEN EINDE
HE'l' TOr STAVING VAN EEN LATER VERZOEK
AAN TE VOEREN. - MAAKT GEEN NIEUW FElT
UIT.
3° HERZIENING.- NIEUW FElT WAARUIT
DE VERZOEKER HET BEWIJS NIET AFLEID'r
NOCH VAN ZIJN ONSCHULD NOCH VAN DE TOEPASSING VAN EEN STRENGERE STRAFWET DAN DEZE
WELKE HIJ WERKELIJK HEEF'l' OVERTREDEN.
- VERZOEKER DIE SLECHTS EEN VERLICHTING
VAN DE STRAF NASTREEFT ZONDER DE OMSCHRiiJVING VAN DE FElTEN TE BETWISTEN. VERZOEK NIET ONTVANKELIJK.
1° Het hof ve1·we1·pt dadelijlc de aanvraag
tot he1·zienirig· ,qesteund op een nieuw
feU, inclien het zoogezegd nieuw feit,

-180-komen door ·de burgerlijke partij, Belgische Staat, op 13 April 1946 ter griffie
van het hof neergelegd;
beslissing.) (1) (Wetboek strafvord.,
Overwegende clat de verzoeke'r op de
art. 443, 3° [wet van 18 Juni 1894] .)
bepalingen steunt van 3° van artikel 443
2° Onder de gronclen tot her·ziening neemt -van het Wetboek van strafvordering (wet
van 18 J uni 1894) -;
de toet de venledigingsmiddelen niet
Dat hij als nieuw feit inroept zekere
aan welke cle vemonleelcle ver·zt~imcl
gesprekken welke hij zou gevoerd hebben
heett v6<l1' het vonnis in te roepen en die
tijdens den oorlog, dus v66r zijn veroorhij heett voor·behonden ten einde ze tot
deeling; ·
staving van een later· ver·zoek aan te
Dat hij echter geen enkele omstandigvoeren (2). (Wetboek strafvord., artiheicl aanvoert welke hem, ten tijcle van
kel 443, 3° [wet van 18 Juni 1894] .)
3° Is niet ontvnnkeUjlc het ver·zoelcschr·itt het geding, in cle onmogelijkheicl zou gesteld hebben het bestaan en de draagtot_ her·zien-ing, clnt gestmtnd is op een
wijdte · van die gesprekken te bewijzen;
zooge.'Zegd nienw feit, ·incUen de veroor·Dat de wet, onder de gronden tot herziecleelde t~U d-it fe-lt het bewijs niet nfniug, cle vercledigiugsmiddelen niet aanleidt noch vnn zijn onschnld noch vnn
neemt welke de veroorcleelde v66r het
de toepassirig vnn een _str·engere strntvonnis verzuimd heeft in te roepen en
wet dnn cUe wellce ·indenlnad door· hem
heeft voorbehouden ten einde ze tot stawerd oveTtreden; de wet lnat de herzieving van een later verzoek aan te voeren;
n-ing niet toe met het oog 01J een verOverweg·ende dat de verzoeker nit het
Uchting vnn de stn~t zonder· dnt de omzoogezegcl nieuw feit het _bewijs van zijn
sclwijving vnn de in de beslissing van
onschuld
niet afleidt;
vemonleeling aangehaald6 fe'iten beDat hij er evenmin het bewijs uit aftwist woTdt (3). (Wetboek strafvord.,
leidt dat een strengere strafwet werd toeart. 443, 3° [wet van 18 Juni 1894] .)
gepast dan rlie welke inderdaad door hem
werd overtreden ;
(POULET.)
Dat, ver van een minder strenge strafwet aan te duiden welke hij zou overtreARREST.
den hebben, hij zich beperkt tot de feiRET HOF; - Gelet op het verzoek- telijke bewering dat hij te zwaar gestraft
schrift, geteekend door meester Resteau, werd en dat, zoo het militair gerechtshof
advocaat bij het Hof van verbreking, ter de gesprekken waarover het gaat gekend
gri!ffie van het hof neergelegd op 26 Fe- had, het niet van de hand zou hebben gebruari 1946, waarliij Poulet, Robert, de wezen de verzaclltende omstandigheden
herziening aanvraagt van een arrest van welke de krijgsraad te zijnen voordeele
,
het Militair Gerechtshof, zetelende te had aangenomen ;
Dat nocll de tekst, noch de voorbereiBrussel, del. 3 October 1945, dat in kracht
van gewijsde is gegaan en dat hem, we- dende werken van llet 3° van artikel 443,
gens misdaden en wanbedrijven tegen de de herziening toelaten, met het oog op een
uitwendige veiligheid van clen Staat, ver- verlichting van de straf, zonder dat de
oordeelcl heeft tot de doodstraf en, daaren- omschrijving van de in de beslissing van
boven, tot het betalen als schadevergoe- veroordeeling aangehaalde feiten betwist
cling, aan de burgerlijke partijen, Belgi- wordt;
Overwegende dat het verzoekschrift
schen Staat en Lucien Fuss, van de sommen van 10 millioen frank en van1 frank ; dus niet ontvankelijk is ;
Om clie redenen, ontvangt de tusschenGelet op het met redenen omkleed ad vies,
ten gunste van dat verzoekschrift, van lwmst vail de burgerlijke partij, Belgische
een advocaat bij het Hof van verbreking Staat ; verwerpt het verzoekschrift ; veren van twee advocaten bij het Hof van oordeelt den -verzoeker tot de kosten zooberoep te Brussel met tien jaar inschrij- wei jegens de openbare partij als jegens
de burgerlijke partijen.
ving op de lijst;
Gelet op de aanmaning om tusschen te
13 Mei 1946. - :2e kamer. _- Voorzitter·,
komen door den verzoeker, op 1 Maart H. Vitry, raadsheer waarnemend voor1946, aan de b_urgerlijke partijen betee- zitter. - Verslaggever, H. Demoulin. kend;
Gelijlclttidende conclt~sie, H. Cornil, proGelet op het verzoekschrift tot tusschen- cureur-generaal. - Pleiter·, H. Resteau.
zooals het wonlt voorgesteld in het verzoelcschrift, n·iet beantwom·dt aan de
wettelijke ver:eischten. (Stilzwijgende

(1) en (2) Zie verbr., 19 Februari 1923 (Bull.
en PAsrc., 1923, I, 2{){)) en 21 Maart 1927 (ibid.,
1927, I, 186, A, 2').
.
(3) Zie de vo-etnota, geteekend L. C., onderaan het onderhavig arrest in Bull. en PAsrc., 1946, I, 190.
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RECHTSMACHT.
lNilETICHTINGSTELLING
DOOR DEN KRIJGSAUDI1'EUR. VOORZIENING
NIET ONTVANKELI,JK.

Is niet ontvanlcelijk de voo1·ziening door
den verdachte tegen zijn inbetichtingstelling door den kr-ifgsa~tditeur. (Wet-

hoek strafvord., art._ 416.)
{DUPONT.)
ARREST.

HEY.r HOF; - Gelet op het' bestreden
arrest, op 20 Maart 1946 gewezen door het
Militair Gerechtshof zetelende te I:.uik ;
Overwegende dat aanlegger verklaard
heeft zich in verbreking te voorzien enkel
tegen cle inbetichtingstelling waarvnn
hij het voorwerp is geweest vanwege den
Krijgsauditeur te Bergen en den Krijgsauditeur te Luik in de rechtspleging
welke is uitgeloopen op het arrest van
20 Maart 1946, gewezen door het Militair
Gerechtshof zetelende te Luik;
Overwegende dat de voorziening in verbreking enkel mogelijk is tegen de akten
die het karakter van een vonnis of van
een arrest vertoonen, met andere woorden, tegen de rechterlijke beslissingen
over een geschilpunt en tot beslechting
van een betwisting;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
13 Mei 1946. - 2e kamer. - Voo1·zitter,
H. Vitry, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Simon. - Gel-ijlcluidende conclusie, H. Colard, aclvocaatgeneraal.
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13 Mei 1946.

KAMER.

VOORZIENING IN VERBREKING.
KIESZAKEN. VOORZIENING DOOR EEN BRIEF
GERICHT TOT DEN VOORZITTER VAN RET HOF
VAN VER!lREKING. NIET ONTVANKELIJKHEID.

Is niet ontvanlcelijlc de voorz·iening in
lcieszalcen wellce wenl inged·iend dom·
een aan den voorzitteT van het hot van
ve1'b1·elcing gestum·den brief (1). (Kies-

wetboek, art. 72.)

·

{HANSEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 Februari 1946 gewezen door
het Hof van beroep_ te Brussel, uitspraak
doende in kieszaken ;
(1) Verlir., 8 Aprg 1946, zie hooger, biz. 147
(Bull, en PASIC., 1946, 1, 146).

Overwegende dat de aanlegger, door een
aan den voorzitter van het hof van verbreking gestnurden brief, verklaard heeft
zich tegen die beslissing te voorzien;
Dat, luidens artikel 72 van het Kieswetboek, het verzoekschrift tot verbreking, op
straf van verval, ter grilffie van het hof
van beroep moet worden neergelegd;
Dat de voorziening dus niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt den aanlegger tot de
kosten.
13 Mei 1946. - 2" kamer. - Voorzittw
en ve1·slaggever, H. Vitry, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Gelijlcl·u-idende
conclnsie, H. Colard, advocaat-generaal.

2e
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13 Mei 1946,

INKOMSTENBELASTINGEN.
zw AARSOHRIFT TOEGEKOMEN BIJ

BE-

DEN DIRECTEUR DEN DAG NA DE INKOHIERING. BEZWAAR NIET VOORBARIG.

Mag niet nls voo1·bnTi[/ wo-rden afgewezcn,
het be.'l:waa1·sch1·itt tegen hct beloop van
een annslctg, dat bij clen directmw der
belastingen is toegekomen den dag na
rle inlcoh·ie1·ing (2).
·
(N. V. « DUVEKOT'S GRAANHANDEL,
T. BEHEER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest op 14 April 1945 · gewezen door het
I-I of van beroep te Brussel;
Over, het eenig middel, schending van
artikelen 97 der Grondwet; 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek, 61 en inzonderheid 61, § 3, van de wetten -op de inkomstenbelastingen, samengeschakeld door
koninklijk besluit del. 12 September 1936,
gezegd artikel gewijzigd door artikel 21
van het koninklijk besluit nr 14 dd.
3 Juli 1939 :
Overwegende dat, uit artikel 61, § 3, van
het koninklijk besluit van 12 Sep_tember
1936 tot samenschakeling van de wetten
en koninklijke besluiten betreffende de
inkomstenbelastingen, gewijzigcl door artikel 21 van het koninklijk besluit nr 14
dd. 3 Juli 1939 tot invoering van nieuwe
geldmidclelen en .wijziging van de wetgeving inzake inkomstenbelastingen, blijkt
dat, om te oordeelen of het bezwaarschrift
van den belastingplichtige regelmatig is,
(2) Verbr., 28 Januari 1946, zie hooger,
blz. 35 (Bull. en PAsrc., 1946, I, 38), en 18 Maart
1946 (ibirl., 1946, I, 111).
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men zich moet plaatsen op het oogenblik
waarop het bij den clirecteur van de provincie toekomt; dat cleze hooge ambtenaar
-dan inclerclaad naziet of het geschreven
:Stnk een bezwaarschrift uitmaakt tegen
het beloop van de belasting, of het gemoti-veercl is en binnen den bij de wet opgeleg-den termijn ingediencl is;
Overwegende dat het bestreclen arrest
-vaststelt clat bet bezwaarscbrift werd opgestelcl op 26 November 1941, dat de aanslagen ten laste van de aanlegster in de
belastingkohieren werclen opgenomen op
den, 2S•te en dat de brief-bezwaarscllrift
bij den directeur is toegekomen den 29• 00 ;
Overwegende clat er op dezen laatsten
datum dus een belasting gevestigd was en
clat de directeur, van zoodra hij aannam
{tat de brief del. 26 November 1941 met het
karakter van bezwaarscbrift bekleed was
alboewel hij, volgens den samenhang van
zijn tekst, eerder voorkwam als een betwisting van het door den controleur voorgesteld cijfer, hem niet kon verwerpen als
voorbarig;
Waaruit volgt dat het bestreden arrest,
door het verhaal van de aanlegster niet
gegrond te verklaren, de in bet middel-aangeduide wetsbepalingen geschonden
beeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest, beveelt dat onderhavig arrest zal
overgeschreven worden op de registers
-vari het Hof van beroep te Brussel en dat
melding er van zal gemaakt worden op
den kant van bet vernietigcl arrest;
Veroordeelt het beheer tot de kosten;
verwijst cle zaak naar bet Hof van beroep
te Gent:
13 Mei 1946. - 2e kamer. - Voorzittm·
en vc1'Blctggcvc1', H. Vitry, raadsbeer
waarnemend voorzitter. - Gelijlcluidende
conclu-sie, H. Colard, advocaat-generaal.
- PleUe1·, H. de Mey (van de Balie bij
bet Hof van beroep te Brussel).

2e
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13 Mei 1946.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BESLUITEN VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE. - REDENEN BEPERKT
TOT EEN VERWIJZING NAAR VOORGAANDE BESLISSINGEN. - GEBREK AAN REDENEN.
Ellc vonnis of an·est moet zijn eigen 1'edenen bevatten geschilct om de beslissing
te 1·echtvaantigen. Is niet wettelijk gemotiveerd het besluit van de besten(lige
depu.tatie, dat een bezwaar verwerpt te,qen een aanslag in een provvnciale belasting, met e1· zich bij te bepe1·Tcen te
verwijzen naar in andere zalcen uewezen beslissingen. (Grondwet, art. 97.)

(BOURG, T. PROVINCIE BRABANT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op bet bestreden
besluit, op 25 Juli 1944 gewezen door de
Bestendige Deputatie van den Provincialen Raad van Brabant:
Over het eenig middel, schending van
artikelen 1 en 2 van het reglement-tarief
door den Provincialen Raacl van Brabant
op 2 October 1936 genomen, betreffende
de provinciale taxe op de luxepaarden,
goedgekeurd door koninklijk besluit van
5 November 1936, van artikel 2 van het reglement door denzelfden provincialen raad
genomen op 23 October 1936 betreffende
de taxes op de dienstboden en clienstmeiden, goedgekeurd door koninklijk besluit
van 25 November 1936, en van artikel 97
der Gronclwet :
Overwegende dat het door den Provincialen Raad van Brabant genomen reglement, voor elk luxepaard, ten laste van
elken eigenaar of huurcler van een of
meerdere van die paarden, een progressieve taxe heft; dat die taxe echter vervangen wordt door een forfaitaire taxe
van 300 tot 600 frank jegens de fokkers
en kooplieden van luxepaarden (art. 1) ;
Overwegende dat artilrel 2 van betzelfde
reglement, bepalende wat client verstaan
door luxepaarden, beslist dat als clusdanig
.bescbouwd worden de koerspaarden en de
hengsten dienende tot het kweeken .van
lnxepaarden wanneer ze het voorwerp
niet uitmaken van den handel van een
paardenkoopman of van een paardenfokker;
Overwegencle dat het bestreden besluit,
zonder na te gaan of zulks in de zaak het
geval is, het bezwaar verwerpt om de
eenige reden clat << nit vroeger door de
Bestendige Deputatie genomen beslissingen blijkt clat het forfaitair tarief slechts
voorzien werd voor paarclen werkelijk
dienende tot het kweeken en voor hun
voortbrengsten van mincler dan drie
jaar >>;
Overwegencle clat elk arrest of vonnis
zijn eigen redenen moet bevatten gescbikt
om de beslissing te recbtvaardigen; dat
de ontoereikendheicl van de redenen gelijkstaat met hun afwezigheid;
Overwegende clat dienaangaande de verwijzing naar in andere zaken gewezen beslissingen van geener waarcle is ;
Overwegende, wat de taxe op de stalknechten betreft, dat het bestreden besluit zich er bij beperkt hierop te wijzen
dat het niet mogelijk is aan te nemen dat
«de stalknechten voor de bedrijfsnoodwendigheden van den heer Bourg gebezigd
worden, vermits het provinciaal reglement
er zich tegen verzet dat de aan hun zorgen toevertrou wde paarden beschouwd
worden als voortbrengsten of voorwerpen
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-183tegen de verweerders andere dan Picard,
Gaillet en Delcourt :
Overwegende dat bet verhaal uitgeoefend door de burgerlijke partij niet ontvankelijk is omdat bet hun niet beteekend werd (art. 418 van bet Wetboek van
strafvorclering) ;
Voor zoover cle voorziening gericbt is
tegen Picard, Gaillet en Delcourt :
·over het eerste middel, scbending van
artikelen 160, 161 en 154 van de wet del.
19 December 1854, houdencle bet Boscbwetboek:
Overwegende clat deze verweerders vervolgcl werden om, in een aan bet boschregime onclerworpen bosch, de drie betichten, een populier te hebben gekapt en weggehaalcl van meer dan twee decimeter
omtrek ; daarenboven Picard en Gaillet,
tronken van populieren te hebben weggehaald van meer dan twee decimeter omtrek ; Delcourt een karrevracht hout van
13 Mei 1946. -- 2• kamer. - Voorzitter, meer dan 2 decimeter omtrek te hebben
H. Vitry, raaclsheer waarnemend voorzit- gekapt en weggebaald;
ter. - Versla;ggevm·, H. de Cocqueau
Overwegende dat het bestreden vonnis,
des Mottes. - Gelijlcluidende conclusie, bij bekrachtiging van bet vonnis waarteH. Colard, advocaat-generaal.
gen booger beroep, de vrijspraak van
cleze drie verweerders uitspreekt en, bijgevolg, zich onbevoegd verklaart om een
oordeel te vellen over de burgerlijke vorclering tegen hen gericht wegens de te
f,e KAMER. - 13 Mei 1946.
hunnen laste weerhouden misdrijven;
Overwegende dat die vrijspraak steunt,
1° VOORZIENING IN VERBREKING. niet hierop dat de aan deze betichten ten
S•rRAFZAKEN. VOORZIENING DOOR DE BURlaste gelegde feiten in hun materialiteit
GERLIJKE PARTI.T. GEEN BETEEKENI!(G AAN
niet bewezen zijn, cloch op de eenige reDE VERDAOHTEN. 0NONTVANKELIJKHEID.
den dat bet strafbaar inzicht in hoofde
2° BOSSCHEN EN WOUDEN. - BosCH- van deze drie beklaagden niet voldoende
bewezen werd ;
WETBOEK. J\IIATERIEEL FElT VAN DE INBREUK STRA~'BAAR, AFGEZIEN VAN ALLE INOverwegende dat de teksten, - welke
ZICHT.
clie-misdrijven, volgens het geval, met correctioneele of met. politiestraffen beteu1° Is niet ont·vankelijk cle doo1· de b1!1'{le1·- gelen, - noch uitdrukkelijk, nocb impliciet, wegens den bijzoncleren aard van geUjke pa1·t·ij inuerUende voMzieninu d·ie
niet werd beteekend aan de ve1·dachzegde misdrijven, in hoofde van den misclrijfpleger, het bewijs eischen van bet
ten (1). (Wetb. strafvord., art. 418.)
2° De wanbed'l"ijven en ove1·tredinuen strafbaar inzicht dat voor de wanbedrijven in 't algemeen noodig is;
voorzien do01" het B.oschwetboek zi.jn
Overwegende dat het Boschwetboek bet
m·isdri.jven waa1·van, om st1·ajbaa1· te
geheel is der orde- en politiemaatregelen,
zijn, aUeen de materiali.teit volstaat,
' cloor den wetgever genomen om bet beafue.zien van alle inzicht.
bond van de bosschen te verzekeren en om
cle rechten van de eigenaars te doen eer(OPENBARE ONDERSTAND TE DOORNIK,
biedigen, en dat het materieel feit van de
T. PICARD EN CONSOORTEN.)
overtreding van de regelen welke dit wethoek te dien eincle voorschrijft op zichARREST.
zelf alleen de toepassing medebrengt van
HET HOF; - Gelet op bet bestreden de straffen, afgezien van alle inzicht;
Waaruit volgt dat bet bestreden vonnis,
vonnis, op 25 Januari 1945 gewezen door
de Correctioneele Rechtbank te Doornik, door nit te . spreken zooals het deed, de
in het middel aangeduicle wetsbepalingen
zetelende in graad van hooger beroep ; .
Voor zoover de voorziening gericht is geschonclen heeft;
Om die redenen, en zonder bij het
tweede middel stil te blijven, verbreekt
(1) Vaste rechtspraak. Zie o.m. verbr.,
bet bestreden vonnis, docb voor zoover
24 S·eptember 1945 (Bull. en PASIC., 19~5, I,
slechts bet zich onbevoegd heeft verklaard
226).
om uitsl)raak te doen over de burgerlijke

van ZIJn kweek en onttrokken aan het
tarief van de gewone belasting )) ; dat de
aldus door het besluit begane vergissing
betreffende de voor paarden verscbuldigde
belasting de beslissing . aantast wat de
taxe aangaat op {]e stalknechten;
Overwegende dat de recbter over den
grond, door te beslissen zooals bij deed,
zijn beslissing niet w.ettelijk beeft gerecbtvaardigd;
Om clie redenen, verbreekt bet bestreden
besluit; beveelt dat onderhavig arrest zal
overgescbreven worden op de registers
van de Bestendige Deputatie van den
Provincialen Raad van Brabant· en dat
melding er van zal gemaakt worden op
den kant van de vernietigde beslissirig;
veroordeelt verweerster tot de kosten;
verwijst de za.ak naar de Bestendige Deputatie van den Provincialen Raad van
Namen.

-184vordering van de aanlegster tegen de verweerders Picard, Gaillet en Delcourt;
beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers der Oorrectioneele Rechtbank te Doornik, en dat
melding er van zal gemaakt worden op
den kant der gedeeltelijk vernietigcle beslissing ; verwerpt de voorziening voor
't overige; verwijst de zaak naar de Oorrectioneele Rechtbank te Bergen·, zete1encle in graad van hooger beroep; ver<>ordeelt de verweerders Picard, Gaillet en
Delcourt tot de .kosten.

(MEYLEMANS EN FAES, T. SPECIAAL FONDS VOOR
VERGOEDING DER SCHADE VOORTVLOEIENDE UIT
ARBEIDSONGEVALLEN IN DE OORZAKEN WAARVAN EEN OORLOGSFEIT VOORKOMT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
vonmssen, op 10 Februari 1943 gewezen
door de Rechtbank van eersten aanleg te
Antwerpen, uitspraak doende in graad
van hooger beroep ;
Overwegende dat die. v,onnissen ,in dezelfde bewoordingen zij:h opgesteld en de13 Mei 1946. - 2e kamer. - Voo·rzitter zelfde rechtsVl'aag beantwoorden; dat de
€n . vm·slctggeve1·, H. Vitry, raaclsheer voorzieningt;n op. een en hetz~lfde Iiliddel
waarnemend voorzitter. - Gelijkl~tidende steunen, dat ze dus verknocht zijn en
clienen samengevoegd;
fJonclusie, H. Oolard, advocaat-generual.
Over het eenig middel, schending van
artikel 1 der op 21 Februari 1906 tusschen
Belgie en Frankrijk gesloten overeenkomst betreffende de vergoeding der uit
arbeidsongevallen ontstane schade, goedgekeurd door de wet van 7 Juni 1906, eii
1" KAMER. - 16 Mei 1946.
voor zoover als noodig van het eenig artikel van gezegde wet, van artikel 24, alilo VONNISSEN EN ARRESTEN.
nea 1, der wet betreffende de vergoeding
.AARD. BURGERLIJKE ZAKEN. VORDEder schade voortspruitende nit de arbeidsRING STREKKENDE TOT TOEKENNING VAN DE
ongevallen (samengeordende wetten door
VERGOEDINGEN VOORZIEN DOOR DE BELGISCHE
koninklijk besluit van 29 September 1931),
WETTEN BETRicD'D'ENDE DE VERGOEDING VAN DE
gewijzigd door koninklijk besluit nr 305
ARBEIDSONGEYALLEN. VONNIS DAT DE VORvan 31 Maart 1936, van artikelen 39 en 42
DERING AFWIJST OMDAT DE VERGOEDING VAN
der wet van 25 Maart 1876, op de bevoegdHET
ONGEVAI;
UITSLUITEND
BEHEERSCHT
heid, van artikel 15 van het besluit der
WORDT DOOR DE FRANSCHE WET. BESLISsecretarissen-generaal van het ministerie
SING OVER DEN GROND EN NIET OVER DE . BEvan arbeid en sociale voorzorg en van het
YOEGDHEID.
ministerie van financien, del. 9 Augustus
2° l\HDDELEN TOT VERBREKING. 1941, · betreffende de vergoeding van de
BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL DAT 'l'EGEN
schade .voortspruitencle uit arbeidsongeHET BESTREDEN VONNJS AANVOERT TE HEBBEN
vallen in de oorzaken waarvan een oorBESLIST OVER DE BEVOEGDHEID. ~ VONNIS BElogsfeit voorkomt, doordat de bestreden
3LISSEND DAT DE EISCH NIET GEGROND IS. vonnissen beslist hebben dat de heer Vrel\fiDDEL MIST IN FEITE.
derechter van het 6<' kanton Antwerpen en
de Rechtbank vail eersten aanleg te Ant1. 0 Niettegenstaancle zijn onju.iste bewoor- . werpen onbevoegd waren om uitspraak te
cUnuen, maakt geen besllssing ~tit o·ver
doeri· over den eisch door eischers in verde bevoegdheid maar een besliss·ing o·V1:!1'
breking ingeleid, en die er toe strekte v·erden grand, het vonnis waaTbij de 1'echweerster in verbreking te hooren veroorteT, cUe 11.itsp1·aalc moet doen oveT een
deelen de vergoeding _te betalen voor de
vo1·deTing tot he1·stelUng van de schade
schade die (eerste zaak : eischer; tweede
voo1·tvloe·iende tt.it een ·in Fmnlwij k
zaak : eischer en zijn vrouw) had of hadove1·lcomen arbeidsongeval, en sh"elcden ondergaan door het werkongeval aan
Jcende tot toelcenning vctn de knwhtens
hem of hun zoon overkomen (den 26 Juni
de Belgische wet van 24 DecembeT 1903
1941 te Vitry-en-.Artois, Pas-de-Calais,
ve1·schuldigde vergoedingen, die vo1·deFrankrijk), zulks om. red en dat de
1·ing afwijst om 1·eden dat de schadeFransch-Belgische overeenkomst van21 FeloossteUin_q van het ongeval niet wordt
bruari 1906, welke door de wet van 7 Juni
beheerscht do01· cUe wet, mact·r doo1· de
1906 goedgekeurd werd, het principe zou
Hransche wet.
vastgesteld hebben van de verplichtende
toepasselijkheid van de Fransche wetge2o Mist ·in feite het m·iddel dat tegen den
ving, wanneer, zooals het in casu het geval
1·echter ctanvoe1·t zich te hebben onbewas, een Belgisch werkman op het Fransche
voegd verlclaa1·d dan wanneer hij heett
grondgebied slachtoff~r wordt van een arbeslist dat de vo1·dering niet gegrond
beidsongeval, en dat volgens de Fransche
was (1).
wet, de rechtsmacht van de plaats waar
het ongeval zicb voorgedaan heeft be(1) Verbr., 26 April 1945 (Arr. Ve1·br., 1945, voegd is, wanneer eischers in verbreking
biz. 136; Bull. en PAsrc., 1945, I, 148).
hun 'eischen tegen verweerster hadden in-
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gesteld op grond van het hierboven vermeld besluit van 9 Augustus 1941 en wanneer art.ill;el 15 van dat besluit bepaalt
clat krachtens :utikel24 der wetten, betreffende de vergoecling der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, samengeschakeld door het koninklijk besluit van
28 September 1931, vermelde rechtsmachten kennis nemen van de rechtsvorderingen en van de geschil1en, die uit dit besluit van 9 Augustus 1941 voortvloeien, in
dezelfde mate dat zij kennis nemen van
cle rechtsvorderingen die uit bedoelde wetten voortspruiten, wanneer artikel 24 cler
samengeordende wetten betreffende de
vergoecling der schade voortspruitende nit
arbeidsongevallen voorziet dat, wanneer het
ongeval in den vreemde overgekomen is,
cle betrekkelijke rechtsmacht van den vrederechter bepaald wordt als in zake roerende goederen, bel!oudens de gevallen
voorzien in de internationale overeenkomsten, wanneer artikel 39 der wet van
25 Maart 1876 op de bevoegdheid bepaalt
clat alleen de rechter van de woonplaats
van den verweerder bevoegcl is om kennis
te nemen van een zaak, behalve de wijzigingen ·en uitzonderingen door de wet
voorzien, en dat, wanneer er verschillende
verweerclers zijn, de zaak, naar keuze
van de eischers gebracht zal worden v66r
den rechter der woonplaats ''an een cler
verweerclers, wanneer artikel 42 clerzelfde
wet op cle bevoegdheid bepaalt clat immke
roerende goederen, de vordering ingestelcl
zal kunnen worden v66r den rechter cler
plaats waat de verbintenis is ontstaan of
waar zij nitgevoerd moet worden of is
geweest, wanneer gezegti:e Fransch-Delgische overeenkomst geen enkele afwijking voorziet van de hierboven aangecluide regelen betreffende de bevoegdheid,
wanneer dezelfde overeenkomst de Belgiselle onclerdanen, die het slachtoffer
zijn van arbeirlsongevallen op Fransch
grondgebied, en hun rechthebbenden toelaat tot het genot der vergoedingen en
cler waarborgen, aan de Franschen toegekend door de van kracht zijnde wetgeving, doch ze geenszins verplicht zich aan
cle Fransche wetgeving te onderwerpen,
wanneer dienvolgens, het Vredegerecht
van het 6° kanton Antwerpen bevoegd
was om over de eischen uitspraak te doen,
claar het door de stukken van de procedure vastgesteld wordt dat een der verweerders die, samen met verweerster in
verbreking door eischers gedagvaard werd,
zijn woonplaats had in gezegd 6° kanton,
wanneer dienvolgens de Rechtbank van
eersten aanleg te Ai1twerpen bevoegd was
om, in graad van 'Jmoger beroep, en op
grond van artikel 473 van het W etboek
van burgerlijke rechtsvordering, uitspraak
over de zaak te doen :
Overwegencle dat artikel 24 der wetten
betreffende de vergoeding der schade

voortspruitende nit cle arbeidsongevallen
samengeordend op 28 September 1931 (gewijzigd door art. 1 van het koninklijk besluit nr 305 van 31 Maart 1936) aan de
vreclerechters uitsluitencl bevoegdheid toekent om kennis te nemen van de rechtsvorderingen betreffende de vergoeclingen
die, krachtens gezegde wetten, aan de
werklieden of hun rechtverkrijgenden verschulcligd zijn; dat, volgens dezelfde bepaling, de plaatselijke bevoegdheicl van die
magistraten bepaald is door de plaats
waar het ongeval overgekomen is zoo clit
in BelgUl voorkwam en, indien het in den
vreemde overkwmn, als in roerende zaken, behoudens cle gevallen voorzien in de
internationale overeenkomsten;
Overwegende dat de rechtsvorderingen
van de aunleggers, alhoewel ingesteld wegens schade overgekomen in Frunkrijk, de
toekenning beoogden vun vergoedingen
verschuldigd krachtens de Belgische wetgeving; dat, tevens gericht tegen den verweerder in verbreking en tegen het bedrijfshoofcl, ze werden ingesteld v66r den
Vrederechter van bet 6° kanton te Antwerpen, rechter van het domicilie van het
bedrijfshoofd;
Overwegende dat, die magistraat uitspraak gedaan hebbende over den groncT
der zaak, cle Rechtbank van eersteh nanleg te Antwerpen, waar de··. zaak clom·
hooger beroep van den verweerder in verbreldng aanhangig wercl gemaakt, den
eersten · rechter en zichzelf onbevoegcl
heeft verklaard, wegens tle niet-toepasselijkheid van de Belgische wet en bovenclien den eisch heeft afgewezen;
Overwegende d;;tt de aard van cle vonnissen en flrresten niet afhangt van de
qualificatie hun door de rechters geg-even,
doch moet beoordeelcl worden uitsluitencl
volgens het voorwerp van de betwistingen van de beslissing ;
Overwegencle dat nit het bestreclen vonnis blijkt dat cle vraag, v66r de rechters
over den g-rond gesteld, en door hen opgelost, deze was : of de aanleggers op de
door de Belgische wet bepaalde vergoedingen recht haclden wegens een in Frankrijk overgekomen ongeval ;
Overwegende dat het bestreclen vonnis
in feite er op wijst : 1 o dat de eerste aanlegger en de zoon van den tweeden aan-·
legger, te Vitry-en-Artois op 16 Juni 1941
gedurende en ter geleg-enheid van de uitvoering van een met John Spiessens gesloten arbeiclsovereenkomst, slachtoffers zijn
geweest van een luchtbombardement ;·
2° dat zij voorheen met Spiessens niet verbonden waren door een in Belgie uit te·
voeren arbeidsovereenkomst; 3° dat zij
slechts aangeworven werden om te Vitry
aan een vliegplein te werken;
Overwegende d!lt het vonnis op die fel-.
telijke elementen steunt om te beslissen
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dat, krachtens artikelen 1 en 2 van de
Eransch-Belgische overeenkomst dd. 21 Februari 1906, goeclgekeurd door de wet van
31 Maart 1906, de schadeloosstelling van
betwist ongeval uitsluitend door de Fransche wet beheerscht was ;
Overwegicmde dat het vonnis, daardoor,
en, terecht, beslist heeft dat de aanleggers ;het recht niet bezaten, . dat zij beweerden te hebben, om zich de vergoedingen te doen toekennen bepaald door de
Belgische wet betreffende de vergoeding
van arbeidsongevallen, en dat hun rechtsvorderingen, zooals ze waren ingesteld,
niet gegrond waren ;
Overwegende dat dergelijke beslissing,
niettegenstaande de onjuiste bewoordingen van het bestreden vonnis, geen beslissing van onbevoegdheid uitmaakt;
Dat het middel dus in feite mist;
Om die redenen, voegt de voorzieningen
samen, verwerpt ze, en veroordeelt elken
aanlegger tot de helft der kosten, en tot
een vergoeding van 150 frank jegens den
verweerder.

(N. V. « ANCIENNE BANQUE DE KINDER»,
T. N. V. (( ETABLISSEMENTS PEETERS-MENNEN)),)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 Mei 1942 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 97 der Grondwet; 141, 433 en 470
van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging ; 184 der samengeschakelde wetten
op de handelsvennootschappen; 1134, 1319,
1320, 2073, 2079, 2279 en 2280 van het Burgerlijk W etboek, 8 der wet van 16 December 1851, doordat het bestreden arrest, na
te hebben erkend dat het geschil tusschen
partijen moet beslecht worden op voet van
den toestand zooals deze bestond v66r de
overeenkomst van September 1937, namelijk zonder inachtneming der wettelijke
gevolgen welke uit die overeenkomst kunnen voortvloeie)l, en na te hebben erkend
dat de verweerster in verbreking, op
5 Juni 1937, oogenblik waarop de bank in
vereffening werd gesteld, aan de aanlegster in verbreking· 456.700 frank schuldig
16 Mei 1946. - 1e kamer. ~ Voo·rzitte1' was, de aanlegster in verbreking van haar
en ve1'slaggeve1·, H. Soenens, eerste voor- eisch heeft' afgewezen, waar deze voor
zitter.
Gelijklniclencle
conclu.sie,. recht wilde' doen zeggen dat het bedrag
H. Janssens de Bisthoven, advocaat-ge- der schuld, op rekening der" verweerster in
verbreking, in zijn geheel moest gestort
neraal.- PleUers, HH. Struye en Marcq.
worden aan de vereffening der vennootschap, aanlegster in verbreking, en voor
recht heeft gezegd dat de verweerster in
verbreking haar gansche schuld jegens de
aanlegster in verbreking reeds had bele KAMER. - 16 Mei 1946.
taald, deze beslissing rechtvaardigende
door te zeggen dat de betaling dezer
1° MIDDELEN TOT V]JJRBREKING.
schuld een voldongen feit is, door de uitBURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT AAN voering van de tusschen partijen aanHET AHREST EEN BESLISSING TOESOHRIJFT gegane overeenkomst; dat het aldus cle
DIE HET NIET INHOUDT. - J\IIIDDEL MIST IN overeenkomst van September 1937 heeft geFEITE.
schonden en het ten andere zijn beslissing
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN niet gerechtvaardigcl heeft; doordat het
bestreclen arrest de aanlegster van haar
ARRESTEN. ~ BURGERLIJKE ZAKEN. ARREST DAT ZEGT DAT HET NIET ONMOGELIJK eisch hceft afgewezen, waar deze voor
wilde doen zeggen dat de verweWAS DE TERUGGAVE VAN IN PAND GEGEVEN recht
TITELS TE BEKOMEN, - GEEN BI.TZONDERE rende. vennootschap de teruggave niet
CONCLUSIES BETREFFENDE DIT PUNT. - GEEN mocht eischen van de effecten die zij in .
gegeven had, tenzij mits volledige
VERPLICHTING TE BEPALEN WAAROM DIE panel
betaling harer schuld aan de vereffening,
TERUGGAVE NIET ONMOGELIJK WAS.
terwijl de verweerster in verbreking in
het passief der vereffening moest inge1 o M·ist feUelijke gmnclsli'tg het miclclel elM schreven worden voor het bedrag der
arm het bestreclen cw1·est een besliss·bng schuldvordering clie de « Caisse de RetoescMijft cUe het niet inhotult (1).
ports )) jegens de aanlegster heeft, en
2° De rechter ove·r den gmncl cUe beves- doordat, aldus, het arrest beslist heeft dat
tigt clat het niet onmogelijk was de tede verweerster, daar deze haar gansche
ntggave van in pand gegeven titels te
schulcl jegens de aanlegster reeds betaald
belcomen, is er niet toe gehottden, bij
had door de betaling die ze gedaan had in
geb1'ek aan bijzoncle1·e conclttsies bet1·etuitvoering der voorloopige overeenkomst,
fende cUt pttnt, te bepalen wctarom die
het recht had haar effecten, die haar eionmogelijlcheid n.iet bestond.
gendom waren gebleven, terug te eischen,
doordat het bestreden arrest gezegd heeft
dat de aanlegster zonder recht een waar..(1) Vaste_ rechtspraak. Zie o.m. verbr.,
borg had geeischt voor de teruggave der
8 November 1943 (Bull. en PAsrc., 1944, I, 40).
effecten, om de reden dat het niet bewezen
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vereffenaar der aanlegster eenige onmogelijkheid zon bestaan hebben de verplichting der ban_k ten nitvoer te brengen, namelijk zich de effecten te doen
overhancligen door de K Caisse de· Reports)), die niet opgehonclen had ze in
haar bezit te honclen, en eindelijk die
effecten terug in zijn bezit te hebben, zoo
niet door midclel van zijn eigen geld, althans door zijn persoonlijk toecloen, aldns
schenclende de voorloopige overeenkomst
waarmecle geen rekening mocht gellonclen
worden voor de beslechting van llet gescllil, schenclencle artikel 184 cler samengeschakelcle wetten op de handelsvennootschappen, door· de verweerster toe te laten haar schnlcl jegens de aanlegster te
compenseeren met haar schnldvorclering
:ten laste derzelfcle aanlegster, schulclvorclering voortvloeiencle nit de verplichting
die cleze laatste heeft de in panel gegeven
effecten terug te geven, of schnldvordering
van schadevergoecling voortvloeiende nit
het gebrek aan teruggave c1ier effecten,
schendencle ook artikel 97 cler Grondwet,
doordat het het hof van verbreking niet
toelaat na te gaan of er werkelijk nocb
onmogelijkheid in feite, noch onmogelijkheicl in rechte bestond de effecten terng te
geven, welke eerst door de verweerster
in panel werden gegeven en verder aan de
« Caisse cle Reports l), schendentle nog dezelfde bepaling, da·ar de reclenen van het
arrest tegenstrijflig zijn, waar bet zegt
dat het geschi1 moest beslecbt worden op
voet van den toestancl zooals deze bestond
v66r de overeenkomst van September 1937,
terwijl bet op , gezegtle overeenkomst
steunt om zijn beslissing te rechtvaartligen : ·
Overwegencle clat niet bepaald is waarin
de bestretlen beslissing artikelen 141, 433,
470 van bet Wetboek van burgerlijke
rechtspleging, 1319, 1320, 22T!l en 2280 van
het Burgerlijk Wetboek, 8 van de wet clcl.
16 December 1851 zou geschonclen hebben;
Dat bet miclclel, voor zoover het cle
schencling van clie bepalingen inroept, dus
niet ontvankelijk is ;
Over bet eerste ondercleel, waarbij aan
het arrest verweten worclt het artikel 1134
van het Burgerlijk W etboek te hebben geschonclen door de tusschen partijen in
Septemller 1937 getroffen overeenkomst
niet in acbt te nemen :
Overwegencle clat het arrest vaststelt
clat, tusschen partijen, clrie akkoorclen gesloten werclen : twee akkoorclen op 29 Augustus 1933 en 27 Maart 1934, volgens
welke de verwerencle vennootscbap van de
eischencle bank een krediet bekomen had
en haar zekere titels in pand gegeven had,
met toelating cleze op haar be1,1rt in panel
te geven; claarna, in September 1937 een
voorloopig akkoorcl, gesloten onder voorbehoucl van alle rechten, ten gevolge

waarvan de verwerende vennootschap
haar schnlcl heeft gekweten jegens de
eischencle bank en van deze de in waarborg gegeven titels heeft terug ontvangen;.
Overwegende clat, na te hebben vastgesteld dat partijen overeengekomen waren
het geschil te beslechten volgens den toestand welke bestoncl v66r het in September 1937 gesloten akkoorcl, het arrest nuder bepaalt, zoncler dienaangaancle door
de voorziening te worden bestreclen, dat
<< het in dit geding gaat over het punt te
weten of appellante (verweerster in verbreking), in haar hoedanigheicl van eig·enares van de in panel gegeven. titels, op·
cleze titels of op hun geheele waarde een
voorrecht heeft, clan wel of zij de waarcle
er van, voor zoover cleze I)J.Oet dienen tot
de aanzuivering van de schulclvorclering
van de << Caisse de Reports ll, slecbts mag
invorderen door inschrijving op het passief van de vereffening en bij samenloop·
met de gewone schulcleischers )) ;
Overwegencle dat het arrest, om clit geschil te beslechten, slechts rekening houdt
met de recbtsuitwerksels van de tusschen
partijen op 29 Augutus 1933 en op·
27 Maart 1934 getroffen akkoorclen ~ dat,
zoo het terloops zinspeelt op de in uitv.oering van het akkoord van September
1937 gedane betaling, het echter nit clit
akkoord geeu gevolg trekt voor de oplossing van Lie betwisting ;
Dat claaruit volgt clat het miclclel in zijn
eerste onclercleel in feite niet opgaat;
Over het tweede ondercleel van het middel, waarbij aan bet bestreden arrest wordt
verweten het artikel 184 van de wetten op·
de hanclelsvennootschappen te hebben geschonden door aan de verwerende vennootschap toe te laten haar schulcl van
g·eldsommen jeg·ens cle eischencle bank te
vergelijken met haar sclmldvordering van
titels jegens deze laatste '
Overwegencle clnt het bestreden arrest
de aanspraken van de verwerende ven-~
nootscllap inwilligt, niet op groncl van een
schulclvergelijking, doch wel onder inroeping van artikel 2079 van het Burgerlijk
Wetboek, kracl,tens welk cle pandgevende·
schuldenaar eigenaar blijft van het panel
en clit tot aan de uitwinning kan terugeischen;
Dat het miclclel in clit onclerdeel feitelijke gronclslag mist:
Over het dercle onderdeel van het middel, waarbi.i aan het arrest worclt verweten clat het onnauwkeurige redenen
geeft :
Ovony0gende dat het verwijt, dat het
arrest niet bepaald heeft om welke reden
het niet onmogelijk was de titels terug te
bekomen, niet gegrond is ;
Dat, inclerdaacl, bij gebrek aan conclusH~n daartoe strekkende, de rechter niet
verder claarover had uit te weiclen;
Over het vier de onderdeel van het mid
7
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dat het geschil client beslecht overeenkomstig den toestand die dat akkoord
voorafging :
Overwegende dat dit onderdeel van het
middel in feite niet opgaat, daar het arTest - zooals hierboven werd uiteengezet
- zich niet op clit akkoorcl steunt om het
geschil te beslechten;
Dat het middel dus in geen van zijn onderdeelen kan aangenomen worden ;
Over het tweede middel, schending van
artikel 97 der Grondwet; 141, 433 en 470
van het 'Wetboek van burgerlijke rechtspleging, doorclat het bestreden arrest
beslist heeft << dat het in zake niet bewezen is dat er in feite of in rechte
eenige onmogelijkheicl zou bestaan hebben voor den vereffenaar de verplichting
van de bank ten uitvoer ·te brengen,
namelijk zich door de « Caisse de Reports )) de bewuste titels te doen overhandigen, welke trouwens niet opgehouclen
hadden in haar bezit te blijven en clie zij
· uiteindelijk, zoo niet tegen haar eigen
penningen dan toch door haar persoonlijk
toedoen, in hand en heeft gehad )), niet aanduidende waarin dat persoonlijk toedoen
had kunnen of moeten bestaan, wat het
hof van verbreking in de onmogelijkheid
stelt zijn toezicht uit te oefenen en na te
gaan of de onmogelijkheid in rechte of in
feite, waarvan het arrest spreekt, al dan
niet bestond :
Overwegende dat niet bepaald is waarin
de bestreden beslissing artikel 141, 433 en
470 van het Wetboek van burgerlijke
rechtspleging zou geschonden hebben;
Dat het midclel, voor zoover het de
schending van die bepalingen inroept, dus
niet ontvankelijk is;
Overwegende - zooals bij de behande~
ling van het derde onderdeel van het
eerste middel werd gezegd - dat de verklaring betreffende de niet-onmogelijkheid om cle titels terug te bekomen niet
verder diencle gemotiveerd ;
Dat, ten andere, de vaststelling clat de
betwiste titels in de handen van hun eigenaar zijn teruggekomen, dank zij de persoonlijke tusschenkomst van de bank, een
overbodige reden uitmaakt, en dat de
critiek, tegen cleze wegens haar onnauwkeurigheid uitgeoefend, zelfs zoo ze gegrond was, van belang ontbloot is ;
Dat het middel dus niet kan aangenomen worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten
en tot een vergoeding van 150 frank je-'
gens de ·verweerster.
16 Mei 1946. - 1 e kamer. - Voorz-itter,
H. Soenens, eerste voorzitter. - Vm·slag-

gever, H. Wouters. - Gelijkluiclen.de con:
clu,sie, H. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Resteau

en Marcq.
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20 Mei 1946.

1° REDEN.EN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - S~I'RAFZAKEN. - CONCLUSIES VAN DEN BEKLAAGDE AANVOEREND DAT DE
OPRICHTING, ONDER DE DUITSCHE BEZETTING,
VAN DE GROOTE AGGLOMERATIES HET WERK IS
GEWEEST VAN DE BELGISCHE OVERHEID. ARREST AFLEIDEND UIT FElTEN DIE HET VASTSTELT DAT DIE OPRICHTING HET WERK IS VAN
DEN VIJAND. - BESLISSING GEMOTIVEERD.
2° BINDENDE BEOORDEELING VAN
DEN RECHTER OVER DEN GROND.
STRAFZAKEN. JYIISDRI.JF TEGEN ARTIKEL 118bis VAN HET STRAFWE'l'BOEK {WET
VAN 19 JULI 1934, ARTIKEL 1). - KWAAD
OPZET. - BINDENDE BEOORDEELING.
1° Is gemotiveenl het arrest dat, -

als
ctntwoonl 011 de in conclusies cloo1· den
beklaagrle voorgestelfle stellin,q flat rle
ozwichting, oncler fle Dtt.itsche bezetting,
van. rle rwoote ctgolomentties het weTk is
{!eweest, niet va.n flen vija.nrl, ma.a.1· va.n
een Beloische overheirl, afleirlt uit
feiten, clie het va.ststelt, cla.t rlie opl'ichtino in werkel-ijlcheifl floor flen
vija.nrl wenl gecla.a.n. (Strafwetb., arti-

kel 118bis; Gronclwet, art. 97.)
2° De 1·echter over den [!ronrl beoorfleelt
op binrlencle wijze het besta.a.n va.n het
kwa.ncl opzet fla.t ve1·eischt wonlt in
hoofcle vnn rlen betichte voor het miscll'ijf vom·zien b'ij a.rtilcel 118bis va.n het
Stmfwetboelc. (Wet van 19 .Juli 1934,

art. 1.)

·

(BORGINON, T. REHEER VAN FINA!i0IEN.)
ARREST:
HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, door het Militaii· Gerechtshof · zetelencle te Brussel, den 8 Fe1Jruari 1946,
gewezen;
Over het eerste middel, schencling van
artikel 118bis van het Strafwetboek
(art. 1 van de wet van 19 Juli 1934) en 97
van de Grondwet, doordat het bestreden
arrest de betichting, deelgenomen te hebben aan het vervormen door de vijand
van wettelijke instellingen of inrichting-en,
ten laste van aanlegger bewezen verklaart
en de eenmaking van de groote agglomeraties beschouwt als het feit van deze vervorming en verklaart dat deze eenmaking
het werk van den vijand was, zonder de
door aanlegger in cassatie genomen besluiten te beantwoorden of ten minste zonder afcloende. overwegingen, dan wanneer
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deze beweerde « dat in ieder geval de gemaakte eenmakingsbesluiten niet het werk
zijn geweest van den vijand, maar wel
van de Belgische overheid, met name den
secretaris-generaal van het ministerie
van binnenlandsche zaken >>; en dan wanneer, aangezien de tekst slechts de deelneming aan fie vervorming door den
vijand van wettelijke instellingen of inrichtingen bestraft, de loutere instemming van den vijand met de vervorming
doorgevoerd door een Belgische overheid
buiten de grenzen van de wet valt :
Overwegende, inderdaad, dat, in neergelegde conclusies, aanvrager had doen gelden dat de eenmaking van de groote agglomeraties niet het werk is geweest van
den vijand, maar wel van een Belgische
overheid;
Maar overwegende dat daarop het bestreden arre.st een passend antwoord heeft
gegeven door te beslissen dat «die· eenmaking hP.t werk van den vijand is geweest >>, beslissing clie op gepaste redenen
steunt, o. a. dat alle in een bezet land
genomen maatregelen van politieken aard
blijkbaar een tusschenkomst .. van de bezettencle overheicl onclerstellen, dat de
vijand met alle middelen degenen heeft
vervolgd die gepoogd hebben de onwettigheid van die hervorming te bewijzen, en
dat de Duitsche overheden door een verorclening van 26 Januari 1943 bevolen hebben dat de besluiten over de groote agglomeraties zouden worden toegepast;
Overwegende dat, door aanhaling van
deze en van anclere bepaalde feiten, en
door aanneming der beweegredenen van
den eersten rechter, het arrest doet blijken dat de Duitsche overheid in de zaak
werkelijk tusschengekomen is en van
haar gezag en haar macht gebruik heeft
gemaakt om de oprichting der groote agglomeraties tot een goed einde te brengen,
en om de Belgische overheden en bevolking te dwingen deze oprichting te erkennen, die « niet alleen door den vijand ingegeven werd, maar feitelijk door hem en
in zijn uitsluitend belang doorgedreven
werd, met de medewerking van enkele
Belgen, onder den dekmantel eener schijnwettelijkheid » ;
Dat het middel dus grondslag mist in
feite;
Over het tweede middel, schending van
artikel 118bis van het Strafwetboek (artikel 1 van de wet van 19 Juli 1934) en
artikel 97 der Grondwet, doordat het bestreclen arrest verklaart dat aanlegger
bekleed was met. een gezagsambt en deze
bewering rechtvaarcligt door de daden op
te sommen welke aanlegger zou gestelcl
hebben, daclen die eenvoucligweg de beslissingen en maatregelen, genomen door
den secretaris-generaal van het ministerie
van binnenlanclsche zaken, voorbereidden ;
dan wanneer aanlegger in zijn besluiten

staande hield dat het Rijkscommissariaat
voor de groote agglomeraties, waarvan hij
de leiding. waarnam, slechts een raadgevend organisme wa.s en clat hij riooit over
eenig gedeelte van het gezag beschikte,
wat door het bestreden arrest niet wordt
betwist, waaruit volgt dat dit de besluiten van aanlegger niet beantwootdt :
Overwegende dat, inderclaad, in zijne
conclusies v66r het hof, aanlegger deed
gelden dat het Rijkscommissariaat voor
de groote agglomeraties een louter raadgevend organisme was, dat hem geen enkel gezag gaf, en dat hij clus geen ambt
vervulde;
Maar overwegende dat het arrest die
stelling beantwoord heeft met vast te stellen, o. a., dat het Rijkscommissariaat de
procedure vastlegde die gevolgd werd, met
de plaatselijke gemeentebesturen onderllandelde, en zich met de regeling der
wedden inliet, alsook met de nieuwe eedaflegging, en met de vorming der schepencolleges te Brussel, Luik, Charleroi en La
Louviere;
Dat uit die feiten het arrest souverein
heeft kunnen afleiden dat aanlegger de
leicling had over de ontworpen hervormingen, dat de secretaris-generaal van binnenlandsche zaken op heni vertrouwde, en
dat hij een gezagsambt bekleedde en uitoefende;
Dat dit middel dus ook grondslag mist
in feite;
Over het derde middel, schending van
artikel 118bis van het Strafwetboek (artikel 1 der wet van 19 J uli 1934), en 97 der
Grondwet, cloordat het bestreden arrest
beweert dat eischer met kwaad opzet zou
gehandeld hebben, terwijl deze clit betwistte, en verklaart dat dit voorspruit
« uit de gedraging V\J.n beklaagde tijdens
de bezettiug, zijn betrekkingen met het
V. N. V., niet het geuootschap Jbris van
Severen, nit zijn aanwezigheid op plechtigheden waaraan ook Duitschers en nanhangers der nieuwe orde deeli1amen, en
ten slotte nit zijn principieele verklaring.
van gemis aan bezwaar tegen een ordening van Europa onder Duitsche leiding >>,
dan wanneer het hof verplicht was, om
de betichting bewezen te kunnen verklaren, vast te stellen clat aanlegger met
kwaad opzet gehandelcl had, terwijl hij
de daad stelcle die te zijnen laste weethouden wordt, 't is te zeggen met de leicling van het Commissariaat voor ·de
groote agglomeraties op zich te nemen,
wat een bedrijvigheid uitmaakt die gansch
vreemd blijft aan de feiten waaruit het
bestreden arrest het kwaad opzet meent
te kunnen afleiden :
Overwegende dat het middel steunL·op
de omstandigheid dat er geen verband zou
bestaan tusschen, van den eenen kant, de
feiten door het arrest weerhouden (en
door het middel opgesomd) om het kwaad
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opzet vast te stellen, - en van den ande(BONAVENTURE, T, UREEL.)
ren kant, de bedrijvigheid van aanlegger
ARREST,
als leider van het Commissariaat voor de
1 groote agglomeraties ;
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
Maar overwegende dat het ter zake hier
gaat oYer een oordeel in feite van den . arrest, op 23 Maart 194G gewezen door het
rechter over den grond, dat dus buiten de Hof van beroep te Gent;
contr6le valt van het hof van verbreking;
I. Voor zoover cle voorziening gericht
Dat het middel niet kan aangenomen is tegen de op de publieke vordering geworden;
. ·
wezen beslissing :
En oyerwegende dat, de substantieele
Over het eerste midclel, schending vml
of op straf van nietigheid voorgeschreven artikel 4 van de besluitwet van 10 Januari
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 1941, van artikelen 43, 52 en 53 van de bijuitgesproken veroordeelingen overeen- lage van de Conventie van den Haag van
komstig de wet zijn ;
18 October 1907, van artikel 97 der GrandII. Wat cle voorziening aangaat tegen wet, cloordat het bestreden arrest beslist
de beslissing op de burgerlijke vordering : dat de maatregel .van opeisching ten lash~
Overwegende dat de aanlegger tot sta- van de burgerlijke partij Ureel onregelving van zijn voorziening geen enkel mid- matig was, alhoewel de strafrechter enkel
del inroept en dat het hof er van ambts- kennis nemen mag van de opeisching of
onteigeniug van cle bezettende overheid,
wege geen opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorzie- inclien deze onregelmatig is en wanneer
ning; veroordeelt aanlegger tot cle kosten. de daaropvolgende claacl van verwerving
een onregelmatig opgeeischt voorwerp be20 l\iei 194G. - 26 kamer. - Voo1·z-itte1· doelt, alhoewel de bezetter het recht heeft
en ve·rslarfrleVe1·, H. Wouters, raaclsheer opeischingen te doen en dat het arrest
waarnemend voorzitter. - GeHj/cl1tiflenfle niettemin niet vaststelt dat aanlegger de
aonalus·ie, H. Janssens de Bisthoven, adopgeischte camion niet gebruikte om te
vocaat-generaal.
, voorzien in de noodwencligheden van het
beheer of van de bevoorrading van het bezet gebied :
Overwegencle clat aanlegger vervolgll en
6
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veroordeeld werd wegens overtreding van
artikel 4 van cle besluitwet dd. 10 Januari
1° 00RLOG. - DOOR DEN VIJAND GENOMEN 1941 inzake de door den vijand genomen
MAATREGELEN ROUDENDE ONTREFFING UIT RET maatregelen houdende onthelffing uit het
BEZIT. - VERKOOP DOOR DEN VIJAND VAN EEN bezit;
DOOR HEM OPGEEISCRTEN VRACRTWAGEN. Overwegende dat, uit de souvereine vast0NREGELMATIGE MAATREGEL, WELKE OOK RET stelling van den recllter, blijkt dat het den
KARAKTER WEZE VAN DE OPEISCHING.
aanlegger ten laste gelegd en vaststaand
2° 00RLOG. - AANKOOP VAN EEN DOOR DEN verklaard feit hierin be"staat, dat hij op
VI.TA!)D OPGEEISCRTEN VRACHTWAGEN. ~ KEN- 5 Mei 1942 van den vijand een vrachtwaNIB VAN DE OPEISCRING. ~ lNBREUK TEGEN gen heeft gekocht, welke aan den verweerARTIKEL 4 VAN DE BESLUITWET VAN 10 JA- der toebehoorde en welke denzelfden tlag
cloor de bezettende overheid was opgeNUARI 1041. - VOORWAARDEN.
eischt geweest;
1° De ve1·lcoop (l001' flen v·ijancl van een
Overwegende dat, onder toepassing nm
(loor hern opgeeisahten vraahtwa,qen
artikel 4 valt, hij die goederen verwerft
rnaa.kt een onregelrna.tigen rna.a.tregel
welke het voorwerp zijn geweest van « on1t~t, zelfs ·in(lien cle opeisahing niet onreregelmatige ll door den vijand genomen
gelrnnUg wns (1). (Besluitwet van 10 J amaatregelen ;
nuari 1941, art. 2.)
Overwegencle clat, naar het zeggen van
2° V alt oncle1· (le toepnssing vwn n1·tUcel 4 den aanlegger, de vijand krachtens de
Conventie van den Haag den vrachtwagen
- vnn cle besl1titwet vcm 10 Jamuwi 1941,
waarvan spraak kon opeischen; dat die
hij clie vnn clen v·ijancl een rloo·r clezen
opeisching clus een regelmatige maatregel
opgee·ischten vntehtwctgen /coopt, wewas, wat de toepassing van artikel 4 in de
tenfle clat flit voert7tig het voo1·werp is
zaak zou uitsluiten;
geweest van clergelijlcen mactt1·egel; ten
Overwegende echter dat, luidens urtiaanz·ien van het bestnan van het rniskel 2 van de besluitwet del. 10 Januari
fl1·ijf is het onve1·schillig flat fle 01J1940, nietig en van geener waarde zijn alle
eisah'i1tg zelf niet onnigelmatig was of
daden houclende beschikking over goedeclat cle /cooper cle onregelmatigheicl eT
ren « welke vanwege den vijand het voorvan niet heett gekencl.
werp zijn geweest van verbeurdverklaring, .beslaglegging, gedwongen verkoop of
(1) Zie verbr., 9 November 192{) (Bttll. en
gelijk welke andere maatregelen welke
PAsrc., '1921, I, 115).
!let privaat eigendom aantasten ll ; dat de
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aidus nietig verklaarde daden op zichzelf
onrege1matige >> maatregelen uitmaken;
dat het inlasschen van dit bijvoeglijk
naamwoord in a'rtikel 4 slechts een verwijzing is naar wat artikel 2 zegt; dat het
aldus voor de toepassing van artikel 4 onverschillig is dat die onregelmatige maatregelen het gevolg zijn geweest van een
opeisching welke het niet was;
Overwegende dat de redenen van het arrest, strekkende tot het bewijs dat in de
zaak de·opeisching zelf onregelmatig was,
dus overbodig zijn, en waren ze zelfs niet
gegrond, toch de verbreking ·niet zouden
kunnen medebrengen van de bestreden
beslissing, welke overigens voldoend gemotiveerd en wettelijk gerechtvaardigd is;
Dat het middel dus niet kan aangenomen worden ;
Over het tweede middel, schending van
artikel 4 van de besluitwet van 10 Januari
1941, artikel 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden arrest beslist dat aanlegger
te · kwader trouw gehandeld heeft omdat
hij wist dat de door hem verworven camion pas eenige oogenblikken te voren
ten laste van de burgerlijke partij Ureel
opgeeischt was,· zonder vast te stellen dat
hij wist dat deze opeisching onregelmatig
was:
Overwegende dat het arrest er op wijst
dat de aanlegger v66r den onderzoeksrechter bekend heeft dat, wanneer hij den
betwisten vrachtwagen kocht, hij wist dat
dit voertuig enkele oogenblikken te voren
ten laste van den verweerder was opgeeischt geweest; dat de rechter da.a.ruit a.fleidt dat aa.nlegger zijn goede trouw niet
kon inroepen en dat deze vrijwillig heeft
gehandeld ;
Overwegende dat, nit de door den aanlegger gedane bekentenis, noodzakelijk
voortvloeit dat deze· op het oogenblik van
den verkoop wist, of, ~daa.r niemand aangezien wotdt als aa.ngaande de wet onwetend te zijn, - moest weten dat de daad
van beschikking, aan de uitvoering waarvan hij vrijwillig zijn medewerking heeft
verleend, nietig en van geener waarde was
(art. 2) en bijgevolg onregelmatig in den
zin van artikel 4 ;
Dat, zooals in het antwoord op het
eerste middel werd gezegd, het niet dienend is da t de aanlegger al dan niet de
vermeende onwettelijkheid van de opeisching gekend heeft; dat de rechter
zich dus over die vraag niet mDest uitspreken;
Dat het middel niet gegrond is ; ·
En overwegende dat de bestreden beslissing werd gewezen op een rechtspleging
waar.van de substantieele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden· nageleefd en dat de uitgesproken
veroordeelingen overeenkomstig de wet
zijn;
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II. Voor zoover de voorziening gericht
is tegen de op de burgerlijke vordering gewezen beslissing :
Overwegende dat de aa.nlegger geen bijzonder middel tegen die beslissing inroept; dat het hof er van ambtswege geen
opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt den aanlegger tot de
kosten.
20 Mei 1946. - 2" kamer. - VooTzitte1·,
H. Wouters, raa.dsheer waarnemend voorzittet. - Versla,qgeve1·, H. de Clippele. Gelijkluidende oonol~tsie, H. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal.
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KAMER. -

20 Mei 1946.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. STRAFZAKEN. ARREST
DAT DEN BEKLAAGDE SCHULDIG VERKLAART. ~
0NTSTENTENIS VAN DWANG IMPLICIET VASTGESTELD. GEEN CONCLUSIES. BESLISSING
WETTELIJK GEMOTIVEERD.

Het ar·rest, dat den beklaagde sohuldig
ve1'7claart aan een misdl"ijf, beslist implioiet dat hij tot het plegen er van niet
werd geclwongen doo1· een maoht waa1·'
aan hij niet heett lmnnew weerstaan;
bij ontstenteni.s daaromt1·ent van oonolusies van den belclaagde, heeft de
1·eohte1· over den grand niet den plicht
z·ioh desbetrettencl mee1· b1·eedvoerig ttit
te laten (1). (Strafwetb., art. 71.)
(DE MOLDER, T. TRESY EN CONSOORTEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen den 8 April 1946 door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Gent;
Over het eerste middel tot verbreking, schencling van artikel 70 en 71 van
het Str.afwetboek, doordat eischer veroordeeld werd, alhoewel uit de debatten is
gebleken : 1° dat hij op bevel van
zijn oversten ·van den weerstandsgroep
« Marc » zich bij « De Vlag » heeft aangesloten en bediende is geworden van de
« Werbestelle » ·te leper; 2° dat hij verplicht is geworden « Hilffeldgendarm » te
worden, nadat hij aangehouden was geweest omdat hij zijn broeder, die gevangen was in Duitschland, had laten terug·
keeren ilaar Belgie :
Over het eerste onderdeel van het middel :
Overwegende dat het bestreden arrest
de feiten A, a, o, d, bewezen heeft ver(1) Zie verbr., 25 M·ei 1908 (Bull. en PAsrc.,
1908, I, 220).
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klaard, doch alleen in zoover eischer ze
gepleegd heeft als « Hilffeldgendarm ll, en
niet bewezen in zoover hem werd ten laste
gelegd die feiten gepleegd te hebben als
lid van. het « Veiligheids~orps van De
Vlag ll of als licl van << De Vlag ll ;
Dat clienvolgens, wat zijn eerste onderdee! betreft, het micldel feitelijken grandslag mist;
Over het tweede onclercleel van het middel :
Overwegencle dat het bestreden arrest
aanlegger schulclig verklaart aan de feiten vermeld sttb litt . .A., a, c, (l, cler telastleggin'g, met clien verstande echter clat :6ewuste feiten gepleegd werden door aanlegger als « Hilffelclgendarm ll;
Overwegencle clat clerllalve het militair
gereclltshof, door een souvereine beoot·deeling cler fei.ten, impliciet heeft beslist clat
aanlegger ~ tot het plegen van clie feiten
niet werd gedwongen door een macht
waaraan hij niet heeft kunnen weder~=n;
.
.
Dat, wijl aanlegger geen conclusies had
neergelegd, llet rnilitair gerechtshof niet
den plicllt had zicl1 desbetreffencl meer
breeclvoerig nit te laten;
Dat het micldel niet opgaat;
Over het tweede rniclclel, schending nm
artikel 81 van het- Strafwetboek doorclat, bij de toepassing der straffen, het militair gerecllishof geen rekening heeft gehouclen met de verzaclltende omstandigheclen :
Overwegende dat het bestreden arrest
beslist dat « gelet op den ergen aard van
het beclrevene, cle eerste recllter terecht
alle verzaclltende omstandigheden heeft
geweigerd ll ;
Dat clie beoordeeling souverein is;
Dat het middel dns niet kan aangenomen worden ;
En overwegende dat de bestreclen beslissing werd gewezen op een rechtspleging
in. dewelke de substantieele of op straf
van nietigheid voorgeschreven reclltsvormen. werclen n.ageleefcl en dat cle uitgesproken veroordeelingen ov&"eenkomstig
de wet zijn ;
II. .A.angaande de beslissin.g op de burgerlijke vorderingen :
1
Overwegencle dat geen bijzonder micldel
tot staving van cle voorziening wordt aangevoerd en dat het llof er geen ambtshalve
opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiscller tot de kosten.
20 Mei 1946. - 2" kamer. - Voo1·zitte1·,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslagyeve1·, H. Simon. - Gelijkl·l!i(lencle conclnsie, H. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal.
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20 Mei 1946.

VERZET.- STRAFZAKEN.- VONNIS OP VERZET DAT DE BIJ VERSTEK UITGESPROKEN
STRAFFEN VERZWAART DOOR TOEVOEGING VAN
DE MILITAIRE DEGRADATIE. BEVES'l'IGING
ONDOOR HET MILITAIR GERECHTSHOF. WETTELIJKHEID.

Is onwettelij k het a1"1"est van het militai!·
ye1·echtshof flat het vonnis bevestigt,
yewezen floor den lcrijgsraad op het VfT·
zet van den. ve'l'(lachte en dat tegen dezen, boven de st'l'(tjfen 1tttgesproken ·door
het von.nis bij ve1·steT,;, de militaire deyra(latie ttitspreelct (1).
(BLONDEEL.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen den 21 Maart 1948 door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Gent;
Over het rniddel ambtsllalve opgewotpen, schemling van artikel 187 (wet van
9 Maart 1908, art. 1), 188, 202 (wet van
1 Mei 1849, art. 7) en 205 (wet van 1 Mei
1849, art. 8) van het Wetboek van strafvordering :
Overwegende dat, bij vonnis bij verstek
gewezen clen 13 November 1944, de krijgsraad aanlegger veroordeeld had tot de
doodstraf en tot bijkomende straffen;
Dat, op regelrnatig verzet van den veroordeelde, de krijgsraad de betichting bewezen heeft verklaard, den verzetter
heeft veroordeeld tot de _straffen clie opgelegd waren geweest door het vonnis bij
verstek en bovendien tot de militaire degradatie;
Dat, op het hooger beroep ingesteld door
aanlegger en door het openbaar ministerie
tegen het vonnis op verzet, het militair
gerechtshof het beroepen vonnis heeft bevestigd;
Overwegencle dat l1et vonnis, bij verstek gewezen jegens aanlegger, jegens het
openbaar ministerie op tegenspraak was
gewezen;
Overwegende dat het verzet van den
veroorcleelde er enkel toe strekte dezen
laatste geheel of gedeeltelijk van de tegen
hem uitgesproken veroordeelingen te ontlasten; dat noch op clit verzetJ noch op het
hooger beroep tegen l1et vonnis op verzet
door het openbaar ministerie ingesteld, de
rechter over den grond den toestand van
aanlegger, zools hij bleek nit het vonnis
bij verstek, waartegen het openbaar ministerie geen verhaal had aangewend,
mocht- verzwaren;
Dat niettemin het militair gerechtshof,
door bevestiging van het vonnis gewezen
(1) Verbr., 23 Juni 1941 (Bull. en PAsrc.,
1941, I, 251) en de nota 1.
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-193op' verzet, den toestand Yan aanlegger op
cliens verzet heeft verzwaard en derhalve
de wetsbepalingen, in het middel bedoeld,
geschonden heeft; dat, voor het overige,
de substantieele en op straf nm nietigheid
voorgeschreven pleegvormen werden nage. leefcl en dat, behoudens de· onwettelijk
nitgesproken militaire degradatie, de
straffen overeenkomstig cle wet zijn;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch in zoover aileen het aanJegger veroordeeld heeft tot de militaire
degradatie : beveelt dat huiclig arrest zal
worden overgeschreven · op de registers
van het :Militair Gerechtshof te Gent en
dat melding er Yan zal worden gemaakt
op den kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwerpt cle vDorziening
voor 't overige; kosten ten laste van den
Staat ; zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
20 Mei 1946. - 2e kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, raadsheer waarnemencl voorzitter. - Verslaggever, H. Simon. - GeUjkl·u-iclende co-nclus-ie, H. .Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal.
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20 Mei 1946.

1° BEWIJS. -IN ZAKEN VAN RECH'l'STREEKSCHE BELASTINGEN. - BEWr.TSKRACHT VAN DE
AK'l'EN. ~ 00NCLUSIES VAN DEN BELASTINGPLICHTIGE DIE MELDING 1£AKEN VAN DE
WAARDE VAN DE DOOR ZIJN HUURDERS GEDRAGEN LASTEN EN DIE. VOOR DE BEREKENING VAN
HET BRUTO-INKOMEN VAN EEN ONROEREND
GOED, MOETEJ;! WORDEN GEI'OEGD BIJ_ HET BEDRAG VAN DEN HUURPRJ,Jil. - Am'l-EST DAT
GEEN HEKENING IIOUDT MET DIE LAS TEN.
SCJIENDING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE
CONCLUSIES.
2° REDENEN V.AN DE VONNISSEN EN
.ARRESTEN. - IN ZAKEN VAN RECHTSTREEKSCHE BELASTINGEN. 00NCLUSIES
VAN HET BEHEER STAANDE HO"GDEND DAT ZEKERE DOOR DEN EIGENAAR- GEDANE UITGA YEN
SLECHTS GEDEELTELIJK MOGEN WORDEN AFGETROKKEN VAN HET BR-UTO-INKOMEN VAN EEN
ONROEREND GOED. - .ARREST DAT HET GEHEEL VAN DIE KOSTEN AFTREKT ZONDER D~T
PUNT VAN DE CONCLUSIES TE BEANTWOORDEN.
- GEBREK AAN REDENEN.
I

1 o Sche-ndt de bewijskracht van de conclns-ies, het an·est dat, ·in de be1·elwn·inr1
-van het bntto-·inlcomen van een on-roerend· goed, nalaat 1·elcen ing te hottden
met de sorn wellce, voliJens die conclusies, de waa1·de vertegenwoo·rdigt van cle
lasten geckagen door de hnttnlers en cl-ie
bij het bedrag ,;,m clen h·ttU-TJJrijs moet
worclen geteld. (Burg. Wetb., art. 1319
en 1320.)

VERBR., 194(). -

7

2° Is niet gemot-ivee1·d het a1Test dat, van
het br·uto-inlcornen van een onroet·end
uoed, het geheeZ van zelce1·e cloo1· den eigenaar gedane onkosten ajtrekt zonder
de concl~tsies van het beheer te beantwooTden waar-in wordt staancle gehouclen clat die kosten slechts gecleeUelij 7v
mochten wo1·clen afgetmlclcen. (Grand-

wet, art. 97.)
(BEHEER VAN FINANCIEN, T. VERSPREEUWEN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het. bestreden
arrest, op 19 :Mei 1942 gewezen door· het
Hof van beroep te Gent;
Over het eerste middel, schencling van
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek betreffende het geloof clat
aan de publieke en private akten dient
gehecht, van artikelen 1101, 1134 en 1135
van het Bm:gerlijk Wetboek waarbij de
bindende kracht van de overeenkomsten,
bijgevolg van het gerechtelijk contract,
wordt bepaald en vastgesteld, van artike·
len 112 van de Grondwet, ()n 5, § 2, 13,
§ 1, der wettEm op de inkomstenbelastingen, samengeschakeld door koninklijk besluit van 12 September 1936 en van artikelen 1, 4 en 6 der wetten betreffende de
nationale crisisbelasting, samengeschakelcl
door koninklijk besluit del. 21 J anuari 1937:
Overwegende dat uit het bestreden arrest blijkt clat, bij de raming van de inkomsten nit gronden van den verweerder,
het geen rekening heeft gehouden hierc
mede dat de lasten of de belastingen, welke
door de ]murders ter outlasting van den
eigenaar werden gedragen,. bij het brutobedrag van de huurprijzen moesten gevoegd worden; dat de vel:weerder, door
zijn conclusies v66r het hof van beroep,
ten andere niet gevraagd had clat er ·anders zou over beslist worden;
Overwegende clat, luidens artikel 5, § 2,
der samengescllakelde wetten op 'de inkomstenbelastingen, door bruto-inkomen
client verstaan het samengetelcl bedrag
van den huurprijs en van de door den
huurder voor rekening van den verhuurder gekweten belastingen van allen aard;
Overwegende dat de verweerder, in zijn
v66r het hof van beroep genomen conclusies, erkencle dat bij het beclrag van den
ontvangen huurprijs een som van 6.252 fr.
moest gevoegd worden, bedrag clat door
cle huurclers voor zijn rekening gedragen
werd;
Dat claaruit volgt clat het bestreden arrest doorclat het, bij het vaststellen \'an
het bruto-inkomen van ·het verhuurcl goed,
nalaat den huurprijs en de door cle verhuurders ten ontlaste van den verweerder
betaalde belastingen samen te voegen, de
in het midclel aangeduide bepalingen geschonden heeft ;

-194
Over het tweede midclel, schending van
artikel 97 cler Grondwet en voor zooveel
nooclig van artikelen 1319 en 1320 van het
Burgerlijk Wetboek :
OvePwegende clat het beheer in zijn condusies v66r llet hof de ventilatie had gevraagd van cle kosten van verwarming en
nm verbruik van water, beweremle clat
een cleel van die kosten geclaan wercl voor
den persoonlijken clienst van clen eigenaar;
\
Dat llet bestreclen a~Test, met op dat
punt van de conclusies van llet belleer niet
te antwoorden, zijn beslissing niet gemotiveercl heeft en artikel 97 der Gronclwet
geschonden heeft ;
Om die redenen. verbreekt het bestreclen arrest, beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden op cle registers
van het Hof van beroep te Gent en dat
melding er van zal gemaakt worden op
den kant van de vernietigcle beslissing;
verwijst de zaak naar llet Hof van-fieroep
te Luik; veroordeelt den verweercler tot
de kosten.
20 Mei 1946. ~ 2c kamer. ~ VoonzUter,
H. Vitry, raaclsheer waarnemend voorzitter. - VerslarJgcvm·, H. Louveaux.
Geii.ilcluhlencle conclusie, H. Janssens de
Bistlloven, advocaat-generaal.
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1° VOORZIENING IN VERBREKING.
DAARTOE BEVOEGDE PERSONEN. IN ZAKEN VAN RECHTSTREEKSCHE BELASTINGEN. STAAT AANLEGGER. PERSONEN BEVOEGD 01!
HEM TE VERTEGENWOORDIGEN.

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -

Fis-

CALE COMMISSIE. PROCES-.VERBAAL DAT DE
, IDENTITEIT NIET AANDUIDT. VAN DE LEDEN DIE
HEBBEN DEELGENOMEN AAN HET ADVIES. ADVIES ONGELDIG.

vn zalcen van mchtst·reeksohe belcts#ngen cle cloo·r den gewesteUjlren .(l-i·recte·t£1" vcm cle 1·echtstreelcsche
belast-ingen ingecl·iencle voo1·ziening, beteelcencl ten ven:oelce van den Staat,
vtwvolging en benaarstiging van den .~e
c1·eta1··is-gene1·aal van het rniniste1·ie van
financien (1), in den pe1·soon van den
gewestelijlcen cli1·ecte7£r (2).
2° Is ongeld·ig het adv·ies van de· fiscale
cornrnissie (lat de iclentiteit niet aan1o Is regelrnaUg

(1) Ret ging om een voorziening ingediend
en beteekend g-edurende de vijandelijke bezetting. ·
(2) Zie verbr., 11 December 1944 en 29 Januari 1945 (A1·r. Verbr., 1945, blz. 57 en 91;
Bull. en PAsiC., 1945, I, 63 en 101.)

cl·uiclt van, de led en die heb ben deelgeu ornen aan cle bemaclslaging (3). (Wetten

betreffencle de inkomstenbelastingen, samengeschakelcl den 12 September 1936,
art. 55; koninklijk besluit van 12 October 1930.)
(BEHEER VAN FINANCIEN, T. CONSOORTEN
ROULIN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 Mei 1942 gewezen door het
Hof van beroep te Luik ;
Over de gronden van niet-ontvankelijkheicl, hieruit afg·eleicl, de eerste, dat de
voorziening beteekend werd op vervolging
en benaarstiging van den secretaris-generaal van het ministerie van financii:iri in
den persoon van den Directeur der belastingen te Namen, clan wanneer het deze
ambtenaar was die de beteekening van de
door hem ingediende voorziening moest
verzoeken; de tweede, dat nit geen en.l,>.el
stuk blijkt llat de voorziening overeenkomstig de wet op de grilffie van het Hof
van beroep te Luik zou neergelegd geweest
zijn :
Overwegende dat de Belgische Staat,
beheer van clirecte belastingen, in onderhavigen aanleg noodzakelijk betrokken i~<
vermits deze directe belastingen tot voorwerp heeft welke ten voordeele vap. . den
Staat gevestigd werden;
Overwegende dat, zoo de voorziening
werd ingediend door den Directeur der
directe belastingen te Namen en zoo ze.
op 22 ,Juni 1942, beteekend :werd op ver:
zoek van den Belgischen Staat, vervolging
en benaarstiging· van den secretaris-generaal van het ministerie van financien, in
den persoon .van den Directeur der belastingen te N amen, het claarom niettemin
cle Belgische Staat, beheer cler directe belastinge~l, is die, in cle eene zooals in de
andere dier akten van rechtspleging, gehandeld heeft door zijn Olfficieele organen:
Overwegende dat het .van 24 Juni 1942
gedagteekend stuk, met .als opschrift :
Voorziening in verbreking, en daarbij een
inventaris van de overgelegde stnkken,
vermeldt clat die stukken ter gri!lfie van
het Hof van beroep te Luik werden neergelegd door den heer Gillet, Edmond, clirecteur der directe belastingen · te Luik,
Gerechtstraat, 13, te dien einde afgevaardigd;
Dat onderaan het stuk de volgende vermelding te lezen staat : « Stukken op
24 Juni 1942 neergelegcl door den heer Edmond Gilllt, clirecteur .cler directe belas(3) Verbr., 29 April 1946, zie hooger, blz. 153
(Bull. en PAsrc., 1946, I, 159 en de nota).

195tingen te Luik, Gerechtstraat, 13 ll, g;evolgd van de handteekening : « De gnffier : D. Morey ll;
.
Overwegende dat aldus op authe~ti~ke
wijze is vastgesteld (lat de. voorzrenmg
met haar bijlagen op de gnffie van het
Hof van beroep te Luik regeln:iatig werd
neergelegd ; .
. Dat geen enkel dezer twee r~denen van
niet-ontvankelijkheid gegrond rs;
Over het middel, schending van artikelen 97 en 112 der Grondwet, 1315, 1317 tot
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek
en 214 tot 251 van bet W etboek van bur- .
gerlijke rechtspleging,. van artike~en 55
en 56 der wetten betreffende de mkomstenbelastingen, samengeschakeld cloor
koninklijk besluit del. 12 Septe~be~. 1936,
en van artikelen 5 van het komnkllJk b_esluit del. 12 October 1930, genomen ter mtvoering van alinea 2 van het voormeld artikel 55, en 33 van het koninklijk besluit
dd. 22 September 1937 :
·
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt << dat uit de processen-verbaal
van de zittingen, op 9 December 1938
gehouden door de commisshi welke geroepen is om haar advies uit ~~ brengen over
de betwiste aa,nslagen, bliJkt dat de leden clie deze commissie samenstellen, er
zijn aangeduid met hun familienaa~ .z~m
cler hun voornaam en zmuler aanwrJzrng
>an hun woonplaats; dat de processen-verbaal weliswaar de handteekening dragen
van de leden die gezeteld hebben, docb
dat deze handteekeningen, daar drie er
van onleesbaar zijn, het gebrek in de aangeduide vermeldingen niet kunnen aanvullen ll:
Dat het arrest daaruit afleidt dat dit
gebrek aan aancltliding, betreffende de eenzelvigheid van de leden der commissie die
er zetelden, den belastingplichtige niet toelaat na te gaan of ze bekwaam waren om
te zetelen;
Overwegende dat noch deze beom·deeling noch de vaststellingen waarop ze
stet;nt door cle voorziening bestreden
worden;
Overwegende dat de vermelding Welke
in het proces-verbaal van het advies van
de fiscale co=issie voorkomt betreffende
cle eenzelvigheid van de leclen die op de
zitting aanwezig waren, vereischt is om
den belastingplichtige toe te laten na te
gaan of die leden bekwaam waren te zetelen; clat daaruit volgt dat het advies
van dat college ongel(}ig is wanneer het
de eenzelvigheid niet vaststelt van .de leden die aan de beraadslaging hebben deelgenomen;
Dat het middel dus grondslag mist in
rechte;
\ Om cUe redenen, verwerpt de voorziening; legt de kosten ten laste van het
Beheer.

20 Mei 1946. - 2e kamer. -- Voo·rzUter,
H. Vitry, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slag,qever, H. de Cocqueau
cles Mattes. - GeUjlcluidende conclusie,
H. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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KA)IER. -

23 Mei 1946.

VERBREKING. BEVOEGDHEID.
BURGERLIJKE ZAKEN. -CONTRACT. 801'VEREINE BESCHRIJVING DOOR. DEN RECHTER
OVER DEN GROND VAN DE FEITELIJKE ELE:MENTEN W AAROP HE1' AKKOORD WERD VERWEZENLIJKT. CONTROLE DOOR RET HOF VA.\'
VERRHEKING VAN DE REPALING VAN DIT AKKOOHD EN VAN DE ER AAN TOEGESCHREVEN
UITWEHKSELS.

2o

VERKOOP. ZOOGENAAMDE VERKOOP OP
AFBETALING. ~ AKKOORD VAN DE .PARTIJEN
OPDAT DE EIGENDOM VAN EEN AUTOVOERTUIG
VAN DE EENE NAAH DE ANDERE ZOU WORDEN
OVERGEDHAGEN TEGEN EEN PRIJS IN GELD. EEN VlERDE VAN DEN PRIJS ONl\HDDELLIJK BETAALBAAR EN HET OVERIGE DOOR MIDDEL VAN
ACHTTIEN
MAANDELIJKSCHE
AFBETALINGEN
VAN EEN VIER EN 'l'WINTIGSTE lEDER. GENOT VAN HET VOEHTUIG AAN DE ANDERE PAHTIJ
TE REKENEN VAN DE BETALING VAN HET EERSTE VIEHDE. EJIGENDOM OVERGEDRAGEN BIJ
DE BETALING \'A,X HE'i' LAATSTE YlEH EN TWIC\TIGSTE. EJENVOUDIGE YERKOOP MET TIJDSBEPALING VVAT BETREFT DE BETALING VAN EEN
'DEEL VAN DEN PRlJS EN DE OVERDRACHT VAN
DEN EIGENDOM. GEEN CONTRACT VAN VER-·
HURliNG VV AARAAN IS TOEGEYOEGD EEN VERKOOP MET TIJDSBEPALING EN ONDER VOORWAAHDE.

3o

VERKOOP. ZOOGENAAMDE VEHKOOP OP
AFBETALING. VERKOOP VAN EEN ROERENDE
ZAAK MET TI,JDSBEPALING WAT BETHEFT DE
BETALING VAN EEN DEEL VAN DEN PHIJS EN DE
OVERDRACHT ,, AN DEN EIGENDOM; KoOPER
IN HET BEZIT GESTELD VAN DE ZAAK. -.BEDING VAN VOORBEHOUD VAN EIGENDOM IN YOO_RDEEL VAN DEN VERKOOPEH IS ZONDEH UITWERKSEL JEGENS DE ANDERE SCHULDEISCHERS
VAN DEN KOOPER EN JEGENS DEN CURATOR. VAN
ZI.JN FAILLISSEMEN'l'.

4o

VERKOOP. VERKOOP VAN EEN ROERENI)E ZAAK MET TIJDSBEPALING WA'i' BETREFT DE BETALING VAN DEN PHIJS. ~ 0NTBINDING IN VOORDEEL 'VAN DEN YERKOOPER. ~
NIET
TEGENS'i'ELBAAH
TEGEN
DE
ANDEHE
. SCHULDEISCHERS VAN DEN KOOPER WAAHMEDE
DE VERKOOPER IN SAMENLOOP IS.

1 o De 1·echter over den ,q1·ond beschrijft op
sottvereine wijze de feitelijlce elementen
waarop het alclcoord van de cont1·aotee1·ende pa1·Ujen we1·d volt1'okken,
maar het hof van verbrelcin,q heeft clen
plicht na te ,qaan of aan dit akkoonl d.e
wettelijlce bepaling, en bijgevolg cle

196'Wettelijke nitwerksels, werden toegekend, uit'Werlcsels welke clie bepaling
medebrengt (1).
2° 1Vannee·r, zonde'l" meer, 'Wonlt vastuesteld clat ae 1Jartij en ctkkoo1·a zijn geweest opclat de e·igenclom van een attto·voe'l"tu'i_q zou. 'U!onlen ove1·gecl'l"agen van
cle eene nan de nnde1·e tegen een pT'ijs
·in g_eld, ·waarvan een vienle omnicldellijk moest wonlen betcutld en het overige clam· m·iclclel vnn cwhttien mnnndeUjksche afko'l"tingen van een vier en
twinti{JSte ·ieder, opdat (/,e cmcle·re pa.rN:i
het genot van het voert·uig zo·u hebben
te rekenen van de betctl'ing van het
vie1·ae en opclat cle e·igenclom er van
hcta1· slechts na betal-ing van het laatste
v·ie·r en. twint-igste zott wonlen ovM·geclragen, wonlt er vastgestelcl clat er tusschen de pcwtijen een eenvmidige ve·rkoop wenl gesloten nwt tijclsbepaUng
wat bet·rett cle betaling vcm een deel van
aen p·rijs en 'U!at bet1·ett ae overclracht
van clen e·i[Jenclom. Er ·is geen contract
van verh·wrin[J 'Wctaraan ·is toegevoegd
een ve1·Tcoop met UjdsbepaUng en oncler
voo·rwaanle (2) .
3° TV ctnneer, in ttUvoe1"ing van een verkoop van een 1'oe1·encle zaak met tijdsbepaU·ng wctt betrett ·ae betal'in[J vwn een
cleel vwn aen prijs en wat bet1·ett de
ovenlnwht vwn den ei[Jenclom, cle koope·r
in het bezU wenl gestelcl vctn ae ve·rkochte zanl,,, ·is het becl-in[J van voorbehond vcm eigenclom in voonleel van aen
verkoope·r zonder ttitwe1·Tcsel jegens de
ancleTe schulcle·ische·rs van aen kOO'J2131'
en je,rtens den ctwato1' vcm zijn ta'illissement (2).
4° TV annee1· de ve'1'1coo1j vwn een 'I'Oe·rende
za.ak, met t'ijdsbepaUn[J wat betreft de
betaUng van clen p1·ijs, on.tbonclen ·is ten
·voorcleele vcm clen veTlcooper, mag cleze
niet, ve·rm'its hij niet beschikt ove1· ·de
,·echtsvonler·ing tot tent[Jgave, ae ontb-inclin[J van den verlcoop inroepen te[Jen
ae sclwlcleischers van clen kooper wact1'mecle ldj ·in samenloop' ·is. (Wet van

16 December 1851, art. 20, 5°, aL 6.)
(BOLLE, CURATOR VAN HET FAILLISSEMENT PATUREAUX, T. N. V. « CRIE:DIT INDUSTRIEL AUTOMOBILE DE BELGIQUE ll.)

Het bestreclen arrest, gewezen door het
Hof van beroep te Brussel den 8 Maart
(1) Zie DE PAGE, Traite elementai1·e de a,.oit
civil belge, d. II, 2e uitg., nr 566, biz. 525,
alsmede de conclusie van het openbaar minis-'
terre v66r verbr., 4 April 1941· (Bull. en PAsrc.,
1941, I, 122, 1e kolom).
(2) Verbr., 9 Februari 1933 (twee arresten)
(Bull. en PAsrc., 1933, I, 1()3) en de conclusie
van den Heer pro,cureur-generaal P. Leclercq.
Aangaand:e de rechtspraak in zaken van ver-

1941, werd gepubliceerd in de Pasicris1e,
1941, II, 70.
Omtrent de tegenstelbaarheid, door den
verkooper, van de ontbinding van den verkoop van een roerende zaak tegen de an. dere schuldeischers van den kooper, zie in
Bt~ll. en P<~src., 1946, I, 205, de conclusie
van den Heer procureur-generaal Leon
Cornil, cUe het onderstaande arrest is
voorafgeg-aait.
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
· arrest, op 8 Maart 1941 gewezen door llet
Hof van. beroep te Brussel;
Over den grond van niet-ontvankelijklleicl llieruit afgeleid dat het arrest llet
bestaan vaststelt van een vonnis van de
Rechtbank van koophandel te Brussel del.
18 Januari 1938, dat voor de verweerster
een uitvoerbaren titel uitmaakt; dat die
vaststelling volstaat om het bestreden be~
schikkend gedeelte te rechtvaardigen en
alle belang van de twee middelen ontneemt;
Overwegende dat de twee middelen vnn
de voorziening het bewijs beweren te leveren dat ~et vonnis van 18 Januari 1938,
- welke mtvoerbare kracht het ook moge
hebben tusscllen de partijen die toen in
de zaak betrokken waren : de verweerster
en Patureaux - tegen den huidigen aanlegger, curator van llet faillissement Patureaux, faillissement dat later is opengevallen, niet kan worden ingeroepim ;
Overwegende dat de aangevoercle grond
van niet-ontvankelijkheid in werkelijkheid een verweermiddel is over den grond
der zaak en clus niet kan aangenomen
worden;
Over llet eerste middel, scllending van
artikelen 1134, 1138, 1168, 1178, 1181, 1183,
1184, 1185, 1186, 1582, 1583, 1584, 1604, 1612,
1613, 1650, 1654, 1709, 2279 van het Burgerlijk Wetboek; 7, 8, 9, 20 en in 't bijzonder 20, 5°, van de wet van 16 December
1851 op de voorrechten en hypotheken, gezegd artikel 20, 5°, gewijzigd door de wet
::an 27 Juli 1934; 444, 452, 453, 454, 546,
t>61, 566, 567 van het Wetboek van koop1

koopen op afbetaling en aangaande den gerechtelijken vrede bereikt door de twee arresten van 9 Februari 1933, zi:e DE PAGE, '1'1·aite
elementai1·e de d,.oit civil belge, d. IV, 2e uitg.,
nr 27~, blz. 284, alsmede RENE PrRET, Le d1·oit
nu pnx du vendeu1· de meubles co1·po1"els et ses
ga,.nnti·es,, nr 73, biz. 150, en nr 80, blz. 164.
Van den laatstgenoemden schrijV'er, zie ook:
«La revendication du vendeur a temperament
et Ia jur1sprudence beige depuis res arrets de
cassation du 9 fevrier 1933 », Belg. judie., 1937,
- kol. 322, en « Chronique de doctrine et de
jurisprudence sur les faillites et les concordats », ibid., 1938, kol. 485.
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handel, gezegd artikel 546 gewijzigd door
de wet van 27 .Juli 1934; 97 der Grondwet:
Overwegende dat, luidens het bestreden
arrest, de garagehouder Smits (die de
rechten en de verplichtingen heeft van de
verweerster), bij mondelinge overeenkomst del. 2 October 1937, aan Patureaux,
thans in staat van failliet, tegen den prijs
van 7.000 frank, v66r de levering te betalen in achttien maandelijksche afbetalingen elk van 1.167 frank, een autovoertuig
leverde waarvan gezegde Patureaux het
gen6t zou hebben vanaf 2 October 1937 tot
5 April 1939; dat bedongen werd dat het
contract van rechtswege zon verbroken
zijn inclien eene van de afbetalingen op
den vervaldag niet gedaan werd, dat het
contract bepaalt dat Patureanx, op 5 April
1939, bij de laatste afbetaling, eigenaar
zou zijn van het voertuig;
Overwegende dat het hof van beroep,
dat contract in rechte omscbrijvende, het
een << hnnrcontract waarnan een verkoop
met tijdsbepaling en onder voorwaarde is
toegevoegd '' heeft genoemd; dat bet daarnit afleidt dat, claar de verkoop niet voltrokken werd, Smits nooit verkooper is
geweest doch enkel verbnurder, en dus,
in zijn hoedahigheid van eigenaar-verlmurder, het voertuig in de handen van
den curator van het faillissement van den
. lmurder Patureanx kan terugvorderen;
Overwegende dat de rechter over den
grond op · sonvereine wijze de feitelijke
elementen, waarop het akkoord tusschen
partijen werd voltrokken, beschrijft, doch
dat bet hof van verbreking den ,plicht
heeft na te gaan of, dienaangaande, aan
dit akkoord de wettelijke bepaling en, bijgevolg, de wettelijke nitwerksels werden
toegekend, uitwerksels welke die bepaling
-medebrengt;
Overwegende dat nit de hierboven aangehaalde vaststellingen van het arrest
blijkt dat Smits en Patnreanx den eigendom van een antovoertnig van Smits op
Patureaux hebben willen overdragen tegen
een prijs van 28.000 frank; dat daarenboven bedongen werd, eenerzijds, dat het
vierde van den prijs onmiddellijk moest
betaald worden en het overige door middel van maandelijksche afbetalingen, elk
van een vier en twintigste, en, anderzijds, clat de eigendom van het voertuig
slechts zon overgedragen worden nadat
Patureaux de laatste betaling zou geclaan
hebben, cloch dat laatstgenoemcle, vanaf
de betaling van het vierde, het genot er
van zou hebben;
Overwegende dat de rechter over den
grond aldus op al de bestanddeelen. en op
niets dan de bestanddeelen heeft gewezen
van een eenvoudigen verkoop van een roerende. zaak met tijdsbepaling wat betreft
de betaling van een deel van den prijs en
wat betreft de overdracht van den eigendom;

Dat bet arrest, met aan dat contract de
nitwerksels toe te kennen van een verhnring waaraan een verkoop onder voorwaarde toegevoegd werd, artikelen 1134,
1185, 1186, 1582, 1583 en 1584 van het Burgerlijk Wetboek, in het middel aangecluid,
geschonden !weft ;
Over bet tweecle middel, scbending van
artikelen 1134, 1138, 1165, 1183, 1184, 1350
en in 't bijzonder 1350, 3°, 1351, 1582, 1583,
1584, 1604, 1612, 1613, 1650, 2279 van het
Burgerlijk Wetboek; 7, 8, 9, 20 en in
't bijzonder 20, 5°, van de wet del. 16 December 1851 op cle voorrecbten en hypotheken, gezegd·.artikel 20, 5°, gewijzigd
door de wet van 27 Jnli 1934; 444, 452, 453,
454, 546, 561, 566, 567 van het Wetboek van
koophandel, gezegd artikel 546 gewijzigd
door de wet van 27 Jnli 1934; 97 der
Grondwet :
Overwegende dat, het contract del. 2 October 1937 een verkoop van een roerend
voorwerp zijnde met tijdsbepaling wat betreft de betaling van een deel van den
prijs en wat betreft de overdracbt van
den eigendom, en de kooper in bezit gesteld geweest zijnde van de verkochte
zaak, het beding betreffende het voorbehoud van den eigendom ten voordeele van
den verkooper zonder nitwerksel is jegens
de andere schuldeischers van den kooper
en jegens den curator van het faillisseri:J.ent;
Overwegende dat nit de vaststellingeJ.l
van het bestreden arrest blijkt dat, volgens de beclingen van bet contract, clit
laatste van rechtswege zon verbroken zijn
indien een der afbetalingen op den vervaldag niet gedann werd; dat Patnreanx zich
van zijn verplichting tot betalen niet heeft
gekweten; dat de verkoop dns verbroken
werd wanneer de verweerster aan Patnreatlx beteekeml heeft dat zij de ontbinding en niet de nitvoering van. het contract verkoos; dat zij hem dit b.eteekende
in de clagvaarding welke nitgeloopen is op
het vonnis van cle Rechtbank van koophandel te Brnssel del. 18 Jannari 1938,
vonnis dat, lnidens het arrest, de ontbincling van het contract bevestigde;
Overwegende dat het hof van beroep
daaruit afleidt dat, a! ware de overeenkomst een verkoop met tijdsbepaling, de
ontbinding, welke tnsschengekomen is
v66r· de faillietverklaring en v66r dat artikel 546 van de wet del. 18 April 1851 het
belette, teg·en c]en aanlegger zon knnnen
worden ingeroepen zonder dat deze alinea 6 van het 5° van artl.kel 20 der wet
del. 16 December 1851 zon knnnen doen
gelden;
Overwegende dat cleze laatste bepaling
vool.·schrijft dat << het verval van de
rechtsvordering tot teruggave tevens het
verval van de rechtsvordering tot ontbinding medebrengt ten aanzien van de overige sclmldeischers '' ;

-198Overwegende dat bet arrest die bepa-.
ling aldus interpreteert dat ze in niets af- ·
brenk doet aan de mogelijkheid om de
ontbinding van den verkoop in te roepen
tegen de schuldeischers van den kooper,
andere clan den verkooper, telkens wanneer deze laatste op geen enkel oogenblik
gebruik gemaakt heeft van de rechtsvor-,
dering tot teruggave en, bijgevolg, telkens
wanneer de verkoop gesloten werd met
tijdsbenaling voor de betaling van den
prijs;
Overwegende dat dergelijke interpretatie, die door den tekst niet bevolen is,
indruischt tegen den geest van de wet;
Dat men niet kan begrijpen dat de wetgever, die, eenerzij<ls, op de gevaren van
de terugvordering heeft gewezen en, anderzijds, heeft vastgesteld dat de ontbinding voor de andere schuldeischers van den
kooper dezelfde bezwaren biedt, zich zou
ingespannen hebben om aan cle uitwerksels van de ontbinding en aan de uitoefening van de terugvordering, daar waar
hij deze toelaat, juist dezelfde· perken te
stellen en tegelijkertijd aan de ontbinding
haar volleclig doel zou laten bereiken hebben daar waar hij zoover ging dat hij de
terugvorclering verbood ;
Dat uit de voorbereidencle werken van
de wet clcl. 16 December 1851 (en namelijk
nit het verslag van de bijzondere Commissie ingesteld onder het voorzitterschap
van raadsheer De Cuyper voor de herziening van het hypothecair ste}sel, en nit
het verslag van den beer Lelievre namens
de commissie van cle Kamer' van volksvertegenwoordigers) blijkt clat cle opstellers
van die bepaling gewild hebben dat de
sclmldeischers van den kooper, andere
dan de verkooper, nooit de uitwerksels
van de ontbincling zomlen moeten vreezen
indien zij er niet aan blootgesteld waren
deze van de terugvordering te ondergaan;
Dat de ontbinding van den verkoop met
tijdsbepaling voor de betaling van den
prijs dus in geen enkel geval kan iligeroepen worden tegen de sclmldeischers
van den kooper met wie de verkooper samen optreedt; ·
'
Overwegende dat de eerste rechter vastgesteld had clat een andere schuldeischer
van Patureaux op het voertuig beslag had
gelegd sedert 16 October 1937, v66r de
dagvaarding waarop het vonnis del. 18 J anuari 1938 werd gewezen, en dat dit beslag slechts werd opgeheven na de faillietverklaring; dat .de aanlegger, in zijn conclusies v66r bet hof van beroep, er ·.ran
gewag maakte om te beweren dat de outbinding krachtens de zesde alinea van
het 5° van artikel 20 der wet del. 16 December 1851 tegen de massa van de schulcleischers niet kon ingeroepen worden ;
Overwegende dat het arrest, met dat
verweermidclel van den aanlegger te verwerpen, om de eenige reden dut de inge-

roepen bepaling in niets de uitwerksels beperkt van de ontbinding van den verkoop
met tijdsbepaling jegens de andere schuldeischers, gezegde Wetsbepaling geschonden
heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest; 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 vernietigde beslissing;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Luilc; veroordeelt de verweerster tot
de kosten.
23 Mei 1946. - 1° kamer. - Voorzitter,
H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Fontaine.
Gelijkluidende conclusie, H. Cornil,
procureur-generaal. - Pleiters, HH. Simont en Van Leynseele.
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KAMER. -

23 Mei 1946.

1° POLITIE VAN DEN KOOPHANDEL.
~ BESLUITEN VAN 15 FEBRUARI 1941 EN
29 JUNI 1942 HOUDENDE INSTELLING VAN EEN
ADMINISTRATIEVE PROCEDURE. -

NIETIGHEID.

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. BURGERLIJXE ZAKEN. MIDDEL GESTEUND
OP DE SCHENDING VAN BESLUITEN DIE NIETIG
WERDEN VERKLAARD DOOR. EEN INTERPRETEERENDE WETSBEPALING. MIDDEL .NIET ONTYANKELIJX.

1 o De besluiten van de secmtarissen-generaal van de ministe1·ies dd. 15 Febnia1·i
1941 en 29 J~tni 1912, houdende instelling
van een administratieve p1·ocedure, zijn
n·ietig (1). (Besluitwet van 1 Mei 1944;

besluitwet van 5 Mei 1944, art. 1, A, 13°,
en B.)
2° De schending van door een interp1·eteerende wetsbepaling nietig ve1'7claarde
besl~titen lcftn niet dienen tot gmnfl van
een eisch tot verbrelcing (2).
(BELGISCIIE STAAT EN CONSOORTEN,
~·. LECLERCQ.) '
ARREST.

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden
l'onnis, op 3 Juli 1945 gewezen door de
Rechtbank van eersten aanleg te Marcheen-F amenne ;
Over het middel, schending van artikel 16 van het besluit del. 15 Februari
1941, houdende instelling van een administratieve procedure ter zake van misdrij(1) Verbr., 18 Juni 1~45 (Ar•·. Verbr., 1945,
biz. 174; Bull. en PASIC., 1945, I, 188).
(2) Verbr., 8 Januari 1945 (Arr. Ve•·br., 1945,
biz. 77; Bull. en PASIC., 1945, I, 82).

-1991° Het openoaa.r m'ims.terie ·is niet bevoegd

ven betreffende de voedselvoorziening, de
rantsoeneering en de vaststelling van de
prijzen en, voor zooveel als noodig, van
hetzelfde artikel van het besluit dd.
29 J uni 1942 met hetzelfde voorwerp ; van
artikelen 22, 165, 197 van het Wetboek van
strafvordering, van artikel 100 van het
koninklijk besluit dd. 30 Juni 1936 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken en tot samenschakeling van de koninklijke besluiten del.
1 September 1920, 22 December 1922, 3 December 1923, 19 December 1924, 3 April
1928, 5 December 1929, 17 Augustus 1932,
13 December 1933, 20 Maart 1935, doordat
het bestreden vonnis ten onrechte beslist
heeft dat de aanleggers in verbreking
niet bevoegd waren om de uitvoering te
vervolgen van de door de administratieve
rechtsmacht gewezen beslissing waarbij
de verweerder veroordeeld werd tot een
geldboete, steunende hierop dat alleen de
procureur des Konings bevoegd was om
dergelijke vervolging in te spannen :.
Overwegende dat het middel op artikelen 16 van de besluiten del. 15 Februari
1941 en 29 Juni 1942 tot invoering van een
administratieve procedure steunt;
Overwegende dat de besluiten del. 15 Februari 1941 en 29. Juni 1942, bij besluitwet
dd. 1 Mei 1944 en artikel 1, litt. A, 13°,
en B, van de besluitwet dd. 5 Mei 1944,
interpreteerende wetsbepalingen, nietig
wer(len verklaard;
Overwegende dat de schending van dergelijke besluiten niet tot grond van een
eisch tot verbreking kan dienen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de aanleggers tot de
kosten en tot een vergoeding van 150 fr.
jegens den verweerder.

om voorzi.ening in te stellen tegen rice beslissing over de vo1·de1·ing ~t.itgeoeteml
rloo1· de burgerlijlce partij (1).
2° Geen enkcle wetsbepaling maakt dell
pmc-ureu.r ties Konings bevoeud om Z'ich,
i.n het belang van de wet, te voo1·zien
tegen een ronnis, gewezen. rloor de cor1'ectioneele ·rechtbanlc in gmad van hooger beroep. (Wetb. strafvord., art. 442

en 409; wet van 27 Yentose jaar VIII,
art. 88.)
(PROCUREUR DES KONINGS TE CHARLEROI,
T. HENEFFE EN CONSOORTEN.)
ARUEST.
BET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 Januari 1946 gewezen door
de Correctioneele Rechtbank te Charleroi,
uitspraak ·doende in graad van hooger beroep;
Over het eenig middel, schending van
artikel 10 van het besluit van 8 Jnli 1941,
doordat, in de beweegredenen van haar
beslissing, de rechtbank heeft verklaard
dat het beslnit van 8 Juli 1941 niet van
toepassing is op de voertnigen op rails en,
rechtdoende op de vordering. van de bnrgerlijke partij, N. V. << Tramwa3•s electriqnes du pays de Charleroi et extensions ll, zij dienvolgens den verweerder
Heneffe heeft outlast van alle verantwoordelijkheid en de gelwele verantwoordelijkheid voor het ongeval ten lastP
heeft gelegcl van de partij Thys :
Overwegende dat het bestreden vonnis
den verweerder Heneffe, beticht. van inbrenk op artikelen 418 en 420 van het
Strafwetboek, van de rechtsvervolging
ontslaat, omdat de publieke vorclering verjaard is en, vervolgens, de N .. v. «Tramways electriques du pays de Charleroi et
extensions )) als burgerlijk verantwoordelijk voor de kosten van de publieke vordering buiten zaak stelt;
Overwegende dat die onderdeelen van
het beschikkend gedeelte overeenkomstig
.de wet zijn en dat de substantieele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd;
Overwegende dat het middel het vonnis
slechts bestrijdt voor zoover dit laatste
uitspraak heeft gedaan over de burgerlijke belangen van de in de zaak betrokken partijen ;
Overwegende dat de aanlegger niet bevoegd is om de beslissing over de burger-

23 Mei 1946. - 1• kamer. - Voo1·zitte1·,
H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Lambinet.
- Gelijkl~tidende conclusie, H. Hayoit de
Termicourt, eerste advocaat-generaal.
Ple-iter, H. Van Leynseele.
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1° VOORZIENING IN VEJRBREKING.-

STRAFZAKEN. - BESLISSING OVER DE BURGERLIJXE VORDERING. - VOORZIENING DOOR
RET OPENBAAR MINISTERIE. - NIET ONTVANKELI.TK.
2° VEJRBREK~NG. - VooRZIENING IN RET
BELANG VAN DE WET. - STRAFZAKEN. -VONNIS VAN DE CORRECTIONEELE RECHTBANK UITSPRAAK DOENDE IN HOOGER BEROEP. - PROCUREUR DES KONINGS NIET BEVOEGD OM ZICH
IN VERBREKING TE VOORZIEN IN RET BELANG
VAN DE WET.

1

(1) Verbr., 11 April 1876 (Bull. en PASIC.,
1876, I, 259); 8. October 1928 (ibid., 1928, I,
238) en 21 October 1929 (i.bid., 1930, I, 2).
Vergelijk verbr., 6 Juni 1939 (Bull. en PAsrc.,
1939, I, 290) ·in een zaak waarin de beslissing
werd gewezen: tevens op de publieke en op de
burgerlijke vordering.

-200lijke vordering, door de bnrgerlijke partij
uitgeoefend, v66r het hof te brengen;
Dat hij tevergeefs inroept dat zijn tusschenkomst gerechtvaardigd is in het belang der wet, om de eenheid van rechtspraak te verzekeren;
Dat geen enkel~ wetsbepaling inderdaacl
het openbaar ministerie bij de rechtbank
van eersten aanleg bevoegcl maakt om zich
tegen een vonnis van die rechtbank in
verbreking te voorzien alleen in het belang der wet (Wetboek van strafvordering, art. 442; wet van 27 Vent6se
jaar VIII, art. 88) ;
Dat · clerhalve het middel niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; kosten ten laste van den Staat.
27 Mei 1.946. - 2e kamer. - Voon!'itter,
H. Vitry, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H. Demoulin.
GeHjlcluiflencle conolus·ie, H. Hayoit de
Termicourt, eerste allvocaat-generaal.

2°
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I

ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN.)
DOUANEN EN ACCLJ;-;ZEN. - HUISZOEKING.
MACHTIGING DOOR DEN RECHTER AAN DE AGENTEN VAN RET BEHEEH. - AGENTEN DIE BINNENDRINGEN IN RET ONROEREND GOED DOOR
~\HODEL VAN EEN WANBEDRIJF VAN SCHENDING
VAN WOONPLAATS VAN DE BUREN. - VASTSTELLINGEN ONBESTAANDE.
De 11uwht-ig·ing, verleenfl floor clen 1'echter
aan ngenten. ·vnn het beheer ·uan flouanen
en nocijnzen om over te gcum tot een
hu·iszoeldng, zaat clezen '/1 iet toe binnen
te ckingen in het onmerenfl goefl floor
m-iclflel vctn een wwnbecl·rijf vnn schenclin{f vwn woonplcwts vnn cle b~wen; cle
zoofloencle floor fle a{fenten geflane vaststellin{fen lc·wnnen niet flienen tot gmnflsla{f van een vervol{f·in{f vcm clen persoon
ten laste waa.·rvan z·ij wm·flen geflaan (l).

(BEHEER VAN FINANCIEN,

'f.

YAN HAMME.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op llet bestreden
arrest, op 3 December 1.943 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het micldel, schending van artikel 97 der Gronclwet, van artikelen 200,
201. en 239 van de Algemeene wet del.
26 Augustus 1.822 :
Overwegende dat nit de vaststellingen

van het arrest niet blijkt dat de in het
middel aangeduide ondergeschikte agenten van het beheer door den vrederechter
zouden gemachtigd geweest zijn om in het
onroerend goed van Delplanche binnen te
treden;
Overwegende dat, zelfs indien clergelijke
machtiging vaststond, het beschikkend gedeelte van het arrest daarom niettemin
zou gerechtvaardigd blijven door de vaststelling dat de agenten van het beheer in
het onroerend goed niet wettelijk konclen
binnendringen door middel van een wanbedrijf van schending van woonplaats van
twee buren ;
Dat het micldel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende dat de substantieele of
op · straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorzie~
ning; laat de kosten ten laste van den
Staat. I
.
27 Mei 1.946. --: 2° kamer. - Voo1·zittm·,
H. Vitry, raadsheer waarnemend voorziter. Verslaggevet·, H. Demoulin. ·
Gelijkluiclenfle conolus·ie, H. Hayoit de
Termicourt, eerste advocaat-generaal.
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STRAF.- VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF.
- MATERIEELE SAMENLOOP VAN WANBEDRIJVEN. - SAMEN OPLEGGEN VAN DE VERVANGENDE
GEVANGENISSTRAFFEN. - l\1:AG ZES MAANDEN
NIET OVERSCHRIJDEN.
2° VERWIJZING NA VERBREKING. STRAFZAKEN. - VERBREKING VAN RET ARREST IN ZOOVER RET VERZUIMD HEEFT RET
TOTAAL VAN DE VERVANGENDE GEVANGENISSTRAFFEN, OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 60 VAN
RET S'l'RAFWETBOEK, TE VERMINDEREN.
VERBREKING ZONDER VERWIJZING.
1.

0

1. 0 Behouflens bijzoncle1·e liepaling van fle
wet, cle ve1·vangenfle rtevangenis stratten, ~titgestH·oken wegens samenloiJpencle wanbeflri_i1;en, niet wonlen samen opgele{ffl tot een beflra{f flat zes
rnaancten ove1·sclwi.jclt (2). (Strafwetb.,
art. 40 en 60.)
2° TVannee1· het a1Test van ve1·oorfleeling
enlcel ve,·bmlcen wo1·flt in zoove1· het
ve1·zttimcl heett, in {feval vwn snmenlootJ
vnn wanbefl1·ijven, clen fluu1· fler ve1·van{fenfle gevangenisst1·ajjen te herleiflen
tot zes maanflen, geschieclt fle ve1'li1·elcin{f !i!Onde1· ve1·wijzing (3).

(1) Zie verbr., 1(} December 1923 (Bull. en

PAsrc., 1924, I, 66) eir 8 Januari 1945 (A1·r.
Ye>·b•·., 1945, biz. /6; B111l. en

I, 81).

PASIC.,

1945;

(2) Verbr., 3 November 1943 (Ar1·. Yerbr.,
1944, blz. 10; Bull. en PASIC., 1944, I, 31).
(3) Integendee] wordt de verbreking uitge-

201(BAYET.)
ARREST.

HE'r HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 Januari 1946 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over het ambtshalve genomen middel,
schending van artikelen 40 en 60 van het
Strafwetboek :
Overwegende dat het bestreden arrest
aanlegger, beschuldigd van wanbedrijven,
veroordeelt tot drie vervangende gevangenisstraffen 'respectievelijk van drie
maanden, vijftien dagen en drie maand~n;
Overwegende dat, luidens de bewoordmgen van artikel 60 van het Strafwetboek,
in geval van samenloop van verschillende
wanbedrijven,· de straffen samen opgelegcl
worden zoncler dat zij nochtans het clubbel van het maximum van de zwaarste
straf mogen overschrijclen;
Overwegende clat, volgens artikel 40 van
hetzelfcle wetboek, de vervangende gevangenisstraf voor hen die wegens wanbedrijf veroorcleeld worden, clrie maanclen
niet zal overschrijden;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door te verzuimen het totaal. cler vervangencle gevangenisstraffen tot zes maanden
te herleiclen, artikelen 40 en 60 van het
Strafwetboek geschonclen heeft;
Overwegende dat, voor 't overige, de
~ubstantieele of op straf van nietigheicl
voorgeschreven rechtsvormen werclen nageleefcl en clat de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch in zoover slechts het verzuimd heeft den duur der vervangende
gevangenisstraffen tot zes maanden te·
herleiden; verwerpt de voorziening voor
't overige; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden op de registers
van het Hof van beroep te. Luik en clat
melding er van zal gemaakt worden op
den kant van de .gedeeltelijk vernietigcle
beslissing ; kosten ten laste van den
Staat; zegt dat er geen aanleiding bestaat tot verwijzing.
27 Mei 1946. - 2e kamer. - Voorzitter
en verslagyever, H. ·Vitry, raaclsheer
waarnemencl voorzitter. - Gelijkl~tidencle
condnsie, H. Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.
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VONNISSEN EN ARRESTEN. ZAKEN. GETUIGEN GEHOORD OP

STRAFDE 'l'E-

sproken met verwijzing wanneer, voor een bepaald misdrijf, de uitgesproken vervangende
gevangenisstraf onwettelijk is (verbr., 12 Juni
1944, Bull. en PAsrc., 1944, I, 375 en 377).

RECHTZlTTIC'iG \'AN DEN KRIJGSRAAD. ZITTINGBLAD \'ASTSTELLEND DAT DE GETUIGEN DEN
EED HEBBEN AI'GELEGD DE W AARHEID 'fE ZEGGEN EN NIETS DAN DE WAARHEID. EED
WELKE NIET \'OLDOET AAK DE WETTELIJKE
YEREISCHTEN. NIETIGHEID \'AK DE RECHTSPLEGIKG.

Is nietig de beslissinrt van ·vemorcleelinu
wellce ueste1tnd is o. rn. op het procesverbcutl van het onde1·zoelv gedaan v6M
den k·rijys1·aad, hetwellc vaststelt dat
de onderhoorde get~tiyen den eed hebben afrtelegd de 1.vaarheicl te zeggen,
niets clctn de waa1·heicl, in plaats van
clen eed oeheel cle waarheicl te zeggen,
niets clan. de wcta1·heid (1).
·
(AYRIL.)
ARREST.

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 20 April 194(1 gewezen door l1et
Militair Gerechtsbof, zetelemle te Brussel:
Over het miclclel van ambtswege aangevoercl, schencling van artikelen 155, 1R~J.
317 van het Wetboek van strafvordering.
106, 173 van het W etboek Yan strafrechtspleging voor het lanclleger :
Overwegencle dat uit het zittingblacl op
2 Juli 1945 gehouclen door den Krijgsraacl
te N amen, zetelencle te Dinant, blijkt clat
de getuigen, vooraleer te worden g-ehoord,
den eed hebben afgelegd te spreken zoncler '
haat en zoncler vrees, de waarheid te zeggen, niets clan de waarheicl, zoo helpe mij
God;
Overwegencle clat de bewoorclingen van
den alclus afgelegclen eecl niet volcloen a~n
de vereischten cler wet; clat de artikelen 155, 189, 317 van het Wetboek van
strafvorclering op straf van nietigheicl
voorschrijven clat de getuigen den eecl
afieggen de geheele waarheid te zeggen
en niets dan cle waarheid;
Dat cle nietigheid van clen eecl het ter
terechtzitting geclaan onclerzoek en cle op
dat onclerzoek gesteuncle beslissing nietig
maakt; '
·
Overwegende dat uit de vermelclingen
van het proces-verbaal van de zitting, op
20 April 1946 door het Militair Gerechtshof zetelencle te Luik gehonclen, en uit
de vermelclingen van het bestreclen arrest
blijkt clat de tweede burgerlijke rechter verslag heeft uitgebracht en lezing
gegeven beeft van de stukken cler rechtspleging; c1at het arrest er op wijst cla t
het milit[!.ir gerechtshof uitspraak heeft
geclaan op stukken;
·
Dat alclus het bestreclen arrest de nietigheid heeft overgenomen waarcloor het beroepen vonnis is aangetast en de in het
(1) Verbr., 8 April 1946, zie hooger, biz. UJ
(Bull. en PASIC., 1946, I, 144).

-202
middel aangeduicle wetsbepalingen heeft
geschonden;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest voor zoover het uitspraak doet
over de vordering door het openbaar ministerie tegen clen beklaagde uitgeoefencl
wegens het feit waarop in de betichting I
van het arrest wordt gewezen; beveelt dat
onderhavig arrest zal overgeschl:even
worden op de registers van het militair
gerechtshof en dat melding er van zal
gemaakt worden op den kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; legt de
kosten ten laste van den Staat; verwijst
de zaak, aldus. omschreven, naar het militair gerechtshof anders samengesteld.

Over het van ambtswege opgeworpen
roiddel, schending van artikelen 71 van
het Strafwetboek, 1 van de wet del.
9 April 1930 en 7 van de besluitwet van
19 September 1945 :
Overwegencle dat het bestreden arrest,
na te hebben vastgesteld dat de aanlegger
feiten begaan heeft voorzien bij artikelen 2 en 3 van de besluitwet van 19 September 1945 betreffende de epuratie inzake burgertrouw, bij toepassing van artikel 7 van die laatste besluitwet den aanlegger vervallen verklaard heeft van de bij
artikel 123sex·ies van llet Strafwetboek
opgesomde rechten;
Doell overwegende dat het bestreden arrest vastgesteld beeft dat de· aanlegger
27 Nlei 1946. - 2e kamer. - Voorzitter, • « onbekwaam was te weclerstaan aan de
H: Vitry, raaclsheer waarnemencl voorzitmachten die op hem we.rkten ll, en dat
ter. - Ve1·slaggeve·r, H. Simon. - Gelijk- « hij onbekwaam was zijn daden te belniclende concl11.S'ie, H. Hayoit de Termiheerscben ll, daaraan, om zijn beslissing
conrt, eerste udvocaat-generaal.
te rechtvaardigen, toevoegende << dat bij
bewust geweest is van het crimineel karakter van zijn gedrag ll ;
Overwegende dat de rechter, waar hij
de volledige onbekwaambeid vaststelde
2e KAMER. - 27 Mei 1946.
van den aanlegger om te wederstaan aan
de machten die op hem werkten, bij toe'i\HSDADEN EN W ANBEDRIJVEN TEl· passing van ~artikel 7l van het StrafwetGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID boek tot de onstentenis van alle schuld
vAN DEN STAA'.r. - STRAFRECHTBANK moest besluiten, en dus den aanlegger de
DIE DE INTERNEERING VAN DEN VERDACHTE bij artikel 7 van de besluitwet van 19 SepHEVEELT. - VASTSTELLING DAT DE VERDACHTE tember 1945 voorziene sanctie niet mocbt
ONBEKWAAM IS TE WEDERSTAAN AAN DE MACH- toepassen;
Om die reclenen, verbreekt het bestreTEN DIE OP HE~[ WERKE!'I. - VERVALLENVERKLAR.ING VAN DEN GEiNTERiNEERDE VAN DE clen arrest; beveelt clat onderhavig arrest
RECHTEN OPGESOMD IN ARTIKEL 123sexies zal overgeschreven worden op de registers
VAN RET STRAFWETBOEK. - 0NWETTELIJK- van het militair gerechtshof en clat melding
er van zal gemaakt worden op den kant
HEiD.
van het vernietigd arrest; legt de kosten
De sM·atrechtbanlv welke, .1'echt(loen(le OJJ
ten laste van den Staat; zegt dat er geen
een ve1·volg-i.ng wege·ns een m·isd1·ijf teaanleicling bestaat tot verwijzing.
,Qen ae 1titwenclige veiUghe·ia van den
8taat, zegt flat er geen awnleicUng is tot
·vemorcleeling en ·welh:e de inteTneering
vwn den ·VCNlwchte be·veelt, -mng dezen
niet ve1·vnllenveTkla;ren vnn de 1·echten
opgesomd hL n1·tilcel 123sexies van het
8trnf'wetboek wwnneer zij z·ijn volledige
onbekwaamhei(l vnststelt om te tvede1·stawn nwn cle machten die OJJ hem we1·~
l"en (1). (Strafwetb., art. 71; wet van

9 April 1930; besluitwet van 19 September 1945, art. 7.)

(GALERE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest door het Militair Gerechtshof zetelende te Brussel, op 29 Maart 1946 gewezen;
(1) Zie hooger blz. 15, het eerst·e arrest gewez·en in dezelfcle zaak (Bull. en PASIC., 1946,

I, 19).

27 lVlei 1946. -- 2" kamer. - Voorzitte1·,
H. Vitry, raadsbeer waarnemend voorzitter. Ve1·sla_qge·ver, H. Wouters.
Gelijkl~tidende conclusie, H. Hayoit de
Termicourt, ·eerste advocaat-generaal.
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1° VENNOOTSCHAP. -

HANDELSVENNOOTSCHAP. - YERSTlUJKEN VAN DEN TERMIJN.
- BRENGT NIET MET ZICH DE VERDWIJNING
VAN DEN RECHTSPERSOON. - REOIITSPERSOON
BLIH'T BESTAAN TOT WANNEER DE VENN001'SCHAP VEREFFEND IS.
2° INKOlVISTENBELASTINGEN. - HANDELSVENN001'SCHAP IN VEREFFENING. - VENNOOTEN DIE MET Dl!: VEREISCHTE MEERDERHEID BESLIST' HEBBEN VOORLOOPIG RET HANDELSBEDRI.JF VOORT TE ZETTEN. - YENNOOTSCHAP BLIJFT EEN HANDELSEXPLOITATIE
WAARVAN DE WINSTEN ONDERWORPEN ZIJN AAN
DE BELASTING.

-2031 o H et ve1·st1·ij Teen van den te1·mijn vom··
z·ien in de akte va.n oprichting van een
vennoot.schav brengt, op zichzelf, niet
met zich het ve1·dwijnen van de vennootschap als rechtspe1·soon. Deze blijft bestaan zoolang de vennootschap niet ve1·effend is en vom· de noodwendigheden
van die verejjening (1). (Burg. Wetb.,

art. 1865; samengeschakelde wetten op
de handelsvennootschappen, art. 178.)
2° Een handelsvennootschap in vereffening
blijft een handelsexploitatie en is, uit
hoofde van haar winsten, onderworpen
aan de belasting, wanneer de vennooten,
met de ve1·eischte meerderheid, hebben
beslist voorloopig het handelsbedrijf van
de vennootschap voort t~ zetten (2).

(Samengeschakelde wetten op de han·
delsvennootschappen, art. 178, 179 en
182; wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakelcl den 12 September 1936, art. 25 en 27.)
(BOSSOHAERT, T. BEHEER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 April 1943 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het eenig middel, schending van
artikelen 97, 111 en 115 der Grondwet;
1320, 1322, 1865 en 1866 van het Burgerlijk Wetboek; 2 van de wet dd. 15 Mei
1846 OJJ 's Rijks comptabiliteit, gewijzigd
door de wet van 9 April 1935 ; 2, 4, 6 en 12
der wetten op de handelsvennootschappen.
samengeschakeld door koninklijk besluit
dd. 30 November 1935; 25, § 1, 27, 31, 35,'
37, 42 en 55 der wetten op de inkomstenbelastingen, samengeschakeld door koninklijk besluit dd. 12 September 1936, artikelen gewijzigd door koninklijk besluit
nr 14 del. 3 Juli 1939, artikelen 12 en 13;
1 en 2 van de wet dd. 17 Juni 1938 tot
wederinvoering· van: de nationale crisisbelasting :
Overwegende dat het middel het arrest
bestrijdt voor zoover dit laatste beslist
heeft dat, bij het verstrijken van den termijn voorzien in de akte waarbij de vennootschap
onder
gemeenschappelijken
naam Bosschaert en Van Dieren werd opgericht, hetzij op 30 November 1920, gezegde vennootschap als rechtspersoon
blijven bestaan is tot in 1939;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat, ,bij het verstrijken van den termijn
voorzien in de akte waarbij de vennoot(1) Verbr., 7 Juli 1941 (Bull. en .PASIC., 1941;
I, 284) en de conclusie van het openbaar ministerie.
.
'
(2) Verbr., 7 October en 4 November 1942
(Bull. en PASIC., 1942, I, ~15 en 266) en 4 Februari 11946, zie hooger blz. 47 (Bull. en PAsm.,
1946, 1, 55).

schap werd opgericht, het handelsbedrijf
dezer met het akkoord van de veimooten
werd voortgezet en dat de vennootschap
slechts in 1939 vereffend werd;
Dat die vaststellingen, door het middel
niet bestreden en ten andere op souvereine
wijze door den rechter over den grond gedaan, volstaan om, luidens de artikelen 178, 179 en 182 der samengeschakelde
wetten op de handelsvennootschappen, het
bestreden beschikkencl gecleelte te rech tvaardigen ;
·
Dat daaruit volgt dat het middel, voor
zoover het' aan het bestreden arrest verwijt slechts het bestaan te hebben be'
wezen van een feitelijke vennootschap
zonder rechtspersoonlijkheid, in rechte
niet opgaat en clat, voor 't overige, het middel, ware het gegrond, de verbreking van
het beschikkend gedeelte niet zou kunnen
met zich sleepen en dus niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziE·ning; veroorcleelt aanleggers tot de kosten.
27 M:ei 1946. - 2° kamer. - Voo1·zitter.
H. Vitry, raaclsheer waarnemencl voorzitter. - l'erslaggever, H. Bail. - Geliikl!tidende concl~ts·ie, H. Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. de Mey (van cle Balie bij het
Hof van beroep te Brussel l en Van J,eynseele.

2°

KAMER. -

27 Mei 1946.

INKOMSTFJNBELASTINGEN. - BESLL'rr
VAN 30 DECEMBER 1940. - VOOR 'l'IJDELI.JK
GELDIG GEHOUDEN DOOR DE BESLUI'l'WET V.\N
MEI 1944. i\'IOET WOHDEN TOEGEPAST
DOOR DE REOHTBANKEN ZELFS YOOR• EEl'
DIENSTJAAR DAT DE INWERKINGTREDING \',\N
DIE BESLUITWE'l' YOORAFGAAT.

5

Het beslu.it vnn 30 Decem.ber 1940, genomen doo1· den secretar·is-gene1·an~ van
het ministerie van finnnciiin, wordt voor
tijdelij Tc ge~dig gehou.den door nrtilcel 3
van de besluitwet va.n 5 Jliei 19.}4. interpretat-ieve wetsbepaling, wellce derhalve
moet worden toegepast zelfs op een
dienstjaar dat de inwe1·Tcinr!treding van
die besluitwet voorafgnnt (3).
(BEHEER VAN FINANOIEN, T. OO~fMEUNE.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 Juni 1944 gewezen door bet
Hof van beroep te Brussel;
(3) Verbr., 13 November en 11 December
1944 (An·. Ye•·b>·., 1945, blz. 28 en 63; Bull. en
PASIC., 1945, I, 25 en 67) en 28 Mei 1945 (A1'1'.
Yerb>·., 1945, blz. 163; Bull. en, PASIC., 1945,
I, 174). Zie oak het volgende arrest:.
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Over het eenig· middel, schending van
artikel 5 van de wet del. 10 Mei 1940 betreffende overdracht van bevoegdheid in
oorlogstijd; van artikelen 110 en 111 der
Grondwet, van artikelen 16 en 18, § 7, van
het besluit del. 30 December 1940 tot inveering van nieuwe bronnen van inkom~
sten en tot wijziging van de wetgeving inzake inkomstenbelastingen en nationale
crisisbelasting :
Overwegende dat het bestreden arrest
verklaard heeft dat het besluit op 30 December 1940 genomen door den secretarisgeileraal van het ministerie v~u financH~n.
voor zoover itet nieuwe bronnen van inkomsten invoert, en in 't bijzonder artikelen 16 en 18, § 7, van clit besluit, niet overeenkomstig de wet van 10 Mei 1940 en ook
niet overeenkomstig artikel 110 cler Belgiselle Grondwet zijn en niet kunnen toegepast worden ;
Overwegende dat het besluit van 30 December 1940, ulhoewel nietig verklaard
door cle besluitwet van 1 Mei 1944, nochtans luidens artikel 3 van de besluitwet
van 5 Mei 1944 voor tijdelijk gelclig wordt
gehouden van af clen clag van zijn inwerkingtrecling ;
Overwegende dat artikel 3 van de besluitwet van 5 Mei 1944, zooals de besluitwet van 1 Mei 1944, een wetsbepaling
zijnde waarbij de wet van 10 Mei 1940
wordt geinterpreteerd, een geheel uitmaakt met de geinterpreteerde wet en toege11astgelijk is zelfs op de , feiten die de
bekendmaking van dat interpreteerend
artikel voorafgaan;
Overwegende clat het hof van beroep,
den clag waarop het bestreden arrest gewezen wercl, dus artikelen 16 en 18, § 7,
yan. het besluit van 30 December 1940
moest toepassen ;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden
arrest; beveelt clat onderhavig arrest zal
overgeschreven worden op de registers van
het Hof van beroep te Brussel en clat melcling er van zal gemaakt worden op den
kant van de vernietigcle beslissing; verwijst de zaak naar het Hof van beroep te
Luik; veroordeelt den verweercler tot de
kosten.
27 Mei 1946. - 2° kamer. - Voo·rzitte1·,
H. Vitry, raadsheer waarnemerid voorzitter. - Versla.ortevm·, H. Leperre. - Gelijkl~tiflencle concl~tsie, H. Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
Pleite1·s, HH. de Mey (van de Balie bij het
Hof van beroep te Brussel) en Van
Leynseele.
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KAMER. -

27 Mei 1946.

VENSBELANGEN VAN DE NATIE VEREISOHEN DAT
BIJ HOOGDRINGENDHEID EEN WETTELIJKE BESOHIKKING ZOU WORDEN GENOMEN.

2° INKOMSTENBELASTINGEJN. - BESLUITEN. VAN 30 DECEMBER 1940 EN 2 lVIAART
1942. - VOOR TIJDELIJK GELDIG GEHOUDEN
DOOR DE BESLUITWET VAN 5 MEI 1944. lVIOETEN WORDEN TOEGEPAST DOOR DE RECHTHANKEN.

1 o De 1.n raafl vergafle1·fle ministe1·s van
clen Koning, flie in het uitzonclei'lijlc geval voo1·zien bij artikelen 79 en 82 van
cle Gronflwet, cle wetgevencle macht uitoefenen, zijn alleen bevoegfl om te oo·rfleelen of ae levensbelangen van cle N(t~
tie ve1·eischen flat een wettelijlce beschilcking bij hoogdringenflheifl zou W01'flen genomen, zelfs alvorens fle onmogelijkheifl werfl opgeheven fle Wetgevende
Kame1·s sa.men te mepen (1).
2° De beshtiten van 30 Decembe1· 1940 en
2 Maa1·t 1942, genomen floor flen sem·eta1·is-geneTaal van het ministe1·ie van
fin(tncien, worflen floor a1·tilcel 3 van fle
besl·uitwet van .5 Mei 1944 geacht t-ijclelijk gelflig te zijn secle1·t hun inweriC'ingti'ecling; zij moeten clienvolgens, niettegenstaancle het tijclelijk lca1'akte1· van
hwn gelclighei(l, wo1·flen toegepast do01·
cle hoven en 1·echtbanlcen (2).
(LOONTJENS, T. BEHEER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

HEJT HOF ; - Gelet op het bestl'eden
arrest, op 28 Mei l945 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het eenig midclel, schencling van
artikelen 26, 97 en 110 der Grondwet;
1 van de wet cld. 7 September 1939 ; 5 van
de wet dd. 10 Mei 1940; eenig artikel van
het )l:oninklijk beslnit Il'' 202 van 9 September 1935, bekrachtigd door het eenigartikel, 67 o, van de wet del. 4 Mei 1936 ;
35, ·§ 4, en 39 der wetten op de inkomstenbelastingen, samengeschakeld door
koninklijk besluit van 12 September 1936 :
Overwegende dat het arrest vaststelt
clat de betwiste aanslag gevestigd werd
bij toepassing van de besluiten del. 30 December 1940 en 2 Maart 1942 genomen door
den secretaris-generaal van het ministerie
van financien; clat het hierop wijst dat
die besluiten, alhoewel ze nieuwe belastingen invoeren, krachtens cle besluitwet
van 5 lVIei 1944. artikel 3, tijclelijk verplichtend ·zijn;
Overwegende dat het micldel, in ZIJn
eerste onderdeel, aan de in raad vergaderde ministers het recht ontzegt derg-elijke besluitwetten inzake belastingen te

1 o WET. -

MINISTERS VAN DEN KoNING DIE
DE WETGEVENDE .MACHT UITOEFENEN. Z1.JN
ALLEEN BEVOEGD OM. TE OORDEELEN OF DE LE-

(1) en (2) Zie het voorgaande arrest en de
nota.

-205nemen om reden dat de wet van 7 September 1939 hun die macht niet heeft toegekend en dat er, op 1 September 1944,
voor de Kamers geen onmogelijkheid
meer bestond binnen korten termijn samen te komen ;
'
Overwegencle dat de hierboven ll-angeduide besluitwet niet genomen werd
krachtens de door de wet van 7 September 1939 aan den Koning verleencle macht;
clat de in raacl vergaclercle ministers,- bij
een analogische toepassing van artikelen 79
en 82 cler Grondwet, daar de Kamers niet
konclen samenkomen en de Koning zich in
de onmogelijkheicl bevoncl te regeeren -,
door deze besluitwet te nemen de gronclwettelijke machten van den Koning hebben uitgeoefencl, namelijk de wetgevencle
macht om de beschikkingen te treffen vereischt voor de verclediging van het gronclgebiecl en de levensbelangen van de N a tie ;
Overwegende clat zij, na de nietigheid
te hebben vastgestelcl van cle tot grandslag van de inning clienencle besluiten,
deze toch voor tijdelijk geldig gehouden
hebben;
Overwegende clat de besluitwet van
5 :Mei 1944, daar ze de waarcle heeft vnn
een interpretatieve wet, krachtens artikel 28 van de Gronclwet en artikel 5 van
cle wet del. 7 .Juli 1865, door de rechterlijke
macht moet toegepast worden;
Overwegende clat, in de hierboven aangehaalde omstandigheclen, de in raacl vergaderde ministers alleen bevoegcl waren
om te oorcleelen of de levensbelangen van
de Natie vereischten clat de in de besluitwet van 5 Mei 1944 bevatte. schikkingen
bij hoogclringenclheicl zouclen genomen
worclen, zelfs nlvorens de onmogelijkheid
wercl opgeheven om de Wetgevencle Kamers samen te roepen ;
Overwegencle, einclelijk, clat het tijdelijk karakter van de gelcligheid van een
besluit de hoven en rechtbanken niet kan
toelaten alle toepassing er Yan te weigeren;
Dat het midclel in zijn eerste onclercleel
in rechte niet opgaat;
Overwegencle clat, noch nit het bestreden
vonnis, noch nit eenig ancler stuk van de
rechtspleging, waarop het hof acht kan
Rhtan, blijkt cla t de aanlegger, v66r den
rechter over den grond, een midclel zou
hebben aangevoerd gesteund op artikel 39
der samengeschakelcle wetten op de inkomstenbelastingen ;
Dat het miclclel in zijn tweede onclercleel
in feite niet opgaa t ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt den aanlegger tot de
kosten.
27 :Mei 1946. - 2• kamer. - Yoor.~itte?·,
H. Vitry, raadsheer waarnementl voorzitter. - Verslarmever, H. de Cocqneau des
:.\fottes.
Gelijlcl~ticlende
coucMtsie,

H. Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal. - Pleiters, HH. de Mey (van de
Balie bij het Hof van beroep te Brussel)
en Van Leynseele.
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1° INKOMSTENB]J]LASTINGEJN.- REEDS
AANGESLAGEN INKOMSTEN. - KADASTRAAL IN·
KOMEN VOORZIEN DOOR ARTIKEL 52, § 2, LETTER a, DER SAMENGESCHAKELDE WETTEN. ~
lNKOMEN VAN IN BELGIE GELEGEN IMMOBILIEN.
2° INKOMSTEJNBEJLASTINGEJN. - PER·
SOON GEHUISVEST IN BELGIE. - lNKOMEN
VAN BEDRIJFSIMMOBILIEN GELEGEN IN NEDER·
LAND. - !NKOMEN WETTELIJK VRIJGESTELD
VAN DE INKOMSTENBELASTING IN BELGIE. lNKOMEN REEDS AANGESLAGEN IN DEN ZIN VAN
ARTIKEL 52, § 2, LETTER b, DER SAMENGESCHAKELDE WETTEN.
1 o In ftrtilcel 52, § 2, letter a, de1· 01J

·I

12 September 1936 samengeschalcelde
wetten bedoelen de woorclen << lcaclastraal inlcomen ll het inkomen van i.n Belg-ie gelegen goederen en niet datgene van
in het bltitenland gelegen goederen.
2° Het inlcornen van bed1'ijfs·irnrnobiW!n,
waarvan een in BelgW gehltisveste persoon eigenaar is in Nederland, is, alhoewel de belasting slechts in dit laatste
lancl wo1·dt ge-ind, een reeds aan,qeslagen
inkonwn in flen zin van a1·tUcel 52, § 2,
letter b, van fle op 12 Septernber 1936
sarnengeschalcelde wetten, dit inlcomen
z·ijnde, geenszins niet belastbaar ·in BelgU!, doch << wetteUjk vr·ijgesteld >> van
de inlcornstenbelast-ing in Belg-ie (1).

(Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld den 12 September 1936, art. 14, § 1, en 52, § 2, letter b ,·
verclrag van 20 Februari 1933 tusschen
BelgH\ en Nederland, goedgekeurcl door
cle wet van 2 Juni 1934, art. 3, § 1.)
(COMPAGNIE NEER.LANDAISE DE L'AZOTE,
.
T. BEHEER. VAN FINANCI~.)
ARREST.
· HEJT HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 10 l!'ebruari 1943 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 14, 25, § 1, 27, 52 cler wetten op
de inkomstenbelastingen, samengeschakeld
door koninklijk besluit dd. 12 September
1936; 1, 2, 3 van het op 20 Februari 1933
tusschen Belgie en Nederland gesloten
internationaal verdrag, waarvan cle goeclkeuring op 6 Augustus 1935 gewisseld
(1) Zie verbr., 11 December 1939 (Bull. en
1939, I, 508).

PASIC.,

-206werd en dat op 1 Januari 1934 in werking van de op 12 September 1936 samengeschakelde wetten hebben ingetrokken;
is getreclen :
Overwegencle clat de betwiste inkomsten
Overwegende dat het bestreden arrest
terecht beslist clat het inkomen van de van de aanlegster aangeslagen zijn door
beclrijfsimmobil.Len, waarvan de aanlegster, een Belgische wetsbepaling waarbij een
vennootschap van Belgisch ·recht met belasting wordt gevestigd, te weten, door
maatschappelijken zetel in Belgie, eige- het hiervoren aangecluid artikel 14, § 1 ;
nares is in Nederland, niet kan beschottwd clat, zoo ze niettemin aan die belasting
worden als reeds aangeslagen ink omen lui- ontsnappen, het niet is omdat artikel 14,
dens artikel 52, § 2, litt. n, van cle op § 1, ze niet voorziet, cloch enkel omdat een
12 September 1936 samengeschakelcle ·wet- bijzondere bepaling ~ het internationaal
ten, omdat het door die bepaling becloeld verclrag del. 20 November 1933, goeclgekadastraal inkomen clit is van in Belgie keurd door de wet van 2 Juni 1934 ~ de
bij de samengeschakelde wetten gevesgelegen onroerende goederen;
Overwegencle, inderdaad, dat in cle sa-. tigde belasting er niet toepasselijk op
mengeschakelcle wetten op cle inkomsten- maakt;
Dat het dus, in strijcl met wat het bebelastingen de woorden « kadastraal inkomen )J een kaclastraal inkomen aandui- streden arrest beslist, over inkomsten
gaat,
belastbaar luiclens artikel 14, § 1,
den bepaalcl door het bestuur van het kaclaster, inkomen clat, bijgevolg, als bron cler samengeschakelde wetten, doch van
heeft een in Belgie gelegen goecl (wetten die belasting wettelijk vrijgestelcl door
samengeschakeld op 12 September 1936, een bijzondere bepaling;
Overwegencle dat clie overwegingen, ten
art. 5, §§ 1 en 4; art. 10; art. 40, litt. n;
andere, een bekrachtiging vinden in het
art. 61, § 1, litt. n en d) ;
Dnt het verslag aan den Koning, waar- verslag aan den Koning, het besluit nr 14
yan het besluit nr 203 van 27 September van 3 Juli 1939 voorafgaancle, besluit dat,
1935 is voorafgegaan, besluit dat, bij zijn zijn artikel 13, bij het artikel 42, § 1, der
artikel 4, het artikel 52 cler 'samengescba- samengeschakelde wetten heeft aangevulcl;
kelcle wetten gewijzigcl en aangevulcl heeft, clat clit verslag, beclrijfsinkomsten bedoemet onclubbelzinnige bewoorclingen de door lencle in het buitenlancl verkregen en in
het bestreden arrest aangenomen inter- het buitenlancl alleen belast krachtens een
internationaal verclrag, ze « inkomsten
pretatie bekrachtigt;
verkregen in het buitenland en vrijgestelcl
Doch overwegencle clat het bestreden ar- · ingevolge een overeenkomst Jl heet;
rest claarna beslist clat cle inkomsten van
Waaruit volgt clat het miclilel gegroncl
lle onroerende goederen van de aanlegster is;
in Nederland niet kunnen beschouwcl
Over. het tweecle micldel, schending van
worden als inkomsten welke reeds aangeartikelen 97 der Belgische Grondwet;
slagen werclen in den zin van artikel 52
3 van de wet cld. 18 Januari 1939; 1, 2, 14,
§ 2, litt. b, van de bierboven vermelde sa~
mengescbakelcle wetten, omclat die inkom- 15, 21 cler door koninklijk besluit del.
sten in Belgie << niet belastbare Jl inkom- 12 September 1936 sameng·eschakelcle wetsten zijn en geenszins, zooals de aanleg- ten op de inkomstenbelastingen ; 2, 1319,
ster staancle houdt, inkomsten welke van 1320, 1322, 1323 van het Burgerlijk Wetde ceclulaire belasting in BelgH~ « wette- · boek, doordat het bestreden arrest als normale toewijzing van de betwiste clividenlijk vrijgesteld )) zijn;
clen door cle ·aanlegster aan haar aancleelOverwegencle clat die beslissing cle in het houclers op 5 December 1938 uitgekeercl,
middel aangeduicle bepalingen schendt;
beschouwd heeft de beslissing van de door
Overwegende clat artikel 14, § 1, der op de vennootschap op 2 Mei 1939 gehouclen
12 September 1936 samengeschakelde wet- algemeene vergaclering, en, bijgevolg, cleze
ten, zoncler onclerscheid noch voorbehoud
beweerde toewijzing als wettelijk getrofbeschikt dat de belasting, te weten de mo: fen verklaarcl heeft door cle hierboven
bilienbelasting, van toepassing: is op de aangecluicle bepaling van artikel 3 van 'cle
inkomsten van onroerende goecleren gele- wet del. 18 Januari 1939 in het tijdsbestek
gen in het buitenlancl ;
van 21 Jam1ari 1939 tot 20 Januari 1940;
Overwegencle, weliswaar, clat, luidens clan wanneer, eenerzijds, de beslissing van
artikel 3, § 1, van het verclrag op 20 Fe- een algemeene vergadering door zichzelf
bruari 1933 tusschen Belgie en Nederland de toewijzing van een dividend niet zou
gesloten en door de wet van 2 Juni 1934 kunnen uitmaken in den zin van de fiscale
goedgekeurcl, de opbrengst van onroerende ' wet, die de werkelijke terbeschikkinggoederen, die overeenstemt met hun wer- stelling van clen genieter eischt; en, arikelijke of veronclerstelcle huurwaarcle je- clerzijds, de betaalbaarstelling op 5 Degens den in artikel1 van het verdrag ~an cember 1938 geenszins abnormaal was, het
ge9.uiclen belastingplichtige, « uitsluitend arrest zich, ten andere, er van onthoubelastbaar is in den Staat waar cleze goe- clencle ze alclus te heeten; clie betaalbaarderen gelegen zijmJ, doch clat, noch clit stelling van een tusschengevoegd dividend
Yerclrag, noch cleze wet llet artikel14, § 1, wercl verricht zooals tevoren reeds ge-
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van de maatschappelijke statuten; het arrest heeft, alzoo, de hiervoren aangeduide
artikelen geschonden van de wet dd.
18 Januari 1939 en van .de samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen;
het heeft geen antwoorcl verstrekt op het
miclclel betreffende het normaal karakter
van de uitkeering del. 5 December 1939
(art. 1319, 1320, 1322, 1323 van het Burgerlijk Wetboek) ; clat de reclen gesteund op
de bij de beslissing del. 2 Mei 1939 van de
algemeene vergaclering geclane toewijzing,
clan wanneer cleze laatste op 5 December
1938 werkelijk had plaats gehad op een
wijze welke het arrest niet abnormaal
heet, een strijclige reclen uitmaakt wat gelijk st~at met gebrek aan reden .(art. 91
cler Gronclwet) :
Overwegende dat .het bestreclen arrest
in feite vaststelt clat de eischencle vennootschap op 5 December 1938 is overgegaan
tot de uitkeering aan haar aancleelhouders
van een tusschengevoegd dividend; dat
niet betwist worclt clat die uitkeering door
de algemeene vergadering slechts op 2 Mei
1939 werd goedgekeurd ;
Overwegende dat het arrest niet beslist
dat de beslissing van de algemeene vergadering dd. 2 Mei 1939 door zichzelf de toewijzing van een dividend in den 11in van
de fiscale wet uitmaakt; dat het beslist
dat, daar een tusschengevoegd dividend
aan de aandeelhouders op 5 December
1938 werd toegewezen, doch daar die toewijzing door de algemeene vergadering
sle<;hts op 2 Mei 1939 werd goedgekeurd,
de toewijzing van het dividend slechts op
clien datum normaal is geworden in den
zin van die woorden in artikel 3 van de
wet van 18 .Januari 1939;
· Overwegencle, overigens, clat uit het arrest client afgeleicl dat het hof van beroep
geacht heeft clat de uitkeering van een
tusschengevoegcl dividend aan, de aandeelhouclers van een naamlooze vennootschap, zoolang ze door de algemeene vergadering niet was goeclgekeurcl geweest,
aan de aancleelhouders geen recht toekencle en, bijgevolg, niet de normale toewijzing uitmaakte voorzien bij het hierYoren aangeduid .artikel 3; clat alclus hetarrest de conclusies van de aanlegster
beantwoord heeft;
Dat het micldel in zijn beicle onclercleelen feitelijken grmidslag mist;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest doch in· zoover slechts het de aanlegster heeft afgewezen van haar verhaal
tegen de beslissing van den directeur cler
cli1'ecte belastingen waarbij, om de mobilienbelasting van de clienstjaren 1938 en
1939 te vestigen, geweigercl worclt het inkomen van onroerencle goederen, welke de
aanlegster in Nederland bezit, af te trekken, en voor zoover het de aanlegster tot
al de kosten veroordeelcl heeft; verw~rpt

de voorziening voor 't overige; 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 ; verwijst
de zaak aldus omschreven naar het Hof
van beroep te Gent; veroordeelt de aanlegster en het verwerencl beheer iecler tot de
helft cler kosten.
27 Mei 1946. - 2e kamer. - Voorzittr:w,
H. Fauquel, voorzitter, - Verslagge·ve1·,
H. Vitry. Gelijlcluidende conclusie,
H. Hayoit de 'rermicourt,,eerste aclvocaatgeneraal. - Pleiters, HH. Feye (van de
Balie bij het Hof van beroep te Brussel)
en Van Leynseele.
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3 Juni 1946.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - MIDDEL
AFGELEJD UI'f HET NIET AANDUIDEN IN RET
ARREST VAN VEROORDEELING VAN DE TOEGEPASTE .WETSBEPALINGEN. - ARREST DAT VER·
WIJST "NAAR RET BEROEPEN VONNIS RETWELK
ZE VERMELDT. - MIDDEL MIST IN FEITE.
2° MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DEN STAAT. - VERRAAD.
- MISDRIJF, VOORZIEN BIJ ARTIKEL 118bis
VAN RET STRAFWETBOEK, GEPLEEGD DOOR EEN
MILI'fAIR, OOK ZOO DEZE IN ONBEPAALD VER·
LOF IS.
3° HOOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. EENPARIGREID VAN STEMMEN OM DE UITGE·
SPROKEN STRAFFEN TE VERZWAREN. - WET
VAN 4 SEPTEMBER 1891, ARTIKEL 2. - NIET
VAN TOEPASSING OP DE ARRESTEN VAN RET MI·
LITAIR GEHECHTSROF.
4° BINDENDE BEOORDEELING DOOR
DEN RECHTER OVER DEN GROND.
STRAFZAKEN. - SCHADE VEHOORZAAKT AAN
DE BURGEHLIJKE PAR-TIJ. - GEBREK AAN
CONCLUSIES, - RAMING NAAR BILLIJKHEID.
- BINDENDE BEOORDEELrNG.
1° Mist teitelijke g1·ondslag het middel atgeleid uit het niet aancl·niden, in het arrest van veroordeeling, vcm de toegepaste wetsbepalingen, clan wannee1· het
an·est verwijst naa1· het beroepen vonn·is
flat ze ve1·melclt.
2° De militai1· clie de feiten pleegt, voo·r·
z.ien bij a!·tilcel118bis van het Stmfwetboelc, is schulcl·ig aan verraad oolc zoo
hij in onbepaalcl verlof is. (Milit. straf-

wetboek, art. 15, gewijzigd door de wet
van 19 .Juli 1934, art. 2; wet van
15 Juni 1899, art. 4.)
3° A1·tilcel 2 ·vnn de wet van 4 September
1891, naa-1· Mtid waa1·vcm het hot vnn
beroep de tegen clen ve'l'(lctahte ~titge-
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dan met eenparigheicl van stemmen van
li!ijn leden, is niet van toepc~ssing op het
militai1· gerechtshof. (1).
4° Is bij gebreke van conclu.sies so·uverein
de naa1· b'illijkhe·id cloor clen rechter
over clen a·roncl gedane n~ming van cle
aan cle bwrgerlijke pcwtij veroomctalcte
schacle.
(VAN MEOHELEN.)

AR.RES'r.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen ~len 4 .April 1946 door het
ITiilitair Gerechtshof, zetelende te Antwerpen;
I. Wat de beslissing betreft op de publieke vordering :
Over het eerste middel tot verbreking,
niet-vermelding van · alle wetsbepalingen
ter zake :
Overwegende dat het arrest verwijst
naar de in het beroepen vonnis aangecluicle wetsbepalingen; dat in clat vonnis
de wetsbepalingen zijn vermelcl clie het bewezen verklaarcl misclrijf omschrijven en
de straffen voorzien welke aan clen dueler
..-an clat misclrijf kunnen worden opgelegd;
Dat bet miLldel feitelijken gronclslag
mist;
Over het tweede micldel tot verbreking,
scbencling van de wet, cloordat geen verraacl wercl gepleegcl en aanlegger niet kan
beschouwd worden als militair in actieven clienst claar hij zijn militaire uitrusting aan de wettige Belgische overheicl
heeft moeten inleveren op 6 J uni 1940 :
Overwegencle dat, krachtens artikelen 4
en 5 cler wet van 15 .Jtini 1899, de, militairen in onbepaalcl verlof aan de militaire strafwetten orrclerwOl'pen zijn wegens
verraacl en wat de militaire clegraclatie
betreft;
Dat, kracbtens artikel 15 van het Militair Strafwetboek (gewijzigcl door artikel 2 cler wet van 19 Juli 1934), elk militair, clie een cler misclrijven voorzien bij
artikels 113 tot 119 van bet Strafwetboek
·heeft gepleeg·cl, schulclig is aan verraacl;
Dat, wijl het arrest vaststelt clat aanlegger de feiten voorzien bij artikel 118b'is
beeft gepleegd, het militair gerechtshof,
aanlegger sclmlclig verklarend aan verraacl, verre van bovenbedoelde ·Wetsbepnlingen te scllenden, er vnn een juiste toepassing heeft gedaan ;
Dat het mid del niet is gegrond;
Over het clerde miclclel tot verbreking,
scbending van artikel 97 der Gronclwet,
doorclat bet arrest aanneemt, eenerzijcls,
(1) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr.,
25 Maart 1946, s"pm biz. 117 (B"ll. en PASic.,
1946, I, 116).

clat aanlegger een belangrijke rol heeft
gespeelcl in clienst van <<De Vlag », en
anderzijds, een m:incler belangrijke rol
heeft gespeelcl voor wat de schaclevergoecling betreft, clat alzoo het arrest berust
op met elkaar strijclige beweegreclenen,
clerhalve niet met redenen is omkleed :
Overwegende dat bet arrest vaststelt,
met betrekking tot de burgerlijke vorclering, clat 'aanleggers medewerking zicb
voordeerl « in eeil betrekkelijk geringer
kring >>; dat, gelet op cUe omstancligheicl
en bij ontstentenis van meer stellige bewijzen, het beclrag der schadevergoecling
slechts bij benadering ex ceq1to et bono
kan beraamd worden;
Dat er geen strijcligheicl bestaat tusschen die overweging en clie bij :welke het
hof vaststelt dat beklaagcle te :Mol een
zeer waardeerbare medewerking in dienst
van « De Vl:ig )) wist te stellen ;
Dat het middel feitelijken grondslag
mist;
Over het Yierde midclel tot verbreking.
schending cler wet cloordat het arrest een
zwaarcler straf oplegt zoncler vast te stellen clat clie beslissing wercl genomen bij
eenparigheid van stemmen :
Overwegencle clat artikel 2 cler wet van
4 September 1891 slechts van toepassing
is op de arresten van de hoven van beroep
die sommige uitspraken gewezen door de
correctioneele rechtbanken hervo.rmen ;
clat clie wetsbepaling vreemd is aan de beslissingen gewezen door het militair gerechtshof;
Dat het micldel in rechte grontlslag
mist;
En overwegende dat bet bestreden arrest werd gewezen op een recbtspleging in
dewelke de substantieele of 01j straf van
nietigheicl , voorgeschreven rechtsvormen
werclen nageleefd en clat cle uitgesproken
veroordeelingen overeenkomstig de wet
zijn;
II. Wat cle burgerlijke vordering betreft :
Overwegende dat het bestreden arrest,
op grond van bovenvermelde beschouwingen betreffende de beperktheid van aanleggers bedrijvigheicl, de schade aan de
burgerlijke 1mrtij veroorzaakt naar billijkheicl op 25.000 frank heeft beraamcl;
Dat, bij gebreke van conclusie desaangaancle, het militair gerechtshof niet verder claarover moest uitweiden en dat tegen zijn souvereine waarcleering in verbreking niet kan opgekomen worden;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening ; verwijst aanlegger iil de kosten.
3 Juni 1946. - 2e kamer. - Vom·zUte1·,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve·r, H. Simon.
Gelijlcluiclenae concl;us·ie, H. Colard, advocaa t-generaa l.
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1°

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
MIDDEL DAT HUN SCHENDING INROEPT ZONDER NADERE AANWJJZING. 0NMOGELIJKHEID HET MID DEL TE BEANTWOORDEN.

2o

lVIISDADEN EN W ANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DEN STAAT. BESLUITWET VAN 10 NOVEMBER 1945, ARTIKEL 2. TOEPASSING DOOR DE MILITAIRE RECHTSMACHT. - NIET AFHANKELIJK VAN EEN VOORAFGAAND VOORSTEL VAN HET OPENBAAR MINISTERlE AAN DEN BEKLAAGDE.

go REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. STRAFZAKEN. ARREST
DAT RET MINHIUM. VAN DE STRAF, VOORZIEN
VOOR RET GEVAL VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN, UITSPREEKT, AFGEZIEN VAN DE BESLUITWET VAN 10 NOVEMBER 1945. AnREST DAT DIE STRAF AANZIE'l' ALS ZIJNDE HET
WETTELTJK MINL'IIUM.
DUBBELZINNIGHEID.

1° Het hof slaftt geen acht 011 het m·iddel
flat de schenclin g van cle 1·echten van fle
venlefliging inme11t ind·ien niet wo1·dt
aanrJecl7dcl W(tarin die schencling bestaat.
2o De toe11assing van cwtilcel 2 vwn de beslwitwet van 10 NovembeT 1945, naa1·
l!drl waarvan ae rn'ilitwi?·e. ?'echtsmacht,
bij 1.velke de ve1·volging van een inbTeuk
op hoofdst·uk II van titel I van 1Joelc II
van het .Wetback van strajrecht, op de
~vet van 2f2 il1 a art 1940 of 011 de artilcelen 17 en 18 vun het Militair Wetboelc
van st?·afrecht aunhan,q·ig is gemaalct,
ge1·echUgcl is enlcel de bij alineu 4 van
artilcel 1 voonziene straffen tt.it te sp?·elcen, is niet afhankeli.ik van het 1Jestaan
van een voorufgauna voo1·stel, geaaan
aan den belclaagde door het 011en1Jaa1·
ministe1'ie overeenlcomstig u1·tilcel 1 (1).

(Stilzwijgende beslissing.)
go

Schendt a1·tikel 97 van fle G1·ondwet,
doo1· de d7tbbelzinnigheifl van zi.in reclenen, het U'/Test flat het minimum vun
de stmf, voo1·zien voo1· het geval van
ve·rzuchtende omstandigheclen, 1titS111·eelct
afgezien vun de besluitwet vun 10 November 1945 en flie skat aanziet uls
zijnde het ·wettelijlc mi.n·im1tm, derwijze
flat het onzelce1· laut het tmnt, of de
1·echter zich heeft laten bewegen doo·r
de on,itdste 1·echtso11vatting dat de 1Jeslttitu5et van 10 N overnbeT 1945 niet leon
wonlen toege}Jast, of floor de feitelij lee
oveTweging rla.t e·r geen aanleiding was
ze toe te tJussen.

(1) Verbr., 8 April en 6 Mei 1946, zie hooger,
blz. 146 en 166 (Bull. en PAsrc., 1946, l, 146
en 171).

(LIBENS, T. BEHEER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
HET HOF ; :_ Gelet op het bestreden
arrest, op 10 April 1946 gewezen, door b.et
Militair Gerechtshof, zetelende te Luik ;
I. Wat betreft de voorziening tegen de
beslissing over de publieke vordering :
Over het eerste middel tot verbreking,
schending van de rechten der verdediging:
Overwegende dat aanlegger niet aanduidt waarin het militair gerechtshof de
rechten der verdediging geschonden heeft;
Dat deze onnauwkeurigheid van het
voorgesteld middel niet toelaat het te beantwoorden;
Over het tweede middel tot verbreking,
schending van artikel 97 der Grondwet;
1 en 2 van de besluitwet van 10 November
1945, doordat het militair gerechtshof, alhoewel aanlegger zijn schuld bekende, het
vonnis waarbij deze tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld is geweest, op deze
rechtsbeschouwingen heeft bevestigd dat
de uitgesproken b.oofdstraf het minimum
der wettige hoofdstraf uitmaakt, wanneer
bovenbecloelde bepalingen van voormelde
besluitwet de militaire rechtbank het
recht toekennen een merkelijk minder
zware straf uit te spreken :
Overwegende dat, blijkens de vermelclingen van het bestreden arrest, na verklaard te hebben dat er ten gunste van
den beklaagde, die uit winstbejag heeft
gehandeld, verzachtende omstandigheden
bestaan, voortvloeiende uit de bijzonderheden der zaak, het militair gerechtshof
heeft geoordeelcl·dat de uitgesproken straf
het minimum der wettige straf uitmaakt ;
Dat, alzoo gemotiveerd, de aangeklaagde
beslissing het punt onzeker laat of het militair gerechtshof zich tot bevestiging van
het beroepen vonnis heeft laten bewegen
door de onjuiste r'echtsopvatting dat, ter
zake, de bepalingen van de besluitwet van
10 November 1945 niet konden toegepast
worden, of door deze overweging dat, in
het berecht geval, de feiten de t~:~epassing
van de bij die wetsbepalingen voorziene
straffen niet rechtvaardigden;
Dat die dubbelzinnigheid der redenen
gelijk staat met hun ontstentenis, en derhalve artikel 97 der Grondwet schendt;
II. Wat betreft de voorziening tegen de
beslissing over de vordering van de burgerlijke partij ;
Overwegende dat de voorziening geen
voorwerp heeft, daar de burgerlijke partij
van haar vordering afgewezen werd met
verwijz;ing in de kosten; ·
Om clie redenen, verbreekt de beschikkingen van het bestreden arrest over de
publieke vordering; verwerpt de voorziening voor 't overige; beveelt dat huidig
arrest zal worden overgeschreven op de
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registers van het 1\tlilitair Gerechtshof te
Luik en dat melding er van zal worden gemaakt op den kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; verwijst de zaak,
alzoo beperkt, naar het militair gerechtshof anders samengesteld; kosten ten laste
van den Staat.

3 JunL 1946. - 2 kamer. - Voorz'itter,
H. Vitry, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slagge,ver, H. Simon. - GeUjklu.idende concltf,S'ie, H. Colard, aclvocnat-generaal.
6

rechtsvormen werden nageleefd en dat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
·
Om die redenen, verwerpt de voorziening; kosten ten laste van aanleggers.

3 Juni 1946. - 2" kamer. - Voorzitter,
H. W 011ters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. de Clippele. GelijkZ.uiclende conclttsie, H. Colard, advocaat-generaal.
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BINDENDE BEOORDEELING DOOR
DEN RECHTER OVER DEN GHOND.
- STRAFZAKEN. VERBEURDVERKLARING.
- ZAKEN DIE UIT HET MISDRIJF VOORTK011-IEN. - BINDENDE BEOORDEELING.
De 1·echte.r ove1· den g1·oncl stelt op b·indende w·ijze 'Vast dat een :zaalc, W(ta1·van
hij de verbetp-dverlcla1·ing witspreekt,
'V001'tlcomt ttit het m·is(l?"ijf (1). (Strafwetboek, art. 42.)

(VAN DEN EYNDE, T. BAETENS.)
ARREST.
HE'.r HOF; - Gelet op het bestreden
arrest van 2 :Maart 1946, gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eenig middel, schending van
artikel 9 van de Grondwet; van artikel .42
van het Strafwetboek, doordat het bestreden arrest een som van 85.470 frank verbeurd verklaard heeft, alhoewel deze gelclsom niet voortkwam nit het wanbeclrijf,
vermits aanleggers dit geld, in ieder geval
voor· het grootste gedeelte, re~ds bezaten
van voor. 1 November 1944, datum van de
eerste wanbedrijven :
Overwegende dat aanleggers, noch vooi·
den eersten rechter, noch voor het hof van
beroep bij conclusies beweerd hebben of
aangeboden hebben te bewijzen dat het in
beslag genomen geld· reeds van v66r het
plegen der feiten hun eigendom was; ,
Overwegencle dat het bestreden arrest
het vonnis bevestigt waarvan het beschikkencl gecleelte onder meer luidt : « verklaart de in beslag genomen som geld uit
het misclrijf voortkomende verbeurd )) ;
Overwegende dat deze beoordeeling van
den rechter over den grond souverein is,
waaruit volgt dat het ingeroepen middel
in feite niet opgaat;
En nverwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
(1) Verbr., 5 Juni 1944 (Bull. en PAsrc., 1944,
I, 371).

KAMER. -
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1° VOORZIENING IN VERBREKING.
- STRAFZAKEN.- BESLISSINGEN WAARTEGEN
VOORZIENING MOGELIJK IS. - BESLISSING DIE
VERKLAART DAT DE PUBLIEKE VORDERING VERVALLEN IS DOOR AMNESTIE EN VERJARING. VOORZIENING DOOR DEN VERDAOHTE. - NIET
ONTVANKELIJK.
2° ..REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
.ARUESTEN. - STRAFZAKEN. - 0NVRIJWILLIGE SLAGEN EN VERWONDINGEN. - 0NGEVAL VEROORZAAKT DOOR HET GEBRUIK VAN
EEN DORSOHMAOHINE. - VASTSTELLING DAT
DIE MACHINE NIET IS VOORZIEN VAN DE NO.ODIGE
VEILTGHEIDSTOESTELLEN. - VONNIS VAN VEROORDEELING WETTELIJK GEMOTIVEERD.
3° VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. J\IIEMORIE NEERGELEGD
MINDER DAN AOHT DAGEN VOOR DE ZITTING. HET HOF SLAAT ER GEEN AOHT OP.

1,0 Is niet ontv(mlcelijlc (le voo1·ziening doo1·
den venlachte tegen een beslissing die
de pu,blielce vorder·ing vervallen verlclaart cloo1· arnnestie voor zelcere rnisd'l'ijven en · doo1· verja'l'ing voor an(lere (2).
2° Is wetteUjlc gemotiveenl het arrest dat,
na te hebben vastgesteld dat 'de clorschm(tchine, waarvan het gebntilc het ongevnl heett 've·roo1'Z(utlct, niet voo1·zien wns
V(tn
cle noodige veiUgheidstoestellen,
den e·i_qen(tar van (lie machine veroo1·cleelt wegens onv1·ijwillige slagen en ve1·wonclingen, gevolg van de persoonlijke
fottt voortvloe·iencle 'Uit het gebntilc of
het 'in ornloop brengen van zttllcdanige
rnach'ine. (Strafwetb., art. 418.)
3° Het hot slnat geen (tcht op een memo,rie,
die winder dan acht dage1~ v661' de zitUno wonlt nee·rgeleycl, tot staving '!ian
een in stratzalcen 'inr1estelcle voorziening (3). (Besluit van 15 Maart 1815,
art. 5i:l.J

---------------------(2) Zie verbr., 4 Februari 1946 (Bull. en
PASIC., 1946, I, 51 en de nota}; 8 Apvil 1946,
BU]J1'f£, blz .. 140 (Bull. en PASIC., 1946, I, 140);
24 Februari 1943 (Bull. en PAsrc., 1943, I, 70).
(3) Zie verbr., 27 J uli 1944 (Bull. en PASIC.,
1944, I, 444).
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STOOP, T. DE SMET EN LOWJE.)
ARREST.

HET HOF ; ___: Gelet op het bestreden
arrest van 26 Februari 1946, gewezen door
het Hof van beroep te G'ent ;
A. Wat de voorzieningen aangaat van
de drie aanleggers tegen de beslissing over
de publieke vordering :
Overwegende dat, door het bestreden arrest, de openbare vordering vervullen verkluard wordt door amnestie voor feit A
en door verjaring voor feit B; waaruit
volgt dat de voorzieningen, aldus zonder
voorwerp, niet ontvankelijk zijn;
B. Wat de voorzieningen a_ungaat tegen
de beslissing op de burgerlijke vordering :
Wat aangaat aanlegger De Stoop :
Over het eerste middel, schending van
artikel 418 van het Strafwetboek, doordat
het bestreden arrest aanlegger >eroordeeld
heeft alhoewel hij geen persoonlijke font
begaan heeft tijdens het ongeval met de
dorschmuchine, daar hij immers noch
aan de dorschmachine bedrijvig was, noch
zelfs zich ter plaats bevond, nocl1 de leicling er van had, deze toevertrouwd zijnde
aan tweeden beklaagde, noch eenig gebrek
van uitrusting hoorde verwijten aan zijn
dorschmachine; noch een foutief bevel gegeven had, noch strafbaar kan zijn wegens fouten gepleegd door zijn aangestelden ; dat bovendien de dorschmachine geen
enkel gebrek van constructie vertoonde en
dat het gebruik er van niet verboden is en
dat de riemen er van niet konden bedekt
worden en dat hij niet vervolgd werd om
de riemen niet te hebben bedekt, maar
dat hi{ veroordeeld werd wegens inbreuk
op artikel 21, alinea 2, van het koninklijk
besluit van 30 Maart 1905, koninklijk besluit niet toepasselijk op zijn inrichting :
Overwegende dat het bestreden arrest
de beweegredenen overneemt van het vonnis a quo luidende dat het feit A bewezen
is, dit is onvrijwillige verwondingen; dat
de dorschmachine, waarvan De Stoop eigenaar is, niet voorzien was van de noocUge
veiligheidstoestellen, dat volgens het proces-verbaal de machine niet beveiligd was,
dat de riemen bloot liepen met een opening
van 16 centimeters voor de cylinders en
dat, ware deze opening voorzien geweest
van een ijzeren lat, het ongeval zich misschien niet zou voorgedaan hebben en dat
beklaagde met zulkdanige dorschmachine
te gebruiken of in omloop te brengen een
persoonlijke font begaan heeft;
Overwegende dat dergelijke motiveering
neerkomt op het verklaren dat aanlegger
de algemeene verplichtingen niet heeft nageleefd, voorzien door litt. A van de telastlegging, -daargelaten zelfs de telastlegging B (inbreuk op het koninklijk besluit va:i:t 30 Maart 1905), die luidens het

vonnis a q-uo enkel een der bestanddeelen
uitmaakt van feit A;
Zoodat het middel noch in rechte noch
in feite opgaat;
Over het tweede middel, schending van
artikel 21, alinea 2, van het koninklijk
besluit van 30 Maart 1905, doordat dit
koninklijk besluit niet toepasselijk is op
de nijverheids- en handelsinrichting van
aanlegger, maar enkel op de nijverheiclsen handelsinrichtingen ondei·worpen aan
de wet van 24 December 1903 op de vergoeclingen wegens arbeidsongevallen en op
de hinderlijke, gevaarlijke of ongezonde
inrichti;ngen, en dat de inrichting van aanlegger niet onderworpen is aan deze wet
op de arbeidsongevallen,' zooals blijkt nit
een vonnis van den Beer vrederechter te
Kruishoutem, bevestigd in hooger beroep,
noel! als dorschmachine voorkomt op de
lijsten der gevaarlijke inrichtingen, gehecht aan de wet van 24 December 1903,
het koninklijk besluit van 26 October 1939,
en de besluiten van den secretaris-generaal
van 29 November 1940 en· van 6 September 1941 :
Overwegende dat het bestreden arrest,
zooals uiteengezet in antwoord op het
eerste middel, ';oldoende gemotiveerd is
door de beweegredenen betreffende feit A,
zoodat het middel, zelfs ware het gegrond,
gericht is tegen een overbodige motiveering en derhalve niet ontvankelijk is;
Wat de tweecle en de clerde aanlegger.
De Smet en Lowie, aangaat : _
Overwegende dat het hof geen acht
slaat op de door deze aanleggers op 28 Mei
1946 neergelegde memorie, daar deze neerlegging te laat geschiedde;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers ieder tot een
clerde der kosten.
3 Juni 1946. - 26 kamer. - Voo1·zitter,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, B. de Clippele. Geli_ikluidende conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.
'
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l 0 WET. - BEKENDMAKING. - WETTELIJKE
VEREISCHTEN. - BINDENDE KRACHT VOOR GEHEEL RET KONINKRI.JK.
2° WET. - DOOR DEN KONING BENOEMDE MI• NISTERS DIE SAMEN DE WETGEVENDE MACHT
UITOEFENEN. - ARTIKELEN 79 EN 82 VAN DE
GRONDWET. - VERHINDERING VAN ZEKERE
MINISTERS. - il'!OET BLIJKEN UIT DE VERMELDINGEN YAN DE WETGEVENDE AKTE. - DE
RED EN VAN DE VERHINDERING DIENT NIET TE
WORDEN AANGEGEVEN.
1° De 1·eyelmatfge bekendmalci.ng vdn een
wet of van een besl-uitwet in het Staatsblad en het verstdjken vcm den bepaal-

-212clen tenni:in waarna deze wonlen geacht
do01· een-iede1· te zijn gelcend, vormen op
zichzelf de w-ijze vnn wettelijlce bekenclmalcing clie de wet -in geheel het
lctnd b-indend maalct (11.
2° De b-ij a-rtUcelen 79 en 82 van cle Gmnclwet ctan de ministers toegekende q£-itzoncle1·lijke rnachten lmnnen -in p1·incipe
8lechts u'itt!eoejend -wonlen cloor al cle
in 1·acul ve1'{ffHle1·de rniniste1·s. Nochta.ns
lean het belet vanweue zeke-re minister8
deel te nemen aan de benuulslagingen
-uan hun collegct' s cle qtUoefewing van cle
nationale so-ttvere-inUeU n;iet belemmeren; het belet vanwege zekere m-ini8teTs cle vergftclering bij te wonen moet
bUjlcen qt'it cle -ve·rmelcUngen van de wet!fevencle akte genomen doo1· de afmwez-ige min-iste1·s, doch cle 1·eclen van cle
·verh-inclei"inrl moet niet wonlen aan,qerlnid (2).

('riMMERMANS, T. BEHEER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen den 25 April 1946 door het
l\1ilitair Gerechtshof, zetelencle te Antwerpen;
I. Wut betreft de beslissing op de publieke vorderil1g :
Overwegende dat aanlegger als eenig
middel tot verbreking voorstelt de schellcling van artikelen 25, 26, 65, 82 van de
Gondwet, 115, 117 en 118bis van het Wetboek van strafrecht, doordat, alhoewel
artikel 118b-is, gewijzigcl door de wet van
19 .Juli 1934, artikel1, enkel buitengewone
hechtenis voorziet en het verschaffen van
hulp in soldateu, mannen, geld, levensmiddelen, wapens of munitie door artikelen 115 en 117 slechts strafbaar is gesteld
wanneer clat feit gepleegcl wercl, hetzij tegen Belgiii, hetzij tegen cle bonclgenooten
van BelgHi handelencle tegen den gemeenschappelijken vijancl, het bestreclen arrest
aanlegger tot de dooclstraf heeft veroortleeld bij toepassing van cle besluitwet van
den ministerraacl, genomen te Louden den
17 December 1942, clan wanneer die besluitwet gepubliceercl in het Belgisch
Staatsbla.cl, verschenen te- Lonclen den
29 December 1942, slech ts cloor cle ministers
H. Pierlot, P.-H. Spaak, Gutt en R. Delfosse genomen wercl, derhalve niet als een
geldige besluitwet kan worden beschouwd,
dienvolgens de wijzigingen, door clle besluitwet toegebracht aan artikelen 115 en
117 en ll8b-is van het Strafwetboek, geen
geldende kracht hebben en door de hoven
I

(1) en (2) Zie verbr., 6 November 1944 (AT>'.
PASIC., 1945,
I, 23).
T' e1·b1·., 1945, biz. 26; Bull. en

en rechtbanken niet lnmnen worden toegepast:
Overwegencle, met betrekking tot dit
miclclel, dat de mach ten. bij uitzondering
aan 's Konings ministers toegekencl door
cle artikelen .79 en 82 der Grondwet, in
principe, slechts door al dP ministers vergaclerd in raacl kunnen worden uitgeoefend;
Dat echter, wijl de nationale souvereiniteit niet kan worden geschorst, de uitoefening er van niet kan worden verhinclercl doorclat sommige ministers belet zijn
met hun collega's te vergacleren;
Overwegende clat cle besluitwet van
17 December 1942 de artikelen 26 en 82 cler
Grondwet inroept; dat zijn onderteekenaars verklaren ze te nemen als ministers.
vergaclercl in raad ;
Dat uit clie vermelcling en uit die verldaring volgt clat op clit oogenblik aileen
de ministers die het besluit genomen hebben in raacl konclen vergacleren;
Dat geen enkele wetsbepaling vereischt
dat cle reclen aangegeven wordt waarcloor
een of verscheidene ministers niet hebben
kunnen cleelnemen a an cle beraadslagingen en beslissingen van de in raad vergaderde ministers ;
Dat cle besluitwet, regelmatig bekend
gemaakt, in werking is getreden een
maand na haar publicatie in het Staatsblacl en derhalve verplichtend was in
gansch het Rijk op 't oogenblik dat aanlegger cle hem ten laste gelegde feiten
heeft gepleegd;
Dat het middel derhalve ongegroncl is;
En overwegencle bovenclieir. clat de substantieele of op shaf van nietigheid voorgeschreven pleegvormen werden nageleefcl
en clat de nitgesproken veroorcleelingen
overeenkomstig de wet zijn;
II. Wat betreft cle beslissing op cle burgerlijke vorclering :
Overwegencle clat geen bijzoncler middel
tot verbreking wordt voorgesteld en clat
het hof· er geen ambtshalve opwerpt;
Om clie reclenen, verwerpt de voorziening; verwijst aanlegger in de kosten.
3 .Juni 1946. - 2e kamer. - Voomitte1·,
H. Wouters, raaclsheer waarnemend voorzitter. Vm·slaggever, H. Simon.
GeUjlcl·niclencle conclus-ie, H. Colarcl, advocaat-generaal.
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REJDEJNEN VAN DEl VONNISSEN EN
ARREJSTEJN. - STRAFZAKEN: - VERZET
TEGEN EEN VONNIS VAN DEN KRIJGSRAAD, INGEDIEND NA HET YERSTRIJKEN VAN DEN BUITENG~JWONEN 'l'ERMIJN VOORZIEN BIJ AHTIKEf, 9
VAN DE BESLUITWET VAN 26 ]\I[EI 1944.
EJISGHER OP VERZET WELKE OVERMAOHT IN-
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-213!WEPT. - ARREST DAT, OU HET VERZET ONONTVANKELI,JK TE VERKLAREN, ZICH STEUNT
OP EEN DUBBELZINNIGE RED EN. ARREST
NIET GEMOTIVEERD.
Wrtnnem· de ve·rdachte. die venzet heeft
.oerlaan tegen een ve1·oordeeling bij ve1·.stelc, bewee1·t cloo1· ove1-rnacht in de onmouelijlcheid te zijn gesteld het ve1·zet te
iloen v66r het ve1·st1"ijlcen van den btt.itenuewonen tennijn voo1·zien bij M'Ukel 9 vcm de beshtitwet van 26 Mei 19.!,.!,,
is het a1Test niet wettelijlv gernotiveerd
rlnt het verzet niet ontvnnlcelij lc ve1·klaart .zich clnwrbi:i 'U'itslnitenrl stettnenrl
op een 1·eden wellce niet toelaat te ondersche·iclen of, in de gedcwhte van clen
rechtm·, door het feit ct/.leen dat de
eische1· op verzet de hern ten laste geleude rnisdaad heeft gepleegd, hij niet
ontvnnlcelijlc of niet gegmnd is de ove1·macht in te 1·oepen, ofwel, of, integenrleel, het mUitnir gerechtshof in feUe-bes/.ist heeft d(l.t hij het bewijs niet heeft
uelevenl vcm een omstctnclighe·id bttiten
r!e mi.sclnad e1~ vTeemrl nnn de voltTel;king er vwn, waanloor hij zan belet ueweest zijn te belcwnme-r tijd ver:ifet te
rloen (1).

(FRANQOIS.)
ARRES1'.
HEJT HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen den 1lApril1946 door het
:\iilitair Gerechtshof, zetelende te Gent;
Over het middel ambtshalve opgewor,
pen, schending van het artikel 97 der
Gronclwet :
Overwegende dat, tot onclersteuning Yan
de ontvankelijkheid van het verzet, dat
llij op 17 November 1945 aangeteekend
heeft tegen het vonnis op 6 November 1944
gewezen bij verstek dat hem tot de dood;;traf veroordeelt, aanlegger v66r het militair gerechtshof, bij regelmatig overgelegcle conclusies, heeft aangevoercl, met
aanbod van bewijs, clat overmacht hem in
(le absolute onmogelijkheid heeft gestelcl
zijn verzet aan te zeggen binnen den door
artikel 9 van cle besluitwet van 27 Mei
1944 voorgeschreven termijn ;
Dat hij inclerdaad zich zelf op 2 Mei
1945 vrijwillig krijgsgevangene gaf aan
<le Amerikanen, welke hem op 29 Mei 1945
a an cle Elng-:>lsche overheden overleverden;
clat hij in 'een Elngelsch krijgsgevangenenkamp werd ondergebracht, alwaar hij afgezonderd bleef tot 10 September 1945,
zonder gedurende dat tijdvak op de hoogte
te worden gesteld van de tegen hem uitge>'<proken straf; clat llij van Duitschlancl
naar llet gevangenkamp te Neder-oveJ:Heembeek werd ov:ergebracht, alwaar niemancl hem op cle hoogte heeft gesteld van
(1) Verbr., 1 April 1946, zie hooger, biz. 131
(Hull. en PASIC., 19±6, I, 129).

de tegen hem nitgesproken veroordeeling,
waarvan hij slechts kennis kreeg toen hij
in cle gevangenis te Gent opgesloten werd ;
Dat het bestreclen arrest, die conclusies
beantwoorclende, het vonnis, waarbij de
krijgsraad het verzet niet ontvankelijk
verklaart, op deze overwegingen bevestigt
clat; wijl beklaagde « bekent in zijne besluiten v66r het hof, zich vrijwillfg op
2 Mei 1945 aan cle Amerikanen krijgsgevangen gegeven te hebben, zijn krijgsgevangenschav niet kan aangezien worden
als een iets clat tegen zijn wil, of minstens
zoncler zijn wil, is geschied; dat het overigens een rechtstreeksch gevolg is van zijn
misdaad en bijgevolg aan zijn eigen schulcl
te wijten is ; dat er hier geen spraak van
overmacht kan zijn en dat cle voorgebrachte feiten noch clienend noch afcloende
zijn en niet vercler dienen onderzocht >> ;
Overwegencle dat, blijkims de stukken
der rechtspleging, de termijn van verzet
slechts op 12. Juli 1945 verstreken is;
Dat, gemotiveerd zooals is gezegd, llet
aangeklaagd arrest cle conclusies, waarbij
aanlegger staande hield dat zijn gevangenhouding en de strenge afzondering
waarin hij seclert clien heeft geleefd, hem
belet hebben zijn verzet tijdig aan te zeggen, niet voldoencle beantwoordt en aangetast is van dubbelzinnigheid, daar het het
punt onbelicht laat, of, in de gedachte van
den rechter, door het feit aileen dat beklaagde de hem ten laste gelegde misdaacl
begaan heeft, llij niet ontvankelijk of
niet gegrond is de overmacht in te roepen,
ofwel of, integendeel, het militair ge:
rechtshof in feite beslist heeft dat eischer
het bewijs ·niet heeft geleverd van een omstancligheid buiten de misdaacl en vreemcl
aan cle voltrekking er van, waardoor hij
. zou belet geweest zijn te bekwamer tijd
verzet te doen ;
Dat de dubbelzinnigheicl der beweegredenen gelijk staat met hun ontstentenisen
derhalve artikel 97 cler Grondwet schendt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest; beveelt clat onderhavig arrest zal
overgeschreven worden op de registers van
het Militair ·Gerechtshof zetelencle te Gent
en dat melding er van zal gemaakt worden op den kant der vernietig·cle beslissing; verwijst de zaak naar het militair
gerechtshof anders samengestelcl; laat de
kosten ten laste van den Staat.
3 Juni 1946. - 2° kamer. - Vom·z·itte1·,
H. Wouters, raaclsheer waarnemend voorzitter. - Ve-rslaggeve-r, H. Simon.
GeUjlclttidende conclnsie, H. Colard, advocaat-generaal.
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-214tijdsruimte verzet aan te teekenen tegen
het vonnis van veroordeeling ;
Dat de krijgsraad aannam dat de termijn van verzet wegens overmacht was geschorst van af 19 Juli 1945, datum waarop
verdachte te Beverloo was aangekomen en
van zijn vrijheid beroofd werd dienvolgens het verzet ontvankelijk verklaarde ;
Dat, op het beroep ingesteld door het
openbaar ministerie, het militair gerechtsVenoart de ontvankelijlcheid van het verhof het beroepen vonnis te niet deed, het
zet tegen een vonnis van veroo1·deeUng,
verzet als laattijdig niet ontvankelijk vergewezen door den Jcr·ijgs1·aad, met de geklaarde op deze eenige overweging dat
grondlwid er van, en is dienvolgens onhet door beklaagde ingeroepen feit << niet
wettel-ijlc, het .an·est van het militai1· .Qeals een geval van overmacht kan worden
rechtshof dat nan den vemonleelcle het
aangezien, waardoor de termijn van verzet
voonleel ontkent vnn een ve1·lenging, weopgeschorst kan worden, daar zulk feit
gens ovennncht, van den te1·mijn van
voor den beklaagde niet onvoorzienbaar
ve1·zet voorzien bij a1·tilcel 9 van cle bewas naar een gevolg zijner schuldige hanslttitwet V(m 26 Mei 1944, om 1·eden dat
deling, da t ibeklaagde zich zelf alzoo in de
de ingeroepen ove1·macht slechts het geonmogelijklieid heeft geplaatst tijdig vervolg is vnn J~et misd1'ijf wctnraan de
zet aan te teekenen >> ;
eischer OJJ ve1·zet zich heeft schttldig .QeOverwegende dat het arrest aldus in
maakt (1). (Wetb. Strafvord., art. 187;
rechte beslist dat omstandigheden, die het
wet van 25 Juni 1921, art. 21.)
rechtstreeksch gevolg zijn van het misdrijf wegens hetwelk een beklaagde bij
(DEWILDE.)
verstek veroordeeld werd, geen g'eval varr
overmacht kumien uitmaken dat een verAHHEST.
lenging rechtvaardigt van den termijn bij
de
wet voorzien om verzet aan te teekenen
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen· den 30 Maart 1946 door tegen het vonnis van veroordeeling;
Overwegende dat die beslissing, aan het
het Militair Gerechtshof, zetelende te
toezicht van het hof van verbreking onGent;
Over, het middel, schending van arti- derworpen, geen steun vindt in de tekst
kel 9 van de besluitwet van 26 Mei 1944 van artikel 9 van de besluitwet van 26 Mei
1944 en niet kan overeengebracht worden
en van het recht van verdediging :
Overwegende dat uit de stukken van met het verslag aan den raad van de mide rechtspleging volgt dat 'de termijn van nisters dat gezegde besluitwet voorafgaat;
Overwegende dat, bij de uitspraak over
zes maanden voorzien bij artikel 9 van bovenbedoelde besluitwet, om verzet aan te de vraag of een bij verstek veroordeelcle
teekenen tegen het vonnis van veroordee- nog kan verzet aanteekenen tegen die verling, op 18 December 1944 tegen aanlegger oorcleeling, met andere woorden of hij nog
bij verstek gewezen, sedert 12 September het recht heeft .verweermiddelen aan te
voeren tegen het hem ten laste gelegd mis. 1945 verstreken was ;
Overwegende dat, om te bewijzen dat clrijf, de rechter de natuur van het verzet
het door hem op 12 October 1945 aange- in strafzaken en het begrip van het recht
zegd verzet niettemin ontvankelijk was, vim verdediging nooclzakelijk miskent
aanlegger op de terechtzitting van den wanneer, hij het verzet niet ontvankelijk
krijgsraad van 20 November 1945 heeft verklaart om reden dat de verzetter aan
dat misdrijf schuldig is ;
aangevoerd dat hij op 2 Mei 1945 door de
Dat, waar het aanleggers verzet niet
Amerikanen gevangen werd genomen, tot
15 Juli 1945 opgesloten bleef in een krijgs- ontvankelijk verklaart omdat de tot stagevangenkamp, op dien datum naar Belgie ving van de ontvankelijkheid van het ver:
werd overgebracht, op 6 October daarop- zet ingeroepen omstancligheden niets anvolgend werd opgesloten in de gevangenis ders waren clan de rechtstreeksche gevolte Gent, alwaar hij vernam dat hij bij ver- gen van het misdrijf waaraan verzetter
stek ter dood veroordeeld was geweest en zich schuldig had gemaakt, het arrest de
onmiddellijk verzocht om verzet aan te ontvankelijkheid van het verhaal en de
teekenen, hetgeen hij op 12 October kon· gegronclheid er van met elkander verward
heeft en, alzoo, de in het micldel aangedoen;
Dat hij daaruit a:fleidde dat overmacht duicle wetsbepalingen geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreclen
hem helet had binnen de bij artikel 9 van
de besluitwet van 26 Mei 1944 bepaalde arrest; beveelt clat onderhavig· arrest zal
overgeschreven worden op de registers
van het Militair Gerechtshof zetelende te
(1) Zie lwoger, .blz. 167, verbr., 6 Mei 1946
Gent en dat melding er van zal gemaakt
(Bull. en PASIC., 1946, l, 172).
worden op den kant van de vernietigcle
'VERSTRIJKEN YAK DEN BUITENGEWONEN TERMIJN VOORZIEN BIJ ARTIKEL 9 VAN DE BESLUITWET VAN 26 MEI 1944. - 0VERMACHT.
- NIET AANGENOMEN DOOR DEN RECHTER OVER
DEN GROND OM REDEN DAT DE EISCHER ZIC'H
HEEFT SCHULDIG GEMAAKT AAN HET HEM TEN
LAS'£E GELEGD MISDRi.H'. VERWARRING
VAN DE ONTVANKELIJKHEID VAN RET VERZET
MET DE GEGRONDHEID ER VAN.
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beslissing; verwijst de zaak naar het militair gerechtshof anders samengesteld; laat
de kosten ten laste van den Staat.

(REYNDERS.)

3 Juni 1946. - 2e kamer. - Voo1·zitte·r,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Simon. Gelijlch!idende conclu.sie, H. Oolard, advocaat-generaal.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen den 16 April 1946 door het
Miliair Gerechtshof, zetelende te Luik;
Over het middel ambtshalve opgeworpen, schending van : 1° artikelen 1R72
.(wet van 9 Maart 1908, art. 1), 188, 202
(wet van 1 Mei 1849, art. 7) en 205 (wet
van 1 Mei 1849, art. 8) van het Wetboek
van strafvordering; 2° artikel 6 der wet
van 7 Juli 1871 :
Overwegencle dat, bij voimis bij verstek
gewezen den 6 Februari 1945, de krijgsraad
aanlegger ,veroordeeld had tot de doodstraf, doch geen verbeurdverklaring uitsprak;
Dat, op regelmatig verzet van den veroordeelde, de krijgsraad de betichting. bewezen verklaarde en den verzetter veroordeelde tot de doodstraf en verbeurd verklaarde alle zaken :welke gediend hebben
of bestemd waren om het misdrijf te plegen, evenals cle. schriften, plans, kaarten,
bescheiden, afschriften, opmetingen, photographieen, zichten, reproducties en alle
andere door het misdrijf verkregen zaken;
Dat de krijgsraad verzetter veroordeelde tot de kosten berekend op de som
van 623 frank en voor recht zegde dat deze
som invorderbaar zou zijn bij lijfsdwang,
waarvan de duur bepaald werd op een
maand;
Overwegende dat het vonnis, bij verstek gewezen jegens aanlegger, jegens het
openbaar ministerie op tegenspraak was
g'ewezen;
Dat clit laatste niet er van in hooger
.beroep was gekomen;
Overwegende dat het verzet van den
veroordeelde er. enkel toe strekte dezen
laatste geheel of gedeeltelijk van de tegen
hem uitgesprokeii veroordeelingen te ontlasten; dat noch op clit verzet, noch op
het hooger beroep tegen het vonnis op
verzet door het openbaar ministerie ing·esteld, de rechter over den grond den toestand· van aanl<egger, zooals hij bleek uit
het vonnis bij verstek waartegen het
openbaar ministerie geen rechtsmiddel
had· aangewend, mocht verzwaren;
Dat, niettemin, het militair gerechtslwf
het beroepen vonnis wat dit punt betreft
hervormende, de uniform en wapens van
aanlegger verbeurd heeft verklaard en alzoo den toeRtand van aanlegger op diens
verzet heeft verzwaard;
Overwegende dat, blijkens het bestreden
arrest, al de· ten laste van aanlegger .bewezen verklaarde feiten geplee!¥1 werden
v66r ::\ October 1945, datum waarop aanlegger meerderjarig is geworden;
Overwegende dat lijfsdwang niet mag
bevolen worden indien de veroordeelde
minderj arig was to en hij het misdrijf
heeft gepleegd;
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1° VERZET. -

STRAFZAKEN. ·- VoNNIS BIJ
VERSTEK. - GEEN HOOGER BEROEP DOOR RET
OPENBAAR MINISTER-IE. - ARREST UITSPRAAK
DOENDE OP RET HOOGER BEROEP DAT TEGEN
HET OP VERZET GEWEZEN VONNIS WERD INGESTELD ZOO DOOR HE'l' OPENBAAR MINISTER-IE ALS DOOR DEN EISCHER OP VERZE'f. VERZWARING VAN DE STRAFFEN UI'l'GESPROKEN
BIJ YERS'l'EK. - 0NWETTELIJKHEID.
2° LI.JFSDW ANG. - STRAFZAKEN. - VERDACH'l'E MINDERJARIG OP DEN DAG DER FElTEN.
- VEROORDEELING TOT LIJFSDWANG. - 0NWETTELIJK.
3° VOORZIENING IN VERDREKING. STRAFZAKEN. - MILITAIRE RECHTSMACH'l'.
- lV!EMORIE NEERGELEGD MEER DAN \'IJl'
VRIJE DAGEN NA DEN DATUU VAN DE VOORZIENING. - HET HOI•' SLAAT ER GEEN ACHT OP.
1 o W annee1·, tegen een bij ve·rstek gewezei1
'l.lonnis, geen hoogcr. be1·oep werd inge·
stelcl doo1· het openbaa1· ministe1·ie, ma,q
het militair gerechtshof,
ttitspmalc
doende ove1· de hoogere beroepen 'cUe te,qen het op verzet doo1· den k1'ijgsmad
ve1"leende vonnis werden in,qesteld zoo
door het openbaar ministe?"ie als dom·
den eische1· op verzet, de strafjen niet
ve1·zwa1·en welke doo1· het bij verstek
gewezen vonnis warden opgele_qa (1).
2° De lijfsclwa.n_q ma.g niet worQ,en tt-itgesprolcen tegen een ve1·oo1·cleelde wegens
misdrijven _qeplee_qd gedtwende zijn minde1·fa.ri,qheid (2).
i:l 0 H et hof slaat geen acht op de memorie
neergelega mee1· clan v·ijf v·1·ije da.gen tc
·rekenen va.n lle verlclarin_q tot ver1weking tegen een an·est va.n het milita.i·r
_qerechtshof (3). (Besluitwet van 19 October 1944, art. 5.)

(1) Zie verbr., 5 Februari 1940 (A>T. Ye>·bT.,
1940, blz. 15; Bull. en PASIC., 1940, I, 39),
10 Juni 1940 (Bull. en PAsrc., 1940, I, 164) en
2() Mei 1946, 8-up1·a, blz. 192 (Bull. en PASrc.,
1946, I, 201).
(2) Vaste

rechtspraak.

Zie o.

m.

verbr.,

27 Juli 1944 (Bull. en PASIC., 1944, 1, <!42).
(3) Zie verbr., 15 Januari en 23 Augustus
1945 (Bull. en PAsrc., 1945, I, 86 en 217).

ARREST.

.
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Dat derhalve het bestreden arrest de in
de twee opderdeelen van het middel bedoelde wetsbepalingen heeft geschonden;
Dat, voor het overig·e, de snbstantieele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
pleegvormen werden nageleefd en dat, behoudens de onwettelijk uitgesproken verbeurclverklaring en lijfsclwang, de veroorcleelingen overeenkomstig de wet zijn;
Om die redenen, zonder acht te slaan op
de memorie neergelegd den 24 April 1946
tot staving de:c voorziening ingesteld den
16 April1946 (art.-5 van de besluitwet van
19 October 1944), verbreekt het bestreden
arrest, doch voor zoover aileen het de uniform en de wapens van aanlegger verbeurd heeft verklaarcl, het vonnis gewezen op verzet heeft bevestigd in zoover
het de kosten waartoe aanlegger veroorcleelcl wercl invorclerbaar heeft verklaarcl
door midclel van lijfsclwang waarvan de
duur op een maancl wercl bepaalcl, en beslist heeft dat de kosten van beroep invorderbaar zullen zijn door micldel vnn denzelfden lijfsdwang; beveelt dat huiclig arrest zal worden overgeschreven op de registers van het Militair Gerechtshof te
Luik en dnt melding er van zal worden
gemaakt op den kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; verwerpt de voorziening voor 't overige; kosten ten laste
van den Staat; zegt dnt er geen grond is
tot verwijzing.
3 Jnni 1H46. - 2" kmner. - Voorzitte1·,
H. Wouters, raadsheer waarnemencl voorzitter. Ve1·slaggeve1·, H. Simon. Gelijldn'iclende co·Jwlugie, H. Colm·d, advocaat-genenwl.
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1° INKOMSTENBELASTINGEN. -

RE-

CLAMATIES.- AMBTENAAR TOT WIEN ZIJ :!>WETEN WORDEN GERICHT. DIRECTEUR VAN DE
BELASTINGEN VAN DE PROVINCIE OF VAN RET
GEWEST BINNEN WIENS GEBIED DE BELASTINGEN
WERDEN GEVESTIGD.

2° INKOMSTENBELASTINGEN. CLAMA1'IES. KEURIG ZIJN.

RE-

lVIOGE,N NIET VAAG EN ONNAUW-

1° De reclnmnf'ies in znken vwn inlcomstenbelnstingen zijn enlcd gelclig gericht
tot clen cl-i·recte~w vnn rle pmvincie of
van het gewest binnen 'Wiens gebiecl de
betwiste
belastingen wenlen ,qevestigd (1). (Wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, art. 61, § 3.)
2° Mnalct gee~ 1·egelmntige reclnmatie tegen een aanslaq in zalcen van inlcomstenbelastingen ~tit, een brief cl-ie vaag
(1) Zie verbr., 27 October 1941 (B•tll. en
1941, I, 396).

PASIC.,

en onna·nwkeurig is. (Wetten betreffende
cle inkomsteubelastingen, art. 61, § 3.)
(DE BROUWER, 'f. BEHEER VAN FINANCIEN. l
AHREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 Maart 1943 gewezen cloo).' l1et
Hof van beroep te Gent;
Over het eenig middel, schending Yan
artikelen 97 cler Grondwet; 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek; 53, 56, 61.
§ 1 (gewijzigcl door artikel 21 van het
koninklijk besluit nr 14 del. 3 ,Juli 19391
en 74 cler wetten op de inkomstenbelastingen, samengeschakeld door koninklijk besluit van 12 Septembe1' 1936 :
Overwegende clat het biljet met den betwisten aanslag afgelevercl werd op
3 Juli 1941;
Overwegende clat het beheer slechts als
eigenlljke en, bijgevolg, te laat ingeclieuclc
reclamatie beschouwt den brief op 1.£ Januari 1942 door den am,J.legger tot den clirecteur der belastingen gericht;
Overwegende dat, wanneer de wet llE'schikt clat de schuldenaars van clirecte
belastlngen een schriftelijke reclamatie
tegen het beloop van hun aanslag kunnen inclienen bij den clirecteur van de provincie of van het gewest binnen wiens
gebied de betwiste belastingen werclen gevestigd, ze wil zeggen dat, ingeval gezegclp
schulclenaars van dat recht gebruik rnaken, zij hun reclamatiebrief tot den clirecteur zelf richten en niet tot een om
't even welken ambtenaar van het bestuur :
Overwegende dat het bestreclen arrest
de brieven van den aanlegger del. 8 .Juli
en 23 Augustus 1941, tot den controlenr ·
cler belastingen te Blankenberge gericht,
clus terecht als geen reclamatie uitmnkencle, van de hand heeft gewezen;
Overwegencle clat die reden volstaat om
cle verwerping van gezegcle brieven te
rechtvaardigeu;
Overwegeude dat de aanlegger, - op
21 October 1941 door den controleur der
belm;tingen er van verwittigrl clat, in gpval hij een reclamatie wilde indienen, hij
zulks behoorde te. doen, v66r het verstrijken van een termijn van zes maancl van af ·
den datum waarop het aanslagbiljet wercl
afgelevercl, bij den heer Directeur cler belastingen te Brugge, - aan clezen hoogen
ambtenaar op 10 November 1941 een brief
!weft geschreven waarbij hij zegt clat hij
zijn reel am a tie niet heeft ingecliencl ten
gevolge van cle oorlogsomstandigheclen, de
moei!ijkheclen aantoont welke hij tegenkomt om zijn vernietigcle en verspreicle clocumentatie wecler samen te stellen en om
inlichtingeil in te winnen die traag binnen
komen. doch geen enkele bepaalcle reel amatie inclient tegen het cijfer clat cle controleur tot gronclslag genomen heeft voor
cle be~·ekening van de belasting van ambts-
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vragen voor zijn reclamatie, daaraan toevoegende dat hij zal lrachten de afrekening binnen vijf a zes weken voor te bren-

.

~n;

Overwegende dat het bestreden arrest,
!Wnder het aan de akten gehecht geloof te
schenden, heeft kunnen zeggen dat die
brief geen reclamatie uitmaakt omdat hij
vaag en onnauwkeurig, bijgevolg niet gemotiveerd is;
Waaruit volgt dat het middel niet kan
aangenomen worden ;
Om die redenen, verwerpt ·de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
3 Juni 1946. - 2" kamer. - Voonzitter
en ve1·slaggeve1·, H. Vitry, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Gelijlchtidende
conclnsie. H. Colard, advocaat-generaai.
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BEWI.JS. WEELDETAXE. GEEN BETWISTING OMTRENT HET BEDRAG VAN DE EISOHilARE
TAXES. BELASTINGPLIOHTIGE DIE BEWEERT
DAT HIJ DE TAXE HEEFT BETAALD. 0VER)fA0HT DIE HEM VERHINDER'l' DIE BETALING TE
BEWIJZEN DOOR MIDDEL VAN HET BIJZONDER
DOOR DE BELAS'l'INGWET VEREISCHTE BEWIJS·
~HDDEL. 0MSTANDIGHEID DIE HEM NIET
ONTSLAAT DE BETALING TE BEWI-JZEN DOOR ANDERE llEWI.JSMIDDI,LEN.

De belasUngplichtige die beweert het niet
betwist becl1·a,q van de weeldetaxe te
hebben betaalcl maar clie, door een geval van oven~acht, clie betaling niet
kan bewijzen floor het bijzonder do01·
cle belastingwet vereischte bewijsmiddel,
- te weten het overleggen van een tacf.ztu:rboelc. - is daarom niet ontslagen
van den -bewijslast van zijn bevrijding;
hi.j mag echte1· dat be1,oijs van brengen
floor (tlle bewijsm·iclclelen (1). (Burg.

vVetJ:!., art. 1315, al. 2; art. ?348, 4°.)
(llELGISCHE S'l'AAT, '1'. DE DOBBELEER·.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op_ 18 Maart 1942 op tegenspraak
door het Hof van beroep te Gent gewezen;
Over het eenig 'middel tot verbreking,
schencling : a) van artikelen 1315 en
1348, 4°, van het Burgerlijk Wetboek;
b) van onderstaancle artikelen v:in het
W etboek der· met het zegel gelijkgestelcle
taxes, ingevoerd bij koninklijk besluit van
(1) Zie verbr,, 7 Augustus 1941 (A_·,,r_ T'erb1·.,
1941, biz. 183: Bull. en PASIC., 1941, J, 319).

2 Maart 1927, ter uitvoering van artikel 36
van de wet van 8 Juni 1926 (woals het
werd gewijzigd bij artikel 1 van het koninklijk besluit·van 18 December 1929, genomen ter uitvoering van artikel 202 van
cUt wetboek) : artikel 48. artikel 84 (zooals het werd gewijzigd bij artikel 1 van
voornoemd koninklijk besluit van 18 December 1929, artikel 1 van het koninklijk
besluit van 21 December 1929 en artikel 1
van de wet van 2 .Tuli 1930) ; artikel 85
(zooals het werd gewijzigd bij artikel 1
van het koninklijk besluit van 18 December 1929, artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 December 1929 en artikel 1
der wet van 2 Juli 1930) ; artikel 95 (zooals
het werd gewijzigd bij artikel 1 van het
koninklijk besluit van 18 December 1929,
artikel 1 van het koninklijk besluit van
21 December 1929 en artikel 1 van de wet
van 2 Juli 193(}) ; artikel 206; c) van artikel179, tabel, .,1, rubriek XlV, letter A, 1°,
van de Algemeene Verordening op de met
het zegel gelij~gestelde taxes (samenschakeling der reglementaire bepalingen betreffencle voormelde taxes) , geriomen ter
uitvoering van artikel 84 van het Wetboek_
van deze taxes en bekrachtigd bij de wet
v:in 18 Juli 1927; daar waar het bestreden arrest, na te hebben vastgesteld dat
uit het proces-verbaal der overtredingen,
opgesteld krachtens artikelen 48 en 95 vau·
het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taxes, blijkt dat voor zekere verkoopen van mota's, de toekomstige verweerder in verbreking geen bewijs heeft
kunnen voorbrengen van de toepassing der
op die verkoopen verschuldigde · weeldetaxe, de vordering van het bestuur tot betaling. van die taxe en van de wettelijke
boeten niettemin afwijst, om reden dat het
proces-verbaal het bewijs niet oplevert
dat de taxe niet was toegepast geweest,
terwijl het enkel bestaan van bedoelde
verkoopen van mota's voldoende is om het
bestuur toe te laten de eischbare taxe lastens den belastingplichtige in te vorderen,
behoudens bewijs, door dezen laatste af
te leveren, clat hij de taxe betaald heeft,
het verlies door overmacht van het schriftelijk bewijs van deze bevrijding - namelijk het uitgangsfactuurboek voorzien met
het benedengedeelte der behoorlijk onbruikbaar gemaakte zegels - tot enkel gevolg kunnende hebben dat hij ontslagen is
dit scliriftelijk bewijs voor te brengen en
dat hij het gevergde bewijs door alle middelen van gemeen recht kan leveren, overeenkomstig artikel 1348, 4°, van het Burg·erlijk Wetboek, maar niet dat hij ontslagen is eenig bewijs zijner bevrijding te
-leveren, bewijs · dat hij te doen heeft, valgens artikel 1315, tweede alinea, van
zelfde wetboek, :
Overwegende dat uit het bestreden arrest volgt dat er geen betwisting bestond
betreffende het getal door den verweerder
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verkochte en aan de weelcletaxe onderworpen motorfietsen, waarop de eisch tot betaling van de weeldetaxe en de geldboete
clienaangaande steunt;
Dat dus de verweerder het bewijs moet
leveren dat die taxe betaald werd;
Overwegende dat, zoo het door het arrest aangenomen geval van overmacht (de
brand), den verweercler er van ontsloeg dit
bewijs te leveren door middel van zijn
factuurboek, het hem er vall niet ontsloeg
zijn' bevrijding te bewijzen door :mdere
rechtsmiddelen;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door zijn beschikking te steunen op de
eenige reden clat het op verzoek van. eischer opgesteld proces-verbaal niet bewijst dat de taxe niet betaald werd, het
bewijs van het gebrek aan bevrijcling van
hem die de taxe verschuldigd is, tegen de
wet in, ten laste van het beheer heeft
gelegd;
Dat het alclus de in het middel aangeduide bepalingen geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreclen arrest in zoover het dwangbevel zonder uitwerksel verklaard wordt betreffende het bedrag van de weeldetaxe en de
wegens denverkoop van 11 motorrijwielen
verschulcligde boeten en uitspraak heeft
gedaan over de kosten; beveelt dat onclerhavig 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 gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwijst de
zaak alclus omschreven naar het Hof van
beroep te Brussel; veroordee!t verweerder
tot de kosten.
6 Juni 1946. - 1e kamer. - Voorzitter,
H. Soenens, eerste voorzitter. - Ve1·slaugever, H. Bail. - Gelijlclttidende con<Jlu.sie, H. Hayoit de Termicourt, eerste aclvocaat-generaal. - Ple-ite·rs, HH .. Van
Leynse,ele en Resteau.
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WIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. BEDING A~'
GELEID UIT DE VERGELIJKING VAN DE VERJI-IELDINGEN VAN EEN AUTHENTIEKE AK'l'E MET DE
GEGEVENS VAN EEN PLAN. , - VONNIS DAT HE'l'
BES'l'AAN VAN DERGELIJK REDING ONTKEN'l' DOOR
VERKLARING VAN RET PLAN DOOR MIDDEL VAN
EEN LASTENKOHIER WAARVAN HET EEN BIJLAGE
UITMAAKT. GEEN SOHENDING VAN DE BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN.

Schendt de bewijslwacht van de alcten
niet het vonn·is dat, om het bestaan te
ontlcennen van een beding dat, volgens
den a.anlerwm·, rnoet worden afgeleid uit
cle ve1·gelijlcing van een attthentielce alcte

met de ueuevens van een plan, zich
steunt op de verlclarinu van.die ueuevens
in het licht van de becUngen van het
lastenlcohier waarvcm clit plan: een bij-.
lage uitmaalct.
(LAMBREOHTS,
T. DE MARNIX DE SAINTE ALDEGONDE.)
ARREST.

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
I'Oimis, op 22 December 1941 gewezen door
de Rechtbal\k van eersten aanleg te Mechelen;
Over het eenig midclel, schending van
artikelen 1134, .1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek en 97 der Grondwet,
doordat het bestreden vonnis verklaart
dat, bij gebrek aan een uitdrukkelijk becling, niet kan aangenomen worden dat het
erf van den aanlegger in verbreking twee
verschillende uitwegen zou hebben, dan
wanneer dergelijk uitdrukkelijk becling
voorkomt in het proces-verbaal van den
openbaren verkoop del. 19 Mei 1926, opgemaakt door notaris Dubost, ten bate van
den heer Onsia, en dan wanneer deze, luidens de akte van verkoop del. 2 Februari
1936, verleden v66r notaris Sclmermans,
zijn rechten aan den aanlegger in verbreking heeft overgedrageu, doordat het bestreden vonnis dus de bewijskracht van
gezeg.de :;tuthentieke akten geschonden
heeft :
Overwegende dat, in strijd met de in
het middel aangevoerde bewering, in het
proces-verbaal van den openbaren verkoop
del. 19 Mei 1926 hoegenaamd geen uitdrukkelijk beding voorkomt waarbij aan het
erf van den aanlegger twee verschillende
uitwegen worden gegeven ;
Dat de aanlegger, zooals uit de ontwikkeling van zijn middel blijkt, dergelijk
beding afleiclt nit de vergelijking van de
vermeldingen van de akte met de gegevens
van een door een landmeter opgemaakt
plan;
Doell overwegende clat het bestreden
vonnis vaststelt dat clit plan aan een lastenkohier gehecht was; clat het daarna,
aan de hand van de bedingen van het
lastenkohier, cle draagwijdte der gegevens
van het plan verklaart;.
- Overwegende clat het bestreden vonnis,
- door, in die voorwaarden hierop te
wijzen dat geen enkel uitdrukkelijk beding aan het etf van den aanlegger twee
verschillencle uitwegen toekencle, en door
de gegevens van het plan te verklaren in
het licht van de beclingen van het lastenkohier waarvan het plan een bijlage uitmaakte, - geen enkel van de in het middel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt den aanlegger tot cle
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van het Burgerlijk Wetboek voorziene
machtiging slechts het karakter heeft. van
6 Juni 1946. - 1° kamer. - Voorzitte1·;
een gerechtelijk mandaat, dat in het beH. Soenens, eerste voorzitter. - Verslag- lang van het gemeen huishouden wordt
geve1·, H. Bail. - Gelijklttidende conclu·
gegeven en, ten voordeele van den verzoesie, H. Hayoit de Termicourt, 'eerste adker, geen eigen schuldvordering kan doen
vocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Collette ontstaan; dat dit karakter 1zich er tegen
en Marcq.
verzet dat de machtiging ook zou verleend
worden, wanneer er in rechte tusschen
echtgenooten geen gemeen huishouden
meer bestaat, 't is te zeggen, wanneer
le KAMER. - 6 Juni 1946.
de verplichting om samen te wonen, ·voorzien bij artikel 213, wettelijk opgeheHUWELIJK. - J\1AOHTIGING viTIRLEEND DOOR ven is;
DEN VREDERECHTER AAN EEN VAN DE ECRTGEOverwegende dat de bestreden beslissing
NOOTEN OM DE !NKOMSTEN VAN DEN ANDEREN
vuststelt dat de aanlegger en de verweerEOHTGENOOT 'l'E INNEN. - MAOHTIGING KAN
NIET MEER WORDEN VERLEEND WANNEER ER IN ster van tafel en bed gescheiden zijn, bij
REOHTE GEEN GEMEEN HUISHOUDEN MEER BE- een arrest op 12 Februari 1941 ten voorSTAAT. - EOHTGENOOTEN GESOHEIDEN VAN TA- deele van de verweerster gewezen door'het
Hof van beroep te Brussel;
FEL EN BED. - ARTIKEL 214b, ALINEA 2,
Overwegende dat, krachtens clit arrest,
VAN HET BURGERLIJK :WETBOEK NIET TOEde verplichting voor de echtgenooten OfU
PASSELI;TK.
samen te wonen wettelijk opgeheven is, en
dat er, in rechte, tusschen hen geen huisHet lca1·akter erlcend door den wetgeve1·
houden meer bestaat;
ctan de doo1· den m·ede1·echter, lcrachtens
Waaruit volgt dat de bestreden beslisarUlcel 214b, alinea 2, van het Btwget·lijlc Wetboek, ve'l'leende machtiging, . sing, door nochtans aan de verweerster
het voordeel te verleenen der bij artive1·zet er zich tegen dat die machtiging
kel 214b, alinea 2, voorziene bijzondere
zmt worden vedeend ~vanneer e1· in
rechtspleging, deze wetsbepaling gesclwnrechte tusschen de echtgenooten geen
den heeft;
gemeen httishouden meer bestaat, zooOm clie redenen, verbreekt het bestreden
als in get,al van sche·iding van tafel en
vonnis; beveelt dat onderhavig arrest zal
bed (1).
overgeschreven worden op de registers der
(JACOBS, T. MATTHYSSENS.)
Rechtbank van eersten aanleg te Antwerpen en dat melding er van zal gemaakt
ARREST,
worden· op den kant van de vernietigde
beslissing ; veroordeelt verweerster tot de
HET HOF; - Gelet op het bestreden kosten; verwijst de zaak naar de Rechtvonnis, op 3 Februari 1942 op tegenspraak bank van eersten aanleg te Turnhout, zegewezen door de Rechtbank van eersten tel~nde in graad van hooger beroep.
aanleg te Antwerpen, zetelende in graad
van hooger beroep;
6 .Juni 1946. - 1" kamer. - Voorzitter,
Over het middel tot verbreking, scherr- H. Soenens, eerste voorzitter. - Ve1·slagding van artikel 214b van het Burgerlijk gever, H. Bail. - Gelijklttidende concluWetboek (Wet van 20 Juli 1932), doordat sie, H. Hayoit de 'l'ermicourt, eerste adde bestreden beslissing, bij toepassing dier vocaat-generaal. - Pleite1·_. H. Marcq.
bepaling, de verweerster gemachtigd heeft
om, bij uitsluiting van den aanlegger, een
deer van de opbrengsten van den arbeid
van dezen laatste in ontvangst te nemen,
dan wanneer de echtgenooten, krachtens
le KAMER. - 6 Juni 1946.
een arrest van het Hof van beroep te
Brussel van 12 Februari 1941, wettelijk
van tafel en bed en van goederen geschei- REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BunGERLIJKE ZAKEN. clen waren, en warineer, in die voorwaarPARTIJ DIE IN OONOLUSIES VRAAGT EEN FElT
clen, de aanlegger, ontslugen van de verTE BEWIJZEN DOOR GETUIGEN. - VONNIS DAT
plichting samen te wonen, niet kon gehouDIT AANBOD VAN BEWIJS VERWERPT ZONDER
rlen zijn in de behoeften van het « huisEENIGE REDEN TE DOEN KENNEN. - SOHENDlNG
houden JJ bij te dragen, huishouden dat
VAN ARTIKEL 97 VAN DE GRONDWET.
voortaan niet meer bestaut :
Overwegende dat, naar den wil van den

ltosten en tot een vergoeding van 150 fr.
jegens den verweerder.

(1) Verbr., 27 November 1941 (Arr. Verb1·.,
1941, blz. 239; Bull. en PASIC., 1941, I, 437, ende nota 1, biz. 438).

Schendt artilcel 97 van de G1·ondwet het
vonnis dat, zonder eenige 1·eden op te·
geven tot staving van die beslissin,q, een
doo1· den eische1· in conclttsies gedaa1~
aanbod van bewijs vm·we1·pt.

~
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(VAN CAUWENBERGHE,
T, GEMEENTE STEENHUIZE.)
ARREST.

'

HET HOF; - Gelet qp het bestreclen
vonnis, op 8 April 1943 gewezen door de
Rechtbank van eersten aanleg te -oudenaarde, zetelencle in hooger beroep ;
Over het eer;ste micldel, schending van
artikel 97 der Grondwet, artikelen 1101,
1102, 1134 en 1135, 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, artikelen 77 en
78 van het Wetboek van btirgerlijke
rechtspleging, claar het bestreclen vonnis
niet antwoorclt op het stelsel gepleit door
aanlegger, zooals het voorkomt in zijn besluiten, en ook niet antwoordt op het aanbod van bewijs door getuigen, geformuleerd in dezelfde besluiten, het afwijzende
zonder eenige reden op te geven van die
verwerping, :
Aangaancle den grond van niet-ontvankelijkheid, gesteuhd op het gebrek aan een
regehnatig uittreksel cler ingeroepen besluiten :
Overwegende dat het hof van verbreking
niet alleen de besluiten mag in aanmerking nemen waarvan een regelmatig uittreksel bij de voorziening wordt gevoegd,
maar dat het ook in de ]:Jestreclen beslissing zelf het bewijs kan vinclen van een
schending van artikel 97 der Grondwet;
Overwegencle, te clien opzichte, clat hE't
bestreclen vonnis verklaart een .aanbocl
van bewijs door getuigen, dat door aanlegger wercl geclaan, te verwerpen, clit
zoncler eenige reclen te geven om deze beslissing te staven;
Overwegencle dat clit v<~rzuim aan motiveering eene schending uitmaakt van artikel 97 der Grondwet;
Om clie redenen, verbreekt het bestreden
vonnis; beveelt clat onderhavig arrest zal
overgeschreven worden op cle registers
van de Rechtbank een eersten aanleg te
Oudenaarde, 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
Gent, zetelende in hooger beroep; veroordeelt de verweerster tot de kosten.
6 Juni 1946. - 1e kamer. - Voorzitter,
H. Soenens, eerste voorzitter. - Ve1·slagyeve1·, H. de Oocqueau des Mottes. G-elijkltticlencle conclttsie, H. Hayoit de
Termicourt, eerste advocaat-generaal. Pleiters, HH. De Wincle en Van Leynseele.
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BESLUIT VAN 12 MAART 1936
WORD'!' GEBRAOHT IN HE'l'

E~~NHEID

Het lconinlclijk beslttit van 12 jJfaa1·t 1936,
waarbij eenhe·icl worclt yebmcht ·in het
regime van cle pensioenen cle1· werltt..wen
, en weezen van het bttrym·lijlc stacttspe1'soneel en het rlaarmerle yelij lcgestelcl
personeel, heett yeen ove·rlev·inyspensioen toegekencl awn cle weclnwen clie
het, volyens cle voriye wetyeviny, n-iet
yenoten (1).
(IlELGISCHE STAAT, T. wwe PIEHARD.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 Juli 1944 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eenig micldel, schencling van
artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, van
artikel 1 van het koninklijk besluit nr 221
van 27 December 1935, houclende wijziging
van de wetgeving op de burgerlijke pensioenen en op de wecluwe- en weezenpensioenen, van de inleiding en van artikel 1
van het koninklijk besluit nr 254 van
12 Maart 1936 waarbij eenheid wordt gebracht in het regime van de pensioenen
van weduwen en weezen van het burgerlijk staatspersoneel en het daarmede gelijkgesteld personeel, cloordat het bestreden arrest heeft aangenomen dat de verweerster, vanaf 1 Januari 1936, een weduwepensioen zou genieten overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit nr 254 del. 12 Maart 1936, dan wanneer zij, onder het regime -van toepassing
op het oogenblik waarop haar echtgenoot
is overleden, de voorwaarden niet vervulde vereischt om een pensioen te genieten en dat gezegd koninklijk besluit, wat
het verleden betreft, geen nieuwe rechten
op pensioen medebrengt, doch enkel tot
gevolg heeft gehad het regime van cle · bestaancle pensioenen te wijzigen en te verbeteren, en dat het, met cle vroegere voorwaarden van clrie jaar lmwelijk te vervangen door een korteren termijn van een
jaar, slechts beschikt ten voorcleele van de
belanghebbenclen voor wie de rechten na
1 J anuari 1936 zouden ontstaan :
Overwegende dat de inleiding van het
koninklijk besluit nr 254 dd. 12 l\1aart
1936 verklaart clat, met ingang van 1 Januari 1936, de bepalingen welke het voorziet toegepast worden op de in artikel 1
van het besluit van 27 December 1935 be-

13 Juni 1946.

BURGERLIJKE PENSIOENEN. NINKLIJK
W AARBIJ

REGIME VAN DE PENSIOENEN DEB WEDUWEi'i EN
WEEZEN VAN HE'l' BURGERLIJK S'l'AATSPERNIET VAN TOEPASSING OP DE WESONEEL. DUWEN DIE, VOLGENS DE VORIGE WE'l'GE\'ING,
NIE'l' GENO'l'EN VAN EEN OVERLEVINGSPENSIOEi'i.

(1) Zie de conclusie van den Heer aclvocaatgeneraal Roger Janssens de Bisthoven v66r het
onderhavig arrest in Bull. en PAsrc., 1946, I,
238.
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doelde « pensioenen ll van wecluwen en
weezen;
Overwegencle clat clit artikel namelijk
vermelclt dat de Staat te zijnen laste
neemt : « de pensioenen ll, verzekerd bij
de statuten cler in uitvoering van de wet
van 21 Juli 1844 opgerichte weduwen- en
weezenkassen, en clat - onder voorbehoud
van zekere in zijn artikel ·2 voorziene afwijkingen betreffende cle vaststelling van
het pensioen - de betrekkingen tusschen
Staat en belanghebbenden door de thans
vigeerende wetten, reglementen en statuten beheerscht blijven;
Overwegende dat, uit de vergelijking
van deze twee bepalingen, welke alleen
naar reeds bestaande pensioenen verwijzen, blijkt clat het besluit nr 254 geen
overlevingspensioen heeft willen toekennen aan de weduwen die het, volgens de
vorige wetgeving, niet genoten; cloch dat
het besluit, met ingang van 1 Januari
1936, een regime invoert dat milder is voor
de op clien laatsten. datum reeds verkregen pensioenen en voor cliegene die later
zouden worden· toegekend;
Overwegende dat clie interpretatie bevestigd worclt door artikel 25 van het besluit nr 254, waarbij de herziening wordt
voorgeschreven van cle op 1 Januari 1936
« loopende '' pensioenen; dat ze in haar
beperkenden zin des te meer 1 gerechtvaarcligd is daar uit het verslag aan clen
Koning, gezegd besluit voorafgaande,
blijkt dat dit laatste geen definitieve hervorming cloch de fragmentaire en dringende verwezenlijking van een etape in
het werk van de algemeene hervorming
van clat regime uitmaakt;
Overwegende clat nit die overwegingen
blijkt clat het bestreclen arrest, door nit
te spreken zooals het deed, de in het middel aangecluicle bepalingen geschonclen
heeft;
Om die reclenen, verbreekt het bestreclen 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 kant van de vernietigde beslissing ;
veroordeelt de verweerster tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Luik.
13 Juni 1946. -1" kamer. - Voorzitter,
H. Soenens, eerste voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Lambinet. GeUjlcluiclende
concvnsie, H. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal. Plef.ter8. HH. Van
Leynseele en Resteau.
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VERJ.A.RING (IN BURGERLIJKE Z.A.KEN). - DIYIDENDEN, INTERESTEN, SOMMEN

EN VOORDEELEI'i WEGENS AANDEELEN, DEELBEWETWI,JZEN EN OBLIGATIEN AAN TOONDER. TEN VAN 24 JULI 1921 EN 10 APRIL 1923. RECHT VOOR DE VENNOOTSCHAPPEN DE VERJARING IN TE ROEPEN. VOORDEEL VAl'/ DE
VER,JARING VERKREGEN DOOR DE SCHATKIST.

A1·tiket 45 van de wet vwn 24 Juli 1921
bet1·efjende cle ongew'ilcle buitenbezitstell'ing van cle titels aan tooncler, gewijZ'igcl door artUcel 8, § 1, van de wet
van 10 Ap1''il 1928, ontneemt niet aan cle
vennootschappen het 1·echt de bevrijclende ·ve1·ja1·ing in te Toepen van diviclenden, inte·resten, sommen en voordeelen wegens hm! awndeelen, cleell)ew·ijzen
en obligatiiin aan toonder,· doch dit a1·tilcel lcent er het voordeel vwn toe aan cle
8chatlci.st (1).
(N.

V.

«COMPAGNIE DES TRAMWAYS D'ORAN ll,
T. DE BECKER.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
vonnissen door den Vreclerechter van het
tweecle kanton . te Brussel gewezen, het
eerste bij verstek op 31 Mei 1944, het
tweede op tegenspraak, het verzet afwijzende, op 2 Augustus 1944;
Over het eenig middel tot verbreking.
schending .van artikelen 2219, 2229, 2277,
712 van het Burgerlijk Wetboek; 45 en 46
van de wet del. 24 Juli 1921, op de ongewilde buitenbezitstelling van titels aan
toonder, gewijzigcl bij de wet del. 10 April
1923, cloordat de bestreden vonnissen alhoewel ze erkennen dat de. coupons, 'waarvan de betaling gevorderd wordt, hun vervaldag hebben gehacl in 1915, 1925 tot
1928 en zoncler rekening te houden met de
vijfjarige verjaring voorzien bij artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek en
door den aanlegger in verbreking ingeroepen, clezen veroordeelcl hebben tot betaling
van het bedrag van gezegcle coupons, de
verzuiminteresten en de kosten van een
aanmaning om te betalen dd. 5 Augustus
1943, om de reden clat men de vennootscl!appen niet zou kunnen toelaten de verjaring in te roepen zoncler den regel te
schenclen welke voorzien is bij artikel 45
van de wetten clcl. 24 Juli 1921 en 10 April,
1923, en waarbij het aan cle vennootschappen verboclen is zich, wegens hun aandee(1) Sic : MARCHAND, Belg. iud., 1.939, 252;
DE PAGE, Tmite element. de d1·oit civil belge,
d. VII, nr 1327, blz. 1178. Oontm : KLUYSKENS
en DE VrsscHER, Rev. p1·at. des societes, 1923,
nr 2515; TART, ibirl., 1923, nr 2524; DAUMON'£,
ibid., 1926, nr 2693; BouCQUEY, ibid., 1935,
nr 3465; Les Novelles, v" n,·oit commeTcial,
cl. III, « Les societes commerciales "· nr• 1523
en 5173.
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len en obligatien, de diviclenclen en intres- principes van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de verjaring,
ten toe te eigenen :
Overwegencle clat artikel 45 van de wet had gewijzigcl en de onverjaarbaarheid
van de coupons van de titels aan tooncler
del. 24 Juli 1921, gewijzigcl door artikel 3,
had aangenome)l, hij in werkelijkheicl het
§ 1, van de wet cld. 10 April 1923, aan de
vennootschappen niet uitcll'ukkelijk het beoogcl fiscaal voorcleel ernstig in gevaar
zou gebracht hebben;
recht ontzegt de verjaring in te roepen;
Overwegende clat het verslag van de
clat de voorbereidende werken evenmin
den wil van den wetgever cloen kennen commissie ·vaststelt dat « de maatschapom, wat de vorclering betreft tot betaling pijen vrij blijven af te zien van de verjavan de coupons van aancleelen of van obli- ring tegenover aancleel- of obligatiehougatien aan toonder, de vijfjarige verja- ders aan toonder, cloch clat zij de verjarlng
ring, zooals · ze is ingericht door arti- niet kunnen aanwenden ten voorcleele van
kel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, in hun andere aa.ndeelhouders ll ;
Overwegencle clat die verzaking slechts
te trekken ;
'
Overwegencle clat het hierboven vermelcl kan verstaan worden indien de vemiootartikel 45 bepaalt dat de burgerlijke en schap het recht behonclt de bevrijdende
hanclelsvennootschappen, waarvan de zetel verjaring in te roepen, zelfs wanneer het
voordeel er van door de Schatkist verkreof de hoofdinrichting in Belgie is gevesgen wonlt;
tigd, de cliviclenden, intresten, sommen en
Overwegende dat de door de wet aan de
welke voorcleelen ook wegens hun aandeelen, deelbewijzen en obligatH!n aan toon- vennootschappen opgelegde . verplichtinder, waarvan de betaling of de afievering gen : in hun boekhouding, onder een bijhun niet gevraagd wercl, noch aan zich zondere rubriek, de sommen en waarden
zelf mogen toekennen, noch aan anderen te vermelden waarvan de betaling niet gedan aan de houders der titels mogen uit- eischt lwerd, en die sommen op de Deposito- e:p. Consignatiekas te storten binnen
ke~ren; dat het verslag van de Commissie
van de Kamer, opgesteld door den heer zes maanclen na de sluiting der vereffeDavid, den wil van den wetgever clienaan- ning, geen ander cloel hebben dan den
Staat de inbezitneming te verzekeren van
gaancle nacler bepalende, vermelclt « clat
artikel 45 aan de burgerlijke en hanclels- het bedrag van de verjaarde dividenden
vennootschappen verbieclt te hunnen voor- en intresten ;
Overwegellde dat artikel 46 der wet,
deele de verj aring in te roepen betreffencle
hun titels aan toonder inzake de dividen- door de overhancligirig van de geconsiden en intresten en de sommen en welke gneercle sommen aan den buiten bezit gevoordeelen ook wegens deze titels, wan- stelden houder of aan den bezitter van
neer de betaling of de atlevering hun niet den oorspronkelijken titel, te doen afhangen van de toestemming van den minister
wordt gevraagd ll ;
·
Overwegende clat, zooals de heer Theu- van financien of van de overlegging van
nis in de algemeene bespreking in den een eindvonnis, hetwelk tegen dezen laatSenaat uitlegcle, de wet van 24 Juli 1921 ste is gewezen, aanneemt dat de verplichtot cloel heeft, niet alleen het lot te rege- ting die sommen te overhandigen slechts
len van de titels welke ten gevolge van bestaat voor zooveel het recht van den
oorlogsfeiten verclwenen zijn en waarvan schuldeischer door verjaring niet vervalde gewettigde eigenaars buiten bezit ge- len is;
Overwegende clat er tusschen artisteld werclen, cloch ook aan de Schatkist '
kel 2277 van het Burgerlijk Wetboek en
nieuwe bronnen te verschaffen;
Overwegende dat, te clien einde, de wet artikel 45 van de wet del. 24 Juli 1921, gea an de vennootsc11am1en het voordeel heeft wijzigcl door artikel 3, § 1, van de wet
ontnomen dat voortvloeit nit het niet op- del. 10 April 1923, geen onvereenigbaarheid
vorderen, in geval van verjaring, der ver- bestaat;
vallen en verjaarde diviclenden en intresOverwegende dat nit die overwegingen
ten van titels aan toonders, dat voorcleel blijkt dat de bestreden vonnissen de in
voortaan door den Staat verkregen zijnde ; het middel aangeduide wetsbepalingen geOverwegende, inderdaad, dat, zoo het de schonden hebben door aan de eischende
vennootsC'happen toegelaten is over de vennootschap het recht te weigeren de
sommen voortkomende van de niet opge- verjaring in te roepen van de vorderingvorderde coupons te beschikken of ze op tot betaling van de clividenden en intresde Deposito- en Consignatiekas in bewa- ten betreffende haar aandeelen en obligaring te geven, de wet die inbewaringge- tien aan toonder ;
ving verplichtencl maakt binnen zes maan,
Dat het middel dus gegrond is ;
den na de sluiting der vereffening ; dat,
Om die redenen, verbreekt de bestreden
aldi.1s, de Staat, dertig jaar na de inbe- voimissen; beveelt dat onderhavig arrest
waringgeving, krachtens de bepalingen die zal ov'ergeschreven worden op de registers
de Depo:>ito- en Consignatiekas beheer- van het Vredegerecht van het tweede kanschen, eigenaar worclt van die sommen; ton te Brussel, en dat melding er van zal
Overwegencle dat, indien de wetgever de gemaakt worden op den kant van de ver-

-

223-

nietigde beslissingen ; veroordeelt verweerder tot de kosten ; verwijst de zaak
naar den Vrederechter van het eerste
kanton te Brussel.
13 Juni 1946. - 1° kamer. - Voorzitte1·,
H. Soenens, eerste voorzitter. --'--- Ve1·slaggeve1', H. Fettweis. - Gelijlclu.idende conclusie, H. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal. - PleUeT, H. Hesteau.
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INKONISTENBELASTINGEN. - FEITELIJKE VEREENIGING. - BELASTING GEVESTIGD
OP NAAM VAN EEN VEREENIGING DIE GEEN
RECHTS!'ERSOONLIJKHEID BEZIT. - NIETIGHEID.
Is n·ietig de aanslag in de bedrijfsbelast-ing die gevest-igd is op na(tm van een
vm·eeniging wellce geen rechtspersoonlijlcheid bezit (1). (Wetten betreffen:de

de inkomstenbelastingen, samengeschakeld den 12 September 1936, art. 31, § 2.)
(CONSORTEN TCHERKEZIAN, T. BEHEER
VAN FINANCIEN.)
ARREST.
HE'l' HOF; -

Gelet op het bestreden
arrest, op 3 Juni 1942 gewezen door de
ne kamer van het Hof van beroep te
Brussel;
.
Over het tweede middel tot verbreking,
schending van artikel 97 cler Belgische
Grondwet; van artikelen 27, § 3, 31, § 2,
en 35, § 2, cler wetten betreft'enclp clP inkomstenbelastingen, samengeschakeld door
koninklijk besluit dd. 12 September 1936,
en, voor zooveel als noodig, van dezelfde
wetten, samengeschakeld door besluit del.
3 Juni 1941; van artikelen 38 en 40 van het
' koninklijk besluit dd. 22 September 1937,
genomen ter uitvoering van artikel 60 van
ge'zegde samengeschakelcle wetten; van
artikel 2 van de wetten op de handelsvennootschappen, samengeordend door koninklijk besluit dd. 30 November 1935; van
artikelen 2 en 6 van de wet dd. 17 Juni
1938, tot wederinvoering ·van de nationale
crisisbelasting; van artikelen 1317, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek :
Overwegende dat, eenerzijds, het bestreden arrest vaststelt dat de verweerders in verbreking, leclen van eenzelfde familie en samenwonende, handel drijven in
gemeenschap, zonder dat zij zich in de
banclen bevinclen van een vennootschap
die rechtspersoonlijkheicl bezit; dat, an(1) Zie verbr., 20 Januari 1941 (Arr. ve,·br.,
1941, blz. 9; Bull. en PASIC., 1941, I, 13).

clerzijds, uit het op 3 April- 1940 afgeleverd aanslagbiljet blijkt clat de betwiste
belastingen gevestigd werden op naam van
« Tcherkezian Gebroeders », en clus blijkbaar op naam van een beweerd zeclelijk
wezen;
Overwegende dat een eenvoudige vereeniging, bij gebrek aan door de wet toegestane rechtspersoonlijkheid, geen belastingschuldige kan zijn; dat, overigens, artikel 31, § 2, der wetten betreffende de inkomstenbelastingen bepaalt dat, wanneer
het een gemeenschappelijk bedrijf geldt,
dan· de bedrijfsbelasting verschuldigcl is
door het familiehoofd of door den bestuurcler der maatschappij, vereeniging of
gemeenschap;
Overwegende dat de wetsbepalingen betreffende de vestiging en de inning van de
belasting van openbare orde zijn en dat
!Jet niet naleven er van de nietigheicl van
den aanslag medebrengt;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden
arrest; beveelt clat onderhavig arrest zal
ovPrgeschreven 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 beslissing ;
veroorcleelt den Staat, Beheer van financien, tot de kosten; verwijst de zaak naar
h_et Hof van beroep te Gent.
17 Juni 1946. ~ 2• kamer. - Voo1·zitter,
H. Fauquel, voorzitter. - Verslaggever,
H. Smetrijns. ·_ Gelijlcluidende conclusie,
H. Janssens de Disthoven, advocaat-genPraal.
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1° VOOHZIENING IN VEHBHEKING.STRAFZAKEN. - BESLISSINGEN WAARTEGEN
VOORZIENING :ii.IOGELIJK IS. ~ BESLISSING DIE
VERKLAART DAT DE PUBLIEKE VORDERING VER·vALLEN IS DOOR AMNESTIE. - VOORZIENING
DOOR DEN BEKLAAGDE. - NIET ONTVANKELIJK.
2o VOOHZIENING IN VEHBHEKING. STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING.
DESKUNDIGENONDERZOEiK. VOORZIENING VOOR DE EINDBESLISSING. - 0NONTVANKELIJK.
3° MIDDELEN TOT VEHBHEKING. STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING.
- lVIIDDEL DAT ENKEL GRIEVEN AANVOERT TEGEN EEN REDEN VAN DE BESTREDEN ·BESLISSING.
- BESLISSING GERECHTVAARDIGD DOOR EEN
ANDERE REDEN. - GEBREK AAN BELANG.
4° NIIDDELEN TOT VEHBHEKING. STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING.
- lVIIDDEL GESTEUND OP EEN GEBREK AAN ANTWOORD OP DE CONCLUSIES. - CONCLUSIES
BEANTWOORD. - lVIIDDEL MIST IN FEITE.
1° Is niet ontvanlcelijlc de vo.orziening
door den belclaagde tegen een beslissing

---~-----

-224rlie cle pnblieke vonle1·ing veTvallen verlclaart door amnestie (1).
2° Is niet ontvanlceUjk rle voorzien·ing
ingestelrl, v66r de einclbeslissing, tegen
het an·est rlctt, witsprcwk cloenrle op rle
b~W[Jerlij lee vo1·dering, e·r z·ich bij bepaalt een deslmnrligenondenzoelc te bevelen (2). (Wetb. strafvord., art. 416.)
3° Is van belang ontbloot, en rlerhalve n·iet
ontvanlcelijlc, het rr~,irlrlel dat enlcel g1··ie-·
ven aanvoe1·t tegen een rerlen ·van de bestreclen beslissing wanneer rleze wettelijlc is ge1·echtvad1·cl·igcl cloo·r een anclere
beweegrerlen (3).
4° Mist in teite het rn;irldel rlat het an·est
verw·ijt rle concl·usies niet te hebben
beantwoonl, wanneer cleze in het arrest
op gepaste w·ijZ(! wenlen beantwoonl (4).
{VAN OPSTAL EN N. V. (( BELFORT ll,
T. BOSCH EN .CONSORTEN.)
ARREST.

HE'.r HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 20 November 1945 gewezen door
de Correctioneele Rechtbank te Luik, zetelende in graad van hooger beroep;
Overwegende dat de aanlegger optreedt
als betichte tegen het openbaar ministerie
en tegen de burgerlijke partijen, Nationale :M:aatschappij der buurtspoorwegen,
Boulanger en Hendrickx ;
Overwegende dat de aanlegster handelt
als burgerlijke partij tegen Bosch en de
Nationale Maatschappij der buurtspoorwegen, en tevens als burgerlijk verantwoordelijke partij · voor Van Opstal tegen
het openbaar ministerie, tegen de Nationale Maatschappij der buurtspoorwegen,
tegen Henclrickx en tegen Boulanger ;
A. Voor zoover de voorzieningen gericht
zijn tegen de op de publieke vordering gewezen beslissing :
Overwegende dat die verhalen niet ontvankelijk zijn daar het bestreden vonnis
vaststelt dat de aanlegger van de door de
besluitV\Iet del. 20 September 1945 toegestane amnestie genoot ;
B. Voor zoover de voorzieningen gericht
zijn tegen de op de burgerlijke vorderingen gewezen beslissingen :
I. Overwegende clat ze niet ontvankelijk
(1) Zie hooger, blz. 140, verbr., 8 April 1946
en PASIC., 1946, I, 140').
(2) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr.,
16 October 1944 (An·. T'm·b,·., 1945, blz. 11;
Bull. en PAsrc., 1945, I, 11).
(3) Vaste rechtspraak. Zie o. m.· verbr.,
18 Juni 1945 (A,., .. T'e1·M., 1945, blz. 172; Bull.
en PASIC., 1945, I, 186).
(4) Vaste rechtspraak. Zie o. m. hooger,
biz. 129, verbr., 1 April 1946 (Bull. en PASIC.,
1946, I, 127).
(Bull.

'zijn voor zoover ze gericht zijn tegen de
burgerlijke partijen Hendrickx en Boulanger, claar het bestreclen vonnis betreffende die verweerclers een cleskl1ndigenonderzoek beveelt en clus geen einclbeslissing is in den zin van artikel 416 van het
vVetboek van strafvorclering;
II. Voor zoover ze gericht zijn tegen de
Nationale Maatschappij cler buurtspoorwegen:
.
Over het eerste miclclel tot verbreking,
schemling van artikel 21 van het koninklijk besluit del. 24 Mei 1913 houclencle politiereglement tot regeli:rig van de exploitatie cler buurtspoorwegen door de regeering
verguncl of te vergunnen, van artikel 12,
alinea 4; van het besluit del. 27 Januari
1931 betreffende de exploitatie van de door
de regeering ·verguncle of te vergunnen
tramwegen, van artikel26 van het koninklijk besluit del. 1 Februari 1934, houclencle
Algemeen Reglement op de politie van het
vervoer en het verkeer, gewijzigd bij artikel 5 van het koninklijk besluit del. 17 Januari 1936, van het koninklijk besluit del.
22 November 1932 waarbij artikel 10, alinea 4, gewijzigd wordt van het koninklijk besluit del. 24 Mei 1913 houdende politiereglement tot regeling van de exploitatie cler buurtspoorwegen door de regeering
verguncl of te vergunnen, van artikelen 1,'
2 en 7 van het besluit van de secretarissen-generaal del. 8 Juli 1941 tot wijziging
van het Algemeen Reglement op de verkeerspolitie, van de besluitwet del. 5 Mei
1944 betreffencle cle besluiten genomen en
andere bestuursdaclen verricht, tijclens de
vijanclelijke bezetting, door de secretarissen-generaal en door hen die dezer bevoegclheclen hebben uitgeoefencl, en van
artikel 97 der Grondwet :
Overwegencle clat de aanlegger in hoofclorcle staancle hielcl clat hij, van rechts
komencle, clen verkeersvoorrang had en
clat cle geheele verantwoorclelijkheicl voor
het ongeval op den wattman Bosch woog;
Overwegencle clat het bestreclen vonnis
geantwoorcl heeft clat cle verkeersvoorrang aan laatstgenoemcle behoorcle om de
dnbbele reclen : 1° clat hij een voertuig op
rails bestuurcle en clat, luiclens artikel 5,
2°, van het koninklijk besluit del. 17 Januari 1936 (art. 25 van het koninklijk besluit del. 1 Februari 1934), de weggebruikers moeten uitwijken en clesnoocls stilstaan om, zooclra die voertuigen nacleren,
ze door te laten, en 2° clat cle door den
aanlegger gevolgcle weg voorzien was van
een reglementair teeken (omgekeerclen gelijkzijcligen clriehoek) waarcloor die weg
secunclaire weg wercl in vergelijking met
cle door de tram gevolgcle straat;
Overwegencle cla t het miclclel slechts de
eerste van die reclenen bestrijclt;
Overwegencle clat, in de onclerstelling
clat clit bezwaar gegroncl was, cle tweede
reclen clan nog· volstaat om 1 het beschik-
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kend gecleelte te rechtvaarcligen van het
vonnis dat beslist clat de aanlegger den
verkeersvoorrang niet kon genieten;
Overwegencle clat de aanlegger in bijkomende orde staande hield dat, zoo de
verkeersvoorrang aan het voertuig op
rails behoorcle, de wattman niettemin verplicht was voorzichtigheiclshalve de door
de omstancligheden geboden maatregelen
te treffen en clat hij, omclat hij aan clie
verpiichting te kort is gekomen, het grootste cleel cler verantwoorclelijkheicl moest
clragen;
Overwegencle clat het vonnis a quo, door
den eersten verweerder vrij te spreken
van de betichting verzuimcl te hebben. te
vertragen en zelfs te stoppen ten aanzien
van stremming op den weg, en het qestreclen. vonnis, door te zeggen clat de eerste
rechter, hanclelencle over de beklaagden
ten laste gelegcle betichtingen, de verantwoordelijkheclen van de partijen in de
zaak wijs heeft beoorcleeld, impliciet doch
cluiclelijk hebben beslist clat de wattman
het verwijt niet kon oploopen hij zich
niet geinteresseercl te. hebben voor een
stremming op den spoorweg ;
Waaruit volgt clat het miclclel niet kan
aangenomen worden;
Over het tweecle miclclel, schencling van
artikel 10, alinea 4, van het koninklijl;:
besluit del. 24 :Mei 1913, houclencle politiereglement tot regeling van de exploitatie
tler buurtspoorwegen door de regeering verguncl. of te vergunnen, gewijzigcl bij artikel 1 van het koninklijk besluit del. 22 November 1932; van artikel 21, alinea 4, van
gezegcl besluit del. 24 Mei 1913, van artikel 26 van het koninklijk besluit del. 1 Februari 1934, houclencle Algemeen Reglement
op de politie van het vervoer en het verkeer, gewijzigcl bij artikel 5 van het koninklijk besluit del. 17 Januari 1936, van
artikel 7 van het besluit van de secretarissen-generaal del. 8 Juli 1941 tot wijziging
van het Algemeen Reglement op cle verkeerspolitie, van artikeleh 418 tot 420 van
het Strafwetboek; en van artikel 97 cler
Gronclwet :
Overwegencle clat dit midclel door aanlegster wordt ingeroepen in haar hoeclanigheid van burgerlijke partij tegen Bosch
en de Nationale :Maatschappij der buurtspoorwegen ;
Overweg'encle clat het in feite niet opgaat;
Dat, zooals claareven wercl gezegd, de
rechter over den groncl beslist heeft clat
de wattman Bosch niet te kort is gekomen
aan zijn verplichting : zijn snelheid te regelen overeenkomstig de wettelijke voorschriften;
En overwegencle, voor 't overige, dat de
substantieele of op straf van niet~heid
voorgeschreven rechtsvormen werclen nageleefcl en clat de beslissing wettelijk is;
VERilR., 1946. 8

'·

Om die reclenen, verwerpt de voorzieningen; veroorcleelt de aanleggers tot de
kosten en de aanlegster tot de vergoecling
van 150 frank jegens de verweerders.
17 Juni 1946. - 2" kamer. - Voo1·zitter,
H. Fauquel, voorzitter. - Ve1·sZaggever,
H. Vitry. Gelijkluidende concl~tsie,
H. Jansf';ens de ~isthoven, aclvocaat-gene-

raal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. STRAFZAKEN. BURGEl!LIJKE VORDEHING. 00NOLUSIES VAN DJ::
BURGERLI,JKE PARTIJ WAARIN WORDT Sl'AANDE
GEHOUDEN DAT TEGEN DE BESLISSING VAN DEN
EERSTEN REOHTER, VOOR ZOOVER DEZE HAAR
SOHADEVERGOEDING HEEFT TOEGEKEND, GEEN
HOOGER BEROEP WERD INGEDIEND DOOR DEN
VERDAOHTE. ARREST DAT DIE BESLISSING
WIJZIG'f EN DE IlURGERLIJKE PARTIJ VA.:-1
HAAR EISOH AFWIJST ZONDER RET MIDDEL TE
BEANTW:OORDEN. GEBREK AAN REDENEN.

1·Vanneer, v66r het hot van beroep, de bU1'·
gm·Zij lee pa'l·t-ij concl1tsies he eft neergeZegd waar-in wonlt staftnde gehomlen clat
het hooger bemep van den ve1·dachte beperkt is tot flit deel van het vonnis
waarbij uitspmak woi·dt gedaan op de
p1tbUelce vorde1··lng en dat, bijgevolg,
het best1·eden ·uonn;is dei/initief is geworden, voor zoover het den venlachte
heett vemm·deeld tot schade]oosstelUng,
is het an·est niet wettelijk gemot-lveenl
dat, zondeT dit rniddel te beantwoo1·den,
het vonnis over fle b·urge'l·lijlce 'Uorde1'ing
wijzigt en flie vorde1•ing afwijst.
(BEHEER VAN FINANOIEN, T. DE OROY.)
\ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 5 April 1946 gewezen door het
Militair Gerechtsllof, zetelende te Brussel,
voor zoover het uitspraak heeft geclaan
over de burgerlijke vorclering;
Over het eerste miclclel, schencling van
artikel 97 der Gronclwet, voor zooveel als
noodig van artikelen 1101, 1102, 1134, 1349,
1350, 1351 van het Burgerlijk Wetboek;
1 en 2 van de besluitwet del. 27 Januari
1916 waarbij de rechtspleging van hooger
beroep worclt geregeld tegen cle door de
krijgsraclen te velcle gewezen vonnissen,
gewijzigcl door de wet van 6 December 1938::
Overwegencle clat aanlegger, in v66r het
militair gerechtshof regelmatig neergelegcle conclusies, staancle hielcl clftt het
door den beklaagde, verweercler in verbreking, ingestelcle hooger beroep bepel'kt
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was tot het, deel van het Yonnis waarbij
uitspraak werd gedaan over de publieke
vordering, en dat, bijgevolg, voor zooveel
het den beklaagde veroorcleelde tot een
som van 250.000 frank schadevergoeding,
het bestreden vonnis definitief was geworclen;
Overwegencle dat cle rechter met, niettemin, het vonnis te wijzigen, .en de burgerlijke partij van haar eisch af te wi~zen
om de eenige reden clat << de Belgische
Staat niet bewijst dat de gedragingen van
den beklaagde hem eenig nadeel zouclen
berokkend hebben ll, het door aanlegger
aang~voercl micldel niet beantwoord heeft
en zijn beslissing niet wettelijk gemotiyeerd heeft ;
Om cUe redenen, en zonder acht te slaan
op het tweede middel, verbreekt llet bestreden arrest, doch in zoover slechts het
uitspraak heeft gedaan over' de burgerlijke vordering; ~egt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers '1an het Militair Gerechtshof zetelende te Brussel en dat melding er van zal
gemaakt worden op den kant der gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwijst de
zaak alclus omschreven naar het militair
gerechtshof anders samengesteld; kosten
ten. laste Yan aanlegger.
17 Juni 1946. - 2e kamer. - Voorz.itte1· ..
ii. Fauquel; voorzitter. - Ve1·slaggever,
H. Wouters. - Geliflcluidencle coneh~sie,
H. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

17 Juni 19:!6.

HOOGER DEROEP. - STRAFZAKEN.
EENPARIGHEID VAN S'l'EMMEN. - VONNIS ·VAN
DE CORRECTIONEELE RECHTBANK DAT, OP
GROND VAN DE EENHEID YAN OPZET, 'i<JEN ENKELE
STRAF UITSPREEKT WEGENS VERSCHILLENDE
MISDRIJVEN. - HOF VAN BEROEP DAT VOOR
EEN VAN DIE MISDRIJVEN VRIJSPREEKT DOCH
DE DOOR DEN EERS'l'EN RECHTER UITGESPROKEN
S'l'RAl<' BEHOUD'l'. - EENPARIGHEID VAN STEMMEN NIET \'JCREISCH'l'.

wanneer het

hot van be·roep kenn·is neemt
van een ve·rvolging 1.ver1ens ve1·schillende
m·isd1'ifven, waa1·voo1· doo·r clen ee1·sten
1·eehte·r 011 arond van de eenheid van opzet een en kele strat werd 1titgesproken,
en cUt hot een van d·ie wisclrijven niet
bewezen 1!erlclaa1·t doch de door den
eersten 1·echtm· ·witgesproken st1·at behoudt r!oor de andere rnisrlr-i,iven, dan
moet het :<'(in besUss·ing n·iet nemen met
eentJM'i{lheicl vrtn stemmen (1). (Straf-

(1) Zie verbr., 3 Juni 1942 (A1'1'. ve1·br., 1942,
blz. 66; n,u. en PAsrc., 1942, I, 137 en de
nota).

wetboek, art. 65; wet van 4 Septpm!Jl'r
1891, art. 2.)

(DEDRICHE.)
i

ARREST.

HE'.r HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 :Maart 1946 g·ewezen door het
Hof van beroep te Luik ;
Over het middel, schending van arti
kel 202 van het Wetboek van strafvordering, gewijzigd door artikel 7 van de wet
van 1 Mei 184~, van artikel 140 van de
wet op de rechterlijke inrichting del.
18 .Jnni 1869, gewijzigd door artikel 2 van
de wet del. 4 September 1891, doordat het
bestreclen arrest, op beroep van den aanlegger alleen, en zonder vast te stellen clat
uitspraak wercl geclaan met eenp!lrigheid
van stemmen, de door den eersten rechter
uitgesproken straf behomlt terwijl het
den aanlegger vrijspreekt lwofclens een
cler betichtingen waarvoor die straf was
uitgesproken geweest :
Overwegencle dat de eerste rechter, vaststellencle clat de uitvoering van de den
aanlegger ten laste gelegde feiten nit eenzelfde strafbaar inzicht voortsproot, en
slechts een enkele straf uitsprekende, beslist heeft clat de feiten slechts een enkel
wanbedrijf uitmaakten;
Overwegende dat het hof, alhoewel het
zekere omstancligheclen van het door den
eersten rechter omschreven wanbedrijf
verwerpt, voot 't overige het vonnis toch
bekrachtigd . heeft; clat het hof, door ov
dat wanbedrijf clezelfde straf toe te passen als deze door den eersten rechter uitgesproken, die straf niet verzwaard heeft
en, bijgevolg, niet met eenparigheicl van
stemmen moest uitspraak cloen;
Overwegencle, oYerig·ens, clat de substantieele of op straf van nietigheicl voorgeschreven rechtsvormen werclen nageleefcl
en dat de uitgesproken veroordeelingen
overeenkomstig de wet zijn;
Om die reden(;)n, verwerpt de voorziening; veroorcleelt den ,aanlegger tot de
kosten.
17 Juni 1946. - 2e kamer. ~ Voo1·zitter.
H. Fauquel, voorzitter. - Verslaggever;
H. Sohier. - Geli.ikhticlende eonclusie,
H. Janssens tle Bisthoven, advocaat-generaal.

2e

KAn-mrL -

17 ,Juni 1946.

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRA~"ZAKEN. BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER WAARBIJ EEN WANBEDRI.TF WORDT
GECON'l'RAVENTIONALISEERD. - VONNIS YAN
ONBEYOEGDHEID. GESTEUND OP HE'l' BESTAAN
YAN EEN OMST,i.NDIGHEID DIE ZICH VEROPE!iBAARD HEEFT NA DE BESCHIKKING TOT VERWI.TZING EN OM llEllEN WAARVAN HE'l' FElT
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STRAF.
REGELING
VAN
RECHTSGEBIED. "VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING. "VERWIJZING VAN DE ZAAK
NAAR DEZELFDE RAADKAMER ANDERS SAMENGESTELD.

Wanneer, bij aanneming .van ve1·zachtende
omstandigheden, de raadkame1· den dader van een wanbedi"'ijf heeft verwezen
naar de poUtierechtba1tk, en deze zich
heeft onbevoegd verlclaard wegens een
omstanclighe·id die zich heeft vempenbaa1·d na cle beschilcluing. tot verwijz·ing en om reden wa.arvan het feU
wordt gest1·aft met een z·waa1·de1·e co1·rectioneele st;·af dan deze voo;·z·ien wegens het m·isdrijf omschreven in geze,qde
beschikki'IW, onderzoekt het hof, op het
vemoek tot regeling van rechtsgebied. of
de vaststellvng van den ;·echte;· over clen
rJroncl ht·ist schijnt; zoo ja, vernietigt
het de beschUcking en ve;·wijst het de
zaak naa;· dezelfde raaclkamer anclers
samengesteld (1).
(PIWCUREUR DES KONINGS 'l'E DOORNIK,
T. ROLLIN.)
ARREST.

laatste en met den afstand waarop hij
zich bevinclt, er geen gevaar voor aanrijding bestaat;
Overwegencle dat de PolitieTechtbank te
Doornik, bij, vonnis del. 7 Maart '1946, zich
onbevoegd heeft verklaard om de Teden
dat Sherrington op 29 December 1945 overleden is en dat de betichte erkent dat die
doocl het gevolg is van het ongeval cld.
15 October 1945;
Overwegende dat de beschikking van de
raadkamer en het vonnis van de politierechtbank, hiervoren aangecluicl, in kracht
van gewijscle zijn gegaan, en dat er een
negatief geschil van r;echtsgebied nit ontstaat clat de rechtsbMeeling belemmert;
Overwegencle dat nit de elementen van
den blindel schijnt te blijken dat de cloocl
van Sherrington het gevolg is van het ongeval;
,
Overwegencl~ clat de inbreuken op het
Algerneen Regfement op de verkeerspolitie
verknocht zijn met de onvrijwillige dooding;
Om die reclenen, het rechtsgebied regelencle, zonder acht te slaan op de hierbo- .
ven aangecluide beschikking van de Raadkarner der Rechtbank van eersten aanleg
te Doornik, welke als niet bestaand zal gehouclen worden, verwijst Rollin, Emilf',
hiervoren genoemd en nade11 bekend gernaakt, wegens de te zijnen laste aangehaalcle feiten, naar de· Raaclkamer van de
Rechtbank van eersten aanleg te Doornik
anclers samengestelcl; beveelt clat onderhavig arrest zal overgeschreven worden
op de registers van de Rechtbank van eersten aanleg te Doornik en dat melding er
van zal gemaakt worden op den kant van
de vernietigde beschikking.
17 Juni 1946. - 2" kamer. - Voo;·zitter,
H. Fauquel, voorzitter. - Verslaggever,
H. Vitry. Gelijkluidencle conclttsie.
H ..Janssens de Bisthoven, aclvocaat-generaal.

HE'L' HOF; --:- Gelet op het ':erzoekschrift tot regelmg van rechtsgebrecl van
den Procureur des Konings bij de Rechtbank van eersten aanleg te Doornik ;
Overwegencle clat Rollin, Emile, meubelmaker, geboren te Bastenaken ?P 26 December 1911, gehuisvest te Doormk, 29, AsPoiclsstraat, bij beschikking van de Raaclkamer cler Rechtbank van eersten aanleg
te Doornik del. 20 November 1945, verzachtencle omstancligheclen aancluiclencle, naar
de bevoegcle politierechtbank wercl verwezen om te Doornik, op 15 October 1945,
onv~ijwlllig, bij gebrek aan vooruitzicht
of voorzorg, cloch zoncler het inzicht den
persoon van een ancler aan te ranclen, slagen of verwonclingen te hebben veroorzaakt aan Sherrington, Fernancl ;
2e KAMER• - 17 Juni 1.946.
\
Overwegencle clat het openbaar. ministerie bij de Politierechtbank te Doornik VERJARING (IN S'L'RAFZAKEN).
PUBLIEKE VORDERING. INBESLAGNEMING
claarenboven Rollin, Emile, heeft cloen '
VAN DEN BUNDEL DOOR DEN VIJAND. "VERclagvaarclen als beticht van op zelfcle
JARING NIET qESTUIT.
plaats en zelfclen datum, gebruiker zijncle
van den openbaren weg, een motorvoer- De verjanng van· cle pttbUeke vorde;·ing
tuig besturencle en op een secunclairen
wo;·dt niet gestuit in geval van inbeslagweg rijclencle, verzuimcl te hebben den
neming van den bttndel de;· rechtsplecloorgang vrij te laten voor den bestuurcler
ging doo;· den vijand die het gmndgedie over den hoofclweg rijclt, en clezen weg
bied bezet (2). (Wet van 17 April 1878,
slechts op te rijclen inclien er geen andere
art. 27.)
weggebruiker aankomt, of indien, rekening houclencl met de snelheicl van clezen
(1) Verbr., 17 Januari 1944 (Bull. en PAsiC.,
1944, I, 155) en de nota; zie oak de nota
onderaan verbr.,. 17 December 1945 (A1·r.
Verb1·., 1945, blz. 259; Bull. en PASIC., 1945, I,
290).

(2) Zie verbr., 2 Maart 1914 (Bull. en PAsic.,
1914, I, 132); 11 Maart 1919 (ibid., 1919, I, 35),
alsmed:e de conclusies van het openbaar ministerie v66r die arresten 2 October 1933 (ibid.,
1934, I, 2) en de nota 14 October 1942 (A rr.
T'erb1·., 1942, blz. 116 Bull. en PASIC., 1942,
I, 232).

228(RASKINET.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 April 1946 geweze:r;t door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Brussel;
Over het eenig middel, schending van
artikel 97 der Grondwet; van artikelen 21,
22, 23, 26, 27 en 28 van de wet del. 17 April
1878; 491 en 11 van het Strafwetboek dd.
8 Juni 1867: 54 en volgende van het Militair Strafwetboek ; 1 en 2 van het besluit
van den secretaris-generaal van het ministerie van justitie dd. 18 November 1940;
2 van de besluitwet del. 29 April 1943 :
Overwegende· dat het bestreden arrest
Yaststelt dat de bumlel van de vervolging,
uitgeoefencl tegen den aanlegger, in beslag
genomen werd door de- vijandelijke overheid van 6 Juli tot 6 October 1945; dat het
bevestigt dat clie inbeslagneming vanwege
gezegde overheid den wil insluit de vervolging te verbieden, door het Belgisch gerecht, van misdrijven tegen het Militair
Strafwetboek; dat het daaruit afieidt dat
die inbeslagneming een wettelijk beletsel
lweft uitgemaakt tot de vervolging en de
verjaring er van gestuit heeft;
Overwegende dat de inbeslagneming van
den bundel cler rech tspleging door de
vijanclelijke overheid, zelfs indien ze gedaan werd met het inzich t het vonnis te
beletten in de 'zaak of in een bepaalde
categorie vari zaken, voor de Belgische
rechtsmachten geen wettelijke onmogelijkheid om uitspraak te doen heeft uitgemaakt; dat de belemmering, welke er tnt
mogelijk kon voortvloeien voor de voddzetting en het vonnis van de vervolging,
daar ze niet uit de wet ontstaan was, de
Yerjaring van de publieke vordering niet
heeft kunnen stuiten ;
Overwegencle dat !let bestreclen arrest,
daar het bij een souvereine beoordeeling
beslist heeft dat er ten voordeele van den
beklaagde verzachtende omstandigheden
bestonden, bij toepassing van artikelen 54
van het Militair Strafwetboek, 85 en 491
van het gewoon Strafwetboek, den aanlegger veroordeeld heeft tot een gevangenisstraf van een maand ;
Overwegende dat de verjaring van de
publieke vDrdering voor de laatste maal
gestuit werd op 22 April 1940, door de
akte van beroep dat door het openbaar
ministerie werd ing·esteld tegen !let op
den 12de derzelfde maand door den
Krijgsraad ller twee Vlaancleren gewezen
vDnnis '·
Overwegende dat meer dan drie jaren
verloopen zijn sedert dat oogenblik en den
sn Mei 1943, datum waarop de besluitwet
van 29 April 1943 in werking is getreden,
besluitwet waarbij, tot op den dag waarop
het nationale grondgebied volledig zal bevrijd zijn, de verjaring gestuit wordt_van

.

de publieke vordering jen van de burgerlijke vorclering voortvloeiencle uit een
van de misdaclen of wanbedrijven, welke
het opsomt, alsook voor alle andere misdaden of wanbedrijven waarvan het onderzoek of de vervolging onmogelijk gemaakt,
belemmerd of vertraagd is geworden wegens cle bezetting van het grondgebied
door den vijand; dat cle tegen den aanlegger ingestelde publieke vordering dus vervallen was door de verjaring wanneer die
besluitwet in werking is getreden;
Overwegende dat uit die beschouwingeu
blijkt dat het bestreden arrest, - met te
beslissen dat de verjaring van de publieke
vordering in de zaak gestuit werd door
de inbeslagneming van den bundel door
de vijandelijke overheid en met den aanlegger, wegens een wanbedrijf, te veroordeelen, meer dan drie jaren na de laatste
akte waarbij de verjaring tijdig gestuit
werd, artikelen 21, 22, 26 en 27
van de wet dd. 11 April 1878 geschonden
heeft;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden
arrest; beveelt dat onderhavig. arrest zal
overgeschreven worden op de registers van
he't Militair Gerechtshof zetelende te
Brussel en dat melding er van zal gemaakt worden
den kant van de vernietigcle beslissing ; laat de kosten ten
laste van den Staat; zegt dat er geen annleiding bestaat tot verwijzing.

op

17 Juni 1946. - 2e kamer. - Voo1·zitter,
H. Fauquel, voorzitter. - Verslaggeve·r,
H. Simon. - Gelijlcluidencle conclu.s·ie,
H. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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R;_AMER. -

17 Juni 1946.

1° INKOMSTENBELASTINGEN.- VENNOOTSCHAP OP AANDEELEN. - BEWIJSKRACHT
VAN DE BALANSEN.
2" MIDDEI,EN TOT VERBREKING. IN ZAKEN VAN RECHTSTREEKSCHE BELASTINGEN. - MIDDEL GERICHT TEGEN EEN TEK
'OVERVLOEDE OPGEGEVEN REDEN VAN HE'l' AllREST. - NIET ONTVANKELIJK.
3o INKOMSTENBELASTINGEN. - HANDELSVENNOOTJSCHAP IN VEREFFENING DIE HAAit
BEROEPSACTiriTEIT NIET VOORTZE'l'. - VERRICHTINGEN VAN VEREFFENING. - BEDRI.TFHBELAS'l'ING NIET TOEPASSELI,JK.
1° De balansen van een naamlooze vennootschap binclen clezelfde tegenover cle11
fiscus (1).
2° Is niet ontvanlcelijk hetJWiddel gericht
(1) Verbr., 19 November 1934 (Bull. en PAsrc.,
1935, I, 57)._
'
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tegen een clo01· de best·reden beslissi.ng
ten overvloede opgegeven reden (1).
3° Een handelsvennootschap in vercffening, cUe haa1· be1'0epsactiviteit uiet
·voo1·tzet, stelt slechts daden van ve1·effenin{t welke geen aanleiding geven tot
toeJ)assing van de bed1'ijfsbdasti1t.g (2).

(Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld den 12 September 1936, art. 25, § 1, en 27, § 1.)
1°

N. V, (( AUXILIAIRE CHIMIQUE ET INDUS·
TRIELLE », IN VEREFE'ENING, T. REHEER VAN
FINAl';'CIEN. 2° BEHEER, VAN FINANCIEN,
T, N. V. (( AUXILIAIRE CHIMIQUE ET INDUSTRIELLE ll, IN VEREFFENING,)'
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, pp 25 Maart 1942 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Overwegende dat de op de algemeene rol
onder nrs 7076 en 7077 ingeschreven voorzieningen tegen hetzelfde arrest gericht
zijn; dat ze verknocht zijn en dienen samengevoegd;
I. Wat de voorziening van de naamlooze
vennootschap in- vereffening << .Auxiliaire
chimique et industrielle ll betreft, den aanslag bedoelende in de mobilHlnbelasting
voor het :fiscaal dienstjaar 1938 op een aan
de aandeelhouders in 1936 uitgekeerde som
van 100.000 frank;
Over het ~nig middel tot verbreking,
schending van artikelen 97 -der Grondwet;
1, 2, 3, 14, § 1, 15, §§ 1 en 2, der samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, samengeordend door koninklijk besluit dd. 12 September 1!}36 ; 1320, 1322, 1323
van het Burgerlijk Wetboek; 26, 29, 30, 31,
32, 35, 36, 51, 72, 77, 103, 181, 185, 186, 187

der wetten op de handelsvennootschappen,
samengeschakeld door koninklijk besluit
dd. 30 November 1935 :
Overwegende dat het bestreden arrest,
om, het verhaal van de aanlegster te verwerpen, hoofdzakelijk steunt op de balans
van 1934 en op den op 31 December 1935
blootgelegden toestand, waarin het maatschappe1ijk -kapitaal van de naamlooze
vennootschap « .Auxiliaire chimigue et industrielle )), slechts voorkoint voor een som
van 1.250.000 frank; dat het terecht beRlist dat die balans en clie toestand, beide
door den :fiscus als waarachtig erkend, de
aanlegster binden en dus het beheer van
:financHln toelaten de mobilienbelasting te
(1) Vaste rechtspraak. Zie o. m. hooger,
blz. 135, verbr., 8 April 1946 (Bull. en PASIC.,
1946, I, 134).
(2) Verbr., 4 November 1942 (Bull. en PASIC.,
1942, I, 266) en de nota; verge!. verbr., 8 April
1946, zie hooger,' blz. 135 (Bull. en PAsic., 1946,
I, 134).

heffen op de som van 100.000 frank, welke
boven gezegd maatschappelijk kapitaal
voorkwam in de door de vereffenaars aan
de aandeelhouders gedane uitkeering; clat,
daar de reden, afgeleid uit het feit dat de
b:rlansen kunnen worden ingeroepen, op
z1chzelf alleen de bestreden beslissing
rechtvaardigt, het belangloos is na te gaan
of de andere door het arrest overbodige
aangevoerde redenen, verkeerd zijn, zooals de aanlegster het staancle houdt;
Dat het middel dus niet kan aangenomen worden;
II. Wat de voorziening van den Belgischen Staat betreft;
Over het eerste, het tweede en het dm·de
middel samengenomen, schending van artikelen 97 der Grondwet; 25, § 1, 27, §§ 1
en 2, 32, §§ 1 en 2, 35, •§ 2, en 54, § 1, laatste alinea, der wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld door
koninklijk besluit dd. 12 September 1936;
1, 5 en 9 van het koninklijk besluit cltl.
13 Januari 1933 betreffende de nationale
crisisbelasting; 2 en 6 van de beschikkingen betreffende deze laatste belasting, samengeschakeld door koninklijk besluit del.
21 Januari 1937 :
Overwegende dat artikelen 25, § l, en 27,
§§ 1 en 2, van de wetten betreffencle de
inkomstenbelastingen op de in vereffening
zijnde handelsvennootschapven slechts
van toepassing zijn indien cleze, na hun
ontbincling, winsten hebben verwezenlijkt
die voortvloeien uit een exploitatie, 't is
te zeggen, nit een beroepsbedrij'\'igheid;
Overwegende clat het bestreclen arrest
.vaststelt dat, 'volgens de bekentenis van
den aanlegger zelf, de inkomsten door de
« .Auxiliaire chimique et industrielle ll van
8 November 1935, datum van haar invereffeningstelling, tot 31 December van hetzelfcle .· jaar verkregen, voortkomen van
intresten, van ontvangen commissieloonen
en van !Jet te gelde maken van titels nit
de geldwaanlentasch, en dat de in den
loop· van het jaar 1936 bekomen winsten
voortkomen van een saldo intresten en
commissieloonen, van een saldo inkomsten
uit de geldwaardentasch en van een saldo
tegeldemaking van de geldwa:i'rclentasch ;
Overwegende dat de rechtf)~~. over den
grond, volgens cle omstanclfgheden <ler
zaak, op souvereine wijze oordeelende
over den aard der verrichtingen die aan
de verweerster de inkomsten, waarvan
spraak, hebben verschaft, ze verrichtingen van vereffening en niet verrichtingen
van _exploitatie heet; dat hij, dus, terecht
besllst heeft clat de sedert 8 November
1935 verwezenlijkte winsten aan de mobili:enbelasting niet zijn onderworpen ; da t,
namelijk de incasseeringen van intresten
en commissieloonen door de verwerende
vennootschap verrichtingen van vereffening uitmaken en dat voor het tijdperk
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van 1 Januari tot 8 November 1935, een
(N. V. l< LA BELGIQUE)}, T. LOUIS PAESHUYS
bijzondere aanslag had moeten gevestigd
EN N. V. ((LA PATRiOTIQU~ ll,)
geweest zijn overeenkomstig artikel 32,
§ 2, der samengeschakelde wetten;
ARREST.
Overwegende dat de aanlegger teverHET
HOF;
_:
Gelet op ]J.et bestreden
geefs beweert dat bet hof van beroep vervonnis, op 21 Mei 1942 gewezen door de
plicht was te bepalen of de intresten en
commissieloonen waarover het gaat slecb ts Rechtbank van eersten aanleg te Turngeincasseerd werden tengevolge van ver- bout, zetelende in graad van hooger berichtingen die c1e invereffeningstelling roep;
voorafgingen ofwel of ze, integendeel', de
Over het eerste micldel, schending del,'
vobrtbrengst zijn van een door de veref- artikels 1003 van het W etboek van bur:
fenaars in den loop der vereffening voort- gerlijke rechtspleging; 6, 1101, 1108, 1131,
gezette activiteit; dat bet volstaat dat, 1133 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
volgens de vaststellingen van bet bestre- 1, 21, 37, ,lid 2, 3.7bis en 37ter (deze laatste
den arrest, de verweerster geen beroeps- c1rie artikels respectievelijk gewijzigd, het
activiteit beeft aan den dag gelegd van - eerste bij artikel 8 en de twee andere bij
bet oogenblik af waarop ze zich ontbonden artikel 9 ller wet van 15 Maart 1932, tot
beeft verklaard, opdat alle sedert dien wijziging cler wetten op de gerechtelijke
tlag om het even welkc verwezenlijkte inrichting en de bevoegdheid) der wet van
winsten, >tall de bedrijf>Sbelasting zouclen 25 Maart 1876, bevattende titel I van het
inleic1end boek van het Wetboek van burontsnappen;
Dat de milldelen clus niet gegrond gerlijke rechtspleging en artikel 97 van de
Grondwet, doordat, zonder te betwisten
zijn;
dat de onderhandsche akte van 21 Juili
Om die redenen, voegt de wb nis 7076 1934,
brandverzekeringscontract tusen 7077 op de algemeene rol ingeschreven schen het
eischeres in cassatie en den eersten
· zaken als verknocht samen; verwerpt de toekomenden
verweerder gesloten vaststelvoorzieningen; veroorcleelt de naamloofe lende, bij artikel 36, eerste lid, der algevennootschap << Auxiliaire chimique et in- meene bepalingen, alle geschillen tusschen
clustrielle >> in vereffen~ng en den Bel- partijen nopens geldigheid, uitlegging of
gischen Staat, bceheer van financien, tot uitvoering
van het contract aan scheidsde kosten van hun voorzieningen.
gerecht onderwierp, en bijgevolg de geden eersten rechter door den
17 Juni 1946. - 2e kamer. - Voorz'itter, schillen, bij door
middel van een incidenH. Fauquel, voorzitter. - Ve·rslaggeve1·, verzeke:rde
teelen eisch tot vrijwaring aanhangig geH. Smetrijns. - Uelijkluillcude concl.usie, maakt,
aan de rechtsmacht van cle geH. ,J <lllR8ens de Bistlwveu, advocaat-gene- wone rechtbanken
onttrok, het bestreden
raal.
vonnis geweigerd heeft nan voormeld
scbeidsrechterlijk becling uitwerksel te geven, en beslist heeft dat de eerste rechter
bevoegd was om van de geschillen tusschen
eischeres en haar verzekercle kennis te nele KAMER. - 20 Juni 1946.
men, om de enJi:ele reden dat. de bev.pegdheicl, door artikel 37, aline a 2, der wet van
SCHEIDSGERECHT. - SCHEIDSRECHTER- 25 Juni 1876, gewijzigd bij artikel 8 der
LIJK BEDINH DA1' AAN SCHEIDSRECHTERS HE1 wet van 15 Maart 1932,. toegekencl aan de
OORDEEL VAN ·EEN GESCHIL VOORBEHOUDT. rechtbank belast met den hoofdeisch, om
GESCHIL DAT DOOR ~IIDDEL VAN EEN EISCH kennis te nemen van den eisch tot vrij1.'0T VRIJWARING WORDT GEBRACHT VOOR DE waring, van op_enbare orde was,· en bijgeHECHT BANK DIE KENNIS NEEMT VAN DEN HOOFD- volg tegen alle andersluidende, zelfs
EISCH. - 0NBEVOEGDHEID VAN DE RECH1'· scheiclsrechterlijke overeenkomsten in,
BANK.
moest gelden, dan wanneer, eenerz.ijds,
voornoenu1 artikel 37, alinea 2, der wet
Het sche-iclsrechte·rl-ifk becl-in•g, clat aan. van 25 Juni 1876 geen beschikking van
sche-icls1·echters het oonleel '!jan een ge- . openbare orde is, 'maar integendeel de parschil voo1·behomlt, onttrelct hetzelfcle
tijen toelaat er van af te wijken, en dat,
aan cle bevoegclheicl van cle cloo1· cle wet
anderzijds, verondersteld dat deze beingestelcle 1·echtsmacht, ook clan wanschikking van openbare orde weze voorneer (l-it gesch-il v661· <lie rechtsmaeht
zoover ze onder de gewone rechtbanken
wonlt geb"l'(teht cloo·r m·iclclel van een
degene aancluidt die bevoegd zal zijn om
eisch tot vrijwar·ing. ·in,qestelcl op een
van een incidenteelen eisch tot vrijwaring
.~OQf<l.eisch wawr·vu-n zij regelmat·ig ke-nkennis te nemen, ze het vermogen niet
•n-is neemt. (Wet van 25 Maart 1876.
uitsluit voor de partijen, om door middel
art. 37, gewijzigcl door de wet vmi van een scheidsrechterlijk beding de
15 Maart 1932, art. 8, § II; Wetb. burg.
rechtsmacht der om het even welk gewone
rechtspl., art .. 1003.)
rechtbanken, om van hun geschillen kennis
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te nemen terzijde te zetten, zoodat het bestreden vonnis onwettelijk de geldigheid
miskent en cle bindende kracht van het
scheidsrechterlijk becling, dat eischeres
en eersten aanstaanden verweerder bond,
geschonden heeft :
Overwegende dat artikel 1003 van het
Wetboek van burgerlijke rechtspleging
partijen toelaat cle rechten, waarover zij
vrij beschikken, aan scheiclsrechters te
onderwerpen ;
Dat het scheidsrechterlijk beding tot
doel !Jeeft bet gebeurlijk geschil aan de
bevoegclheicl van de door de wet ingestelcle rechsinacht te onttrekken, om het
te onderwerpen aan scheiclsrechters aan
wie zij opdracht geeft er over recht te
doen;
Overwegencle clat daaruit volgt clat de
regelen van de rechterlijke bevoegclheid
inzake scheidsgerecht niet van toepassing
zijn, en clat, bijgevolg, artikel 4 cler wet
van 15 Maart 1932 de uitvoering niet kan
verhincleren der overeenkomst waardoor
de partijen uitsluitencl aan het oordeel
van hun scheiclsrechters hebben voorbehouclen cle vordering tot vrijwaring tegen
een eisch v66r cle rechterlijke macht ingesteld;
'
Overwegencle dat het midclel clus gegroncl is;
·
Om die redenen, en :rAJncler dat bij de
andere middelen client stil gebleven, verbreekt het bestreden vonnis ; beveelt dat
onclerhavig arrest zal overgeschreven
worden op de registers cler Rechtbank van
eersten aanleg te Turnhout en dat melding
er van zal gemaakt worden op den kant
van de vernietigcle beslissing; verwijst de
zaak naar de Rechtbank van eersten aanleg te Antwerpen, zetelencle in graad van
hooger beroep; veroorcleelt de verweerclers
tot de kosten.
20 Juni 1946. - 16 lmmer. - Yoo1·zitter,
H. Soenens, eerste voorzitter. - Verslaggever, H. de Cocqueau des Mottes. (}elijkl7tidende co1Wl~tsie, H. Colarc1, ac1vocaat-generaal. - PleUer, H. Marcq.

PARTLTEN OVER DEN AARD VAN HET IN ,RUUR
GEGEVEN GOED.
3° HUUROVEREENKOMST. - PACHT. BOUWGRONDEN. VERPACHTING GESLOTEN
v66R RET IN WERKING TREDEN VAN DE WET
VAN 7 MAART 1929. - PAR'l'IJEN DIE DEVERRUURDE GRONDEN HEBBEN AANGEZIEN ALS
ZIJNDE BOUWGRONDEN 'ZONDER ZE ALS DUSDANIG OP TE GE\'EN. - NIEUWE PACRT DIE,
BIJ GEBREKE VAN OPZEGGING VAN DE VROEGERE
PACHT, IS INGEGAAN ONDER RET STELSEL YAN
DE WET VAN 7 MAART 1929. - RECHT VAN
.DEN VERPACHTER OM EEN EINDE TE STELLEN
AAN DE PACRT. - NIET ONDERGESCIIIKT AAN
DE VOORWAARDE DAT, OP'HET OOGENBLIK VAN
DE STILZWJJGENDE. WEDERINHURING, DE GOEDEREN ALS BOUWGRONDE'I WEUDEN OPGEGE\'EN.

1 o De 1·echter ove1: den {f1'0nd lJeoo1·deelt
op b·indende wi.jze of gesclwiften .• die als
begin van bewijs wo1·den ingeroepen, ja
dan neen de aangevoerde overeenlcomst
waarschijnlijlc maken. (Burg. Wetb.,

art. 1347.)

2o

De nieu.we pacht die, volgens de wet,
bij geb1·eke van op.'!Jegg1:ng, ingaat bij,
den attoop van de v1·oege1·e pacht, is een
stilzwij gende wede1"inh1t1"ing waa1·bij,
beho1tdens den teTm·ijn van verpachting,
alle de voo1·waaTden van de v1·oege1·e
pacht als beliou.den wo1·den beschou.wd .•
daari.n beg1·epen het a.lclcoonl de·r pa1·tijen oveT den aa1·d van het in hum· gerJeven perceel. (Burg. Wetb., art. 1T76

[wet van 7 Maart 1929, art. 8] .)
3° Jnd·ien, v661' het in Werking t1·eclen van
de wet vwn 7 Maart 1929, de pa1·tijen
bij het shtiten van een pacht de verhum·de gmnden hebben aangeZ'i.en_ als
zijnde bouwgmnden zoncler ze als clusdanig op te geven, ma,q cle verpachte1·
een-einde maken awn fle pacht naflat, onder het stelsel van cle wet van 7 Maa1·t
1929, een nie11,we pa.cht is vngegactn bij
den afloop van cle m·oegere pacht ,· claa1·vooT toor(lt niet verei.scht clat, op het
oogenblilc van cle wedeTinhu.1·Inrr. ere
gmnden als bo1tWg1'0nden worden ovrtegeven. (Burg. Wetb., art. 1774, § 3, 3°
[wet van 7 Maart 1929, art. 6, § 1] en·

·art. 1776 [wet van 7 Maart 1929, l).rt. 8].)

1
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20 Juni 1946.

BURGERLIJKE ZAKEN.
BEI'liN VAN BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
W AARSCHIJNLIJKREID VOORTVLOEIENDE · UIT
RET AANGEVOERD FElT. - BINDENDE BEOORDEELING DOOR DEN RECHTER OVER DEN GROND.
2° HUUROVEREENKOMST. - PACRT. NIEUWE PACHT INGAANDE, BIJ GEBREKE. VAN
OPZEGGING, BIJ DEN AFLOOP VAN DE VROEGERE
PACRT. - STJLZWIJGENDE WEDERINRURING.
- BEROUD VAN ALLE DE VROEGERE VOORWAARDEN BERALVE DEZE BETREFFENDE DEN
TERMIJN. - BEROUD VAN RET AKKOORD DER

(VAN TICHELEN, T. VAN llAVEL.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet OD het bestrecleii
vonnis, op 27 April1942 door cle Rechtbank
van eersten aanleg te Antwerpen gewe- ·
zen;
Over het eerste miclclel, schencling Yan
artikelen 1341 (wet van 14 April1938, artikel 1) en voor zooveel als noodig 1341
(ouc1), 1353, 1366, 1367, '1347 van het Burgerlijk Wetboek, 9.7 van de Gronc1wet.
doordat het bestreden vonnis, na beslist
te hebben clat een aanvnllencle eecl aan
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Over bet tweede onderdeel, waarbij aan
verweerder in verbreking s1ecbts kon opgedragen worden wanneer de eiscb niet den recbter bet verwijt wordt toegestuurd,
gebeel van bewijs ontbloot was en dat bet dat hij geen antwoord verstrekt heeft op·
begin van bewijs een begin van scbrifte- de 'conclusies van de aanlegster waarin
lijk bewijs moest zijn, om reden dat\de deze staande hield dat de kwijtschriften
zaak v66r de wet van 14 April 1938, de de aangevoerde feiten niet waarschijnlijk
som van 150 frank te boven ging (docb maakten en dat die kwijtschriften slechts
zonder te ontkennen dat de zaak ook de een gedeeltelijke verzaking van den eigeson:i van 1.500 frank te boven ging), be- naar aan den Jmurprijs schenen te bewijslist heeft dat zekere kwijtingen door ver- zen, maar geen overeenkomst betreffende
weerder. in verbreking afgeleverd als begin den aard van de gronden :
Yan scllriftelijk bewijs konden aangezien
Overwegende dat de recbter, - door,
worden - en. den eed aan verweerder op- zooals hierboven werd uiteengezet, aan
gelegd heeft, - zulks zonder vast te stel- de kwijtscbriften bet karakter van begin
len dat gezegde kwijtingen de bewering van bewijs door gescbrift toe te kennen,
van verweercler - namelijk dat partijen - de conclusies heeft beantwoord;
het karakter van bouwgrond aan den in
Overwegende, inderdaad, dat de beoorpacht · gegeven groncl zouclen gegeven heb- deeling over de waarschijnlijkheid van zeben - waarschijnlijk maakten, en, bijge- kere feiten (in de zaak vermoedens en
volg, zonder het bestaan vast te stellen aanduiclingen die het stelsel staven volvan een essentieele voorwaarde, die door gens hetwelk bet over bouwgronden gaat)
artikel 1347 van het Burgerlijk Wetboek bij den recbter over den grond berust en
voor de ontvankelijkheid van het begin dat deze op bindende wijze oordeelt of
van schriftelijk bewijs en door arti- geschriften, ingeroepen als een begin van
kel 1367 voor de ontvankelijkheid van den bewijs door geschrift uitmakende, ja dan
aanvullenden eed vereischt wordt; min- neen de beweercle overeenkomst waar. stens, zoncler de besluiten van eischeres in schijnlijk maken;
verbreking beantwoord te hebben, waarbij
Overwegende dat bet middel, in clit onzij staande hielcl, eenerzijds, dat de kwij- derdeel clus niet kan aangenomen worden;
tingen de door verweercler beweerde feiOver het tweede middel, schending van
ten niet waarschijnlijk maakten en, ander- artikelen 1341, 1738, 1774, §§ 2 en 3, 1775
zijds, clat uit de kwijtingen hoogstens de en 1776 van het B\ll'gerlijk Wetboek (wet
waarschijnlijkheicl zou kunnen afgeleid van 7 Maart 1929, artikel 6, §§ 2 en 3,. en
worden van de gedeeltelijke verzaking artikel 7), 97 van de Grondwet, doordat
van den pachter aan de pacht, docb geens- het bestreden vonnis beslist heeft dat verzins van de overeenkomst der partijen no- weerder in verbreking de tusschen parpens den aard der verpachte gronden, en tijen gesloten pachtovereenkomst mocbt
dat, dientengevolge, het begin van scbrif- opzeggen zonder voorafgaandelijken optelijk bewijs in cas·u niet yoorbouden was, zeg van twee jaar, indien het door een
vermits dit begin van schriftelijk bewijs aanvullenden eed bewezen was dat de vereen geschrift moet zijn en niet in vermoe- pachte grond een bouwgrond was, zonder
dens of verklaringen liggen kan, - het- . echter de verplichting door artikel 1774,
geen een gebrek aan motiveering is, in § 3, 3°, aan partijen opgelegd, bet karak- .
strijd met artikel 97 van de Grondwet : ter van bouwgroud op het oogenblik der
Over bet eerste onderdeel van bet mid- verpachting uitclrukkelijk aan te geven, te
del, waarbij aan het vonnis verweten bebben moeten naleven - zulks onder
wordt dat het kwijtschriften als begin voorwenclsel clat de verpachting in 1928
van bewijs door gescbrift heeft be- aangegaan wercl en dat artikel 1774, § 3,
schouwd, zoodat de eed kon worden opge- zijncle de wet van 7 Maart 1929, artikel 6,
dragen, zonder vast te stellen dat die geen terugwerkende kracht kan bebben,
kwijtschriften de bewering van den ver- wanneer nit de stukken der procedure
weerder waarscbijnlijk maakten, volgens blijkt dat de kwestieuze verpacbting na
welke de partijen aan het stuk grond de invoegetreding van de wet van 7 Maart
waarvan spraak het karakter van bouw- 1929 vernieuwd werd en dat bijgevolg vergrond hadden gegeven :
weerder op het oogenblik der vernieuwing
Overwegencle dat de rechter, - na aan de verplichting had, om later de overeenhet stelsel van den verweerder te hebben komst zonder opzeg van twee jaar te kunherinnerd -, vastgesteld heeft, dat het nen verbreken, het karakter van bonwover bouwgronden ging, dat « er ongetwij- grond aan den verpachten grond uitdrukfeld vermoedens ·en aanduidingen bestaan kelijk te geven, wanneer, minsteris, bet
die deze opvatting komen staven JJ;
bestreden vonnis de besluiten van eischeOverwegende dat, volgens de vaststel- res in verbreking niet beantwoord heeft,
lingen van den rechter, die vermoeclens waarbij zij staancle hield dat verweerder
en aanduiclingen uit de oudste kwijtscbrif- verinelde verplichting had en dat, bij geten bleken;
breke, ten tijc1e van de vernieuwing van de
Overwegende dat het middel, in cUt on- pachtovereenkomst, den verpachten grond
als bouwgrond uitdrukkelijk aangegeven
derdee1, dus in feite niet opgaat;

-233
te hebben, hij het recht niet had de overNAAR HET LOON \'AN EEl\ ANDEHEN MEEHDEH·
eenkomst te verbreken zonder opzeg van
JARIGEN EN YALIDEN ARBEIDEH IN HETZELb'DE
twee jaar - hetgeen een gebrek aan motiBEROEP. - GEEN Ab'WIJKING \'AN DIEN REGEL
veering is, in strijd met artikel 97 van de
WANNEER EEN \'BOEGER ONGEYAL DE GESCHIKTGrondwet :
HEID TOT WERKEN YAN DEN LEER.TONGEN m·
Overwegende dat het bestreden arrest
YAN DEN MINDERJARIGE HEE~'T YERMINDERD.
vaststelt dat << indien de verplichting door
De
vergoeding ·,wa(t1'0p een lee1·jongen o_f
artill;el 1774, § 3, 3°, aan partijen opge- ·
een arbeide1· van minrler dan een e11
legd, het karakter van bouwgrond uittwinti_q .faa1·, slachtoffer van een m·drukkelijk aan te geven op het oogenblik
beidsd1lgeval, recht heeft, wordt be1·evan de verpachting, geen terugwerkende
kend naar het loon van een andere'll
kracht kan hebben, het nochtans ten gemeerderja1·igen en valirlen a·rbe·irler van
noege van rechte zou moeten bewezen worhetzelfde bemep. Van clezen regel wonlt
den dat, reeds in 1928, partijen het stuk
n·iet afueweken -in ueva./ een 1jroeger ongrand als bouwgrond hebben aangezien,
geval cle ueschiktheicl tot werlcen vnn
en dat het perceel in werkelijkheicl, gehet slachtotfe1' heett venn-in rle1·cl (1).
zien zijn ligging, een bouwgrond is ll, en
(Samengeordende wetten op de vergoeverder : « dat om het inzicht der partijen
ding der schade voortspruitencle nit de
te kennen, men zich bij het begin der verarbeidsongerallen, art. 6, aL 8. 1
pachting moet plaatsen )) ;
Overwegende dat aldus de rechter im(BRACKE ~;N CONSOORTEN, T. Die PAEPE
pliciet heeft beslist dat, door de stilzwijEN DE YILDER.)
gende wederinhuring, geen volkomen
nieuwe pachtovereenkomst was ontstaan,
ARREST.
doch enkel de verlenging van de in 1928
aangegane verhuring en dat verweerder
RET HOF; - Gelet op het bestreden
dus niet de verplichting had, op Itet vonnis, op 14 .Juli 1943 door rle Rechtbank
oogenblik der vernieuwing van de ver- van eersten aanleg· te Gent gewezen in
pachting, het karakter van bouwgrond graad van hooger beroep ;
aan den verpachten grand uitdrukkelijk
Over het eenig middel, schencling van
te geven;
arti.kel 2, meer bepaaldelijk alinea 4, en
Dat derhalve de conclusies van aanleg- van artikel 6, alinea S, van de wet van
ger beantwoord werden;
24 December 1903 en andere wetten betrefOverwegende dat cleze beslissing de in fende schade spruitencle uit arbeidsongehet middel aangehaalde wetsbepalingen vallen, samengeschakelcl door het koninkniet heeft geschonden ;
lijk besluit van 28 September 1931, doorOverwegende, inderdaad, dat, zoo bij dat het bestreden vonnis, na vastgesteld
toepassing van artikel 1776 van het Bur- te hebben dat de minderjarige De Vilder.
gerlijk Wetboek, bij gebreke van opzeg- waarvan de verweerster in verbreking de
ging, een << nieuwe )) pacht ingaat bi_j den voogdes is, ten gevolge van een eerste
afioop van de vroegere pacht, deze nreuwe arbeiclsongeval, een blijvemle werkonbepacht een stilzwijgende wederinhuring is kwaamheid van 30 t. h. ondergaan hftd.
waarbij, behoudens de termijn van ver- beslist heeft niet alleen dat met clev.e
pachting, al de voorwaa:t:den van de vroe- eerste gedeeltelijke arbeidsonbekwaamgere pacht als behouden beschouwd wor- heid geen rekening moest worden gehouden, daarin begrepen het akkoord der den om het 11ercentage van onbekwaam/
partijen over den aard van het in huur heid vast te stellen dat bij een later,
gegeven perceel ;
·steeds tijdens de minderjarigheid, opgeDat het middel dus niet kan aangeno- loopen totale onbekwaamheid moest wormen worden ;
den aangenomen. en dat dus deze percenOm die redenen, verwerpt de voorzie- tages moesten worden gecnmuleerd ning; veroordeelt aanlegster tot de kos- maar ook dat voor de bepaling van het ficten en tot een schadevergoeding van tief vast te stellen basisloon waarnaar de
150 frank jegens den verweerder.
door eischers in verbreking ten gevolge
20 Juni 1946. -1• kamer.- Voorzitter, van het tweede al'beiclsongeval rerschulH. Soenens, eerste voorzitter. - Versla_q- digde vergoeding diende berekend, geen
rekening diende gehouden met de eerste
gever, H. Wouters. - Gelijkluidende congedeeltelijke onbekwaamheid, wanneer geclusie, H. Colard, advocaat-generaal. -"zegd artikel 6, alinea S, bepaalt dat indien
Pleiters, HH. Struye en Van Leynseele.
het loon van den minderjarige lager is
dan het gemiddeld loon van de andere
meerderjarige en valide · arbeiders in het-

le

KAMER. -

20 Juni 1946.

ARBEIDSONGEVAL. - LEERJONGEN OF
MINDERJARIGE. VERGOEDING BEREKEND

/

(1) Zi'e verbr., 20 Juli 1916 (Bull. en PAsrc.,
1917, I, 203); DELARUWIERE en NAMECHE, Les
accidents du travail, bl. 125.
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zelfde beroep, de vergoecling client berekencl naar clit gemidcleld loon, wanneer,.
door llet woord << valide ,,, de wetgever
niets a:ilclers bedoelcl lleeft clan « een meerclerjarige van zelfcle beroepscategorie, bezittencle clezelfcle gr'aacl van valicliteit als
cle minclerjarige er nog bezat na een eerste
ongeval ,,, en wanneer bijgevolg het beRtreden vonnis, om llet basisloon vast te
stelleh waarnaar de door eischers aan
verweerster verschulcligde vergoecling berekencl moest worden, het gemicldeld loon
van een meerderjarige had moeten aannemen, met een verminclering van 30 t. h. :
Overwegende dat, volgens het middel,
voor de berekening van de aan den minclerjarige verschuldigde vergoecling, het
loon dat tot grondslag had moeten genomen. worden, niet het gemielclelcl loon
van een meerclerjarige en valide arbeider
in lletzelfde beroep is, cloch het loon van
een meerclerjarige arbeider waarvan de
validiteit met 30 t. h. verminclercl was;
Overwegencle, dat, zoo de wet op de vergoeding van de arbeiclsongevallen, in haar
artikel 6, alinea 1, voorziet dat het loon
clat tot gronclslag client, voor het bepalen
van de aan den meerderjarigen arbeicler
toegekende vergoecling, het loon is clat betaald wercl geclurencle het jaar dat het
ongeval voorafging, zij in haar artikel 6,
alinea 8, voor den arbeicler die, leerjongen
of minderjarige arbeicler zijnde, slachtoffer is geworclen van een arbeidsongeval,
een bijzonder regime invoert, en dat ul.t
de voorbereidende werken cler wet blijkt
dat de wetgever, - door te beschikken
clat cle aan den minderjarigen verongelukten rtrbeicler verschuldigcle vergoed'mg
berekencl worclt oP het loon vmi een meerderjarigen en valiclen arbeider -, llet
loon beoogde dat het slachtoffer, meerclerjarig. geworclen, zou vercliend llebben, zoo
llet al zijn physieke krachten had behouden;
Overwegende dat clit principe algemeen
is en bekraclltigd worclt door den nauwkeurigen en cluiclelijken tekst van artikel 6, alinea 8 ;
Overwegencle clat, zoo cle wetgever in
zekere gevallen van clit principe had Willen afwijken, - en namelijk wanneer een
vroeger ongeval een invloecl had gellad
op de :validiteit of op de gesclltktheid tot
werken van den minderjarige, :- hij bet
clan wel nauwkeurig zou bepaalcl hebben;
clat geen wettekst toelaat van clen algemeen hierboven aangellaalclen tekst af te
wijken, noch hem te wijzigen of cle draagwijclte er van te beperken, zooals cle eischers het zouclen willen, door de algemeene woorden << meerclerjarige en valide
arbeider '' te vervangen door « meercler,inrige en valicle arbeider die nog denzelfclen graacl van geschiktheicl heeft als cleze
clie de minderjarige nog had na het eerste
ongeval '' ;

Dat ·het miclclel dus in rechte niet opgaat;
Om die redenen, ,ierwerpt de voorziening; veroorcleelt de eischers tot de kosten
en tot een vergoecling van 150 frank jegens
de verweerster.
· 20 Juni 1946. - 1~ kamer. - Voomitter,
H. Soenens, eerste voorzitter. - vm·slaggeve1·, H. Wouters. - Gelijlcl~t·irlehde concltr.sie, H. Colarcl, aclvocaat-generaal.
P/.eiters, HH. Struye en Marcq.
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VERKEER.-

0VERDREVEN SNELHEID.
ONVOORZIENBARE HINDERNIS.

U'itsp·I'(Ublv doen.cle 011 een 6'isch tot schacleve1'lfOedin{! · voo1·tvloeiende u.it een 1'61'Tceersongeval, hetwellc doo1· het slachtojfe1· wordt toegesch1·even aan rle ovM·clreven snelheid van clen liest·ll'unle1' van
een rnotorvoertuig, mag cle rechte1· O'cer
d.en gmnd afieiden van rle feUeli.jlce ornstnncUgheclen va.n het onoeval clat cle
a.anwez·iohe·icl vnn het slachtoffe1' 011 de
djbaan een zoodan·ioe 01W001'Zienba1·e
hinden1is 11:i.tmaalcte clat oeen foitt lean
wonlen ten laste oeleod van rZen bestmwcle?· van het rnotm·voe1·t-nig. (Burg.

W etb., art. 1382; kon. besL van 1 Febru.ari 1934 ·houclende Algemeen Reglement op de politie van het vervoer en
het verkeer, art. 41 en 42.)
(VAN HOEYLANDT, 'r. DE BAKKER.)
ARREST.

HFJ'.r HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, den 4 .Tuli 1942 door bet Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eenig' midclel, schending van
artikel 97 der Grondwet, 41 en 42 van het
koninkli:ik besluit van 1 Februari 1934
houclencle Algemeen Reglement op d<> verkeerspolitie, van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden
arrest, na in feite vastgesteld te hebben
clat eischer in verbreking llet slaclltoffer
is geworclen van een auto-ongeval, waarbij
hij door de auto van verwee~.:der in verbreking aangereclen wercl, en dat de eisch
door eischer ingesteld er toe strekte
sclladevergoeding te bekomen, beslist heeft
clat verweercler in verbreking geen ·font
begaan had, om reden dat de aanwezigheicl van eischer in verbreking op zekeren
rijweg en in bepaalde omstancligheclen een
niet te voorziene hinclernis vormcle, en,
clienvolgens, verweercler van alle verantwoordelijkheid voor het ongeval outlast
heeft en eischer van zijn eisch tot schaclevergoedi:rig afgewezen heeft, zulks echter
zonder te ontkennen dat, zooals bet von·

-235nis a quJ het vastgesteld had, verweerder
Is niet ontvanlcelijlc' v66r het einda!Test,
met een overdreven snelheid reed, en minde voorzieniny tegen het ·in zaken ·~a:n
stens, zonder de besluiten van eischer te
rechtst!'eelcsche belas#n{fen {fewezen a1'beantwoorden, waarbij hij staande hield
1'est dat {feen uitsp1·aak doet ove1· de
dat verweerder met een overdreven snel- ,
bevoegdheid en yeen einde stelt aan het
heid reed en dat hij artikel 41 en 42 van '
fJeschil. (Wet van (l September 1895,
den W egcode overtreden had, wanneer
art. 13; Weth. strafvordering, art. 416.)
het feit dat een niet te voorziene hinder- Stelt [feen einde aan het geschil het an·est
nis zou ontstaan geenszins volstaat om te
dat e1· zich bij bepe1·lct te besl-issen dnt
bewijzen dat de autovoerder met een niet
het .bezwna1· .vnn'·den 1/Jelnstingplicht-ige
gev~arlijke snelheid reed, dat hij zijn
in zalcen van rechtst!'eeksche belnstinsnelheid meester gebleven is en, dienvolgen niet te la,at werd inged·iend (1).
gens dat hij geen inbreuk op artikelen 41
en 42 van den W egcode zou gepleegd en geen
(BEHEER VAN FINANCIEN, T. OR'IfE.)
font zon begaan hebben, wanneer het bestreden arrest, door te beslissen dat ·in
ARREST,
alle geval, de aanwezigheid van een onHET HOF; - Gelet op het bestreden
voorzienbare hindernis elke font vanwege
arrest, op 28 .Tannari 1946 gewezen door
verweerder moest uitslniten, de draagwij5fte van gezegde artikelen 41 en 42, en het Hof van beroep te Brussel ;
Over de ontvankelijkheid van de voordienvolgens ook van artikel 1382 van het
Bnrgerlijk Wetboek, miskend heeft; wan- zie!Jing :
Overwegende dat, ·krachtens artikel 416
neer, bovendien, bij ontstentenis van antwoord op de hooger vermelde beslniten van het Wetboek van strafyordering, van
van eischer in verbreking, het bestreden toepassing niet alleen in strafzaken doch
arrest niet w'ettelijk gemotiveerd is, het- ook in fiscale zaken en in al deze die de
geen een schending uitmaakt van arti- openbare orde aangaan en door cle wet
aan de tweede kamer van het hof van
kel 97 van de Grondwet :
Overwegencle dat uit de vaststellingen verbreking onderworpen zijn, de voorzievan het bestreden arrest blijkt dat, in de ning in verbreking, bniten het geval van
kenmerkencle omstandigheden van het on- de over de bevoegdheid gewezen beslissingen, tegen voorbereidende arresten en tegeval, die in het arrest worden niteengezet, de aanwezigheid van geintimeerde ov gen arresten van ontlerzoek slechts toegede rijbaan een dergelijke onvoorzienbare laten is na 11et eindarrest ;
Dat het bestreden arrest zich beperkt
hindernis nitmaakte dat geen font ten
laste van appellant kan gelegd worden; heeft tot de beslissing dat het bezwaar
Overwegende dat het arrest, nit het ge- ·door de verweerster niet .te laat werd inheel van die omstandigheclen, wettelijk gediend en tot het bevel aan de partijen
heeft afgeleid dat, ter zake, aa,n verweer- te beslniten over den grond der zaak op
der geen font kon ten laste gelegd worden; den datum welke het bepaalde;
Dat het arrest, daar het geen einde
dat alclns, het arrest de door aanlegger in
conclnsies staande gehonden bewering, stelt aan het geschil, geen eindarrest is
in
.den zin. vim llet hierboven aangeduid
beantwoord heeft;
Om die redenen, verwerpt de vom·zie" artikel 416;
Om, die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en tot een vergoeding van 150 frank je- ning; v~roordeelt het beheer tot de kosten.
gens verweerder.
24 Juni 1946. - 2" kamer. - Voo1·z-itte1·,
H. Vitry, raads!).eer waarnemend voorzit20 Jnni 1946. - 1c kamer. - Voon:ittm·,
ter. Ve1·slag[Jeve1·, H. Demoulin.
H. Soenens, eerste voorzitter. - VerslagGelijkl1tidende concl-usie, H. Havoit de
gevm·, H. Bail. - Gelijlcluidende conclltTermicourt, eerste advocaat-generaal. sie, H. Oolarcl, advocaat-generaal.
Pleiter, H. de Mey (van rle Ralie bij bet
Pleiter, H. Strnye ..
Hof van beroep te Brussell.
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VOORZIENING IN VERBREKING.
BESLISSINGEN WAARTEGEN VOORZIENING MOGELIJK IS. -IN ZAKEN VAN RECHTSTREEKSCHE
BELASTINGEN. - BESLISSING DIE NIET GEWEZEN IS OVER DE BEYOEGDHEID EN GEEN EINDE
STELT AAN RET GESCHIL. - VOORZIENING NJET
ON'fYANKELIJK. - VOORBEELD VAN ARREST
DAT GEEN EINDARREST IS.
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INKOMSTENRELASTING])JN. -.BESLUIT
VAN 2 MAAR1' 1942. - VOOR TI.JDELI.TK GELDIG GEHOUDEN YAN AU' DEN DAG ZIJNER INWER(1) Verbr., 19 Februari 1923 (Bull. en PAsrc.,
1923, I, 196); 17 September 1940 (ibid., 1940,
I, 217) en 20 October 1941 (ibid. 1941, I, 381).

-236KING'l'REDING. - BESLUIT DAT OVER EEN ZAAK
HESCHIKT DIE BEHOORT 'l'OT HE'l' GEBIED DER
WET. BESLtrlT DAT TIJDELIJK DE BINDENDE
KRACHT VAN EEN WET HEEFT. HOVEN EN
nECHTBANKEN KUNNEN DEnHALVE OVEn DE
GRONDWETTELIJKHEID En VAN NIE'l' OORDEELEN.

l;!et beslwit van 2 Maa1·t 1942, tot wijziging ot aanmtlling van de wetgeving betTetfende (le inlcomstenbelastingen, wo1·dt
v(m clen clag (tf z·ijner inweddngtreding voo1· tijclelijk geldig geholtden do01'
a1·tilcel 3 van cle oesl1titwet van 5 M ei
1944· Beschilckencl ove1' een zaak d·ie
tot het gebied de1.· wet behooTt, heett clit
oeslnit tijdelijlo de oindende Macht van
een wet en knnnen cle1·halve cle hoven en
reohtoanlcen wiet oo1·deelen ovm· cle
grondwettelijkheid m· van en nL O'l)e·r
zijn ove1·eenkomstigheid met a1·tilcel 1.11
van de G1·onclwet {1) (2).
{BEHEEn VAN FINANCIEN, T. N. V. << OHARBONNAGES DE L'ESPEnANOE ET BONNE-FORTUNE ll.)
ARiREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 November 1945 gewezen door
het Hof van beroep te Luik ;
Over het eenig middel, schending van
artikel 3 van de besluitwet dd. 5 Mei 1944
en, daardoor zelf, van artikelen 107 en
111 van de Grondwet :
Overwegende dat de voorziening het arrest slechts bestrijclt voor zoover clit laatste beslist dat de subsidiaire aanslag,
waarva:Ji het beheer de geldigverklaring
vraagt, niet kan aangenomen worden omclat het besluit del. 2 Maart 1942, waarop
gezegde aanslag gesteund is, niet overeenkomstig de wet is ;
Overwegende da t het bestreden arrest
artikelen 9 en 15 van het besluit dd.
2 Maart 1942 weigert toe te passen omdat
die bepalingen « terugwerkende belastingen invoeren en clerhalve in strijd zijn
met artikel 111 van cle Gronclwet ))·;
Overwegende dat, het besluit del.
2 :i\!Iaart 1942, niet voorzien zijnde bij artikelen 1 en 2 van de besluitwet dd. 5 Mei
1944, luidens artikel 3 van deze laatste,
,:uor tijdelijk geldig is gehouden van den
r1ag· af zijner inwerkingtreding;
Overwegende dat, zooals het verslag a an
den minis'terraad dat vermelde ·besluitwet
voorafgaat, het zegt, de bindende kracht
welke aan de aldus voor tijdelijk gelclig
gehouden besluiten worc1t verleend, deze
cler wetten is, wanneer de zaken waar(1) Zie de
cember 19<M
(2) Zre de
deraan het
PASIC., 1946,

nota 2 onderaan · verbr ., 11 De(Bull. en PAsrc., 1945, I, 68).
voetnota 2, geteeken<l R. H., ononderhavig arrest in Bull. en
I, 255.

over zij beschikken tot het gebied der wet
1
behooren;
. Overwegende dat het besluit-dd. 2 Maart
1942, tot wijziging of aanvulling van de
wetgeving betreffende de inkomstenbelastingen, over een zaak beschikt die tot het
gebied der wet behoort (Grondwet, artikelllO);
Dat dus, zelfs indien zekere dier bepalingen een terugwerkende kracht hadden,
het besluit dd. 2 Maart 1942 tijdelijk de
bindende kracht van een wet heeft en
dat de hoven en rechtbanken over de
grondwettelijkheid er vl;ln niet kunnen
oordeelen ;
I
Overwegende dat het arrest dus de in
het middel aangeduicle bepalingen geschonden heeft;
Overwegende dat op 12 Maart 1944, dag
waarop het besluit dd. 8 Maart 1944 in
werking is getreclen, hetwelk door artikel· 3 van de besluitwet dd. 5 Mei 1944
voor tijdelijk geldig wordt gehouden, de
subsidiaire door het beheer gevestigde
aanslag v66r het hof van beroep aanhangig was;
·
Om die redenen, verbreel>:t het bestreden
arrest voor zoover het beslist dat de subsidiaire ten laste van de verweerster gevestigde aanslag niet client aangenomen,
en den Staat tot de kosten veroordeelt;
beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers van bet
Hof van beroep te Luik en dat melding er
van zal gemaakt worden op den kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; verwijst de zaak aldus omschreven naar het
Hof van beroep te Gent; veroordeelt de
verweerster tot de kosten.
24 Juni 1946. - 2e kamer. - Voon!ifte1·,
H. Vitry, raadsheer waarnemend voorzitter. --:- Vm·slaggeve1·, H. de Olippele.
Gelijklitidende oonclusie, H. Hayoit de
Termicourt, eerste aclvocaat-generaal.
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1° VONNISSEN EN ARRESTEN.- MILITAIRE RECHTSMACHTEN. GETUIGEN. EED AFGELEGD IN DE WOORDEN VOORGESCHREVEN DOOR DE WET VOOn DE GETUIGEN ONDEnHOORD DOOn DE CORRECTIONEELE RECHTBANK
OF DOOR HET HOF VAN BEnOEP. WETTELIJKHEip.

2° iVIID:qELEN TOT VERBREKING. ·STnAFZAKEN. J\IIIDDEL DAT EEN GEB£tEK
AAN REDENEN VAN HET BESTREDEN ARREST INROEPT. .AnREST GEMOTIVEERD. l\1IDDEL
MIST IN FEITE.

3° MIDDELEN 'l'OT VERBREKING. STRAFZAKEN. MIDDEL DAT EEN OP TUSSCHENGESCHIL DOOR HET MILITAin GEnEoHTSHOF GEWEZEN ARREST BESTRIJDT. VOOR-

237rechtsmacht gehoorde getuigen den eed
moeten afleggen ;
Dat, luidens artikel 101 Yan de wet del.
1 o De get~tigen rUe gehoorcl worclen floor ' 15 \Juni 1899, inhoudende titel I van het
een wilitaire rechtsmacht moeten clen
Wetboek van strafrechtspleging ·voor het
eed ajteggen ·in cle woo1·clen voo·rgeschrec
leger, de geneesheeren, deskundigen en
ven clam· de wet voor cle door cle C01Tectolken den eed afleggen in het geval en
Uoneele rechtbanlc of floor' het hof van
op de wijze voor de correctioneele rechtbe1·oep gehoorcle getttigen,· zij zijn m·
banken voorgeschreven; dat, noch het
niet toe gehouden, zelts ·incl·ien de milihiervoren vermeld artikel 101, noch e'enige
take Techtsmacht lcmvn-is neemt van een
andere wetsbepaling de woorden aandui1n·isclaacl, clen eecl af.,_ te leggen in de
den waarin de door de militaire rechtswoorden voo1·geschTeven floor a1·tikel 317
machten gehoorde getuigen den eed moet1an het lT' etboek V(tn st·ratvonlering
ten afieggen;
voo1· de r;etnigen die geho01·d wo1·clen
Doch overwegende dat, zoowel uit artifloor het hot van asS'isen (1). (Wetb.
kel 10L als uit artikel 133 van de wet del.
strafvord., art. 155, 189 en 211; besluit 15 Juni 1899 blijkt dat, behoudens afwijvan 4 November 1814; wet van 15 .Jnni kende beschikking, de regelen van het
1899, art. 101 en 133.)
W etboek van strafvordering betreffende
de rechtspleging v66r de correctioneele
2° Mist feiteUjke g·rondsla.!f het 1niclclel dat
rechtbank of het hof van beroep van toeeen {/eb'l'elc aan ·redenen van het bestrepassing zijn op de rechtspleging v06r den
rlen a1Test i1vroept dan wannee·l' rlit aTkrijgsraad of het militair gerechtshof;
rest gemotiveenl is (2).
clat, bijgevolg, de eed, afgelegcl v66r een
go Is zonde1· voorwerp het miclclel gericht
militaire rechtsmacht in de woorden v_oortegen een clo01' het militai1· ge1·echtslUJf
geschreven voor de door de correctioneele
gewezen t~tsschenarrest, zooals een arrechtbank gehoorcle getulgen, overeenkomrest flat wegens htm verknoch(heid de
stig de wet is ;
,samenvoeg·ing van zalcen beveelt, dan
Dat het middel in rechte niet opgaat;
wwnneer de voorziening enlcel ge1·icht is
Over het tweede middel tot verbreking,
tegen het einclan·est (3).
schendiDg van artikel 97 der Grondwet,
doordat : a)' het bestreden arrest, - zon(FRANKIGNOUL EN CONSOORTEN,
der zijn beslissing op dat punt te motiT. REHEER VAN FINANCIEN.)
,
veeren - geweigerd heeft aan den aanlegger akte te .verleenen van het feit dat hij
ARREST.
bij ter terechtzitting dd. 10 Mei 1946 neerHE'l' HOF; - Gelet op het bestreden gelegde concllisies gepoogd had het abarrest, op 10 Mei 1946 gewezen door het stract en theoretisch karakter van de beMilitair Gerechtshof, zetelende te Brussel; tichting te verbeteren door te doen preciseeren dat de eenige materieele daacl ,
I. Wat cle publieke vordering betreft :
welke hem door het openbaar ministerie
iL Aangaande de voorziening van Fran- werd ten laste gelegd, was : (( op 26 Mei
kignoul:
1944, iD het kamp te Prenzlali zich in
Over het eerste middel tot verbreking, Principe te hebben akkoord ,verklaard niet
schending van artikel 155 van het Wet- Leon Degrelle om in het Waalsch LegioE:n
boek van strafvordering doordat de ge- te dienen, vertrouwende op de verzekering
tuigen g{)hoord in den· loop der terecht- welke hem gegeven was dat dergelijke
zittingen 'welke op 8 en 9 :Mei 1946 door verbintenis de goedkeuring had van den
het militair gerechtshof werden gehouden, Koning )) ; b) dan wanneer de aanlegger
den eecl hebben afgelegd in de door de gevraagd had hem akte te verleenen van
hierboven aangeduide wetsbepaling voor- het, feit dat (( hij, vernemende dat hij was
geschreven bewoordingen, dan wanneer bedrogen geweest, reeds claags na zijn
zij hem• hadden moeten afleggen in de bij aankomst met verlof te Brussel, hetzij op
artikel 317 van het Wetboek van strafvor- 26 Juni :1'!)44, a an de Kommanclantur heeft
deriDg voorgeschreven woorden :
gemeld dat hij aan zijn inzicht geen geOverwegende dat uit artikelen 87, 106 volg kon, geven, wat hij, in een brief del.
en 173 van het ·wetboek van strafrechts- 28 .Tuni gericht tot generaal Berger, compleging voor het leger ten lande del. 20 Juli mandant der SS, bevestigd heeft JJ, het
1814 blijkt dat de door een militaire militair gerechtshof op dat verzoek geen
antwoord heeft gegeven en nagelaten
heeft van vernield feit akte te verleene:q,
(1) Zie de nota onderaan verbr., 8 April
zonder clit verzuim te motiveeren; c) het
1946 (Bull. en PAsiC., 1946, I, 143).
bestreden arrest, zoncler op dat punt nit(2) Verbr., 22 October 1945 (A1·r. Yerb?'.,
leg te verstrekken, aan den aanlegger
1945, blz. 229; Bull. en PAsrc., 1945, I, 252).
geen akte verleend heeft vim twee als
(3) Zie verbr., 9 October 1944 (A1T. Ve1·b•·.,
volgt omschreven feiten : 1 o (( dat hij, bij
1945, biz. 6; Bull. en PASIC., 1945, I, 8).
zijn vertrek uit het kamp en intusschenZIENJNG ALLEEN TEGEN DE EINDBESLISSING.
MIDDEL NIJl!T ONTVANKELIJK.

~

-238tijd (25 Mei-16 Juni) zich onthouden heeft,
niet enkel van eenige propagandadaad,
maar ook van het bekendmaken van de
beslissing die hij genomen had onder voorbehoud van voorafgaandelijk onderzoek in
Belgie, van de verklaring welke hem was
gedaan geweest )) ; 2° « dat, in feite zijn
naam nooit vermeld werd noch in de Belgiselle pers, noch in de radio, noch op de
aanplakbrieven, noch in de reclevoeringen
van generaal Chardonne te Berlijn, en dat
de enkele ondnidelijke verwijzingen, naar
de beweercle verbintenis van sommige stafofficieren aan de- zijde van generaal Chardonne, op 27 J nni en de volgende dagen in
qe pers verschenen )) ; d) het ·bestreden arrest heeft niet ten genoege van recht de
vraag. beantwoord waarbij de aanlegger
het militair gerechtshof verzocht voor
recht te zeggen of, in de onderstelling clat
de aanvaarding door hem van een aanbod
om dienst te nemen in het vij andelijk leger
zou bewezen zijn, die aanvaarding, daar
ze, door de terngtrekking van den dader
er van, haar nitwerksel heeft gemist, het
voorwerp kan nitmaken van een andere
betichting clan deze voorzien bij artikel 123b-is van het Strafwetboek :
Overwegende dat het arrest op het in
eerste onqerdeel van het middel aangeduid
verzoek tot akte verleenen weigert in te
. gaan om reden dat de bewering van den
beklaagde nit de elementen cli~r zaak niet
blijkt en zelfs tegengesproken wordt door
de verklaring van kolonel Lang die bevestigd heeft dat beklaagde geen naclere inlichtingen gevraagd had, geen voorbehoud
gemaakt had en zelfs verklaard had dat
hij zinnens was aan den Koning zijn outslag van officier te sturen;
Dat het arrest aldns op gepaste wijze
geniotiveerd is; ·
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de aanlegger heeft aangenomen : het
hem gedaan aanbod om clienst · te nemen
in de brig·acle SS Wallonie, er eel). commandopost nit te oefenen en de wapens te
clragen tegen Belgie of de bondgenooten er
van of een Staat die oorlog voert tegen
een Staat waarmede Belgie in oorlog is;
dat hij die aanvaarding geclnrencle meerdere weken heeft behonden en dat zijn
verzaking, na de voltrekking van de inbrenken, op het _bestaan dezer geen invloed heeft; I
' Dat het arrest aldns, het in het tweede
onderdeel van het middel aangednicl verzoek, als niet dienend verwerpt ;
Overwegencle, eindelijk, dat het arrest
er op wijst dat aanlegger wist dat de
vijandelijke propaganda zijn aanvaarding
om in het W aalsch Legioen te treden ging
nitbaten en als een overwinning vieren;
dat hij desondanks zijn toetreding aanvaard heeft en gednrende meerdere weken
in stand gehonclen heeft ;
Dat het arrest, door die vaststeUingen

de door den aanlegger in het derde en het
vierde onderdeel van het middel vermelde
beweringen beantwoord heeft';
Over het clerde middel, schending van
artikel 105 van de wet cld. 15 Jnni 1899,
doordat het militair gerechtshof, alvorens
de zaak van aanlegger toegevoegd werd
aan deze van beklaagde Chardonne, generaal-majoor, als militaire' led en, niet drie
officieren-generaals mocht bevatten :
Overwegencle dat het middel enkel gericht is tegen het arrest waarbij het militair gerechtshof, wegens de verknochtheicl, de· samenvoeging van de zaak van
den aanlegger en deze van twee andere
beklaagden heeft bevolen;
Dat, daar cle voorziening slechts tegen
het arrest van veroordeeling werd ingediencl, het miclclel van voorwerp ontbloot is;
B. W at de voorziening betreft ingediencl
zoowel door Frankignonl als door Hellebuilt:
Overwegende, voor 't overige, dat de
snbstantieele of op straf van nietigheid '
vo'orgeschreven rechtsvormen werden nageleefcl en dat de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
II. Aangaande de voorzieningen gerkht
tegen cle op de burgerlijke vorcleringen gewezen beslissing :
Overwegende dat de aanleggers tot staving van hun voorzieningen geen middel
inroepen en dat het hof er van ambtswege geen opwerpt ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de aanleggers tot de
kosten.
24 Juni 1946. - 2e kamer. - Voo1·zitte·r,
H. Vitry, raadsheer waarnemencl voorzit~
ter. - VeTslaggevm·, H. Simon. - Gelijkluidende conclu.sie, H. Hayoit de Termiconrt, eerste advocaat-gene,raal- Pleite·r,
H. Rolin (van de Balie bij het Hof van
beroep te Brussel).

2c .KAMIDR.

-

24 Juni 1946.

1° MIDDELJDK TO'l' VERBREK!NG.
STRA~'ZAKEN. MIDDEL GETROKKEN UIT
ONREGELMATIGHEDEN IN DEN LOOP VAN HET
DOOR DEN KRIJGSAUDITEUR GEDAAN VOORONDERZOEK. - JY!IDDEL NIET YOOR DEN REOHTER
OVER DEN GROND AANGEVOERD. - ARREST DAT
ZIOH DEZE ONREGELMATIGHEDEN NIET TOEEIGENT. - NIET-ONTVANKELI.TKHEID.
2° VERZET. - STRAFZAKEN. - VEROORDEELDE BJ,J VERSTEK. - ARREST OP YERZET,
DAT, BUITEN DE STR,\FFEN OPGELEGD DOOR DE
BESLISSING BIJ YER-S1'EK, DE DOOR AR1'IKEL 19
VAN HET STRAFWETBOEK VOORZIENE AFZETTING UITSPREEKT. - 0NWETTIGE VERZWARING VAN DEN TOESTAND VAN VERZETTER.
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aanlegger veroordeelcl had tot de cloodstraf en bijkomencle straffen, onder meer
tot cle ontzetting uit de in artikel 31 van
het Wetboek van strafrecht voorziene
rechten-;
Dat, op regelnwtig verzet van den veroonleelde, de krijgsraacl de betichting bewezen heeft verkJ_aard, den verzetter heeft
veroordeelcl tot de straffen cUe opgelegd
waren geweest door het vonnis bij verstek en bovenclien' tot de afzetting van de
titels, graden, openbare ambten, beclieningen en diensten waarmede llij bekleed
was;
Overwegencle dat op llet llooger beroep,
ing~steld door aanlegger en door het openbaa'r ministerie tegen het vonnis op verzet,
llet militair gerechtshof llet beroepen vonnis lleeft bevestigd;
Overwegende dat llet vonnis, bij verstek
gewezen, jegens llet openbaar ministerie
(LONNEUX.)
op tegenspraak was gewezen; dat dit
laatste niet er van in hooger beroep was
ARRES'f.
gekomen;
Overwegende dat het verzet van den
HET HOF; - Gelet op het bestreden
:u-rest, gewezen den 11 Mei 194G door het veroordeelde er enkel toe strekte dezen
laatste geheel of gedeelteli.ik van de te1\lilitair Gerechtshof, zetelende te Luik;
Over het middel, schending van arti- gen hem uitgesproken veroordeelingen te
kel 71 van het Wetboek van strafvorde-' ontlasten; da t no ell op dit verzet, noch op
ring en van den ministerieelen omzend-· het hooger beroep tegen het vonnis op verbrief van den Heer Minister van justitie zet door het openbaar ministerie ingesteld,
del. 17 September 1881, doordat het onder- de rech ter over den grand clen toestand
v.oek .niet volledig is, onder meer om- van aanlegger mocht verzwaren, zoonls
dat verschillende personen, welke aanleg- hij bleek 'uit het vonnis bi.i verstek waarger gevraagd had te hooren als getuigen, tegen het ovenbaar ministerie geen verdesondanks niet gehoord zijn. geweest, en haal had ingeRtelcl ;
Dat niettemin het militair gereclltshof,
alclus niet werd nagegaan of er al clan
niet verzachtende omstancligheden bestaan door bevestiging van het vonnis gewezen
op verzet, aanleggers toestand .op diens
ter voordeele van aanlegger :
Overwegende dat het niet nakomen van verzet heeft verzwaard, derhalve cle wetseen ministerieelen omzendbrief geen grond bepalingen in het middel bedoeld geschonden heeft;
geeft tot verbreking;
Dat, voor het overige, de substantieele of
Overwegt\)nde, voor het overige, dat het
micldel tegen het vooronderzoek is gericht ; op straf van nietigheid voorgeschreven
clat het noch v66r den eersten rechter noch pleegvormen werden nageleefd en dat, bev66r het militair gerechtshof aangevoercl houclens de onwettelijk uitgesproken afis geweest en dat het bestreclen arrest ge- zetting, de straffeu overeenkomstig de wet
steund is op het voor het hof gedaan on- zijn;
1
derzoek;
Om die .redenen, verbreekt het b estreDat het middel dienvolgens niet ont- ilen arrest, doch in zoover aileen het aanvankelijk is;
legger veroorcleelt tot de afzetting; be11
Aangaande het micldel ambtshalve opge- veelt dat huidig aoi:rest zal overgeschreven
worpen, schending van artikel 187 (wet worden op cle registers van het Militair
van 9 Maart 1908), artikels 17, 188, 202 (wet Gerechtshof te Luik en dat melding er
van 1 Mei 1849, art. 7) en 205 (wet van van zal worden gemaakt op den kant van
1 Mei 1849, art. 8) van het Wetboek van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; verstrafvordering :
·
werpt dE' voorziening voor het ·averige;
OverwegendE' dat, bij vonnis bij verstek kosten ten laste van den Staat; zegt clat
gewezen den 5 Januari 1945, de krijgsraacl er geen grand is tot verwijzing.
1° Is niet ontvankelij lc het v66'1" den rechter over den g·rond niet aa.ngevoerde middel en getrokken wi.t onregelmatighellen
in den loop van het door clen k1·ijgswu.cUtetw gedaan vooronderzoek begaa'n, clan
wanneer • het an·est vnn het mil'itai1·
gm·echtshof, wanrte,qen cle voo1·z·len·ing
ger·icht is, z·ich deze mu-egelrnntigheden
niet toeeigent, lloch ·u.itslttUelijlc ste·ttnt
op het oncleTzoek v661' het hof geclann (1).
2° Ve·rzwna.1·t op onweUige wi;ize clen toestnncl •van clen ve1·zetter en moet binnen
cleze pe·rken verb·rol.:en woTclen, het arrest vnn het mUitnir gerechtshof, op het
verzet vnn betichte 1·echt cloencle, flnt
buiten de floor de besl-issin g bij verstelc
opgelegde st1·ntten, cle 1 nfzetting uUspreelct voorz·ien b·ij n1·tikel 19 vnn het
Stmfwetboelc (2).

(1) Verbr., 22 November 1943 (Bull. en
PASIC., 1944, I, 64).
(2) Raadpl. verbr., 23 Juni 1941 (A1'1'. YeTb1'.,
19-1.1, blz. 146; Bull. en PAsrc., 1941, I, 251);
zie nota R. H.', onderaan het onderhavig arrest, in Bull. en PAsrc., 1946, I, 258.

24 Juni 1946. - ze kamer. - VoorzUte1·,
H. Wouters, raaclsheer waarnemend voorzitter. Verslq.{}gever, H. Simon. Gelijlcltticlencle conclusie, H. Haoul Hayoit
de Termicourt, eerste aclvocaat-generaaL
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24 JuDi 1946.

1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. MIDDEL GETROKKEN UIT DE
NIE'l'IGHEID VAN DE DAGVAARDING v66R DEN
EERSTEN RECHTER. MIDDEL NIET v66R
DEN RECHTER IN HOOGER BEROEP OPGEWORPEN.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2° FRANSOHE TA.AL - NEDERLAND-

SORE TAAL (GEBRUIK VAN DE).STRAFZAKEN. SCHENDING VAN DE WETTELIJKE REGELEN IN DE AKTEN VAN DE RECHTSPLEGING. NIET VOORBEREIDEND OP TEGENSPRAAK GEWEZEN ARREST. ARREST DAT
ZELF MET
GEEN NIETIGHEID BEHEPT IS,
WEGENS RET NIET-NAKOMEN · DER WET OP RET
GEBRUIK Dim TALEN. NIETIGHEID VAN
DE AKTEN VAN DE RECHTSPLEGING GEDEKT.

il 0

BEVOEGDHEID EN AANLEG.
STRAFZAK.EN. MISDRIJF VOORZIEN BIJ
HOOFDSTUK II VAN TITEL I VAN BOEK II VAN
RET STRAI'WETBOEK. OoRr.bGSTIJD. BEVOEGDHEID YAN DE MILITAIRE RECHTBANKEN. POLITIEKE MISDAAD. 0MS'l'ANDIGHEID ZONDER INVLOED OP DE BEVOEGDHEID.

1° Kan n·iet voo·i· fle eerste maal v661· het
hof v_an verb1·elc-ing -wonlen aangevoerd,
tot stav·ing van een ·voorz·iening tegen
een cloor het miUtai1· ge1·echtshof uitgesprolcen verom·deeling, het micldel getrokken uit cle niet-igheicl van cle dagvnnnling v6M clen lwijgsmacl (1).

2° De niet'iuhC'id, clanr-wit volgencl flat de
wettelijke 1·egelen bet1·ejfencle het gebntik vnn cle tctlen in gerechtszalcen 7Jij
cle handelingen van cle rechtspleg·ing, nameUjk bij gebrelc awn vertaling van bij
flen btmclel gevoegde stttlclcen, geschonclen wc1·clen, is gedelct clam· het op tegenspraal;; gewezen arrest van veroordeeling, clctt zel.f niet met eenige nietiglw·icl behept is wege-ns niet nnlcomen
van cle wet vwn 15 Jtmi 1935 (2). CWet

van 15 Juni 1935, art. 40.)
3° Zijn

oncle1·hom·ig aan cle militah·e
rechtbanlcen cle claflm·s van elke inbrewk
voo1·zien bij hoofdstuk II van titel I
van boek II van het Strafwetboek, zonfler oncleTsoheicl tusschen de polit-ieke
misclaclen en de anclere· bij hetzelfcle
hoofdstttlv vom·ziene misckijven (3).

(Wet van 15 Juni 1899, art. 16; wet van
19 Juli 1934, art. 3; Grondwet, art. 105.)
(1) Verbr., 22 October 1945 (Bull. en PAsrc.,
1945, I, 251) en de voetnota.
(2) Yerbr., 27 September 1943 (Bull. en
PAsrc., 1943, I, 358); 15 Mei 1944 (A1·r. Verbr.,
1944, bl. 162; Bull. en PAsrc., 1944, I, 353)_.
(3) Raadpl. verbr., 6 Mei 1946 (Ar1·. Ve1·br.,
1946, blz: 170; Bull. en PAsrc., 1946, I, 177).

(KOEKOEK.)
ARREST.

HET H01!'; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen den 8 .Mei 1946 door het
Militair\ Gerechtshof, zetelencle te Antwerpen;
Over het eerste middel tot verbreking,
schemling van artikel 61. 2°, van het
Wetboek van burgerlijke rechtspleging
doordat de dagvaarding· om te verschijnen
voor den krijgsraad, beteekend den 17 Fe·
bruari 1945, vermeldt dat afschrift nm het
exploot werd besteld ten lmize van aan·
legger, wanneer op bedoelclen datum aanlegger geen woonst meer had Herentalsche
baan nr 491 :
Overwegende dat de beweerde nietigheid
van de dagvaarding niet werd ingeroepen
v66r cle rechter over den grond en clat
zij niet kan voor de eerste maal aangevoerd worden v66r het hof van verbreking;
Dat het micldel niet ontvankelijk is ;
Over het tweecle middel, onregelmatigheicl van het aanvaarden van het verzet
hieruit blijkende dat de uitgifte van llet
vonnis gewezen den 27 September 1\145
vermeldt, eerst. dat het verzet ontvangen
werd door den krijgsaucliteur en vercler.
dat de krijgsraacl het verzet ontvangen
heeft:
Overwegende clat de krijgsraad op aanleggers verzet en het militair gerechtshof
daarna, op beroep door de partijen ingestelcl, uitspraak hebben gedaan ten
gronde;
Dat het midclel derhalve alle belang
mist en derhalve niet ontvankelijk is;
Over het clerde micldel, schencling_ van
de bepalingen van de wet van 15 .Tuni
1935, betreffende het gebruik. der talen
in gerechtszaken, daar bij den bundel,
stukken werclen gevoegd die, in 't Fransch
of in 't Duitsch opgestelcl. niet vertanlcl
werden:
Overwegende dat ttit geen enkel stuk
der rechtspleging blijkt dat beklaagde het
militair gerechtshof hee-et verzocht om
een vertaling van de in het middel bedoelcle stukken ; .,
Dat de ingeroepen nietigheid gedekt is
door het op tegenspraak gewezen arrest
van veroordeeling (wet van 15 Juni 1935,
art. 40) ;
Dat het arrest zelf niet aangetast is met
eenige nietigheid wegens niet-nakomen
der wet op het gebruik der talen in gerechtszaken;
Over het vierde middel, schending van
artikel 113 van het Strafwetboek, door
ver keerde toepassing van die wetsbepaling op de ten laste van aanlegger gelegde
feiten :
Overwegencle dat het inilitair gerechtshof bewezen verklaart dat aanlegger zich
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van af Februari 1943 tot 31 October 1943
« als cc Zivilkraftfahrer >> schuldig heeft
gemaakt aan inbreuk op de artikelen 113
en 117 van het Strafwetboek >>;
Dat, bij gebreke van conclusie, het arrest aldus ~de toepassing van artikelen 113
en 1P van het Strafwetboek op toereikende wijze heeft gerechtvaardigd;
Over het vijfde middel, schending van
artikel 98 der Grondwet doordat de ten
laste van aanlegger gelegde misdaden, poJitieke misdrijven zijn en derhalve het hof
van assisen alleen bevoegd was om aanlegger te berechten : ·
Overwegende dat, luidens artikel16 van
de wet van 15 Juni 1899, gewijzigd door de
wet van 19 Juli 1934, de .inbreuken op de
artikelen 113 tot 123qttinq1ties van het
Wetl;>oek van strafrecht, gedurende de
tijdsruimte bepaald in artikel 1 van de
besluitwet del. 26 Mei 1944, onderzocht en
gevonnist worden door de .militaire rechtbanken overeenkomstig de bepalingen van
becloelde besluitwet en de daarmede niet
strijdige bepalingen van het Wetboek 1•an
militaire strafrechtspleging;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
En overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd, en dat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
'
'
Om die redenen, verwerpt de voorziening; verwijst aanlegger in de kosten.
24 .Juni 1946. - 2e kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·, H. Simon. ~
Gelijlcl·ttidende conclttsie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.

2" KAMER. -

24 Juni 1946.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAREN. - ARREST
VAN VEROORDEELING DAT DE WETSBEPALING
NIET AANWI.TST WAARBIJ HET FEI'l' VERBODEN
WORDT NOCH DEZE DIE DE STHAF VASTSTELT.
- GEBREK AAN REDENEN.
Is niet met redenen omlcleed het an·est
van vemonleeling dat de wetsbepaling
niet aanwijst waaTbij het ten laste 'L'an
betichte
wee1·hottden
teit
verboden
wo1·dt, noah deze die, dam· het vaststellen van de toepasselijlce straf, e1· een
misclrijf van maalct (1).

(1) Yerbr., 17 September 1940 (A•·•·. Vwbr.,
1940, bl. 81; Bull. en PASIC., 1940" I,. 220),
alsook de nota in Bull. en PAsrc., 1940, I, 220.

(ESKENS, T. RAEPSAET.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, door het Hof van beroep te Brussel
op 16 Maart 1946 gewezen ;
I. Ten aanzien van de beslissing op de
openbare vordering :
'
Over het eerste middel, schending van
artikel 97 der Grondwet, doordat, noch het
beroepen vonnis, noch het bestreden arrest.
de wetsbepaling vermelden krachtens
welke de veroordeeling nitgesproken werd
Overwegende dat, om met redenen omkleed te zijn; zooals bij artikeL 97 van de
Grondwet is vereischt, de in strafzaken
gevelde beslissingen het ten laste van den
betichte bewezen verklaarde feit dienen te
omschrijven, alsook de bepaling aan te
wijzen welke het feit strafbaar stelt;
Overwegende dat eischer bij het bestreden arrest werd veroordeeld, nit hoofde
van twee feiten van oplichting, tot een gevangenisstraf van twee jaar en half, een
geldboete van 100 frank, vermeerderd met
60 opdeciem en de helft cler kosten van
beide instanties jegens de openbare partij ;
dat eenerzijds, gezegd arrest enkel inroept artikel 24 der wet van 15.Juni 1935,
de wetsbepalingen in het vonnis van dim
eersten rechter aangehaald en artikel 211
van het Wetboek van strafvordering; dat,
anderzijds, de door den eersten rechter
ingeroepen wetsbepalingen de volgende
zijn : artikelen 11, 12, 16, 21, 31 tot en met
37 en 41 van de wet van 15 Ju:qi 1935;
1 der wet van 27 December 1928 ; 1, 2, 4,
5 en 7 der wet van 27 J uli 1871; 1, 1 o en
2°; 8, b en c, en 9 van de besluitwet van
20 September 1945; 40 en 66 van het Wethoek van strafrecht en 194 van het Wethoek · van strafvordering; dat daaruit
volgt clat het bestreden arrest, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, 'de strafrechtelijke bepaling heeft aangeduid,
krachtens welke eischer werd veroordeeld
tot een gevangenisstraf en een geldboete,
en derhalve de in het middel aangehaalde
gronclwettelijke bepaling b.eeft geschonden;
II. Aangaande de beslissingen over de ·
burgerlijke vorderingen :
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing over de publieke vordering ([e
verbreking medebrengt van de beslissingen over de door de burgerlijke partijen
ingestelde vorderingen ;
Oni die redenen, en zonder de gegrondheid van de overige middelen te onderzoeken, verbreekt het bestreden arrest, voor
zooveel het over de publieke vordering en
de burgerlijke vorderingen ten aarizi(!n
van eischer uitspraak heeft gedaan; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden in de registers van het
c

-----

'
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er van zal gemaakt worden op den kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerders tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Gent.
24 Juni 1946. - 2" kamer. - Voo·rzittfw,
H. Wouters, raaclsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Smetrijns. aeUjlcluidencle conchtsie, ·H. Raoul Hayoit
lle Termiconrt, eE>rste advocaat-genernal.
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REJDENEJN VAN DE VONNISSEJN EN
ARREJSTEN. - STRAFZAKEN. - ZITTINGBLAD VAN HET HOF VAN BEROEP VASTSTELLENDE
. OAT DE ZAAK IN VOORTZETTING VERZET WORDT
'l'EN EINDE HET PLEIDOOI VAN DEN RAADSMAN
VAN BETICH'l'E 'l'E HOOREN. - NADIEN UITGl~
SPRJOKEN ARREST VAN VEROOUDEELING ZONDER
HET PLElDOOI VAN DEN RAADSMAN TE HOOREN.
- GEEN VASTSTELLING v,~N DE REDEN WAAROM
HE'!' HOF UITSPRAAK GEDAAN HEEF'l' ZONDER
DEN RAADSMAN TE AANHOORIEN. - ARREST
NIET MET REDENEN OMKLEED.
Is niet met 1·edenen omlcleed 'het wr1·est
van het hot vnn beroep dat, wnnnem·,
vol,qens de vnststell-in11en 1}an het pmcesve·rbnal vcm een vo·rige terechtzitt-ing, de
-~·nnlc in voo1·tzett·ing 1Je-rschoven wenl ten
e·inde het pleidooi vnn clen ·mnd_S11Utu
van bet·ichte te hoore1~, clezen lnatste
veroonleelt zonde1· clnt cle ·mnclsma.n
ctnnhoorcl werd of de reclen vnstgestelcl,
wnwrom het hof vnn be·roep, op z·ijn
eerste beslissing tent{tlcomencle, geoo·rcleelcl heett clen ·rnndsmctn vcm bet-ichte
n'iet te moeten a.nnhooren.

(BRIXY.)
ARREST.
HEJ'r HOE'; - Gelet op het bestreden
arrest, door het Hof van beroep te Gent
gewezen, den 24 Januari 1946
I. Aangaande de beslissing op de publieke vordering :
Over het eenig middel, schending van de
rechten der verdediging, doordat de debatten van de zaak werden gesloten en het
n rrest werrl uitgesproken, 7Amder clat de
raadsman van aanvrager is aanhoord geworden, en alhoewel de behandeling der
zaak, op de eerste zitting van 22 November
1945, in voortzetting was verzet geworden,
om toe te laten aan den raadsman van
verdachte kennis te nemen van het dossier
en te pleiten :
Overwegende, dat, luidens het zittingblad van het hof van beroep, dit laatste,
na op 22 .November 1945 den aanlegger te

hebben gehoord in zijn middelen van verdediglng, beslist heeft de zaak tot voortzetting te verschuiven op een latere terechtzitting << om den raadsman van den
aanlegger toe te laten te pleiten ll;
Overwegende dat de zaak, achtereenvolg~ns op 29 November, 13 en 27 December
1945 verschoven omdat het hof niet wettelijk kon samengesteld worden, ter terechtzitting van 24 Januari 1946 werd opgeroepen;
Dat het zi.ttingblad van cleze laatste terechtzitting zich beperkt bij de vaststelling clat het hof van beroep de _debatten
gesloten verklaarde en zijn arrest wees;
Dat nit het bestreden arrest bli1kt clat
het hof van beroep den aanlegger heeft
veroordeeld zonder het pleidooi van den
raaclsman van dezen laatste te hooren en
zonder de reclen aan te geven waarom het
oorcleelde uitspraak te mogen doen over
den grond ~ler zaak, alhoe:wel de raadsman van den aanlegger niet gehoord werd ;
Dat het bestreden arrest daardoor artikel 97 cler Grondwet geschonden heeft;
II. Wat aangaat de beslissing op de bur'
gerlijke vordering :
Overwegencle clat de verbreking van de
beslissing over de publieke vordering de
verbreking meclebrengt van de beslissing
over de burgerlijke vordering;
Om die redenen, yerbreekt het ·best'reden
arrest; beveelt c1at/6nc1erhavig arrE>st z:il
overgeschreven worden in de regi~ters
van het Hof van beroep te Gent en · clat
melding er van zal gemaakt worden op
den kant van de vernietigde beslissing ;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel ; kosten ten laste van den ver- ,
weercler, 1mrgerlijke partij.
24 Juni 1946. - ze kamer. - Voorz'itter,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve·rslnggever, H. de Clippele. ael-ijlclwiclcncle conclltsie, H. Raoul Hayoit
de 'l'ermicourt. eerste aclvocaat-generaal.

2°

KAMER. -

24 Juni 1946.

1 o VOORZII<JNING IN VEJHBREKING.
BESLISSINGEN WAARTEGEN MEN ZICH KAN
VOORZIEN.
STRAFZAKEN.
ARREST
WAARBIJ RET HOF VAN BEROEP ZICH ONBEVOEGD VERKLAART OM VAN DE VORDERING VAN
DE BURGERLIJKE PARTIJ KENNIS TE NEMEN.VOORZIENING VAN BETICiHTE. - NIET-ONTVANKELI,JKHEID.
2° VEJRZEJT. - STRAFZAKEN. - BETICHTE
VRIJGESPROKEN VAN EEN BETICH'l'ING VAN
DIEFSTAL EN VEROORDEELD YOOR ONWETTI<:LIJKE SLACH'fiNG. - ARREST OP VERZET llETICHTE WEGENS DIEFSTAL VEUOORDEELENDE.
- 0NWE1"fELI,JKHEID.
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3o VERWIJZING NA VERBREKING. STRA~'ZAKE"'.

RECHTER OVER DEN GitoND
BIJ WIEN EEN BETICHTING NIET AANHANGIG
WERD GEMAAKT. VERBREKING VAN RET
ARREST OM DEZE REDEN •. VERBREKING ZONDER VERWIJZING.

1o Is niet ontvankelijlc, bij gebrelc aan be-

'

lang, cle voo·rz·iening floor betichte tegen
een an·est gericht, waa1·bij het hot van
be1·oep zich onbevoegcl ve1·lclaart om van
cle vo1'clering van cle b~trgerlijke parUj
lcennis te nemen (1).
Wanneer. een bij ve1·stek gewezen an·est
clen beklaagcle heejt m·ijgesprolcen uit
hoojcle van clietstal en vemordeelcl wegens onwetteU.jke slachting, heett het
ve1·z.et tot voo1·werp, en ka;n het slechts
tot voo·rwe·rp hebben, hem geheel of ten
rleele te ontslaa:n van ae tegen hem ·ttitgespmlcen vemo·raeeUng; het rnactlct de
betichting van diejsta.l, waa.rvan verzette1· wercl vrijgespmlcen, niet aanhangi[J
bij het hot ·ua.n ueroep (2).
3o De verbreldng, clie alleenU.jlc uitgesp·roken W01'clt omdat cle •·echte·r over den
gmnd . uitspmalc gedaan heett over een
betich'ting wellce bi.j hem niet aanhangi.g
was .Qemaalct, geschiedt zon.der veno-i_iz·ing (3).

zo

(VAN HASSEL EN CONSORTEN, T. VAN HIMS'l'.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de arresten op
19 Mei, 15 Juni en 13 .Juli 1943 gewezen
door het Hof van beroep te Brussel;
I. Wat de voorziening betreft op 24 Mei
1943 door Van Hassel ingesteld tegen het
arrest dat op 19 Mei 1943 jegens hem bij
verstek werd ge'wezen :
Overwegende clat de aanlegger op 29 Mei
1943 van zijn voorziening afstand heeft
geclaan;
II. Wat de voorziening betreft door Herzeel ingesteld tegen het. arrest dat op
19 Mei 1943 jegens hem op tegenspraak
werd gewezen :
A. Aangaande de beslissing op de PU·
blieke vordering :
Overwegencle clat de substantieele of op
(1) Raadpl. verbr., 13 Januari 1941 (Bull.
en PASIC;, 1941, I, 9); 22 Ju]i 1942 (ibid., 1942,
I, 174).
(2) Sic verbr., 23 Juni 1941 (Ar1·. Verbr.,
1941, blz. 146; Bull. en PAsrc., 1941, I, 9). Zie
oak verbr., 23 September 1940 (Ar1·. Verb•·.,
1940, blz. 81; Bull. en PASIC., 1942, I, 174) en,
wat de voorziening in verbreking betreft,
verbr., 20 Mei 1935 (Bull. en PAsrc., 1935, I,
253, 6').
I
(3) Verbr., 16 September 1942 (Bull. en
PAsrc., 1942, I, 193); 3 Maart 1943 (ibid., 1943,

I, 81).

straf van
nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
uitgesproken veroorcleelingen overeenkomstig de wet zijn ;
B. Aangaande de beslissing op de bur·
gerlijke vordering :
Overwegende dat het bestreden arrest
het · vonnis van <;te correctioneele rechtbank bekrachtigt waarbij deze zich onbevoegcl verklaart om van de vorclering kennis te nemen, c111ar er geen verband bestaat tusscnen de geleclen schacle en de
sluikslachting;
Dat de voorziening aldus van belang
ontbloot wordt;
III. Aangaancle de voorziening ingesteld
door Van Hassel tegen het arrest dat op
15 Juni 1943 .gewezen werd op het verzet
gericht tegen de beslissing van het arrest
del.. 19 Mei 1943 over de publieke vorclering :
Over het midclel, schencling van artikels 187, 188, 191, 199, 208, 216 van het
Wetboek van strafvorclering; 7 en 8 van
.de wet van 1 Mei 1849, doorclat het bestreden arrest eischer in verbreking wegens
de betichting van diefte veroordeeld
heeft, hoewel hij van deze betichting door
de rechtbank van eersten aanleg en dan
bij arrest van het hof van beroep, rechtdoende bij verstek, vrijgesproken was geweest en slechts -v66r het gerecht terug
kwam, op zijn verzet tegen dit arrest, dat
hem wegens een andere betichting veroordeeld had, clan wanneer het verzet -van
den veroordeelde enkel tot voorwerp heeft
zich te laten ontslaan van de tegen hem
uitgesproken veroordeelingen en, derhalve,
er geenszins toe strekt den rechter opnieuw de kennisneming op te dragen van
de beslissende gedeelten van het bij verstek gewezen arrest, die den eischer in
verzet geen nadeel zouclen kunnen toebrengen:
Overwegende clat aanlegger, vervolgd
wegens diefstal (feit I) en wegens onwettelijke slachting (feit II), door arrest, op
19 Mei 1943 bij verstek gewezen, uit hoofde
van het feit I vrijgesproken en voor het
feit II veroordeeld wercl ;
Overwegende dat het bestreclen arrest;
op verzet van den aanlegger, clezen heeft
vrijgesproken uit hoofde van het feit van
onwettelijke slachting doch hem veroorcleelcl heeft wegens den cliefstal wa:irvan ·
hij door het arrest bij verstek vrijgespro-.
ken wercl;
Overwegende dat het verzet van den
veroordeelde enkel er toe strekte zich van
de tegen hem uitgesproken veroordeelingen te 'do en ontlasten;
,
Waaruit volgt dat het hof van beroep,
uitspraak cloencle over de betichting van
diefstal welke aldaar niet aanhangig werd
gemaakt en den aanlegger wegens clien
veroordeelende, zijn ID::J.cht is te buiten ge-
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gaan en de in het middel aangeduide
wetsbepalingen geschonden heeft;
Doell overwegende dat de beslissing,
waarbij het bestreden arrest vaststelt dat
het verstek te wijten is aan den eischer
en dezen tot de door het verzet vero_orzaakte kosten veroordeelt, overeenkomstig
de wet is;
Dat dienaangaande de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschrev~n
rechtsvormen werden nageleefd;
IV. Aangaande cle voorziening door
Pouls, Maria, ingecliend tegen het arrest
del. 13 J uli 1943 :
Overwegende · dat de substantieele of op
straf van nietigheicl voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de uitgesproken veroortleelingen overeenkomstig
de wet zijn ;
Om die redenen, decreteert den afstancl
van de voorziening van Van Hassel, A.,
tegen het arrest van 19 Mei 1943 ; veroordeelt hem tot de kosten van zijn voorziening; verwerpt de voorzieningen van Erzeel, J., en van Pouls en veroordeelt ze
ieder tot de kosten van hun voorziening;
verbreekt het bestreclen arrest van15 Juni
1943 uitspraak doencle op het verzet van
Van Hassel, A., cloch voor zoover slechts
het den aanlegger ve:voordeeld heeft wegens cliefstal en tot de kosten andere dan
deze van het verzet en van de beteekening
van het vonnis bij verstek; verwerpt de
voorziening voor 't overige; beveelt dat
onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers van het Hof va:q beroep te Brussel en dat melding er van zal
gemaakt worden op. den kant van de gecleeltelijk verni!~tigde beslissing; kosten
ten laste van den Staat; zegt dat er geen
aanleiding bestaat tot verwijzing.
24 .Juni 1946. - 2e kamer. - Voorzitle1·,
H. Wouters, raadsheer waarnemencl voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Bail. - Gelijkl·wiclencle concl7tsie, H. Raoul. Hayoit de
'rermicourt, eerste aclvocaat-generaal.

2"

KAMER. -

24 Juni 1946.

om cle actie van clen wee1'stancl te s-teunen, z·ijn niet vatbaa·r vom· eenige voorz·ien-iny in ve·rbrekiny cloo1· part-ijen (1).

(Besluitwetten van 22 Juni 1945, art. 7,
en 20 September 1945, art. 4.)
(HOFMANS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest door het Hof van beroep te Brussel
op 13 April 1946 gewezen;
Aangaande de ontvankelijkheid van de
voorziening :
Overwegende dat eischer, bij vonnis cler
Co:rrectioneele Hechtbank te Leuven del.
24 Juni 1944, werd veroorcleeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar, nit hoofcle
van diefstal onder verzwarencle omstancligheden gepleegd den 23 Maart 1944; clat
hij,~bij toepassing van de besluitwet betreffende de daclen die werden gestelcl om
de actie van den weerstancl te steunen, de
herziening van bewuste veroordeeling
heeft aangevraagd ; dat het Hof van beroep te Brussel heeft geoordeeld dat
eischer zich niet bevond in de bij bedoelde
besluitwet vereischte voorwaarden om een
vrijspraak te kunnen genieten, en zich
heeft vergenoegd met de uitgesproken gevange:Qisstraf op twee jaar te herleiclen,
op groild van de omstancligheicl dat het
door eischer begane wanbeclrijf gedeeltelijk een daacl van weerstand tegenover
den vijancl uitmaakt, en met de aldus verminderde straf kwijtg~s<;holclen te verklaren overeenkomstig de amnestiewet
van 20 September 1945;
Overwegende dat, naar luid van artikel 7 van de besluitwet van 22 Juni 1945
gewijzigd bij besluitwet van 20 September
1945, de beslissingen genomen door het
lwf van beroep, inzake berziening van ·de
bij bewuste besluiten bed{,elcle veroorrleelingen, niet voor eenige voorziening
vatbaar zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
24 Juni 1946. - 2° kamer. - Voo1·zitteT,
H. Wouters, raaclsheer waarnemend voor~
zitter. - VeTslaggeve1·, H. Smetrijns. Gel-ijkl·tti(lenrle concl7tsie, H. Raoul Havoit
cle 'l'ermicourt, eerste aclvocaat-genernal.

VOORZIENING IN VERBREKING.
BESLISSINGEN WAARTEGEN MEN ZICH -:KAN
VOORZIEN. - STRAFZAKEN. - ARREST VANRET HOF VAN BEROEP UITSPRAAK DOENDE OVER
EEN VRAAG TOT HERZIENING. - BESLUIT2e KAMER, - 24 Juni 1946.
WETTEN VAN 22 JUNI EN 20 SEPTEMBER 1945.
- GEEN VOORZIENING !N VERBREKING DOOR VOORZIENJNG IN VERBREKING.
PARTIJEN.
VOitMEN. - STRA~"ZAKEN. - VOORZIENING
, DOOR DEN KRTJGSAUDITEUR.- VONNIS VAN miN
De an·esten van het hof vwn beroep, gevelcl
KRIJGSHAAD. - BESLUITWET VAN 10 NOVEM~
over een vraag tot he1·ziening voo1·zien
bij cle besl!witwetten van 22 Juni en
20 September 1945, bet1·ettencle cle clacleil
tijclens cle v·ijanclelijke bezetting gestelcl

(1) Sic ~erbr., 8 April 1946 (Arr. Verbr.,
1946, blz.l 139; Bull. en PASIC., 1946, I, 138).
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BER 1945, ARTIKEL 1. - VooRZIENING AAN
DEN BEKLAAGDE NIET, BETEEKEND. - NIET-ON'l'VANKELIJKHEID.
De voo1·zien·ing dooT den lcrijgsaudite~w
ilngesteld tegen een op g·rond vim arti7rel1 van de beslttitwet van 10 Novembe1·
.1945 gewezen vonnis, moet, op st1·affe
van niet-ontvankelijkheid, aan de partij
1Jeteekend wo1·den tegen wie zij ge1··icht
is (1). (Besluitwetten van 10 November

1945, art. 1, al. 7, en 19 October 1944,
art. 3.)

1

/ (KRIJGSAUDITEUR TE lEPER, T. GIRALDO.)
ARREST.

Overwegende dat, bij verklaring afgelegd
ter griffie van het Hof van beroep te
Brussel, den 30 April 1946, :M:r Verougstraete, advocaat van het beheer van
financien, daartoe uitdrukkelijk door den
bevoegden minister gemachtigd, heeft afgezien van de· door het beheer ingestelde
voorziening in verbreking ;
Overwegende dat verweerster bij het bestreden arrest werd vrijgesproken, zoodat
de afstand van de voorziening met een
afstand van de vordering zelve client te
worden gelijkgestekl; dat in die omstandigheden op den afstand moet worden ingegaan;
Om die redenen, decreteert den afstand ;
verwijst den Staat, beheer van financii~n,
in de kosten.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, gewezen op 27 April 1946 door den
24 Juni 1946. - 26 kamer. - Voo1·zUter,
Krijgsraad te leper, op grond van artikel 1 van de besluitwet del. 10 Novem- H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slayyever, H. Smetrijns. ber 1945;
Overwegende dat uit geen stuk der Gelijkl·widende conclttsie, H. Raoul Hayoit
rechtspleging blijkt dat de krijgsauditeur de Termicourt, eerste ac1vocaat-generaa1.
zijn eisch tot verbreking heeft doen beteekenen aan den beklaagde;
Dat dienvolgens de eisch niet ontvankeli.ik is (art. 418 van het Wetboek van
Rtrafvordering ; 3 van de besluitwet van
2£ KAMER. - 24 Juni 1946.
19 October 1944);
'!
Om die redenen, verwerpt de voorziening; laat de kosten ten laste van den VERBREKING. - VooRZIENING OP BEVEL
VAN DEN MINISTER VAN. JUSTITIE, - VONNIS
&=L
I VAN DEN KRIJGSRAAD EEN l\HNDERJARIGI!;
24 .Juni 1946. - 2° kamer. - Voo1·zitte·r, 1 VEROO HJDEELENDE DIE DEN VOLLEN LEE~'TIJD
H. Wouters, raadsheer :waarnemend voorVAN ZESTIEN JAAR NIET BEREIKT HAD OP DEN
zitter. - Ve1·slaggever, H. · Simon.
DATUM VAN RET FElT. ~ VERNIETIGING.
Gelijlcl~tiflencle conclusie, H. Raoul Hayoit
Op voo·rzien·iny door den 1J1'0Ctwen'r-ycnede '.l'ermicourt, eerste aclvocaat-generaal.
raal, OZJ bevel va,n den .llHniste1· van j·ns-

I

I

2

6

KAMER. -

24 Juni 1946.

iTOORZIENING IN VERBREKING.
AFSTAND. - STRAFZAKEN. - VDORZIENING
DOOR RET BEHEER VAN FINANCIEN TEGEN EEN
ARREST VAN VRIJSPRAAIC - AFSTANJi VAN DE
VOQRZIENING DIE GELIJK STAAT MET EEN AFSTAND VAN DE VORDEiUNG. - DECRETEMENT.
Het hof flecTetee1·t aen (Ljstanll van de
voorziening ingestela do01· het 1Jehem·
van finmwien, vervolyende pa.rtij, tegen
een a.n·est flat aen belclaayde heett vTijgesp1·o7cen, aeze ntstana yelijlc staande
met een atstwJHl ~:.wn de voTde1·vny (2).
(BEHEEL~

VAN FINANCIEN, T. AERTGEERTS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest door het Hof van beroep te Brussel
' op 23' Maart 1946 gewezen ;
(1) Raadpl. verbr., 4 Mei 1925 (Bull.
P ASIC. 1925, I, 231).

en

titie 'inyestelcl, vemietigt het hof · het
vonnis waarbi.j een kdjys1·aad een betich te veroordeeld he eft, die den vo llen
leeftijd van zestien jaar niet bereikt
hall, op den flat·um van het feit waamp
fle ve1'0ordeel111g steunt (3). (Wetboek

van strafvordering art. 441 ; wet van
15 Mei 1912, art. 16.)
(PANIS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op de vorclering
van M. de procureur-generaal bij het Hof
van verbreking luidend als volgt :
« Aan cle HH. voorzitter en leden cler
tweecle kamer van het Hof van verbr~
king;
De onclergeteekende procureur-generaal
heeft de eer uiteen te zetten dat, bij brief
(2) Verbr., 29 November 1943 en 8 Mei 1944
(Bull. en PAsrc., 1944, I, 87 en 343)'. Verge!.
verbr., 6 December 1943 (ibid., 1944, I, 97).

(3) Verbr., 8 November 1943 en 3 Juli 1944
(Bull. en PAsrc., 1944, I, 39 en 420).

246
van 19 April 1946, 5e algemeen bestuur,
1<> sectie. litt. A. P. nr 36266/18,, de Minis-

2"

ter van justitie, overeenkomstig artikel 441 van het Wetboek van strafvordering hem uitdrukkelijk heeft gelast aan
het hof aan te geven het in kracht van
gewijsde gegaan vonnis dat, op 29 Maart
1945, door den Krijgsraad te Tongeren
werd gewezen in zake Panis, LodewijkJozef, · handwerker, geboren te Diepenbeek den 11 Maart 1929 en er wonende
Kempenstraat, nr 25 ;
Bij dit vonnis werd voornoemde Panis,
LDclewijk-Jozef, veroordeelcl tot drie
maanden gevangen:isstraf wegens poging
tot diefstal van"kolen, gepleegd in oorlogstijd, tijdens de lichtafdemping op een
plaats waar deze door de bevoegde overheicl bevolen werd, te Genk den 28 December 1944;
Op het oogenblik van het feit dat tot
deze veroordeeling aanleiding gaf, had
voormelde Panis den vollen leeftijd "an
zestien jaar niet bereikt; derhalve, luidens
artikel 16 der wet van 15 Mei 1912 op de
kinderbescherming, diende de minderjarige
niet v66r de correctioneele rechtbank
maar wel v66r den kinderrechter gedagvaard te worden;
Daaruit volgt dat het aangegeven vonnis in strijd met de wet werd gewezen en
inzonderheid artikel 16 der wet van 15 Mei
1912 heeft geschonden ;
Om die redenen, vordert de ondergeteekende procureur-generaal dat het u an
het hof zou behagen de vermelde beslissing van den Krijgsraad te Tongeren te
verniet;igen.

KAMElL -

24 Juni 1946.

1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. - MIDDEL STEUNEND OP DE ONREGELMATIGHEID VAN EEN HUISZOEKING. BESTREDEN BESLISSING NIET STEUNEND OP DE
UITSLAGEN VAN EEN HUISZOEKING. - 1\'I:IDDEL
DAT GRONDI:lLAG MIST IN FEITE.
2° BEWIJS .. STRAFZAKEN. GEVAL
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER BEWIJSMIDDEL OPLEGT. - SOUVEREINE BEOORDEELING
DOOR DEN RECHTER OVER DEN GROND.
1° Jl!list fJI'Ondslag in feite het rrviddel ste·unend op de on1·egelmatigheid van een
huiszoelcing, wannee1· uit geen enlcele
vaststelling van cle bestreclen beslissing
spruit clat zij op de ttitslagen van een
httiszoeking stewnt (1).
2° In stra.fzaken, wannee1· de wet geen bijzonllel' bewijsmiddel oplegt, beoo1·cleelt
de l'echtel' sottverein de omstandi.gheden
wctarop h-ij zijne ove1·t7tiging gmndt (2).

(VAN ASSCHE EN CONSORTEN.)
ARREST.
HET HOF; ~ Gelet op het bestreden
vonnis, door de Correctioneele Rechtbank
te Antwerpen op 21 Maart 1946 gewezen
in graad van beroep ;
Over bet eerste middel, nietigheid van
de strafvervolging, ter oorzake van de onregelmatigheid der gedane lmiszoeking :
Overwegende dat nit geen enkele vaststelling van het bestreden 'vonnis blijkt
dat de .uitgesproken veroordeeling op de
uitslagen van een huiszoeking zou steunen;
Dat het middel chis grondslag mist in
feite;
Over het tweede middel, de bestreden
beslissing vergenoegt zich met het vonnis
cler Politierechtbank te Antwerpen te bevestigen, dan wanneer bij cleze laatste beslissing de te lastgelegde feiten van aanhitsing tot ontucht op den openbaren weg
of in een plaats toegankelijk voor het publiek en van exploitatie van een inrichting, waar de ontucht bevorderd of aangemoedigcl wordt, bewezen worden verklaard op grond van de enkele vaststelling dat nit de verklaring ter zitting van
Linaer blijkt dat zij een gedeelte van het
gemeubeld huis aan twee meisjes verhuurde tegen den prijs van 1.500 frank
per maand:

Brussel, den 4 Mei 1946.
N amens den procureur-generaal,
de advocaat-generaal,
JANSSENS DE BISTHOVEN ll ;
De middelen ,van- de vordering overnemende, vern:ietigt het vonnis ten laste
van Panis, Lodewijk,. op tegenspraak uitgesproken door den Krijgsraad van Tongeren, den 29 Maart 1945 ; zegt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden
op de registers van den Krijgsraad te
Tongeren en dat melding er van zal gemaakt worden op den kant van de vernietigde beslissing; kosten ten laste van den
Staat.
24 Juni 1946. --,- 2e kamer. - Voon1JUter
en verslaggeve1·, H. Wouters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Gelijlcluidende
concl7tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste aclvocaat-generaal.

(1) Raadpl. verb;·., 3 December 1941 (Bull.
en PAsrc., 1941, I, 440) ; 22 November 1943
(ibid., 1944, I, 64).
(2) Verbr., 1.4 Januari 1946 (A1'1'. Yerbr.,
1946, blz. 16; Bull. en PASJC., 1946. I, 20 en
1

nota 1).
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steunt niet alleen op de door den eersten
rechte{· aangehaalde motieven, maar ook
op bet onderzoek v66r den rechter in hooger beroep gedaan;
Dat clit middel dus ook feitelijken
grondslag mist ;
'
Over llet der<le midclel van verbreking,
voorgesteld door de aanlegsters Van
Assche en Mees en afgeleid uit de afwezigheid van alle · bewijs in zake ten aanzien
van de twee hoofdbestanddeelen der
aan aanlegsters telastgelegde inbreuk,
aanhitsing tot ontucht en plegen van die
claacl op den openbaren ·weg of in een
plaats toeg.ankelijk voor het publiek :
Overwegende dat, bij ontstentenis van
conclusien, de rechter voldoencle zijn beslissing met redenen omkleedt wanneer
hij de bestamld~elen van het telastgelegd
misclrijf bewezen verklaart in de termen
van cle wet;
Dat overigens, buiten de gevallen
waarin cle wet er anders over beslist, hij
op souvereine wijze de omstandigheden bepaalt waarop hij zijn overtuiging .grondt;
Dat het middel dus niet kan aangenomen worden ;
Overwegende dat de substantieele of op
straf van nietigheid voorgeschreven vormen · werden nageleefd en dat de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig
cle wet zijn ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; . veroordeelt aanlegsters tot de
kosten.
24 Juni 1946. ~ 2e kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Smetrijns. Oelijh:l-!tidende concl-!tsie, H. Raoul Hayoit
tle Termicourt. eerste · aclvocaat-generaal.

'le

KAMER. -

27 Juni 1946.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
.\,RRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. VERPLICHTING DE VONNISSEN MET REDENEN TE
OMKLEEDEN. -REGEL VAN RECHTSVORM.
2o HUUR. - VERKOCHT· ONROEREND GOED. HUUR MET VASTEN DATUM. - VERPLICHTING
VAN DEN KOOPER JEGENS DEN HUURI!ER. VERPLICHTINGEN VAN DEN VERHUURDER
WAARVAN DE UITVOERING NA DEN VERKOOP
~IOET GESCHIEDEN EN DE TUSSqHENKOMST VAN
DEN KOOPER VEREISCHT.
3o HUUR. - HUURDER DIE EEN WAARBORG
IN HANDEN VAN DEN VERHUURDER GEVESTIGD
HEEI'T. - LATERE VERKOOP VAN RET ONROEREND GOED. - VERHUURDER DIE DEN WAARBORG AAN DEN KOOPER NIET OVERHANDIGD
HEEFT. - KOOPER JEGENS DEN HUURDER NIET
GEHOUDEN TOT TERUGGAVE VAN DEN WAARBORG.

1 o De ve1·plichtii1g de vonnissen te motiveei·en is een regel van rechtsvMm die
nageleefd wo1·dt, wanneer de 1·echte1·
ondnbbelzinn.ig de 1·eden. opgeett die hem
er toe uebracht heeft te statneeren zooals hij het deed, al was de opgegeven 1·eden verlceenl (1).
2° Artucel 1713 van het Bm·_qerlijk Wetboek heett niet tot doel clen hntwder toe
te laten den verlcoop van het onroerend
uoed tot voorwendsel te nemen om een
cloo·r clen ve·rhutwder niet ttitgevoe1·de
ver·plichtinu op clen lcoope1· te aoen wegen. De ve·rplichtingen van den veThuurcle1· cUe, ·als gevolg va·n cl-en verlcoop, op
clen koope1· wegen, zijn, b·ij gebrek a.an
strijd·ig becling ·in de htttwovereenlcomst,
deze waa1·1,an cle ttitvoe·ring na clen t'erlcoop moet geschi.eden en voortaan de
tu.sschenlcomst van clen lcoope1· vereischt {2).
3° Wannee1· de huu.1·ae1· van een onroerend
goecl ann den ve1·hmwder een som geld
tot wna1·bo1·g van de uitvoe1"ing zijne1·
ve·1·pz.ichUngen overhandigd heett, en
wanneer de ve·rhmwder-ve1·koope1·, het
onroerend goed later verlcocht zijnde,
rlen -wcuwb.orrt ((.an rlen lcooper n-iet overhandigd heeft, lean deze laatste, noah
knwhtens artHcel 1743 noah lcrnchtens
a1·tikel 1692 van het Buruedijlv Wetboek, jegens den hmwder gehouden
zijn tot te,r·ru.ogave va.n dezen waarborg (3).

(N. V. METRO GOLDWYN MAYER, T. BECKERS
EN CONSOORTEN.)
ARREST.
HE'r HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 i\<Iei 1943 gewezen door de
Rechtbank van eersten aanleg te Brussel,
uitspraak doende in hooger beroep;
Over de twee middelen samen : het eerste, schencling van artikelen 1122, 1134,
1135, 1.319 en 1743 van het Burgerlijk.Wetboek; 141 van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging en 97 der Grondwet;
het tweede, schending van artikelen 1319,
1320 en 1743 van het Burgerlijk Wetboek;
1.41 van het Wetboek van burgerlijke
rechtspleging en 97 der Grondwet :
Overwegende dat uit de souvereine vaststellingen van het bestreden vonnis blijkt:

,

(1) Verbr., 24 Januari 1935 (Bull. en PAsrc.,
1935, I, 126) en nota 1, blz. 126; 12 Januari
1942 (ibid., 1942, I, 44); nota 8 onder verbr.,
11 December· 1930 (ibid., 1931, I, 11). Zie ook
de rede door den Heer procureur-generaal
Gesche uitgesproken ter plechtige zitting van
15 September 1933 van het Hof van verbre'king (blz. 23 en volg.).
(2) en (3) Zie de voetnota 2 en 3, geteekend
R. H., onderaan dit ·arrest (Bull. en PAsrc.,
1946, I, 267) .

-2481o dat op 7 J anunri 1930, de vennootschap veel cUe stelling juist weze, dat de schulComiliere, bij geregistre~rde nuthentieke den en schuldvorderingen van den •erhuurovereenkomst, aan de vennootschap huurcler-v~rkooper, verkregen v66r den
Metro-Goldwyn-Mayer, aanlegster in ver- verkoop, aileen ten laste of aileen ten
breking, een onroerend goed << Le Forum>> voorcleele van dezen laatste blijven;
geheeten, in huur heeft gegeven; 2° dat
Dat de rechter claaruit besluit dat « llet
artikel 13 van die huurovereenkomst be- in ontvangst nemen van den waarborg
dong dat « de hurende vennootschap tot door den verhuurcler, voor dezen laatste,
waarborg van de goede uitvoeringen harer en jegens clen huurcler, de verplichting
verplichtingen, op het eerste verzoek van l!eeft doen ontstaan den waarborg terug
de verhurende vennootschap, zal geho~den te geven op het oogenblik waarop (ten gezijn aan deze laatste een som van volge van den verkoop) het bezit er Yan
4.500 dollars van de Vereenigde Staten niet meer gerechtvaardigd was, of hem
van Amerika · te overhandigen, som welke over te dragen op den nieuwen kooper in
na het verstrijken van den huurtijcl aan geval cleze zulks moest eischen >> ; dat de
de hurende vennootschap zal terug gege- rechter daaraan toevoegt clat artikel 1743.
ven worden. Die som zal een intrest op- van het gemeen recht afwijkencl, en, derbrengen van 8 t. h. 's jaars >>; 3° dat die halve, als dusclanig streng dienencle geinsom in werkelijkheid aan de Comiliere, terpreteercl, slechts de huurovereenkomst
als waarborg, gestort wenl ; 4° dat, daar zelf becloelt, en niet wo1;clt toegepast op de
de Comiliere, achteraf, failliet verklaard bijkomencle overeenkomsten, zooals de
werd, « Le Forum)), op 3 December 1936 waarborgstelling;
Overwegende dat, welke ook de waarde
verkocht wercl aan een genaamden F.,
daarna, bij gebrek aan betaling van den van die bewijsvoering weze, de gedachte
verkoopprijs, op 24 Mei 1938 (of 1939), van den rechter er klaar en ondubbelzinterug verkocht werd aan de verweerders nig uit blijkt; dat er geen tegenstrijdigin verbreking; 5° dat het kohier van las- heicl noch dubbelzinnigheid bestaat in het
ten betreffencle dezen verkoop, de akten verklaren, eenerzijds, dat de kooper, luivan verkoop en van overschrijving oj) <lens artikel1743 van het Burgerlijk Wt>thet bestaan van de hierboven aangecluide boek, in de verplichtingen gestelcl is van
huurovereenkomst wijzen, doch geen mel- den verhuurder-verkooper, en, anclerzijcls,
cling maken van een door de Metro-Golcl- dat die wettelijke incleplaatsstelling
wyn-l\1ayer aan de verhuurster betaalden slechts haar uitwerksel heeft voor de toeof te betalen waarborg ; 6° dat er enkel komst, en, bijgevolg, geen betrekking
beclongen is da t « de koopers al de ver- heeft op de schulden van den verhuurcler
huringen, welke v66r 3 December 1936 aan jegens den huurder, welke reeds bestonden
derden geldig zouden toegestaan geweest op den dag van den verkoop ;
Dat de verplichting, voor den rechter.
zijn, moeten eerbiedigen >>; 7° clat niet bewezen is dat de door de Comiliere als zijn beslissing te motiveeren, een regel
waarborg ontvangen som rechtstreeks of van rechtsvorm is, welken hij naleeft door
onrechtstreeks zou overgeclragen geweest de redenen te bepalen welke hem, zelfs ten
zijn aan de koopers, verweerders in ver- onrechte. er toe gebracht hebben te t"ta·
breking; 8° dat het nochtans van deze tueeren zooals hij het deed ;
Dat de middelen, voor zoover ze aan de
laatste is dat de Metro-Goldwyn-Mayer,
daar de huurtijd een eincle genomen heeft, bestreden beslissing verwijten niet voldoende gemotiveerd te zijn en daardoor
clien waarborg terugeischt ;.
Overwegende dat de rechter over den artikelen 97 der Grondwet en 141 van het
grond klaar de redenen aangeeft, waar- Wetboek van burgerlijke rechtspleging g·evan de eene op fetten, de andere op het schoncleil te hebben, clus in feite niet oprecht gegrond zijn, welke hem dien eisch gaan;
Overwegende dat het tweede tot clen
doen verwerpen; clat hij, steunende op de
hierboven aangecluide vaststellingen, ver- rechter gericht verwijt hierin bestaat, 'beklaart dat de verplic,hting een in panel slist te hebben dat de bij artikel 1743 van
gegeven zaak terug te geven slechts op het Burgerlijk Wetboek voorziene inclehem kan wegen die gezegcle zaak ontvan- plaatsstelling slechts uitwerksel heeft ·
gen heeft, tenzij ze werd overgedragen, voor cle toekomst, clan wanneer die tekst
wat het geval niet is, of tenzij er inde- geen onderscheid maakt tusschen de verplaatsstelling bestaat; dat die indeplaats- schillende verplichtingen van den verhuurstelling weliswaar bestaat krachtens arti- der die het verhuurd onroerend goecl verkel 1743 van 'het Burgerli'jk Wetboek koopt;
waarvan partijen bij overeenkomst geensOverwegende dat, indien artikel1743 gezins zijn afgeweken; doch dat, zoo arti- wilcl had dat de kooper niet aileen verkel 1743 den kooper van het onroerend plicht was de huurovereenkomst in stand
goedln de rechten en de plichten·van den te houclen en voort te zetten, doch,
verhuurder stelt, die bepaling aan de inde- claarenboven, gehouden was tot de verplaatsstelling slechts uitwerksel toekent plichtingen van den verhuurder, .verplichvoor de toekomst, waaruit volgt, voor zoo- tingen welke v66r clen dag van den ver-

-249koop moesten uitgevoerd worden, het niet
zou nagelaten hebben dien wil in uitdrukkelijke bewoordingen te doen kennen ;
Dat het hiervoren vermeld artikel niet
tot doel heeft den huurder toe te laten
den verkoop tot voorwendsel te nemen om
een door den .verhuurder niet uitgevoerde
verplichting op den kooper te doen wegen ; dat het tot doel heeft te beletten dat
de verkoop den huurder van het genot en
van het verder voordeel van de huur zou
berooven; da t alleen die verplichtingen op
den kooper wege1~, waarnm de uitvoering
na den verkoop moet geschieden en voortaan de tusschenkomst van den kooper
eischt;
Dat het bezwaar dus in rechte niet opgaat;
Overwegende dat als laatste grief aan
het bestreden vonnis verweten wordt hetzelfde artikel 1743 te hebben geschonden
door te beslissen dat het niet kan toegepast worden op verplichtingen welke, voor.
den verhuurder, voortvloeien nit een bij
de huurovereenkomst bijkomend contract,
zooals een inpandgeving bestemd om de
uitvoering van de verplichtingen van den
huurder te waarborgen;
Overwegende dat de rechter zijn beschikking hoofdzakelijk steunt op de souvereine vaststeiling dat, in de zaak, de
waarborg door den verkooper aan den
lmoper niet overhandigd werd, of, althans,
dat niets bewijst dat hij o~handigd
werd; dat de rechter verklaart dat artikel1743 op c1ien niet overhancligden waarborg niet van toepassing is ;
Overwegende dat die verklaring niet
kan gecritiseerd worden; dat het artikel,
waarv:m spraak, - in het beding ten behoeve van derden dat het onderstelt te
ti' bestaan ten voordeele van den huurder, ~
de verplichting niet begrijpt de door den
verhuurder ontvangen waarborg terug te
geven, vermits de uitvoering van dergelijke verplichting door den verhuurcler
geen tusschenkomst van den kooper vereischt wanneer de waarborg aan dezen
laatste niet overhandigd werd;
Dat; anderzijds, al bevat de bij artikel · 1743 onderstelde overdracht van
Rchuldvordering, ten behoeve van den kooper, de bijkomstigheden van de schuldvordering, behoudens strijclig beding, clan
nog, zelfs in-geval partijen cllenaangaancle
niets bedongen hebben, de overnemer jegens den huurcler niet zou kunnen gehouclen zijn den waarborg terug te geven, tenzij de overclrager hem dien had overhancligd; clat, inderdaad,_ de beschikking van
artikel 1692 van het Burgerlijk Wetboek
enkel ten behoeve van den overnemer van
de schuldvordering is ingevoerd;
Overwegende dat het aangevoerd bezwaar dus als van belang ontbloot voorkomt; dat, zelfs indien clit bezwaar te-

recht aan het bestreden vonnis een te beperkende interpretatie van artikel 1743
verweet, dan nog het beschikkend gedEjelte
van dat vonnis wettelij]( zou gerechtvaardigd blijven ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de aanlegster tot de kosten en tot een enkele vergoeding van
150 frank jegens de verweerders.
27 Juni 1946. ~ 1e kamer. - Voo1·zUte1·,
H. Soenens, eerste voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Fauquel, voorzitter. - Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, eerste advocaat-generaal.
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1° VOORZIENING IN VERBREKING.TERMIJN. - BURGERLIJKE ZAKEN. - VERLENGING WEGENS OVERMACHT.
2° VERBREKING. - BEVOEGDREID. ~ GEVAL VAN OVERMACHT DA'.r DEN EISORE.R Blj:LET
REEFT ZICH IN DEN WETTELIJKEN TERMIJN
TE VOORZIEN. - BEVOEGDREID VAN RET ROF
OM Dl'l' TE BEOORDEELEN.
3° BEWIJS. BURGERLIJKE ZAKEN. ~
RECHTER OVER DEN GROND EEN OLAUSULE VAN
EEN GESORREVEN RUUROVEREENKOMST VERKLARENDE. - lNTERPRETATIE MET REDENEN
OMKLEED EN VEREENIGBAAR 11-IET DE BEWOORDINGEN VAN DE CLAUSULE; SOUVEREINE
INTERPRETATIE.
4° HUUROVEREENKOMST. ONROEREND GOED. - VERNIELING VAN. RET VERRUURDE GOED. - .ARTIKEL 1722 .VAN RET
BURGERLIJK WETBOEK. - WETSBEPALING
DIE DE ONMOGELIJKREID ONDERSTELT OM RET
GENOT VAN DE VERRUURDE ZAAK TE VERSOHAFFEN.
0NMOGELIJKREID SLEORTS
DENKBAAR IN ROOFDE VAN DEN VERRUURDER.
5° OVEREENKO:MST. ~ WEDERKEERIGE
OVER.EENKOMST. - HUUROVEREENKOMST. TENIETGAAN DOOR OVERMACHT VAN DE VER.BINTENISSEN VAN EEN PARTIJ. - BRENGT RET
TENIETGAAN MEDE VAN DE OVEREENSTEMMENDE
VERPLICHTINGEN VAN DE ANDERE PARTIJ. ~
0N'fBINDING VAN DE OVEREENKOMST.
6° REDENEN V .AN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. HUUROVEREENKOMST,
NIET FOUTIEVE
NIET-UITVOERING DOOR DEN HUURDER. - DE
ONTBINDING VAN DE RUUROVEREENKOMST
RECHTVAARDIGENDE. - NIET-UITVOERING TOT
EEN BEPAALDEN DOOR DEN RECR'fER VASTGESTELDEN DATUM OPKLIMMENDE. - VONNIS OP
EEN LATEREN DATUM DE ONTBINDING VAN DE
RUUROVEREENKOMST VASTSTELLENDE EN DEN
RUURDER TOT BETALING VAN RUURGELD VER-,
OORDEELENDE VOOR DE TUSSORENPERIODE. ~
-GEEN ENKEL BEWEEGREDEN TOT STAVING VAN
DIT PUNT VAN DE BESLISSING. - SCHENDING
VAN ARTIKEL 97 VAN DE GRONDWET.
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'Jo De te1·m-ijn voorzien bij rwtikel1 van de
wet van 25 Februm•i .1925 om een voorz·iening in verbreking in te stellen, kan
wegens overmacht verlengrl worden (1).
2o Het hot van ve1·brelc·ing ·is bevoegd om
de feUen te beoordeelen, waa1·van de 1'Cgelmrttigheid vrm cle 1·echt.~plegi11g v66r
het hot afhangt, en namelijk het voorhanrlen zijn van een overmacht die den
eischer belet heett zich in den wettelijlcen termijn te voorzien (2).
3o Is vo·twm·ein de gemotivee·l'fle ·verkla1'ing, doo1· den rechte·r ove'l' rlen g1·ond,
van een cla~ts·ttle vwn een gesclweven
hmwove·reenkomst, wannee·r deze interpretaUe met rle bewoorclingen van rleze
clcMts~tle n·iet in str·ijd is (3).
4o A1·tUcel .1722 van het BtwgerUjlc Wetbock onrle1·stelt de onmogelijlcheirl om
geheel of ten eleele het genot van de
vm·huunle zrtalc te verschaffen, onmogelij lcheirl die slechts clenlcbaa1· is in
hootrle van den meclecontnwtant rlie tot
fleze p1·estntie gehotulen ·is, te 1veten clen
ve1·htmnle1· (4). (Burgerlijk Wetboek,

art. 1719.)
5° In wederlcee?"ige ove1·eenlcomsten, zooals hm~,rovereenkomsten, brengt het ten·ietaaan doo1· overmacht van de 1)e1-l>intenissen vnn een pa'l'tij, het tenietgaan
merle van de verbintenissen van de anflere pa1·Nj en 1·echtvaanUat het de ve·rbrelcing van rle ove·reenkomst (5).
6° Is 1iiet met 1·edenen omlcleed het vonnis
dat, na. beslist te hebben dat, alhoewel
niet fouUef, de niet-uitvoedng rloor den
hmwrler Vftn zijne ~tit ,rle ove1·eenkomst
ontstane ve1·1Jinten·issen, cle· ve1·brelcint1
van het hu~t1·cont1·act op V'l;(tag van den
verhu.twrler rechtvrtanligde, en na vastgesteld te hebben, flat flie niet-ttitvoe1'·inrJ tot .1 JuU 1941 opltlom, rlen clatum
van de ve·1·brekina van de hnu.1·ove1·eenkomst. zoncle1· die besUss·inrJ clo01· een
enlcel 'nnlen te stnven, op 30 November
1941 vaststelt, en den h~t1wde·r veroo1'deelt om aan den 1)e1'7111·t~-1'fler een hmr.rgeld voor rle t·usschen di.e twee datttms
geleaen periorle te beta len (6). (Grand-

wet, art. 97.)
(1) en (2) Verbr., 30 April 1945 (A1'1'.
Yerbr., 1945, blz. 139 ,; Bull. en PAsrc., 1945, I,
150 en de nota); Fr. verhr., 7 Maart 1931
(SIREY, 1932, J, 353). Raadpl. ook de beweegredenen van verbr., 6 Mei 1946 (Arr. Ye,-b,·.,
1946, blz. 167; Bull. en PASIC., 1946, I, 172).
(3) Verbr., 20 Januari 1944 (Bull. en PASIC.,
1944, I, 161) en 8 Februari 1945 (A1'?'. Yerb1·.,
1945, blz. 101; Bull. en PAsrc., 1945, I, 111).
· (4) Zie de .nota 4 bij dit arrest in Bttll. \m
PASIC., 1946, I,) 271.
(5) en (6) Zie de nota's 5 en 1, geteekend
R. H., in Bttll. en PASIC., 1946, I, 271 en 272.

(N, V. METRO GOLDWYN MAYER, T. BECKERS
EN ANDEREN.)
ARREST.

RET HOF ; -

Gelet op het bestreden
vonnis, op 18 November 1941 gewezen door
de Rechtbank van eersten aanleg te Luik,
uitspraak cloende in graad van hooger beroep;
Over den groncl van niet-ontvankelijkheid door cle verweerders afgeleid uit het
feit dat de voorziening te laat werd ingediencl, daar het bestreden vonnis aan de
aanlegster beteekend werd op 8 December
1941 en het verzoekschrift tot verbreking
op de griffie van liet hof slechts op 12 December 1944 werd neergelegd :
Overwegende clat uit de aan het hof
overgelegde stukken bi~jkt dat· de aanlegster, in den loop van diem term{jn van rlrie
maanden, waarover zij luidens artikel l
van de wet del. 25 Februari 1925 beschikt
om zich in verbreking te voorzien, onder
vijanclelijk beheer wenl geplaatst, en dat
de Duitsche beheerder zich tegen het inclienen van de voorziening, welke de aanlegster wilde instellen, verzet heeft ;
Dat de aanlegster, weliswaar, op 15 October 1943 van dat beheer bevrijcl werd,
doch nadat de vijandelijke beheerder
met de verweerders een overeenkomst
gesloten had waarbij hij beweerde aan het
geschil tusschen partijen clefinitief een
einde te stellen ;
Dat het tusschenkomen van den vijancl
en de weerwraak, waaraan de aanlegster
blootgestelcl was indien zij, in weerwil
van cUe overeenkomst, haar wil om zich in
verbreking te voorzien had doorgedreven.
een geval van overmacht hebben uitgemaakt waarvan de uitwerksels tot op het
einde van de vijandelijke bezetting hebben
geduurd;
Dat de aanlegster naderhancl het voordeel heeft kunnen inroepen van artikPJ 2
van de besluitwet del. .1 Mei 1944 ;.
Dat, bijgevolg, de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan aangenomen worden;
Over het eerste middel tot verbreking,
schending van artikelen 11.34, 11.35, 1319.
1320 van het Burgerlijk Wetboek, doorclat
het bestreclen vonnis, het geloof clat client
gehecht aa)l de tusschen partijen op
29 Juni 1939 gesloten huurovereenkomst,
alsook de uitwerksels van die overeenkomst, miskennende, beslist clat artikel 9
van gezegde huurovereenkomst in de zaak
niet van toepassing , was en geweigerd
heeft de bepalingen er van toe te passen,
onder voorwenclsel dat dit artikel slechts
het geval zou bedoelen waarin het in huur
gegeven onroerencl goed niet meer zou
kunnen clienen tot het doel waartoe het
bestemd is, en dat niet beweerd is dat het
onroerend goed niet meer kon clienen tot
de bij de huurovereenkomst er aan gege-

'!I

-251ven bestemming, daaN de aanlegster in voorwendsel dat verschillende tekortko.verbreking was verplicht geweest haar mingen aan het contract haar konden verbedrijf te staken · enkel wegens de hoe- weten worden :
danigheid, het ras en den godsdienst
Overwegende dat nit de conclusies zelf
van sommige harer leden, dan wanneer, 'van de aanlegster blijkt dat de verweerluidens de betwiste clausule, bedongen ders v66r den rechter over den grand in
werd dat « in al de gevallen waarin, tij- rechte beweerden dat << het feit alleen dat
dens den duur der huurovereenkomst, het het gebouw gesloten wordt volstaat om de
in huur gegeven onroerend goed, door ver- verbreking te techtvaardigen, spijts artinieling oil anderszins nlet meer tot zijn kel 1741 van het Burgerlijk Wetboek en
bestemd doel moest kunnen dienen, .om een het bestaan van een ovennacht ll, en da:t
aan de hurende venn0otschap niet te wij- de aanlegster die bewering betwist heeft ;
ten oorzaak, het huurgeld tijdens het stil
Dat het middel in feite niet opgaat;
liggen der zaken niet meer zou verschulOver het derde middel tot verbreking,
digd zijn; dat in dit geval... de verhum·- schending van artikelen 1101, 1102, 1108,
ders gedurende het stil liggen der zaken 1156, 1709; 1719, 1722, 1728, 1729, 1741 van
de vrije beschikking over hun goederen het Burgerlijk Wetboek, doordat het bezouden kunnen terugnemen, tenzij de streden arrest beslist heeft dat de aanleghuurster zou verkiezen voort er over te ster in verbreking de eindbepaling van
beschikken en den huurprijs te betalen l>, · artikel 1722 van het Burgerlijk Wetboek
en dat, « in dit laatste geval, de huurster niet kon inroepen, onder voorwendsel dat
het onroerend goed tot andere doeleinden de onmogelijkheid om het beloofde genot
zou mogen gebruiken dan deze welke voor- te verschaffen op de zaak zelf zou moeten
zien waren ... >l, wat duidelijk beteekende slaan en bestaan in hoofde van den v-erdat de dausule moest toegepast worden, lmurder, dan wanneer het van weinig beniet e11kel in het geval waarin het onroe- lang is dat de toevallige gebeurtenis of de
rend goed niet zou kunnen geexploiteerd overmacht, waardoor de huurder van het
worden door een derde volgens de overeen- genot van de verhuurde plaatsen beroofd
gekomen bestemming, doch vooral in het wordt, haar oorzaak vindt in een maatre:
geval waarin die inbedrijfneming niet gel genomen wegens omstandigheclen eigen
zou kunnen plaats gegrepen hebben door aan den huurder wanneer, zooals in de
de huurster zelf wegens omstandigheden zaak, die maatregel een rechtstreeksch
welke haar niet toe te schrijven waren ; verband houdt .met de inbeclrijfneming
dat zulks in de zaak het geval was, daar van de verhuurde plaatsen :
de rechter over den grand vastgesteld had
Overwegende dat het middel aan het
dat aan de aanlegster in verbreking geen vonnis niet verwijt te hebben beslist dat
enkele font kon worden ten laste gelegd : de toepassing van artikel 1722 van het
Overwegende dat de interpretatie, door Burgerlijk Wetboek onderstelde dater een
het bestreden arrest aan artikel 9 van de onmogelijkheid bestond Qm het in de
tusschen partijen gesloten. huurovereen- huurovereenkomst beloofd genot te verkomst gegeven, gemotiveerd is en met de schaffen; dat het het vonnis bestrijdt
daar waar dit laatste zegt dat die onmobewoordingen er van niet in strijd is ;
Dat, dus, die interpretatie souverein is gelijkheid op de zaak zelf moet slaan en,
en dat het middel niet kan aangenomen altl1ans, bestaan in hoofde van den verhuurder;
·
worden;
Overwegende dat de onmogelijkheid om
Over het tweede micldel tot verbreking,
schencling vai;t artikelen 1101, 1134, 1319, « het beloofd genot te verschaffen )) slechts
1320 van het Burgerlijk Wetboek; 1, 9, denkbaar is in hoofde van den persoon die
61, 77, 78, 82bis, 141 van het'Wetboek van tot deze prestatie gehouden is, 't is te zegburgerlijke rechtspleging, gewijzigd en gen, in hoofde van den verhuurder (Buraangevuld door de koninklijke besluiten gerlijk Wetboek, art. 1719) ;
Overwegende, dus, dat de rechter over
nr 300 del. 30 Maart 1936 en nr 254 del.
24 December 1935, doordat het bestreden den grand, vaststellende dat er in de onvonnis, het gerechtelijk contract misken- derhavige zaak voor den verhuurder geen
nende, zooals clit tnsschen partijen ge- onmogelijkheid bestond het beloofde gevormd werd door het inleidend exploot not te verschaffeu, artikel 1722 van het
van aanleg del. 12 Mei 1941, de akte van Burgerlijk Wetboek niet wettig kon toehooger beroep dd. 21 Juni 1941 en de in passen;
eersten aanleg en in graacl van hooger be· Dat het middel in rechte niet opgaat;
roep door de partijen wederzijds genomen
Over bet vierde middel tot verbreking,
conclusies, de tusschen partijen overeen- schiomding van artikelen 1728, 1729, 1741 en
voo1'
zooveel noodig 1148, 1184, 1302, 1722
gekomen httur verbroken heeft, alhoewel
het vaststelde dat geen enkele font ten van het Burgerlijk Wetboek, 97 der
laste van de aanlegster kon weerhouclen Grondwet, doordat het bestreden vonnis,
word~n en dan wanneer de vordering
vaststellende dat ten laste van de aanlegstrekte tot de verbreking van gezegde ster in verbteking geen foutieve niet-uithuur ten laste van de aanlegster, onder voering kan weerhouden worden, de ver-

-252breking van de huur uitspreekt bij toepas- bruiken zonder de bestemming te volgen
sing van artikelen 1728, 1729 en 1741, ·in welke door de overeenkomst er aan gegeven werd of ze z66 te gebruiken dat er
fine, van het Burgerlijk Wetboek, onder
voorwendsel dat die bepalingen, in huur- voor den verhuurder een nadeel kan uit
zaken, slechts de toeJ)assing zouclen zijn ' voortvloeien, voor dezen )aatste daaruit
van het algemeen principe volgens welk het recht ontstaat de huur te doen verbrewanneer een partij in gebreke blijft haar ken; dat het feit dat de zaal « Forum >>
verplichting uit te voeren, de andere partij niet geopend werd en dat het huurgeld
van de daarmede overeenstemmende ver- niet betaald werd, de verhuurders van de
plichting ontslagen is, dan wanneer arti- prestatie ontsloeg welke correlatief is van
kelen 1728, 1729 en 1741, ·in fine, de verbre- de verplichtingen van den huurder, dan
kiiig van de huur slechts toelaten in ge- wanneer het bestreden vonnis, moest het
worden uitgelegd als de huurovereenkomst
val van foutieve niet-uitvoering :
Overwegende dat het. bestreden vonnis hebbende verbroken wegens foutieve nietvaststelt dat de aanlegster het verhuurde uitvoering, van tegenstrijdigheid zou aangoed niet meer gebruikte volgens de be- getast _zijn, vermits het uitdrukkelijk de
stemming welke door de overeenkomst er ontstentenis vaststelt van dergelijke nan
aan gegeven werd en dat zij het bedongen de aanlegster .te wijten niet-uitvoering :
huurgeld niet meer betaalde;
Overwegende dat uit ,de beweegn~dene.n,
Dat het beslist dat de niet-uitvoering, )lierboven uiteengezet, bij het onderzoek
vanwege den lmurder, van zijn uit over- van het vierde micldel, voortvloeit dat het
eenkomst ontstane verplichtingen, alhoe- bestreden vonnis beslist dat de niet-uitvoewel ·niet foutief, den verhuurder er van ring cloor den huurder van zijn contracontslaat de in de huurovereenkomst voor- tueele verplichtingen geen foutieve nietziene overeenstemmende prestatie te leve- uitvoering uitmaakt;
ren, te weten : de prestatie van het genot
Dat het middel in feite niet opgaat;
van de verhuurde plaatsen, en bijgevolg,
Over het zesde middel tot verbreking,
de verbreking van de huur rechtvaardigt; schending van artikelen 97 der Grondwet;
· Overwegencle dat dit beschikkend ge- 1101, 1134, 1145, 1147, 1184, 1302, 1709, 1722,
deelte, zoo zelfs de door het middel voor- 1728 en in 't bijzonder 1728, 2", 1729, 1741
gestelde interpretatie van artikelen 1728, van het Burgerlijk Wetboek, doordat het
1729 en 1741, .in fine, van het Burgerlijk bestreden vonnis de .betwiste huurovereenW etboek als juist client gehouden, niette- komst verbroken )1eeft op den datum van
min wettelijk gerechtvaardigd blijft;
30 November 1941, de aanlegster. in verOverwegende, inderdaacl, dat in de we- breking veroordeeld heeft om de tot op
derkeerige contracten, wa:tmeer de Yer- dien datum verschuldigde huurgelden te
plichtingen van een partij door overmacht betalen en de verweerders van hun eisch
wegvallen, daardoor de overeenstemmende tot vergoeding wegens wederverhuring
verplichtingen van de andere partij weg- heeft afgewezen, anderzijds vaststellende
vallen, en dat alclus de verbreking van het dat geen fout tegen de aanlegster kon
contract gerechtvaardigd is ;
weerhouden worden, namelijk wegens het
Dat indien deze recht.sregel, niet in uit- feit dat haar van af 2 MeL of altham;
dn,lkkelijke woorden bij een algemeene van af 1 .Juli 1941, verboden \vercl de verbepaling. in het Burgerlijk Wetboek is huurde plaatsen volgens de overeengekouitgedrukt, hij niettemin door dit laatste men bestemming in huur te nemen, dan
gelmldigd is, vermits de toepassing er van wanneer : 1 o de rechter over den grond,
gevonden wordt in verschillencle bijzon- zonder zich' tegen te spreken, de aanlegdere l;Jepalingen, namelijk in .artikelen 1790 ster in verbreking niet kon veroordeelen
en 1867, en, inzonderheid, in geval yan om huurgelden te betalen tot op 30 Novemvernietiging of van te niet gaan van de ber 1941 terwijl hij de huurovereenkomst
onroerende verhuurde zaken, in artike- op dien datum verbrak, en de verweerders
len 1722 en 1741;
van hun eisch tot toekenning van een verWaaruit volgt dat het middel, bij ge- goeding wegens wederverhuring niet kOll
brek aan belang, niet ontvankelijk is;
afwijzen, na, anderzijcls, te hebben vastOver het vi:ifde middel tot verbreking, gestelcl dat, van af 2 lVIei 1941, of alt}lans
schending van artikel 97 der Grondwet, van·af 1 Juli daaropvolg-end, de aanlegster,
doordat het bestreden vonnis vaststelt, zonder dat het feit haar als fout kan aaneenerzijds, clat geen foutieve niet-uitvoe- gerekend worden, zich in de onmogelijkring aan de aanlegster in verbreking kan heid bevonden heeft van de verhuurde
ten laste gelegd worden, doch, anclerzijds, plaatsen te genieten, wat in zich hield dat
de betwiste huur verbreekt onder voor- de verbreking van de huurovereenkomst
wendsel dat, wanneer een partij ·in ge- moest uitgesproken worden op een van
breke blijft haar verplichting nit te voe- cleze laatste' twee datums en dat de aanren, de andere partij daardoor ontslagen legster niet kon veroordeeld worden om
is van de uitvoering van de overeenstem- huurge).den te betalen voor het latere tijclmende verplichting; dat, inzake huur, perk gedurencle hetwellk zij zich in de
het feit, voor den huurder, de za!lk te ge- omnogelijkheid bevonden heeft van de
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verhum·de zaak te genieten (schending
VAN ZUIVELPRODUCTEN. iVliNIS'l'ERIEEL BEvan artikel 97 der Grondwet) ; 2° in alle
SLUIT VAN 26 NOVEMBER 1945 DIT VAN 5 FEgeval, daar de huurovereenkomst verbroBRUARI 1945 WIJZIGENDE. 0MZETTING
ken werd, niet wegens foutieve niet-uitVAN DE TEKORTEN JN LEVERING VAN ZUIVELPROvoering, doch bij toepassing van de risiDUCTEN IN DEBiET OP DE VLEESCHLEVERINGSeo-leer, de verbreking. bij gebrek aan
VERPLICHTINGEN. GEBREK AAN LEVERING
schorsing van de huur, op 2 Mei 1941, o~
VAN ZUIVELPRODUCTEN. 8LECHTS STHAFalthans op 1 Juli 1941, moest gestelcl wor- ,
BAAR INDIEN DE VOORTBRENGER· IN DEN VOORGEden, zonder dat de aanlegster in verbreSCHREVEN TERMIJN DE COMPENSEERENDE LEking kon gehouden worden tot het betalen
VERINGEN VAN VLEESCH NIET GEDAAN HEEFT •• van om 't even welk huurgeld (schend~ng
BESCHIKKING TOEPASSELIJK ZELFS OP HE'!'
van artikelen 1101, 1134, 1135,- 1147, 1184,
GEBREK AAN LEVERING VAN ZUIVELPRODUCTEN
1302, 1709, 1722, 1728, 1729, 1741 van het
VAN VOOR HET IN WERKING TREDEN VAN HETBurgerlijk Wetboek) :
MINISTERIEEL
BESLUIT
VAN
26 NOVEMOverwegende dat, na te hebben vastgeBER 1945.
steld dat de niet-uitvoering, alhoewel niet
foutief, door de aanlegster van haar uit Sede1·t het in werking t·reden van het ministerieel besl1tit vnn 26 November 1945,
overeenkomst ontstane verbintenissen, de
het ministm·ieel besluit vwn 5 Febnt.ari
verbreking van de tusschen partijen: aan1945 wijzigencle, betreffencle cle levering
gegane huurovereenkomst rechtvaardigde,
van z·ttivelproclucten, worden cle tekoi·ten
en na te hebben vastgesteld clat die nietin lever·ing vnn cleze proclucten automauitvoering opklom tot Mei 1941 of althans
tisah omgezet in cleb'iet op de vleeschtot 1 Juli 1941, het bestreden vonnis, zonleve1'ingsve1·plichtingen.
der die beslissing door een enkel reden te
staven, den datum van de verbreking Yan De stt·ajJ'en voo·rzien bij cwtilcel 9 van het
minister·ieel besluit van 5 Febru.nri 1945
de huurovereenkomst heeft vastgesteld op
zijn, van rtf 1 Januari 1946, slechts van
30 November 1941 en de aanlegster veroortoepassing inclien de procl·ucent, clie cle
deeld heeft om aan de verweerders een
voorz·iene leveringen van zuivelproduchuurgeld te betalen van 1 Juli tot 30 Noten niet heett uitgevoercl, al moesten
vember 1941;
cleze leveringen zelts v66r 1 Jamtari 1946
Dat het vonnis, op dat punt niet gemotiu.itgevoercl worclen, evemn·in cle compenveerd zijnde, het in het middel aangeduid
seerencle leveringen van vleesch geclaan
artikel 97 der Grondwet geschonden heeft;
heett, overeenlcomsti.g het ministe1·ieel
Om die redenen, verbreekt het bestrebesluit vnn 26 Novembe1· 1945 betTefden vonnis, voor zoover het den datum
fencle cle zttivelprocl·ncten, in clen cloo1·
van de verbreking van de huurovereenrUt beslnit vnstgestelclen termijn (1).
komst vastgesteld heeft op 30 November
(Ministerieel besluit van 26 November
1941 en dat het de aanlegster veroordeeld
1945, art. 2, §§ 2 en 4.)
heeft tot het betalen van een lmurgeld
voor het tijdperk van 1 Juli tot 30 Novem, (PEREAU.)
ber 1941, alsook tot al de kosten; verwerpt de voorziening voor 't overige; beARREST.
veelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers van de
HET
HOF
;
Gelet op het bestreclen
Rechtbank van eersten aanleg te Luik en arrest, op 20 Februari
1946 gewezen door
dat melding er van zal gemaakt worden het
Hof van beroep te Brussel;
op den kant van het gedeeltelijk vernieVoor zoover het arrest de publieke vortigd vonnis; verw.ijst de zaak alclus omuitgeoefend wegens de in Octoschreven naar de Rechtbank van eersten dering,
1944 begane feiten, door amnestie veraanleg te Hoei, zetelende in graad van ber
verklaard en den aanlegger, wat die
hooger beroep; veroordeelt de aanlegster vallen betreft,
van de vervolging ohtslagen
tot drie vierden van de kosten, hef ove- feiten
heeft :
rige ten laste van de verweerders.
Overwegende dat de voorziening, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
27 Juni 1946. - 1e kamer. - TToo1·zitte1·,
Voor zoover het an:est den aanlegger
H. Soenens, eerste voorzitter. - TTerslagveroordeelt wegens cle seclert 1 November
GeUjkl!uidende
gevet·, H. Lambinet. 1945 begane feiten :
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
Over het eenig middel, schending van
eerste advocaat - generaal. Pleiters,
het besluit dd. 26 November 1945 tot wijHH. Simont en Delacroix.
ziging van dit van 5 Februari 1945 betreffende de ·Ieveringen van- zuivelproducten,
doordat alle tekort in melklevering zal
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l Juli 1946,

ENr- EN KOOPWAREN (lVIISBRUIKEN
IN DEN HANDEL VAN). - LEVElliNG

(1) Raadpl, ook artikel 4 van het ministerieel besluit van 13 J uni 1946 (Staatsblad van
17-18 Juni 1946, blz. 5207) ·en volgend arrest.
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omgezet worden in vleeschleveringsverplichting -en dat er, bijgevolg, geen. verpliehting tot lever~n van melk meer bestaat en dat er op dien grond geen vervolging meer inogelijk is :
Overwegende dat het ministerieel besluit del. 26 November 1945, tot verzachting en vereenvoudiging inzake leveringsverplichtingen van de voortbrengers, door te beschikken eenerzijds (art. 2, § 2),
dat bij elke semestrieele afrekening n\1
1 Januari 1946, datum waarop het gezegcl
ministerieel besluit in werking is getreden, c1e tekorten in leveringen van zui,:elproducten automatisch worden omgezet in
clebiet op de vleeschleveringsverplichtingen, en, anclerzijcls (art. 4), dat de tekorten op de leveringen v66r 1 Januari 1946,
eveneens zullen omgezet worden in
v leeschleveringsverplich tingen,
a.lle
straf afschaft wanneer het alleen gaat
over het niet leveren van zuivelproc1ucten,
hetzij v66r, hetzij na 1 Januari 1946;
Dat claaruit volgt clat de straffen, voorzien bij artikel 9 van het ministerieel bes1uit del. 5 Februari 1945, sedert het in
werking treden van het besluit del. 26 November 1945, slechts van toepassing zijn
indien de producent die c1e voorziene leveringen van zuivelproclucten niet heeft uitgevoercl, evenmin de compenseerenc1e leveringen van vleesch, door het besluit del.
26 November 1945 bepaald, heeft gedaan,
of die leveringen slechts na het verstrijken van clen bij cUt besluit vastgestelden
datum heeft gedaan;
Overwegende clat het arrest, cloorclat
het enkel vaststelt clat de aanlegger niet
zijn geheele opbrengst van mellrhacl geleverd, de veroordeeling welke · het uitspreekt niet heeft gerechtvaardigcl en artikelen 97 cler Grondwet, 9 van het ministerieel besluit cld. 5 Februari 1945 en 2 en 4
van het ministerieel besluit dd. 26 November 1945, in het miclclel aangecluicl, heeft
geschonden ;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden
arrest voor zoover het den aanlegger veroordeelt; verwerpt de voorziening voor
't overige; beveelt clat onderhavig arrest
zal ovei·geschreven worclen.op de registers
van het Hof van beroep te Brussel en dat
melding er van zal gemaakt worden op
den kant van de gecleeltelijk vernietigcle
beslissing; verwijst de zaak aldus om' schreven naar .het Hof van beroep te
Gent; kosten ten lasten van den ~taat.
1 Juli 1946. - 2" kamer. - .Voorzitter,
H. Vitry, raadsheer waarnemend voorzitter - TTerslaggever, H. Demoulin. - Gelijlcluiclencle conclusie, H .. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste aclvocaat-generaal.
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1° MIDDELEN TOT VERBREKING
STRAFZAKEN. - . MIDDEL GESTEUND OP EEN
l•'EITELIJK ELEMENT 'DAT NOCH UIT HET BESTREIJE:-1 ARRES'l' NOCH UIT DE STUKKEN
VAN DE RECHTSPLEGING BLIJKT. - NIET ONTVANKELIJK.
:~o EET- EN KOOPW AREN (MISBRUIK
IN DEN HANDEL VAN). -LEVERING
VAN ZUIVELPRODUCTEN. - MINISTERIEEL BESLUIT VAN .26 NOVEMBER 1945 DIT VAN 5 FEBRUAili 1945 WIJZIGENDE. - 0MZETTING VAN
DE TEKORTEN IN LEVERING VAN ZUIVELPRODUCTEN IN DEBIET OP DE VLEESCHLEVERINGSVERPLICHTINGEN. - GEBREK AAN LEVERING VAN
ZUIVELPRODUCTEN.- SLECHTS STRAFBAAR INDIEN DE PRODUCENT DE COMJ.IENSEEBENDE LEVE·
RINGEN VAN VLEESCH IN DEN VOORGESCHREVEN
Tl<;RMIJN NIET GEDAAN HEEFT. - BESCHIKKJNG TOEPASSELIJK ZELFS OP HET GEBREK
AAN LEVERING VAN ZUIVELPRODUCTEN VAN VOOR
HET IN WERKING TREDEN VAN HE'l' MINISTEHIEEL BESLUIT VAN 26 NOVEMBER 1945:
Is niet ontvankelijk het miclclel op een
teUelij k element gesteuncl llat noch ttit
het best1·eaen an·est noch ttit cle stttlcken
'Vltn lle rechtspleg·ing blijlct, wellce he!
hot lca.n in acht nemen.
!! 0 l'Jeclert het in we·rking tmclen van het
m·iniste'l"ieel besluit van 26 N ovembe·r
1945, flat het ministerieel besluit tJan
.5 Ji'eb·ntari 194.5 betrejJencle cle levei·ing
van Zttivelp1·ocl~r.cten wijzigt, wonten flu
telco·rten in lle leve·l"inq vwn lleze pmllttcten wuiomat-lsch 'omgezet in llebiet op lle
vleeschleverinrJsverplichtingen.
De st1'affen voorzien bij ct·1·tikel 9 van het
rninister-ieel besluit vcm · 5 Ji'ebnta1·i 1!145
zijn, van at 1 ,Tanttari 1946, slechts van
toepassing ·lnll·ien cle prollttcent, die cle
'VOorziene leveringen van z~t'ivelprod•uc
ten niet he~t nitgevoe1·cl, alr moesten
lleze levering en zelts v661" 1 J anna1·i
1946 tt-itgevoe1·ll wonlen, evenmin lle
comtJenseerenlle leve'l'ingen van vleesvh,
overeenlcornst-ig het ministei·ieel besl!tU
van 26 November 1945 7Jet1·effencle lle
zu.ivelp'I'Ollttcten, in llen lloo·1· cUt besl·wit
vctstgestelclen termij1i geclaan heett (1).
}

0

(Ministerieel besluit. van 26 November
1945, art. 2, §§ 2 en 4.)
(HEINS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 Februari .J.946 door het Hof
van beroep te Luik gewezen ;
Over het eerste miclclel, schending van
artikelen 20 en 23 van de wet cld. 3 J uli
1935, cloorclnt het bestreclen arrest beklaagcle Heins veroorcleeld heeft om boter,
(1) Zie vorig arrest en de nota.

-255welke meer clan 20 t. h. water bevatte, te
hebben verkocht of te koop aangeboden.
dan wanneer aanlegger, de boter, voorwerp van het misclrijf, niet verkocht noch
te koop aangeboden heeft, claar ze aan
een melketij gelevercl wercl krachtens een
opeisching :
Overwegencle clat clit midclel op een feitelijk element steunt clat v66r den rechter
over den groncl niet wercl. aangevoercl en
ook niet ambtshalve onclerzocht wercl; clat,
inderclaacl, noch uit het bestreden arrest
noch uit de rechtspleging blijkt dat ltet
aan het ltof van beroep werd overgelegd;
clat het dus nieuw is en, voor de eerste
maal, v66r het hof van verbreking niet
kan ingeroepen worden ;
Dat het midclel clus niet ontvankelijk is ;
Over het tweecle middel, schending van
het besluit dd. 5 Februari 1945, gewijzigcl
door de besluiten del. 16 Maart, 16 Juli en
26 November 1945, doordat het bestreden
arrest beklaagde veroorcleeld lteeft wegens
onvoldoende leveringen van m~lk van
15 Februa.ri tot 30 September 1945, dan
wanneer, vermits door artikel 4 van het,
besluit del. 26 November 1945 toegelaten
wordt dat de tekorten op de melkleveringen v66r 1 Januari 1946 omgezet worden in
vleeschleveringsverplichtingen; de melkleveringsverplichting niet meer bestaat en,
bijgevolg, de niet-naleving er van geen
straf kan meclebr~ngen :
. Overwegende dat het ministerieel bes1uit
del. 26 November 1945, tot verzachting
en vereenvoudiging inzake leveringsverpli~htingen van de voortbrengers, - door
te beschikken, eenerzijds (art. 2, § 2), clat
bij elke semestrieele afrekening na 1 J anuari 1946, datum waarop het gezegd ministerieel besluit in werking is getreden,
de tekorten in leveringen van zuivelproclucten automatisch worden omgezet in debiet op de vleeschleveringsverplichtingen,
en, anclerzijcls (art. 4), dat de tekorten op
de leveringen v66r 1 .Januari 1946, eveneens zullen omgezet worden in v leeschleveringsverplichtingen, alle straf afschaft wanneer het aileen gaat over het
niet-leveren van Zllivelproducten, hetzij
v66r hetzij na 1 Januari 1946;
Dat claarnit volgt clat de straffen, voorzien bij artikel 9 van het ministerieel besluit del. 5 Februati 1945, seclert het in
werking treclen van het besluit del. 26 November 1945, slechts van toepassing zijn
inclien de producent, die de voorziene leveringen van zuivelproducten niet heeft
uitgevoerd, evenmin de compenseerende
leveringen van vleesch, .door het besluit
dd. 26 November 1945 bepaald, heeft gedaan, of die leveringen slechts na het verstrijken· van den bij clit besluit vastgestelclen datum heeft geclaan;
Overwegencle clat het arrest, cloorclat
het enkel vaststelt clat de aanlegger niet
zijn geheele opbrengst van melk had ge-

levercl, de veroorcleeling, welke het uitspreekt, niet heeft gerechtvaarcligd en artikelen 97 der Grondwet, 9 van het ministerieel besluit del. 5 Februari 1945, en 2 _
en 4 van het ministerieel besluit dd.
26 November 1945, in het micldel aangeduid, heeft geschonden;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest voor zoover het aanlegger veroordeelt wegens niet-levering van melk, en
tot de kosten; verwerpt de voorziening
voor 't overige; beveelt dat onclerhavig
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 de gedeeltelijk vernietigcle beslissing; verwijst de zaak aldus omschreven naar het Hof van beroep
te Gent; verwerpt de voorziening voor
't overige ; veroordeelt den aanlegger tot
de helft der kosten.'
'
1 Juli 1946. - 2" kamer. - Vom·zitte1·,
H. Fauquel, voorzitter. - Ve1·slaggeve·r,
H. Giroul. Gel-ijkl~tidende concl~t-~ie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaatgeneraal.
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1" INKOMSTENBI!'JI,ASTINGEN. - MolliLIENBELASTIN(.l. - VERDEELING VAN RET
MAATSCHAPPELIJK VERMOGEN VAN EEN VENNOOTSOHAP V66R 25 OCTOBER 1926 OPGERIOH'f. - VOLGESTORT KAPITAAL TE REVALORISEEREN MET VRIJSTELLING VAN BEI.ASTING.
- MAG SLEOHTS HET SALDO BEHELZEN DAT
TERUG TE BETALEN BI.I.TFT NADAT VROEGER,
ZONDER ONDERSOHEID VAN TIJDPERK, 'l'ERUGBETALINGEN EN KAPITAALSVERMINDERINGEN GEDAAN WERDEN. - REVALOR•ISATIE KAN NIET
TOEGEPAST WORDEN OP DE TERUGBETALil'iGEN
EN KAPI'l'AALSVERMINDEHINGEN WELKE VOOR
DEN DATUM VAN DE INVEREFFENINGSTELLING
VERRIOH'l' WERDEN.
2° INKOJVISTENBELASTINGEN.- VERDEELING VAN RET MAATSOHAPPELIJK VERMOGEN VAN EEN V66R 25 OCTOBER 1926
OPGERIOHTE VENNOOTSOHAP. -- 1\IIOBILIEN'l'AXE
ONMIDDELLIJK VERSOHULDIGD OP ELKE TERUGBETALING BOVEN HET GEREVALORtSEERD KAPITAAL. - VERSOHULDIGD AFGEZIEN VAN RET
OPMAKEN VAN EEN REKENING OF BALANS.
1 o In geval van verdeeling van het maatsahappel-ijk ve1·mogen van een v66r
25 October 1926 opge1·ichte vennootschap,
mag het met vrijstelling van belastin_q
te ·reva}oriseeren volgesto·rt lcapitaal
slechts behelzen, wat tm·ug te betalen
blijft nadat de v1·oege1· gedane terugbetalingen en lcapitaalsverminde1··inyen
we1·den afget1·olclcen, zonrlet· onderscheicl
van tijdperlc; de 1·evalo1·isatie van geze,r;d lcapitaal kan niet toe,r;epast war-
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invm·effeningsstelling ven·icht. (Samen-

geschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, art. 15, § 2 [kon. besluit
:iJ.r 277 van 31 Maart 193~, art. 2].)
2° In geval van verdeeling van het maatschappeUjk vennogen van een vuuT
25 October 1926 opge1"ichte vennootschav,
' is cle mobiW3ntaxe onmiclclelUjk verschulcli(!cl op elke tentgbetaling boven
het ge1·evalor·iseenl lcap'itaal geclaan, afgezien van het opmalcen van een 1·ekening of balans. (Samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, art. 15,
§ 2 [kon. besl. nr 277 van 31 Maart 1936,

art. 2] .)
1 (cie AGRICOLE ET HYPOTHECAIRE BELGOARGEN'l'INE, T. HE'l' BEHEER VAN ~'INANCIEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 Juli 1942 gewezen door !let
Hof van beroep te Luik;
Over het eenig middel, schending van
artikelen 97 der Grondwet; 1 en 8 van het
koninklijk besluit del. 25 October 1926 betreffende de muntstabilisatie, en 1 van de
wet dd. 16 Juli 1926 tot verbetering' yan
den financieelen to.estand; 1, 2, 14, 15, § 2,
20 en 21 van de wetten op de inkomstenbelastingen, samengeschakeld door koninklijk besluit del. 6 Augustus 1931; 2 en 7
van het koninklijk besluit nr 277 del.
31 Maart 1936; 1319, ·1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek; 1 van het koninklijk
besluit del. 5 September 1930 tot uitvoe1ing
van de wet betreffende de inkomstenbelastingen; 185, 187 en 188 van de wetten op
de hanclelsvennootschappen, samengeschakeld bij koninklijk besluit cld. 30 November 1935 : a) doorclat llet bestreclen arrest
aan artikel 2 van het koninklijk besluit
nr 277 del. 31 Maart 1936 een draagwijclte
heeft, gegeven, welke die bepaling geenszins heeft, in geval van verdeeling van het
vermogen van een vennootschap waarvan
het kapitaal gevestigd werd v66r 25 October 1926, alclus de aanlegster ten onrechte beroovende van het recht op de geheele revalorisatie, recht dat ze bezat sedert 1926, krachtens de bepalingen betreffencle de muntstabilis!,ltie v.an 1926, en dat,
overigens, uitdrukkelijk bekruchtigd wercl
door artikel 15, § 2, zelf van gezegde sarnengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen; b) en doordat, in alle
geval, in strijcl met wat het bestreden arrest beslist, artikel 2 van het koninklijk
besluit ur 277 del. 31 Maart 1936 in zijn
alinea betreffende de revalorisatie van het
kapitaal, in de zaak niet van toepassing
was, claar de invereffeningstelling van
de eischende vennootschap en de uitkeeringen die het voorwerp zijn geweest van

'

de be~wiste taxes dat koninklijk .besluit
voorafgingen, en claar de bedoelde bepaling, luiclens artikel 7 van datzelfcle besluit, slechts terugwerkende kracht had
wat de « afgesloten balansen en rekeningen )) betl·eft, en niet wat een alleenstaand, volkomen ·en voltrokken feit aangaat clat door zichzelf, en door zich aileen,
aanleicling geeft tot .de rnobilienbelasting
waarover het ter zake gaat, zooals een
uitkeering aan de aandeelhoucle'rs, feit
dat niet blijkt nit de afgesloten balansen
en rekeningen; en, daar voor 't overige,
de uitoefening van het recht op revalorisatie van de inbrengsten geenszins afhankelijk gesteld wordt van een afgesloten
balans of rekening ;
Overwegencle dat, blijkens de vaststellingen van !let bestreclen arrest, op
31 December 1932, het onclerschreven
kapitaal van de eischende vennootschap
15.000.000
bedroeg,
beclrag waarvan
6.004.050 frank gestort wercl; dat clit kapitaal, door cle beslissing van de a}gemeene
vergadering · cler aancleelhouclers, welke
. op 16 April 1933 gehouden werd, van
15.000.000 op 30.000 frank gebracht werd;
clat op 1 Maart 1934 de som van
5.974.050 frank, - of het verschil tusschen het bedrag van het gestort kapitaal en het alclus verminclerd kapitaal, ~
aan de aandeelhouders werd terugbetaalcl;
clat op 12 Augustus 1935 tot cle vereffening besloten wercl, en op 2 September
claarop volgend tot een uitkeering van
10.092.050 frank, daarin begrepen de
30.000 frank, het huiclig volgestort maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende,
en op 15 Januari 1936 tot een tweecle uitkeering van 2.999.600 frank werd overgegaan;
Overwegende clat, claar de vereffenaars
geen verklaring overlegclen betreffende de
belasting op het inkomen, het beheer; van
·ambtswege, op de hiervoren aangehaalde
uitkeeringen, de mobilienbelasting legcle
onder aftrek, nochtans, van een som van
208.200 frank, gerevaloriseercl bedrag be-·
komen door den coefficient 6,94 toe te passen op de 30.000 frank clie het maatschappelijk kapitaal vertegenwoorcligen, kapitaal geheel gestort en op clen datum der
invereffeningstelling nog niet terugbetaald
(art. 15, § 2, der op 6 Augustus 1931 samengeschakelcle wetten, gewijzigcl door
artikel 2 van het koninklijk besluit nr 277
van 31 :Nlaart 1936) ;
Overwegende clat het midclel, in zijn
eerste onclerdeel, aan het bestreclen arrest
verwijt geen rekening te hebben gehouden
-met het bij ,het koninklijk besluit del.
25 O<;tober 1926, op de muntstabilisatie,
gehulcligd principe waaruit, beweert de
aanlegster, logisch v6ortvloeit dat zij gerechtigd was te revaloriseeren, dit vrij
van belasting, de integraliteit van het
maatschappelijk kapitaal, volgestort en
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Overwegencle clat reeds de oorspronkelijke tekst van artikel 15, § 2, van de wet
del. 29 October 1919, tot wijziging van de
ceclulaire belastingen op de inkomsten, beschikte : « Worclt, ten gevolge van vereffening of om eenige andere reclen, overgegaa1I tot de vercleeling van het maatschappelijk vermogen, clan worclt de belasting
geheven op het gel1eel cler sommen uitgekeenl in muntspecien, in titels of anclerszins, na aftrek van het werkelijk volgestort maatschappelijk kapitaal clat nog
terugbetaalbaar is ll ;
Dat, om die beschikking in overeenstemming te brengen met de muntdevaluatie
van 1926, artikel14 van de wet del. 13 Juli
1930 daaraan toevoegt clat clit kapitaal
vermenigvulcligcl worclt met een coefficient
clie bij koninklijk besluit client bepaalcl ;
Dat, einclelijk, artikel 2 van llet koninklijk besluit nr 277 del. 31 :M:aart 1936, artikel 15, § 2, cler samengescllakelcle wetten
del. 6 Augustus 1931 verving;
Overwegencle clat de laatste alinea van
gezegcl artikel 2 bescllikt. clat « llet te revaloriseeren kapitaal is lletgeen nog client
terugbetaalcl mi. aftrek van de reeds geclane kapitaalsverminderingen en van de
vroegere terugbetalingen ll ;
Overwegencle clat die tekst nauwkeurig
en uitdrukkelijk is ; dat er duiclelijk nit
blijkt dat llet met vrijstelling van belasting te revaloriseeren volgestort kapitaal
slechts mag behelzen wat nog terug te
betalen blijft naclat de vroeger gedane
terugbetalingen en kapitaalsverminclerin-.
gen werclen afgetrokken, zonder onclersclleicl van tijclperk; clat claaniit, ten
slotte, volgt clat, in strijcl met wat aanlegster beweert, de revalorisatie van gezegcl kapitaal niet kan toegepast worden
op de terugbetalingen en kapitaalsvermincleringen welke v66r den datum van de invereffeningstelling verricllt werclen;
Overwegende dat pet verslag aan den
Koning, clat het besluit del. 31 Maart
1936 voorafgaat, door zicll van allen commentaat· betreffende zijn artikel 2 te ontllouclen, dienaangaancle niettemin kategoriek is betreffencle de interpretatie
welke aan die bepaling client gegeven,
wanneer het verklaart : << Dit artikel preciseert claarenboven welk llet te revaloriseeren kapitaal juist is ll ;
Waaruit volgt clat llet midclel in zijn
eerste onclercleel in rechte niet opgaat;
Over het tweecle onclercleel :
Overwegencle clat,- zoo artikel 7 van het
koninklijk besluit nr 277 del. 31 Maart
1936 de toepassing voorziet van artikelen 2 tot 5 voor het vestigen cler aanslagen
verbonden aan de van 30 Maart 1935 of afgesloten balansen en rekeningen, claaruit
niet noodzakelijk voortvloeit clat gezegcl
artikel 7 slechts de verrichtingen becloelt
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waarbij llet opmaken van balansen en rekeningen vereischt worclt;
Overwegende clat de verwijzing naar
artikel 2 zich opclrong voor de toepassing
van de bij clit artikel voorziene coefficienten van revalorisatie, niet enkel op het
nog terug te betalen kapitaal (begin van
laatste alinea van artikel 2), doch in de
gevallen voorzien, namelijk bij artikelen 3 en 4, waar llet over de beclrijfsbelasting gaat, toepasselijk op de vermeerderingen en meerwaarden van de activa
welke in de in werking zijnde bedrijven
gestoken zijn en welke bij het afsluiten
van het boekjaar door de opgemaakte balansen en rekeningen aan het licht worden
gebracht;
Overwegencle, overigens, dat de eindbepaling van de laatste alinea van artikel 2 beschikt clat de mobilienbelasting onmidclellijk verschuldigcl is op alle terugbetaling gedaan boven het gerevaloriseerd
kapitaal, dus afgezien van het bestaan
van alle rekening of balans;
Dat het miclclel, in zijn tweecle onderdee!, niet kan aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroorcleelt de aanlegster tot de
kosten.
1 Juli 1946. -- 28 kamer. - Voorzitter,
H. Fauquel, ·voorzitter. - Verslctggeve1·,
H. Lambinet. - Geli,;ikl1tidencle conclus·ie,
H. Colard, aclvocaat-generaal.

ze

KAMER. -

I Juli 1946.

VOORZIENING IN VERBREKING.
KIESZAKEN. - GEEN KORT VERTOOG VAN DE
.HIDDELEN NOCH AANDUIDING VAN DE GESCHONDEN WE'rTEN. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
Is niet ontvanlcel-ijk, in lcieszalcen, de
voo1·ziening die noah ko1·t vertoog van
de middelen noah aanduiding van cle gesahonden wetten bevat (1).

(BOURGUIGNON.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 Februari 1946 door het Hof
van beroep te Luik gewezen, waarbij het
verhaal van den aanlegger, strekkencle tot
zijn inscllrijving op de kiezerslijst, verworpen werd;
Overwegencle dat, luiclens artikel 72,
alinea 1,. van de kieswetten, samengeschakelcl door koninklijk besluit van 12 Au(1) Vaste rechtspraak; zie o. m. hooger
verbr., 8 April 1946, biz. 146 (Bull. en PAsiC.,
1946, I, 146).
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gustus_ 1928, llet verzoekschrift tot verbreking, op straffe van ongelcligheicl, een kort
vertoog moet bevatten van cle miclclelen,
en tevens cle aancluicling cler geschonclen
wetten;
Overwegende clat aanlegg·ers verzoekschrift, clat slecllts feitelijke bescllouwingen doet gelden, aan die voorwaarden
niet beantwoordt en, clienvolgens, niet
ontvankelijk is;
Om clie reclenen, verwerpt de voorziening ; veroorcleelt aanlegger tot, cle kosten.
1
H.
H.
II.

Juli 1946. - 2e kamer. - Voo·nzUte1·.
Fauqnel, voorzitter. - Ve1·slaggever;
Sohier. ---, Gelijklwiclende concl-usie,
Oolarcl, ndvocaat-generaal.

ze

KAMER. -

l Juli 1946.

lD VOORZIENING IN VERBREKING. STRAFZAKEN. - BESLISSINGEN WAARTEGEN
MEN ZICH RAN \'OORZIEN. - BESLISSING
WELKE DE l'UBLiEKE YORDERING VERVALLEN
VERKLAART DOOR AMNESTIE. - VOORZIENING
VAN BEKLAAGDE. -- NIET-ONT\'ANKELIJKHEID.
2D MISDRI.JF. - DADEN \'AN DEN WEERSTAND
TEGENOVER DEN VIJAND. - KUNNEN IN ELI{EN
STAND DER ZAAK INGEROEPEN WORDEN EN NIET
ENKEL WANNEER REEDS EEN DEFINITIEF UITGE·
SPROKEN YEROORDI~ELING BESTAAT.
3D MISDRIJF. -DADEN VAN DEN WEERS'l'AND
TEGENOVER DEN VIJAND. - GROND VAN RECHTVAARDIGING. - KAN BESTAAN ZELFS INDIEN DE
DADER NIET UIT NOO!JZAKELIJKHEID GEHAN-'
DELD HEE~'1'.
4D l\HSDRI.JF. - DADEN VAN DEN WEERSTAND
TEGENOVER DEN VIJAND. - GROND VAN RECHTVAARDIGING. - ARREST DAT WEIGERT DEZEN
AAN 'l'E NEMEN OMDAT RET DEN DADER AAN
VOORZICHTIGHEID EN O~IZICHTIGHEID HEEFT
ONTBROKEN. - 0NWETTELIJKHEID.
1D Is niet ontvankeUjl" cle voorz·iening van
beklaagcle tegen een besliss·ing clie cle pubUeke vonlel'ing door amnest·ie vervallen verlilawrt (1).
2D De cloo·1· cle besluUwetten vcm 2:2 Juni
en 20 September 1945 ingevoe1·de groncl
van 1·echtvaanlig·ing lcomt in ellcen stancl
van de zc~ak ten goede aan de claders
van weerstandsclculen, en niet enkel
wannee·r ·reeds een clefinit'ief l~itgespm
lcen veroonleeUng bestac~t.
3D Nacw cle termen vcm cle beslwitwetten
van 22 J1tni en :20 Septembe1· 1945, zijn
de dculen van den 1veerstancl tegenove1·
den vifancl ge1·echtvnnrrUgcl op _qrand
van de beweegnxlen en vetn clen nage(1) Zie verbr., 4 Februari 1946 (Bull. en
PAsrc., 1946, I, 51); 8 April en 3 Juni 1946,
zie hooger, blz. 141 en 210 (Bnl/. en PAsrc.,
1946, I, HO en 228).

st·reefclen nits lag; geen enkele wetsuepa ..
Ung eischt elM httn clculer tdt nooclzetkel-ifkheicl ZO'l! fJChnnclelcl hebben.
4D Is onwetteUjk cle beslissing d·ie weige1·t
awn te nemen clat m·iscZ1··ijven daden van
den -wee·rstana tegenover den vijctncl uitrnetken en alcl·us gerechtvetc~rcl·if!d zijn,
om reclen clat het hun. dnde1· netn voo1·zichf'igheicl en orn.:z'ichtiglwid ontb1'07cen
heeft.

(CHO'l'S EN DAVIDOVICS, 'l'. LE MAIRE.)
ARREST.

HET HOI<'; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 December 1945 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Wat cle voorzieniug van Ohots betreft :
Voor zoover de voorzieuing cle beslissing
becloelt gewezen ov cle publieke vordering:
Overwegende clat ze niP.t ontvankelijk is,
daar de publieke vordering vervallen is
door amnestie ;
Voor zoover clie yoorziening cle beslissing bedoelt gewezen op de burgerlijke
vordering :
'
Overwegende clat de aanlegger tot staving van zijn voorziening geen enkel middel inroept en clat het hof er van ambtswege geen opwerpt ;
Wat cle voorzieniug van Davidovics betreft :
Over de micldelen van ambtswege afgeleid nit : n) de schending van artikel 1
van cle besluitwet cld. 22 Juni 1945 gewijzigd door cle besluitwet del. 20 September
1945; b) de schending van artikel 97 der
Grondwet :
Overwegende clat de beklaagde, bij akte
del. 4 December 1945, steunende op het
hiervoren vermeld artikel 1, besloten had
tot het lwoten zeggen dat de hem ten laste
gelegde feiten, in cle onclerstelling clat ze
bewezen waren, op grond van de beweegredeuen en van den beoogden uitslag het karakter aannamen van een claad van den
weerstaml teg·enover den vijancl en, aldus,
wettelijk gerechtvaarcligcl waren;
Overwegende clat het bestreden arrest
eerst als principe stelt dat cle ingeroepen
besluiten << slechts betrekking hebben op
cle herziening van cle definitief uitgesproken veroordeelingen omdat de feiten,
welke er annleicling toe gegeven hebben,
een geoorloofcl karakter zouden gehad
hebben tengevolge van de noodzakelijkheid waarin hun daders zich zouden bevondeu hebben ze te begaan om weerstancl
te bieden aan den vijand ll; dat het daaruit afleiclt dat de aan cle beklaagden verweten · daden « geen geoorloofd karakter
aannemen claar ze cloor geen enkele noodzakelijklleid geboden werden ll ;
Overwegende clat het arrest alclus de
besluitwetten verkeercl interpreteert welke
de aanlegger te zijnen voordeele inroe11t;
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dat inderdaad, eenerzijcls, de grond van
rechtvaardiging welke ze invoeren aan de
daders van weerstanclsdaden moet ten
goede komen, in alle geval, en niet enkel
wanneer er reeds een definitief uitgesproken veroordeeling bestaat ; anderzijcls, zoo
de memorie van toelichting van de besluitwet del. 22 Juni 1945 de gepastheicl van het
uitvaarcligen van een wet uitlegt door het
karakter va!l noodzakelijkheid der weerstandscladen, de tekst van artikel 1 van
die nooclzakelijkheid geenszins een toepassingsvoorwaarde maakt van het besluit; clat het volstaat, opclat de begane
daclen gerechtvaarcligcl wezen, clat ze op
groncl van de beweegreclen en van den nagestreefden uitslag het karakter aannemen van claden van den weerstancl tegenover den vijand;
Overwegende, claarenboven, clat het bestreclen arrest claarna vaststelt clat cle aan
de beklaagclen _ ten laste gelegde daden
« geen karakter... van weerstand tegenover den vijand aannemen ll, doch clat het
cleze_ vaststelling afleidt uit het feit,
vreemd aan het stelsel van de besluiten,
clat het de beklaagden aan voorzichtigheid
en omzichtigheid heeft ontbroken, zonder
te onderzoeken, zooals de conclusies er om
verzochten, of de daden op grond van de
beweegre{len en Yan den beoogden uitslag
clat karakter' aannamen; dat daaruit volgt
dat het ·arrest, doordat het verzuimt dat
punt van de conclusies te beantwoorden,
niet wettelijk overeenkomstig artikel 97
der Grondwet gemotiveerd is;
Overwegende dat de verbreking op de
publieke vordering de verbreking medebrengt op de burgerlijke vordering;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening van Ohots ; yeroordeelt hem tot de
kosten van zijn verhaal; uitspraak cloencle
op de voorziening van Daviclovics,- verbreekt dienaangaancle het bestreclen arrest; beveelt dat onclerhavig 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; verwijst de zaak naar het Hof
van beroep te Luik; veroordeelt de burgerlijke partij Le Maire tot de kosten van
· clat verhaal.
1 Juli 1946. - 2• kamer. - Voorz-itter,
H. Fauquel, voorzitter. - TTerslaggever,
H. Sohier. Gelijlcl1ticlencle concl'Usie,
H.- Colard, advocaat-generaal.

2•

KAMER. -

I Juli 1946.

FISCALE ZAKEN. - FElT
DAT DEN BETICHTE NIE'l' RET MINST KAN 'l'OEGEREKEND WORDEN. - KAN TOT VEROORDEE-

LING VAN DEZEN LAATSTE GEEN AANLEIDING
GEVEN.
2° DOUANEN EN AOOIJNZEN. -BuRGERLIJKE VORDERING TOT BETALING VAN DE
RECHTEN WEGENS GEBREK AAN VER'l'OONING VAN
TABAK. - TABAK DOOR EEN DERDE AAN DEN
PRODUCENT ON'l'NOMEN. - VORDERING TEN OPZICHTE VAN DEN PRODUCENT ONGEGROND.
1° In 2·aken vwn fiscale- rnisclrijven, evenals
in andere stl'afzalcen, lean niernancl ve1·oonleelcl worden wegens een feit flat
he·rn niet het rn·inst lean toeaerelcencl
wonlen (1).
2° De lnwae·rl-ijke vorcle1·ing tot betaling
·van rechten, ve·rsclHtldigcl wegens gebrek cum vertoon·ing van tabak, is ongearoncl ten opzichte 1!an clen planter
clie bewijst cleze vertooning wiet te hebben lc·unnen rloen om 1·ecten vcm een cliefstctl waa-rvan 71-·ij slachtoffe-r )s geweest (2).
·

(BEHEER VAN FINANCIEN,

'r.

PAHFAIT.)

ARREST.
HET .HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 November 1945 door het H of
van beroep te Brussel gewezen;
Over het eenig middel, schending van
artikelen 97 en 112 der Grondwet; 239, 247
en 282 van de algemeene wet del. 26 Augustus 1822; 2, 3, ·§§ 1 en 2, van de wet del.
23 .Tuni 1938; 1 van het besluit del. 31 Juli
1941; 7, 16 en 17 van het besluit del.
10 J uni 1942 :
Overwegende dat, daar Parfait, tabaksp~anter, aan de agenten van den fiscus de
opbrengst van zijn oogst niet had kunnen
vertoonen welke was gestolen geweest, het
beheer hem in betichting stelde om dien
oogst aan de toepassing van het accijnsrecht te hebben onttrokken en zijn veroordeeling vorderde tot de gelclboeten en tot
de betaling van het recht; dat het bestreden an:est, vaststellende dat het gebrek
aan vertooning van den tabak den aanlegger niet kon toegerekend worden, clezen
van de vervolging ontslagen heeft;
Overwegende clat het beheer zich bij die
beslissing neerlegt wat de geldboete betreft, doch staancle houdt dat het recht
verschuldigcl is krachtens de in het middel
aangeduide teksten;
Overwegende dat, zoowel in fiscale zaken als in strafzaken, niemand kan veroordeeld worden wegens een feit dat hem
niet toegerekend kan worden;, dat dit
principe aigemeen is en toegepast wordt
op de op dat feit gesteunde burgerlijke
vordering;
Overwegende, weliswaar, dat § 5 van

.1o J\tiiSDRIJF-. -

(1) en (2) Zie verbr., l(i Juli 1944 (Bull. en
1944, I, 434).

PASIC.,
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artikel 8 van ,de wet 'del. 23 Juni 1938, gewijzigd bij koninklijk besluit del. 28 September 1939, waarvan artikelen 7 en 16
van het uitvoeringsbesluit del. 10 Juni
1942 slechts herhalingen zijn welke geen
verdere draagwijdte kunnen hebben, voorziet clat de tabaksplan.ter, benevens de
,geldboete, tot de ontcloken rechten zal gehouden zijn in geval van praktijken die
ten cloel hebben het belastbaar p~ocluct
a an het recht te onttrekken; dat echter
die beschikkingen noodzakelijk niet van
toepassing zijn wanneer het niet vertoonen
van clat product niet voortkomt uit dergelijke praktijken, cloch, zooals het bestreden arrest vaststelt, voortvloeit uit een
diefstal waarvan de verweercler het
slachtoffer is geweest zonder clat hem
eenige font of nalatigheicl kan worden
verweten;
Overwegende clat het eischend beheer tevergeefs artikel 282, alinea 2, inroept van
de Algemeene Wet del. 26 Augustus 1822
waarbij beschikt worclt dat voor de lwopwaren welke zouclen vermist, verongelukt,
verbrand, ontaard of op eenige andere
wijze te loor gegaan zijn, en waarop het
accijnsrecht niet zou gekweten geweest
ziju, de betaling hiervan zou moeten geschieden;
Overwegentle, inclerdaad, dat die betaling slechts kan geeischt worden van den
schulclenaar van het recht en dat, blijkens
artikel1 van de wet van 23 Juni 1938, het
accijnsrecht op den tabak door den fabrikant gekweten en door den verbruiker gedragen wordt; dat de planter het recht
slechts moet kwijten en dragen voor de
tot zijn persoonlijk gebruik voorbehouden
tabak;
Dat het bestreclen arrest, doorclat het
den verweercler niet veroordeelt tot het
betalen van het gevorderd recht, zich
naar de wet geclragen heeft ;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt den Staat, beheer van
financien, tot de kosten.
1 Juli 1946. - ~ kamer. - Voon11itte1·,
H. Fauquel, voorzitter. - Verslct,qgeve1·,
H. Sohier. - Gelijlclnhlende concl1tsie,
H. Colanl, advocaat-generaal.

2e
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1 Ju]i 1946,

STRAF. - NAAR DE POLITIERECHTBANK VERWEZEN WANBEDRIJF. GEVANGENISSTRAF
VAN MEER DAN ZEVEN DAGEN. - 0NWET'IELIJKHEID.
Is onwetteUj k cle ve1·oonleeUng tot een gevanuenisstraf van mee'r dan zeven clauen, wannee'l·, door een beschilckinu van
de 1·acull.:ame1· clie verzcwhtencle omstandigheclen aanneemt, het wanbecl1'ijf naa,r

cle

poUUerechtbnnk

verwezen

wercl.

(Strafwetboek, art. 2S.)
_(ARCQ EN PROOUREUR DES KONINGS TE NIJYEL,
'l'. JAUNART, B1IRGERLIJKE PARTIJ.)
ARREST.
HEJT HOF; - Gelet op het best~·eclen
vonnis, op 2 Februari 1946 gewezen door
de Correctioneele rechtbank te Nijvel, zetelencle in graacl van hooger beroep;
I. Over de voorziening door Arcq, Victor, ingediend :
Overwegende dat aanlegger op 4 Februari 1946 verklaard heeft afstand te
cloen van zijn voorziening;
II. Over de voorziening door den procureur des Konings ingedieml :
~ver het eenig middel, schencling van
art1kel 28 van het Strafwetboek :
Overwegende dat de correctioneele
rechtbank, in graad van hooger beroep
statueerende over een wanbedrijf van
vrijwillige slagen, dat door een beschikking van de raadkamer bij aanneming
van verzachtende omstancligheden in overtrecling veranclerd wercl, enkel politiestraffen kan uitspreken; clat het bestreden·
vonnis, door een gevangenisstraf van meer
dan zeven dagen uit te spreken, bovenge'meld artikel 28 geschonden heeft ;
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing op de publieke vorclering, de
verbreking van de beslissing op cle burgerlijke vordering medesleept ;
Om die redenen, decreteert den afstand
van Arcq, Victor; beslissende over de
voorziening van het openbaar ministerie,
verbreekt het bestreclen vonnis; beveelt
dat onderhavig arrest zal overgeschreven
worden op de registers van de Rechtbank
van eersten aanleg te Nijvel,len dat melcling er van zal gemaakt worden op den
kant van het vernietigd vonnis; veroordeelt Arcq, Victor, tot de kosten van zijn
verhaal en de burgerlijke partij Jaunart.
Julia, tot het overige cler kosten; verwijst
de zaak naar de Rechtbank van eersten
aanleg teo Brussel, zetelende in ·graacl ,-an
l10oger beroep.
1
H.
H.
H.

Juli 1946. - 26 kamer. - Voo1·zitter,
Fauquel, voorzitter. - VeTslaggeve·r
Sohier. - Gelijklwiclencle conclusie,
Colm·d, aclvocaat-generaal.
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1 Ju]i 1946,

1° REJG.ELING YAK REJCHTSGEJBIEJD.
STRAFZAKEi'l. - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER DEN BETICHTE NAAR DE CORRECTIO·
NEELE RECHTBANK YERWIJZENDE WEGENS DIEF·
STAL REGAAN ONDER REZW,\RENDE OMSTANDIG-

-261HEDEN TIJDENS DE VERDUISTERING, TN BIJKOMENDE ORDE WEGENS DIEI!'STAL ONDER BEZWARENDE OMSTANDIGHEDEN, IN NOG MEER BIJKOMENDE ORDE WEGENS HELING. - ]\IIILITAIRE
RECHTSMACHTEN HUN WERKZAAMHEDEN HERNOMEN HEBBENDE. - VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID YAN DE CORHECTIONEELE RECHTBANK. VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID VAN DEN KRIJGSHAAD HIEROP GESTEUND DAT llE FEI'fEN
SLECHTS llE BETICHTING VAN HELING BLIJKEN
UIT TE MAKEN. - VERWIJZING VAN DE ZAAK
NAAR llE CORRECTIONEEL~~ HECHTBANK BIJ
WELKE DE ZAAK OORSl'RONI<ELI.TK AANHANGIG
WEED GEMAAKT, OM OVER DE BETICHTING VAN
HELING UIT TE SPREKEN.
2° GEWIJSDE. - STRAI!'ZAKEN. - ONBEVOEGDE RECHTS~fACHT EEN BETICHTING NIET
BEWEZEN VERKLARENilE. - GEBREK AAN VERHAAL. - DEFINITIEF VONNIS.
10 l¥an1WC1' gccl·urcncle cle bezettiug van
het f/1'onclgebiecl, cle raacllcame·r een betichte naa1· cle C01'1'ectioneele t·echtbanlc
verwezen heeft wegens cl'i.efstal met
bmltlc, inlclimming of valsche sleutels
tijclens cle verclttistering van de Zichten,
in bijlcomende o1·de wegens ll'iefstal met
bractJc, {nlclimming of Vltlsche sle·Lttels,
in meer bijlc01nencle onle wegens heling,
wanneer de· co1·rectioneele rechtbanlc
zich onbevoegcl heeft ve1·lclaanl, de militaire rechtsmachten hun werlczaamheclen hen~omen hebbende, en (le 7crijgs1'£UMl, eindel'ijlc, zich op zijn bcu·rt onbevoegd heeft ve'l'ldannl. om reden clnt
rle feiten de eenige betichting van
heling blijlcen uit te maken, verwijst
het ho.t, bij reveling van rechtsgebied,
de zanlc naar de con·ectioneele 1'echtbltnk, bij welke de znak oo1·sz;ronlcelijlc
wenl aanhan,qig gemanlct, opdltt ove1· rle
betichf'ing van holing ttUSZJ1'rtltk geclaan
wo1·de.
2° Is definUief, b'ij gebrek uun ve1'hltul,
het vonnis dut een betichtim.g niet bewezen ve'l'lclaurt, zelfs indien ll'it vonnis
floor een 1·echtsmucht geveld wenl die
onbevoegd was om over die betichting
'I! it te spreken.

(PHOCUREUR DES KONINGS,
'l'. FON'l'EYNE, YVONNE.)

AHREST.
HE'I' HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied uitgaande van den Procureur des Konings bij
de Rechtbank van eersten aanleg te
Brussel;
Overwegende dat de raaclkamer van die
rechtbank, bij beschikking del. 13 Juni
1944, Fonteyne, Yvonne, modiste, op
23 September 1909 te Brussel geboren, alwaar ze gelmisvest is, naar de Correctioc
neele Recht bank te. Brussel heeft verwezen
om, te Anderlecht, in April 1944 : a) met

braak, inklimming of valsche sleutels, ten
nacleele.van De Spiegeleer, Remi, beclrieglijk verschillencle voorwerpen te hebben
weggenomen, met cle omstandigheid clat cle
diefstal gepleegd werd in oorlogstijcl tijdens cle venluistering van de lichten in de
plaatsen waar die vercluistering door de
bevoegde overheid is bevolen; b) in bijkomencle orcle bij de betichting u, met braak,
inklimming of valsche sleutels, gez~gde
voorwerpen bedrieglijk te hebben weggenomen; c) in nog meer bijkomende orcle
bij cle betichting u, gezegcle weggenomen
voorwerpen met behulp van misclaad of
van wanbeclrijf verkregen, ten nadeele van
denzelfde geheel of ten eleele te hebben
geheeld;
Overwegende dat cle correctioneele rechtbank, bij vonnis del. 18 April1945, zich onbevoegd verklaard heeft. bij de reclen dat
de betichting n alsook. de bijkomencle betichtingen << volgens het besluit van 5 Januari 1945 dat in werking getreclen is sedert de beschikking van de raaclkamer, tot
de bevoegdhRid van de militaire rechtsmachten behooren >> ;
Overwegende dat de Krijgsraad te
Brussel, waar cle zaak tengevolge van clie
beslissing werd aanhangig gemaakt, bij
vonnis del. 17 December 1945, zich op zijn
beurt onbevoegd heeft verklaard hierop
steunencle « clat uit de stukken der rechtspleging en uit het ter fereclltzitting geclaan
onclerzoek blijkt clat de feiten cler betichting niet bewezen zijn, zooals ze in de bewoorclingen zijn vastgelegd, cloch dat ze
voorkomen onder de betichting van heling;
clat cle raacl, in die omstancligheden, zich
onbevoegcl moet verklaren nttione mute1·iue

>> ;

Overwegende dat die twee vonnissen in
kracht van gewijsde zijn geguan en clat
hun tegenRtrijcligheicl een gescllil van
rechtsgebied doet ontstaan clat den gang
van het gerecht belemmert; clat er clus
aanleicling bestaat tot regeling van rechtsgebied;
Overwegenc1e dat, zoo het clen krijgsraad behoorcle, zooals hij !let geclaan
l1eeft, de beticllting u niet bewezen te verklaren, hij daarcloor zelf onbevoegd werd
wat betreft de betichting 7J en wat betreft
de beticlltihg c; dat, erllter, bij gebi·ek aan
alle verhaal tegen zijn beslissing, 'definitief is uitgesproken·· dat de beklaagde niet
schulrlig is aan beclrieglijke ontvreemcling
en dat nog enkel te lwren laste onderzoek kan ingestelcl worden nopens cle betichting van heling; clat clit wanbedrijf
tot de bevoegdlleid bc'hoort van de correctioneele reclltbauk;
.om clie redenen, het rechtsgebiecl regelende, zonder acht te slaan op het hiervoren aangehaald vonniH cld. 18 April 1945,
verwijst lle zaak naar de Correctioneele
Rechtbank van BrusRel opclat over de betichting c (heling) nitspraak geclaan

-262worde, eenige betichting welke voortaan
tegen de beklaagde kan weerhouden worLlen.
1 Juli 1946. - 28 kamer. - Voorzittm·,
H. Fauquel, voorzitter. - Verslaggeve1·,
H. Sohier. - GeUjkl-u·iclencle concltts-ie,
H. Oolard, advocaat-generaal.
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I Juli 1946,

SOUVEREINE BEOORDEELING
DOOR DEN REOHTER OVER DEN
GROND. - STRAFZAKEN. - ONVRIJWILLIGE SLAGEN EN YERWONDINGEN. - FElTEN

1°

EEN HEBREK AAN VOORUITZICHT Olf VOORZORG

UITMAKENDE. -- SOUVEREINE VASTSTELLING.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. - VEROORDEELING WEGENS ONVRI.JWILLIGE SLAGEN EN VERWONDINGEN: :i'I1IDDEL GENOMEN Ul'l' DE SOHENDING VAN DE
VERKEERSVOORSOHRIFTEN. ~ 111IDDEL DA'f
FEITELIJICEN GRONDSLAG MIST,
3° ZEGEL. - VOORZIENING IN VERBREKING.
- STRAFZAKEN.- VOORZIENING VAN DE BURGERLI,JIC \'ERANTWOORDELIJKE PARTIJ.
1\1EMORIE OP ONGEZEGELD PAPIER OPGESTELD.
1\1EMOJ;tJE ALS NIE'l' OVERGELEGD BESOHOUWD.
1 o De rechter over den groncl oonleelt sottvere'in- elM cle gerlrag-in fl van clen 1Je7clctagcle een r1ebrel.: aan voo/"lt-itz·icht of
·voorzo·rg ·uitmaakt. (Strafwetboek, artikelen 418 en 420.)
2° 1li-i8t jeitelij ken .(Jronclslag het miclcle/.
genomen 1dt cle schencl-ing vcm cle ve·rkeersvoo1·sc7wijten, clctn wctnnee1· be7daagcle slechts wef!ens onvr-ijwUlige
slctgen en verwoncUngen ve'I'Oonleelcl
wenl.
3° Wo/'(lt bescho·wwcl als niet ove·rgelegcl,
cle memo?'ie van fle btt1'gerl-ij 7c verantwoonleUjke pn1·t·ij, eischeres in verb?'eT,:ing, incl·ien z·ij ·niet op zegel is opgestelcl (1). (Wetboek van het zegel

del. 25 Maart 1891, art. 9, 7°, en 68.)
(VEHBRUGGE EN L'EGUENNE, T. LITSENBORG.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 Januari 1946 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
~ I. Wat de door clen beklaagde Verbrugge, Constant, ingediencle voorziening
betreft
Over het eenig middel, schending van
(1) Zie verbr., 7 Februari 1933 (Bull.

en

PAsrc., 1933, I, 100) en de conclusie van den
Heer advoeaat-generaal Sartini van den Kerckhove.

artikelen 9 en 97 der Gronclwet; van artikel 11 van het besluit del. 8 Juli 1941 en
van artikel 57, litt. 0, 2°, van het koninklijk besluit dd. 1 Februari 1934 betreffende
de verkeerspolitie, doordat geen enkele
wettekst den weggebruiker, die rechts inslaat, verplicht zich er van te vergewissen
of hij dit kan doen zonder gevaar voor
hem die zijn weg in rechte lijn voortzet :
Overwegende dat de rechter over den
grond souverein heeft geoordeeld dat de
gedraging van den beklaagde een gebrek
aan vooruitzicht of voorzorg uitmaakte,
strafbaar gesteld bij artikelen 418 en 420
(wet van 31 Maart 1936, art. 1) van het
Strafwetboek;
Dat hij geenszins beslist heeft dat Verbrugge, door zijn richting te wijzigen zonder zich er van te vergewissen of hij het
kon doen zonder gevaar voor den weggebrniker die zijn weg in rechte lijn voortzette, de in het middel aangednicle wetsbepalingen op de verkeerspolitie overtreden
heeft;
Dat het ruicldel in feite niet opgaat;
En overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
II. Wat de door de burgerlijk verantwoordelijke partij Feguenne, Henri, ingestelde voorziening betreft :
Overwegende dat de memorie tot staving van zijn voorziening door Feguenne,
Henri, samen met den veroordeelde neergelegd, daar ze niet op zegel is opgesteld
in overtrecling van de wet del. 25 Maart
1891, artikel 9, 7°, 'als niet overgelegd
client beschouwd wat den aanlegger betreft;
. Dat de voorziening dus niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de aanleggers elkheellijk tot de kosten zoowel jegens de publieke partij als jegens de burgerlijke.
partij.
1 Juli 1946. - ze kamer. - Voorzitter,
H. Vitry, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Demoulin. GeUjkl~ticlencle conclttsie, H. Oolard, ad-'
vocaat-generaal.
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l Juli 1946,

HOOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
BURGERLI.JKE VORDERlNG. - HOOGER BEROEP
VAN BEKLAAGDE. AFS'l'AND. - DEORETlcMENT. - VONNIS VAN EERSTEN AANLEG DAT
ZIJN VOLLE UITWERICING HEEFT.
Het clcc1·eternent van clen ajstaml van het
hooge·r bemep vcm beklaagcle, wat cle
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besliss·in_q over de b-nr_qe1'l·ijke vorde1·in_q
betrett, heeft nvodzcclceUjlc voo·r _qe·vol_q
dat dU _qecleelte van het vonnis van eersten cutnle_q zifn vol-le 7titwe!'lcin_q
heett (1).

(L1SEK EN SZYMANSKI.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 .April 1946 door het Hof van
beroep te Luik gewezen;
I. Voor zoover de voorziening gericht is
tegen de op cle publieke vordering gewezen beslissing :
Overwegende dat de substantieele of op
straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de uitgesproken veroordeelin.gen overeenkomstig
de wet zijn;
II. Voor zoover cle voorziening gericht
is tegen de op de burgerlijke vordering
gewezen beslissing :
Overwegende dat nit de bestreden beslissing blijkt dat aanleggers afstand gedaan hebben van hun hooger beroep; dat
hun akte daarvan gegeven werd en dat het
hof den afstand gedecreteerd heeft, wat
het vonnis zijn volle uitwerking heeft
doen hebben ;
Dat de voorziening dus niet ontvankelijk is;
·
Om die redenen, verwerpt de voorziening; kosten ten laste van aanleggers.
1 Juli 19±6. - 2° kamer. - lloorzitter,
H. Fauqnel, voorzitter. - Vm·sla_q_qeve1·,
H. Gironl. -· Gelijlcl·uidende oonol'ltsie,
H. Colard, advocaat-generaal.

binnen_qehanld, rnnlren cleze 2"Clfs tegen
den wil van den ve1'tJaohtm· 7tit_qevoenle
werken bij 1.wornuul _qecla;ne bebowwin_q-en u.it, well.·c tot ver_qoecUn_q ten voorcleele vccit den paohte1· aamleidin_q lcunnen _qeven (2). tBurgerl. Wetb., artikel 1778, § 2, I [wet van 7 Maart 1929,

art. 9] .J
(GOFFIN, 'r. !lRACONNIER.)
ARREST.

Wanneer, bij het ve1·str·ijlcen van rle
paoht, cle ve·rpaohter den ei_qenclorn. ve1'1M'ijgt vnn een oo,qst op_qedaan op rloo.1·
den uittreclenclen prwhtm· _qesohmtnle en
bezaairle weiclen, en door deze·1i laatste

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 10~December 1943 gewezen door
de Rechtbank van eersten aanleg te Luik
(9° kamer), zetelE>nde in graad van hooger
beroep;
Over het eeuig middel tot verbreking ;
schending van artikel 1778 van het Burgerlijk Wetboek (ar't. 9 van de wet dd.
7 Maart 1929), in 't bijzonder van artikel 1778, § 1, alinea's 1, 3 en 5, en van
artikel 1778, §§ 2 en 5 ; van artikel 1 van
het besluit del. 24 Maart 1942 betl'effende
de omzetting van weiden in bouwlancl;
van artikel 2 van .het besluit dd. 1 . September 1942 waarbij een teeltplan voor
het landbonwjaar 19±2-1943 wordt opgelegd ; van artikel 1 van het beslnit dd.
1 Febrnari 1943 betreffende het verplicht
scheuren van weiden, en van artikel 97
der Belgische Grondwet, doordat het bestreden vonnis, terwijl het eenerzijds aan
den verweerder in verbreking den eigenclom toekent van.clen oogst opgedaan op
het cleel van cle geclurencle de pachtovereenkomst door cle aanleggers in verbreking gescheurde en bezaaide weiden, anderzijcls, en niettemin aan clezen laatste
alle vergoecling )leeft geweigerd voor het
scheuren, het bezaaien en het binnenhalen van den betwillten oogst en er alclns
over beslist l1eeft, - in weerwil van de
bepalingen vah artikel 1778 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij het recht op
vergoecliug~van den uittreclenclen pachter,
wordt gereg·eld, zoowel voor zijn bij voorraacl geclane bebouwingen als voor zijn
beplantingen en werken welke werden
uitg·evoerd tot· zijn g-ebruik en overeenkomstig de bestemming van het verpachte
goecl, en welke door den verpachter bij
het verstrijken van de pacht werden behouclen, .- onder cle voorwenclsels, cUe in
cle zaak niet clienencl zijn en de beslissing
niet kunnen rechtvaarcligen, dat de betwiste weiclen ter beschikking van verweercler moesten gesteltl worden op 1 Mei
1945, clat cleze zich, feitelijk, tegen de
door de aanleggers gedane scheuring en
bezaaiing verzet hacl, dat aanleggers, in
strijcl met hun bewering, de verplichting
niet zoncleu gehad hebben de weiden te

(1) Zie verbr., 22 Mei 1939 (B1lll. en PAsrc.,
1939, I, 258).

(2) VAN DIEVOET, Le Bail ct f~nne, urs 138 en
139; LaiR, Bail ct ferme, 11t 66.
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4 Juli 1946.

HUUROVEREENKOMST. - PACH'l'.
VERGOEDINGEN AAN. DEN UITl'R-EDENDEN PACHTER VERSCHULDIGD. - BIJ VOORRAAD GEDANE
BEilOUWINGEN. -- 00GST OPGEDAAN OP DOOR
DEN PACHTER• GESCHECRDE EN BEZAAIDE WEIDEN EN DOOR DEZEN LAATSTE BINNENGEHAALD.
- TEGEN DEN WIL VAN DEN YERPACHTER UITGEVOERDE WERKEN. - J:iJIGENDOM VAN DEN
OOGST IliJ HE'l' VERSTRIJKEN VAN DEN PACHT
AAN DEN YERPACHTER TOEGEKEND. - RECHT
OP VERGOEDING YAN DEN UITTREDENDEN PACHTER.
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scheuren v66r het verschijnen van het besluit del. 1 Februari 1943, noch de verplichting ze te bezaaien v66r' het eincle
van de pacht :
OverwegendP clat het gehekeld vonnis,
op dat punt niet bestreden, beslist da.t
aanleggers in ·verbreking geen enkel recht
hebben op den oogst opgebracht door cle
betwiste weilanclen waarvan het gebruik
op 1 Mei 1943 eindigcle;
Overwegende dat aanleggers de weilanden hebben omgeploegd en bezaaid, welke
die oogst hebben opgebracht; dat die oogst
door hen werd binnen gehaald ;
Overwegende dat clie wer1wn, zelfs tegen den wil van verweerder uitgevoerd,
bij voorraad geclane bebouwingen zijn,
welke aanleiding kunnen geven tot vergoeding, volgens artikel 9, § 1, van de wet
del. 7 Maart 1929, dat artikel 1778 van het
Burgerlijk Wetboek is geworden;
Overwegencle dat het bestreclen vonnis,
om dit principe te bebben miskencl, de in
bet midclel aangelluide wetsbepalingen geschonclen beeft;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden
vorn1is voor zoover bet aan aanleggers in
verbreking alle vergoecling' voor bij voorraad - gedane bebouwingen geweigercl
heeft; beveelt dat onderhavig arrest zul
overgeschreven 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 gedeeltelijk vernietigde .beslissing ; veroorcleelt verweerder tot de kosten; verwijst de zaak naar
de Reclltbank van eersten aanleg te Hoei,
zetelende in graad van hooger beroep.
4 .Juli 1946. - l:" kamer. - Voo1·zUter,
H. Soenens, eerste voorzitter. - V e·rslaggever, H. Fettweis. - GeU:iklu:idende concl!ts1e, H. Roger Janssens de Bisthoven,
aclvocaat-generaaL - Pleiters, HH. Delacroix en Marcq.
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MIDDELEN

'l'OT

8 Juli 1946.
VERBREKING.

STRAFZAKEN, MIDDEL GENmfEN UI'f ONREGELMATIGHEDEN UI'f DE PRIOCESSEN-VERBAAL
VAN DE ZIT'l'INGJcN IN EERSTEN AANLEG OPGENOMEN. 0NREGELMA'l'IGHEDEN WELKE NIET
SLAAN Qp m: ~mLmNGEN WELKE HET NALEVEN VAN DE ..S UBSTANi'IEELE. OF OP STRAFFE VAN
NIE'fiGHEID
VOORGESCHREI'EN PLEEGVORMEN
VASTSTELLEN. MIDDEL NIET V66R DEN
RECHTJcR IN HOOGER BFcRO!cP OPGEWORPEN. NIET-ONTVANKicLI-JKHEID.

ls n'iet ontvwnl,:eU;ik ·ind·ien het niet VOOT
aen ·rechte·r ·i·n hooger IJcroep werrl opge'W01'pen, het mirhlcl yenornen wit onTeuelmnf'ilfheden, ·uit de processen-veTbaal
vwn de zUtin.r1en vnn ec·rsten nanlea opuenomen, welke niet slaan op lle melclinuen cUe het naleven van de s·ubstanUeele

of op st'l'affe vnn nietigheicl voorgesch'l'even pleegvoTrnen vaststeUen (1).
(SOORS EN ANDEREN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen den 4 Mei 1946 door llet
Militair Gerechtshof, zetelende te Luik ;
I. Aangaande de publieke vordering :
A. Met betrekking tot de voorziening
ingesteld (loor Soors, Mathieu :
Over het eerste middel tot ver breking,
schending van artikelen 96, 97 der Grond- .
wet, 153, 155, 189, 190, 210,, 211 van llet
vVetboek van strafvorclering, 10 cler· wet
van 1 Mei 1849, doordat llet bestredeH arrest is gesteund op getuigenverklaringen
gedaan v66r den Krijgsraad te Tongeren,
opgenomen in processen-verbaal clie niet
door den voorzitter en den griffier goeclgekeurde doorhalingen en overschrijvingen
bevatten en geschreven zijn op afzonderlijke en losse bladzijden gevoegd bij het
proces-verbaal zonder dat llet aantal dier
blaclzijden in llet zittingblad vermeld zij :
Overwegende dat geen enkel wetsbepaling de processen-verbaal nietig verklaart
waarin niet goeclgekeurde doorhalingen,
overschrijvingen of verwijzingen voorkomen;
Dat artikel 78 van het Wetboek van
strafvordering, lletwelk van toepassing is
op al de authentieke akten van de straf,
recbtspleging, eenvoudig voorschrijft het
tusschen de regels geschrevene, de niet
goeclgekeurde doorhalingen en verwijzingen als niet bestaande te beschouwen ;
Overwegende dat het naleven van de
substantieele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven pleegvormen is vastgesteld
door vermeldingen van de processen-verbaal der zittingen van den krijgsraad die
van alle doorhaling, overschrijving en
verwijzing vrij zijn;
Dat, in zoover het berust op niet goeclgekeurde doorhaliii.gen, overschrijvingen
en verwijzingen voorkomende in de overige vennelrlingen van de zittingbladen
en op de voeging bij de procef:Ren-verbaal
cler zitting van de losse bladen; het middel
niet ontvankelijk is omdat v66r het militair gerechtshof aanlegger de beweerde
onregelmatigheden in de zittingbladen
niet opgeworpen lleeft, noch v66r die
rechtsmacht betwist heeft dat de' bladen
regelmatig bij de processen-verbaal werden gevoegcl, er van deel uitmaakten en
er mede een geheel vormden, en niet heeft
betwist dat clit geheel door de handteekeningen van den voorzitter en den griffier
(l) Zie nota R. J. R bij dit arrest in /lull.
en PAsrc., 1946, I, 289.

-265oncleraan het zittingblacl was geclekt,
noch clat de vermeldingen aangaancle het
afieggen van den eed door de getuigen,
voorgeschreven door artikel 317 van het
Wetboek van strafvordering, die in den
aanhef van elk proces-verbaal voorkomen,
golden voor alle in de zittingsbladen opgenomen getuigenissen ;
Dat zulke middelen niet voor de eerste
maal in verbreklng kunnen voorgesteld
worden;
Dat geen der onderdeelen van het middel kan aangenomen worden ;
Over het tweede micldel tot verbreking ;
schending van artikel 97 der Grondwet,
190, 210, 211, 355 van het Wetboek van
strafvordering, doorclat het bestreden arrest niet vermeldt dat de betichte of diens
raadsman het laatste het woord hebben
gehacl :
Overwegende dat ter zake het procesverbaal der zitting gehouden den 411 April
1946 door het militair gerechtshof uitdruk·kelijk vermeldt << dat de verdedigers het
laatst hebben gesproken ll en dat « op ondervraging van den heer voorzitter, de
verdachten hebben verklaarcl er niets bij
te voegen te hebben ll ;
Dat aldus het midclel in feite fault;
Over !let eerste onclerdeel van het clerde
midclel ; scllencling van artikel 97 cler
Grondwet, 190 van het Wetboek van strafvordering, doorclat het bestreclen arrest de
betichtingen, die in de dagvaarding op de
artikelen 113 en 121bis van het Wetboek
van strafrecht zijn gesteund, bewezen
heeft verklaard en wegens die feiten aanlegger tot de dooclstraf heeft veroordeeld,
alhoewel artikel 113 geen veroordeeling
veroorlooft wegens aangifte van een persoon en dat artikel 121b·is geen medewerking 11an de inrichting of vestiging van
een groep noch medewerking aan een politiedienst van eene groep voorziet, en dat
het arrest bovendien nalaat uitspraak te
{loen over de andere in de dagvaarding
aangehaalde feiten ten laste van aanlegger gelegd :
Overwegende dat, in zoover het mlddel
berust· op de bewering dat het aangevallen
arrest aanlegger onder betichting III, A,
wegens verklikking aan den vijand en onder betichting IV uit hoofde van wapen··
dracht tegen Belgie heeft veroorcleeld, de
feitelijke gronclslag ontbreekt claar het
arrest inderdaad Soors schuldig verklaart onder betichting IV, A, aan de
aangifte aan den vijan<l van Bijnens,
Rene, feit gepleegd met kwaad opzet in
1942, en onder betichting III, aan de bij
artikelen 113 en 117 van het Wetboek van
strafrecht voorziene misdaad ;
Dat, in zoover het middel gesteund is 011
het beweren dat het militair gerechtshof
verzuimd heeft uitspraak te doen over de
andere feiten ten laste van aanlegger ge-

legd, deze bij dit onderdeel van !let middel
geen belang heeft ;
Over het tweede onderdeel van !let middel, schending van artikelen 97 der Grandwet, 118bis en 123te1- van het Strafwetboek, doordat het bestreclen arrest een
som van 54.000 frank verbeurd verklaart
alhoewel het, in zijn beweegredenen, vaststelt dat aanlegg·er niet l1eeft gehandeld
uit winstbejag :
Overwegende clat de bestreclen uitspraak
de door den eersten rechter tegen Soors
uitgesproken ,straffen bevestigt met uitzondering. evenwel van de verbeurclverklaring van bovenbecloelde som;
Dat aldus dit onclerdeel van het middel
feitelijk van groncl ontbloot is;
Over het derde onderdeel van !let middel, schending van artikelen 97 der Grond'
wet, 121b·is van het Wetboek van strafrecht, 163, 195, 211, 366, 408 en 413 van
het Wetboek van strafvordering, doordat
het aangevallen arrest bewezen verklaart
ten laste van aanlegger de aangifte aan
den vijand van Rijnens, Rene, zonder te
vermelden dat die aangifte een gevolg
heeft gehad voor den verklikte en welk
dat gevolg is geweest :
Overwegende dat clit ondercleel van het
middel niet tot verbreking kan leiden vermits, zelfs indien het gegrond was, de
eenige hoofdstraf en de bijkomende straffen uitgesproken ·door !let arrest, zouden
gerechtvaardigd blijven door de overige
ten laste van annlegger bewezen verklaarde misdaclen ;
Dat clit onderdeel van het middel van
belang is ontbloot en clienvolgens niet ontvankelijk;
Over het viercle onclercleel van het middel :
Overwegencle dat clit 'onclenleel de beslissing betreft over de burgerlijke vordering van Van Vleymen;
Over het vijfcle· omlercleel van het middel, schending van artikelen 97 der Grandwet en 113 van het Wetboek van strafrecht door ontoereikende motiveering wat
betreft de betichtlng van wnpenclracht
tegen Belgie :
Overwegencle dat ook dit ondercleel van
het micldel niet kan leiclen tot verbreking,
daar in de veronderstelling dat het gegrond zij, de opgelegde straffen niettemln
zouden gerechtvaanligcl blijven door aanleggers veroordeeling wegens overtrerling
van artikel 118bis, gewijzigcl door cle besluitwet van 17 December 1H42 ·
Dat aldus het middel, in zoo~•er het is
gericht tegen de beslissing over tle publieke vorclering, in geen enkel van zijn
onclercleelen kan aangenomen worden ;
B. Met betrekking tot de voorzieningen
van Donne, Moens, Essers, Davids, in
zoover zij gericht zijn tegen de beschik-
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pub1ieke vorderirig :
Overwegende clilt !le subst!lntieele of op
strllf Viln nietigheid voorgescbreven pleegvormen werden nageleefd en dat de opgelegde straffen overeenkomstig de wet zijn ;
II. Aangaande de vorderingen van de
burgerlijke pilrtijen :
A. Wat betreft de burgerlijke vordering
van Vlln Vleymen :
Overwegende dat als eenig middel tot
. verbreking wordt aangevoerd, de scliending van artik~l 97 der Grondwet doordat
het arrest de aanstelling van Van Vleymen
als burgerlijke partij gegroml verklaart,
alboewel bet aanlegger Sours yoor clit feit
niet veroorcleelt :
Overwegende dat het arrest verklaart
« dat bet niet bewezen is dat Soors Van
Vleymen heeft doen aanhouden, maar dat
het bewezen is dat hij zich verzet heeft
tegen Van Vleymen's invrijheidstelling, alzoo ten opzichte van dezen de politiek
van den vijand dienend ll ;
Dat aldus llet bestaan van een oOl·zakelijk verbaml tusschen de beticllting II, A.
weerhouden tegen Soors en de scbade aan
bedoelde burgerlijke partij yeroorzaakt,
voldoende en souverein is vastgesteld en
dat het arrest ann cle burgerlijke veroordeeling, welke het nitsprak, een wettelijken grondslag lleeft gegeven;
Dat het miclclel in feite faalt;
B. Wat betreft de overige burgerlijke
vorderingen :
Overwegemle clat geen bijzoncler middel
tot verbreking wordt voorgesteld en dat
bet hof er geen mnbtshalve ovwerpt;
Om die reclenen, verwerpt de voorzieningen; verwijst aanlegg·ers iecler in een
vijfde der kosten.
8 Juli 1946. - 2" kamer. - Yoorzitte1·,
H. 'Vouters, raaclsheer waarnemend voorzitter; - Vet·s!agge·uer, H. Simon. - Gelijlclwiclemle concl·us·ie, H. Roger Janssens
cle Bistlloven, advocaat-genernal.
'

2°

KA;\'IER. -

8 JuJi 1946,

1° INKOMSTENBELAS'l'INGEN. -- BELASTINGPLICHTIGE DIE VERZUUfD HEEFT ZIJN
AANG!FTE TE DA'rEEREN. -- VERZUIM DAT
DOOR DEN BELASTINGPLICHTIGE NIET KAN INGE-

ROEPEN WORDEN ALS GHOND ~'O'r ND;TIGHEID
VAN ZI,JN AANGIFTE.
2° BEDRIJFS'BELASTING. - WINSTEN
VAN Die NIJVERHEIDS-, HANDELS- OF LANDBOUWONDERNEMINGEN.- FoRFAITAIRE GltONDSLAGEN VAN AANSLAG. - GEEN VERPLICHTING
\'OOR RET BEHEER DEZE 1'Jo; BEPALEN.

1°

De belastin,IJ1Jli.chige, cl·ie verzuimcl
heett zijn ink'omstenaangifte te cla.gteelcenen, lwn er niet toe 1,oonlen toegelnten te bewe1·en clat clit vet'Z1tim cle
u:iet-iuheicl vnn cle nwi~gifte voor· gevolg
heett.
2" Incli-en, voo1· cle vnststeUing van cle belustbnre winsten va.n nijverheicls-, hanclels- of lanclb01twondenJerningen, het
beheet·, ·in ove·l'le{f m-et cle 1Jett·ok7cen
beclt·ijfsgt·oepeeringen,
cle tm'faita·ir·e
gt'Otulslngen van aanslarJ mag vaststellen, is het dcwrtoe 11iet ve·rplicht. (Wet-

ten betreffende de inkomstenbelastingen,
samengeschakelcl op 12 September 1936,
artt. 25, § 1, 1°, en 2S.)
(DEQUIDT, T. BEHEER \'AN FINANCIEN.)
ARREST.
HET HOE'; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 Maart 1943 gewezen door het
Hof van beroep te Gent ;
Over het eerste midclel, schending van
artikel 53, § 1, en van artikel 55 der wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
samengeschakeld bij koninklijk beslnit
del. 12 September 1936; van artikel 35 van
bet koninklijk besluit del. 22 September
1937 genomen in uitvoering van artikel 60
derzelfde wetten, cloordat : 1" cle overgelegcle aangifte in cle directe belastingen
voor het dienstjaar 1940, wat de voorwaarden naar den vorm betreft, niet
beantwoordt aan de wettelijke vereischten
en den datum niet vermeldt van de onderschrijving er van; 2° de aangiften, zoowel
in de clirecte belastingen a 1s in de bel asting op de uitzonclerlijke inkomsten, door
aanlegger ingecliend voor het dienstjaar
1940, zijn persoonlijk werk uiet zijn, zooals de wet het vereischt, doch, in strijd
met het wettelijk principe, opgesteld werdeil door de toezichtsdiensten der belastingen die clen belanghebbende aangemaancl hebben om er zijn hanclteekening
op te schrijven :
Over het eerste onclercleel :
Overwegende dat, wijl het.weglaten van
den datum van de aangifte het feit van
den aanlegger is, deze laatste llet aan zijn
eigen nala tigheid moet wijten en er geen
grond kan in zoeken om zijn aangifte als
ongeclaan te zien beschouwen, aangifte
waarvan de geldigheicl, ten andere, door
bet beheer is aangenomen ;
Over het tweede onclerdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
hierop wijst, eenerzijds, wat de aangifte
betreft van aanlegg·er aangaande zijn met
de alg·e.meene belastingen belastbare inkomsten, cla t aanlegger er, met eigen hand,
het cijfer van zijn globale beclrijfsinkomsten heeft ingeschreven, gevolgd van zijn
handteekening, dat llij dilarna het administratief fDrmulier heeft geteekencl met
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v66r zijn hanclteekening het woorcl « goec1PRETATIE VAN HE'l' BESTREDEN ARJJES'l'. gekeurd ll ; anderzijcls, dat aanlegger zijn
1\fiDDEL DAT GRONDSLAG MIST II'> FEI'l'E.
aangifte in de bijzondere en tijdelijke be- 3° BEDRIJFSBELASTJNG. - VERGOEDING
lasting op de uitzonclerlijke inkomsten
TOEGEKEND 'l'OT VERGELDING VAN HET VERBOD
van het dienstjaar 1940 geclateerd, goedEEN ZEKERE BEROEPSACTII'I'l'EIT UIT TE OEFEgekeurd en onclerteekend heeft ;
NEN. - BEDRIJFS'l'AXE i·oEPASSELI.JIL
Overwegencle clat aanlegger, door zijn
goeclkeuring, cle aangiftc~, waarover het 1° Mist g1·onclslag in feite het middel dftt
ging, tot de zijne maakte; dat uit geen
st1·ijrlig is met de feitelijke vaststellinenkel element, waarop llet hof acht kan
gen vnn het bestreden a.l,"/'est (1).
slaan, blijkt clat cle aanlegger zou << ge- 2° Mist gmndslnr1 in jeite het mirldel uedwongen ll geweest zijn te teekenen; dat
steuncl otJ een onhtiste interp1·etatie vrtn
het bestreclen arrest, integencleel, er op
het bestrerlen rwrest (2).
wijst dat uit geen enkel element der zaak
blijkt dat de toestemming van den verzoe- 3° De bedrijfsbelnsting t-rejt rle vergoerling
toegelcenrl tot ve1·gelcling V(tn het verborl
ker niet vrij gegeven werd ;
een zelcere be1·oepsactiviteit !tit te oejeOver het tweecle micldel, schencling van
nen. (W etten betreffencle de inkomstenartikelen 22 en 25 van cle wet del. 13 Juli
belastingen, samengeschakelcl op 3 Juni
1930 tot wijziging van de wetgeving in
1941, artt. 25, § 1, 2°, n, en 29, § 1.)
zake directe belastingen, doordat het bestreclen arrest beschikt clat het beheer
(PETRE, .T. BEHEER VAN FINANCIEN.)
niet gehouclen was welke forfaitaire
grondslag van belasting ook toe te passen,
dmi wanneer door het beheer erkend is
ARREST.
dat voor het jaar 1939 (dienstjaar 1940)
HE'J'
HOF:
Gelet. op het bestreden
geen barema werd vastgestelcl, en clat aldus de belastingplichtige het recht niet arrest, op 8 December 194B gewezen door
heeft kunnen gebruiken clat hij, krachtens het Hof van beroep te Brussel ;
Over het eerste en het tweecle midclel
den onbetwistbaren wil van den wetgever
bezit, om, bij ontstentenis van een regel- samen, het eerste, schencling Yan artikel
97 der Gronclwet, van artikelen 2, 1138
matige boekhoucling, zijn toevlucht te neen 1185 van llet Burgerlijk Wetboek en
men tot den forfaitairen aanslag :
Overwegencle dat artikel 25 van de wet van artikel 10 van het koninklijk besluit
dd. 13 Juli 1930 (art. 28 der op :12 Septem- nr 14 clcl. 3 Juli 1939, cloorclat het bestreber 1936 samengeschakelde wetten), door den arrest : n) alhoewel het vaststelt clat
te beschikken clat het beheer, in overleg de oud-becliende van Emile Petre zich vermet de betrokken beclrijfsgroepeeringen, bonden had aan dezen laatste jaarlijks
forfaitaire gronclslagen van aanslag mag 200.000 frank te betalen in uitvoering van
vaststellen, het beheer hierin heeft vrij een overeenkomst del. 26 Januari 1931, begelaten en geen verplichting heeft opge- slist heeft dat die schuldvorclering op termijn in het patrimonium nm den schulcllegd;
Dat aanlegger, overigens, door het wer- eischer slechts was gevallen op den datum
kelijk beclrag van zijn inkomsten aan te -waarop elke starting wercl geclaan; b) in
cluiden, van de toepassing van een forfai- · zijn aanhef zegt dat de aanlegger tot de
nietigheid van cle betwiste aanslagen betairen aanslag afzag ;
Om die reclenen, verwerpt de voorzie- sloot om reden dat ze te laat zouclen
plaats gehacl hebben, dan wanneer de couning; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
clusies in werkelijkheicl cle niet-terugwer8 Juli 1946. - 2" kamer. ·- Voo1·zitte1·, kende kracht inriepen van het koninklijk
H. Vitry, raaclsheer waarnememl voorzit· besluit del. 3 Juli 1939, en clat besluit
ter. - Ve1·slnggever, H. Bail. - Gelijlc- heeft toegepast op een schuldvordering
ltticlende concl!tsie, H. Roger Janssens de
welke vanaf 1931 in llet patrimonium van
Bisthoven, aclvocaat-generaal.
Petre was binnengelwmen; het tweecle.
schending van artikelen 1168, 1179, 1181,
1183 en 1184 van het Burgerlijk Wetboek,
cloorclat het bestrecleri arrest, na te hellben vastgesteld dat Petre schuldeischer
2° KAMER. - 8 Juli 1946.
werd \( in vergoecling van zijn onthouding
van zeker in de overeenkomst voorzien
werk ll, nit clien feitelijken toestancl anti1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
juriclische gevolgen heeft afgeleid, nameZAICEN VAN RECHTSTREEKSCHE BELASTINGEN.
- J\IIIDDEL STRIJDIG ME1' DE FEITELI.JKE
VASTS'l'ELLTNGEN VAN HE'f BESTREDEN ARREST.
- 1\fiDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN FEITE.
(1) V aste rechtspraak: Zie namelijk verbr .,
12 Juni 1944 (Bull. en PASIC., 1944, I, 383).
2° MIDDELEN TO'l' VERBREKING. (2) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
ZAKEN VAN JJECHTSTREEKSCHE BELASTINGEN.
- J\IIIDDEL GESTEUND OP EEN ONJUISTE INTER- 27 Mei 1946 (Bull. en PAsrc., 1946, I, 219).
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een scllorsende voorwaarde uitmaakte van de verbintenis van zijn omlwerkgever :
Overwegende Llat de middelen op de bevestiging steunen dat de verrijking van
aanlegger, op 26 .Junuari 1H31, bij de onderteekening van de overeenkomst, in eenmnal verwezenlijkt werd ;
Overwegende dut, integemleel, uit cle
souvereine vaststellingen van llet bestreden arrest blijkt dat de aan den aanlegger jaarlijks gestorte vergoedingen de tegenwaarde uitmaakten van eeli cloor hem
aangegane verbintenis; dat llij Oll clie vergoeclingen 1'ecllt had Yoor zoover llij zelf
zijn verbintenissen naleefde en dat dus
zijn verrijking jaarlijks plants hacl voor
llet bedrag dat geclurende llet jaar, tengevolge van de uitvoering van zijn verbintenissen, in zijn patrimonium was gevallen;
Overwegende dat de miclclelen clus in
feite niet opgaan;
Over het dei'cle middel, het eerste. onderdeel en het viercle midclel samen; derde
micldel, eerste onderdeel, schending van
artikelen 2.5 en 29 van cle wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, samengeschakeld op 3 Juni 1!l41, doorclat het bestreclen arrest beslist clat de vergoeding
voor de betwiste verbreking in de kategorie van <<-de renten en pensioeilen ll valt;
het viercle micldel, schencling van artike·len 1909, 1910 en 1914 van het Burgerlijk
Wetboek, doorclat het bestreden arrest
een in acht annuiteiten te betalen schulc1vorc1ering een « rente ll heeft geheeten :
Overwegencle clat die midclelen op een
onjuiste interpretatie steunen Yan de bestreclen beslissing; clnt uit het geheel van
llaar tekst voortvloeit clat ze het woord
« rente ll gebruikt in den gewonen zin ~ian
« jaarlijks te betalen sommen ll en beslist
cla t die sommen onder toepassing vallen
van artikelen 25, § 1, 2°, en 29, § 1, u,
niet als (( lijfrente )) doch als (( rente toegekencl in vergoecling voor het zich onthouclen van zeker werk ll, waaruit irolgt
dat die micldelen in feite niet opgaan;
Over het dercle middel, tweecle onclerdeel, schencling van cle hiervoren aangeduide artikelen 25 en 29, cloordat het bestreclen arrest de vergoecling voor verbreking· van beclienclencontract, bij clie wetsbe]1aling- becloelcl, verward heeft met
schadevergoeding toegekencl tot vergelding van het volstrekt en- algemeen verbod van het uitoefenen cler nm·male beroepsactiviteit :
Overwegende dat het miclclel hierop
neerkomt staancle te ··houclen dat de belaste sommen niet onder toepassing vielen
van artikelen 2:J en 29 cler samengeschakelcle wetten omdnt ze niet alleen een
n~rg'lCl1ins· nitmaakten nwr Yerbreking
P~tre

van contract, doch oak een vergoeding
voor het verbocl van aanleggers normale
beroepsactiviteit;
_
Overwegende dnt het miclclel van belang
ontbloot is; clat, inclerdaacl, dergelijke
vergoecling, bezoldiging van door aanleg·ger aang·egane verbintenissen, zelf onder
toe passing valt van artikel 25, § 1, 2°, a.;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
8 Juli 1946. - ze kamer. - 1'oorzifte1·,
H. Vitry, raaclsheer waarnemend voorzitter. - Fe1·slaggever, H. SoWer. - GeUjlcl1tidende conclnsie, H. Roger Janssens de
Bisthoven, aclvocaat-generaal.
·

2e

KAMillR. -

8 Ju]i 1946.

AiVINESTIE. BESLUITWET VAN 20 SEP'l'EMBER 1945. lNBREVK OP DE WET VAN
28 MAART 1923 BETRE~'FENDE DE TAXE OP DE
AUTOVOERTUIGEN. AMNES'l'IE NIET TOEPASRELI.JK.

De inbre·uken op rle wet van 28 Mcu~;rt
1923 betreffenrle te tax•e op cle rt1ttovoertnigen zijn ·witgesloten vun rle rt1wnestie voo1·zien bij de beslttitwet va,n
20 Septe·mbe1· 1945. (Besluitwet van

20 September 1945, art. 4.)
(BEHEER VAN FINANCIEN, '1'. VEmiEULEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest gewezen door het Hof van beroep
te Gent op 12 December 1945;
Over het midclel : schencling van artikelen 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11 der wet vail
28 J\!Iaart 1923 betreffende de taxe op de
autovoertuigen, en van ar_tikel 4 cler amnestiewet van 20 September 1945, cloordat
de·· am1gevallen beslissing de toepassing
van de amnestiewet uitgebreid heeft tot
·de gelclboete voorzien door artikel 1l van
de wet van 2S J\!Iaart 1923, alhoewel deze
gelclboete een fiscanl karakter bekleedt :
Overwegende clat, luidens artikel 4 van
rle besluitwet van 20 September 1945, « ingeen geval mag amnestie nangevoercl worden tegen cle rechten 'van den Staat; bijgevolg blijven behouden de recllten van cle
Staat op de door cle fiscale wetten voorziene gelclboeten ll ;
Overwegencle dat Vermeulen vervolgcl
was om, op 28 November 1942, zonder
vooraf aangifte er van te hebben g·eclaan,
gebruik te llebben gemaakt van een ai.1to
die voorzien was van een ongelclig fiscaal
kenteeken ;
Overwegende dnt het bestreclen arrest
verklaart dat verclachte zich schuldig
heeft gemaakt nan het hem telastgelegde
feit; cloch {]at het er bijvoegt rlat <lit fPit
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begreven is in cliegene wam·voor amnestie verleencl wordt;
Overwegende clat het telastg·elegd feit
voorzien is door artikelen 8 en l1 van de
wet van 28 Maart 1923 betreffende de verkeersbelasting 011 cle autovoertuigen, en,
krachtens deze laatste bepaling, gestraft
wordt met een gelclboete van 50 tot
1.000 frank;
Overwegende dat die wet een fiscale wet
is en dat, derhalve, de door die wet voorziene geldboete van de amnestie uitgesloten is;
Dat het micldel dus gegrond is;
Om clie reclenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt clnt onclerhavig arrest
znl overgeschreven worden 011 cle registers van het Hof van beroe1) te Gent en
dat melding er van zal gemaakt worden
op den kant van cle vernietigcle beslissing;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel; veroordeelt verweerder tot de
kosten.

een clwali:ng om.trent het recht ltitmnakt (1).
2° De rechter over clen groncl oonleelt
sonverein, ·i11 feite, of de als groncl van
reohtvnanligill{f inrJe'l'oezJen dwalh1g onoverwinnelijk 1ucts (2).
3° Het cloor artilwl 123ter va'/1 · het Stmfwetboel<' beoogde 11Yinst1Jej(J;g 1Jesta(J;t in
het streven IICU/1' een whzst; deze hoett
niet <( 1Hf.itellspori,q )) te ziju.
4° Doot· de nieUuheirZ 1'a.n het vonnis
a quo ltU te sp·reh;en, rlaa·nlit voot·tspr,uitellcle dnt n·iet vastgestelll we1·a,
clat een floor clen eersten 1·eohter onderhoonle cleslv'tlncUge clen cloor lle wet voo1'geschreven ee(l had ctfgelegcl, en doo·r
venler te verklaren.. bij nieuwe beschil"·
lc·vnr1en ·u-itspraak te doen, wijst de rechtet· in hooger 1Jeroep stHzwij,qencl ele ve1'l<'lar,ingen af va:n elezen deskmulige, en
eiuent zioh rl'ienvolgens ele nief'ighe·id van
het vonnis n·iet toe.

8 .Juli 1946. - 2~ kamer. - Foorz'itter,
H. Wouters, raadsheer waarnemencl voorzitter. - Verslaggever, H. de Cocqueau
des :M:ottes. - GelijkZ,nidell(le concl~ts·ie,
H. Roger Janssens de Bistlloven, advocaat-generaal.

(10 AUDITIWR-GENERAAL, T. DEB.USfc EN .ANDE-

2e

KAMER. -

10 Juli 1946,

1° :MISDRIJF. - GHOND YAN HECHTVAAHDIGING. 0NOVERWINNELI.JKE DWALING. DWALING DIE DE' SCHULD WEGNEEMT, OVEHSCHILLIG OF HEr EEN DW ALING OMTRENT HET
HECHT m'WEL OMTHENT Dt; FElTEN EEN DWALING UITMAAKT.
2° FEI'l'ELIJKE BEOORDEELING DOOR
DEN RECHTER OVER DEN GROND.
- STRA~'ZAKEN. - GROND VAN RECHTVAARDIGING. - 0NOVERWINNELI.JKE DWALING. SOUVEREINE BEOORDEELING.
3° MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DEN STAAT. ARTIKEL 123te1' VAN HEr STRAFWETBOEK.
'VINSTBEJAG. - BEGR•IP.
4° VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. - 0NDEHHOOH VAN EEN DESKUNDIGE

DOOR

DEN

EERSTEN

TIECHTER.

-

GEEN VAS'l'S'l'ELLING VAN WETTELIJKE 'EEDAFLEGGING. - ARHEST DE NIETIUHEID VAN RET
YONNIS UITSPREKENDE EN BIJ NIEUWE BESCHIKKINGEN L'ITSPRAAK DOJcNDE. - VER-,
KLARINGEN VAN DEN DESKUNDIGE STILZWIJGEND AFGEWEZEN. - ARRES'l' DAT ZICH DE
NIETIGHEID VAN RET VONNIS NIET TOEEIGENT.
1 o 1Vanneer de reohte1· ove1· den g1·ond
vaststelt dat belclaagde een onove,·winnelijlce dwaling heeft begaan, sl1tit deze
rlwaling de solHtlcl nit van belclaagcle,
:zoncler cl(/,t men hoeft nn te gaa.n of zij
een dW(J;ling omt1·ent de feiten ofwel

REN;

VAN

2°

DEB.<\ISE EX ANDEREN, T. HET B~HEER

FINANCI~SN

EN DEN AUDI'l'EUR-GENERAAL.)
ARR,EST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arest, op 8 :i'liaart l94G gewezen door het
:Militair Gerechtshof, zetelende te Brussel;
A. Wat de op de publieke vonlering gewezen beslissing betreft :
I. Op de voorziening van den H. Auditeur-generaal :
Overwegende dat door de voorziening
van de openbare partij alleen die beschikkingen van het bestreden arrest worden
bestreden welke de leveringen ann de
Reichsbahn van kleeding- of uitrustingstukken van' de hand wijzen, leveringen
ten laste gelegd van de beklaagden Debaise, Rene, Chevalier, Elie, Lechien, Gustave, Traets, Arthur, Basselier, Rene en
Lucien, Cantineau, Victor, Bardiau, J oseph, Lavaux, Gustave; Delhaye, Paul en
Pourbaux, Albert, alsook clie besehikkingen, welke, in hoofde van de beklaagclen
Debaise, Rene, Lescalier, Marcel, Traets,
Arthur, Gigounon, Narcisse,. Loor, Fernand, Basselier, Rene en Lucien, Cantineau, ,Victor, DelH~ge, Gerard, JVIasset,
Clementine en Simone, Lavaux, Gustave,
Delhaye, Paul, en Pourbaix, Albert, de
omstancligheid niet bewezen verklaren dat
dezen uit wiiustbejag hebben gehandeld,
en, bijgevolg, ten bate van die beklaagden
de bij artikel 123ter van het Strafwetboek
voorziene straffen van de hand wijzen ;
(1) en (2) Zie de referBnties in de conclusie
van het open baar ministerie aangewezen (Bull.
en PASIC., 1946, I, 294).

-270Over het eerste middel, schending van grond van rechtvaarcliging uitmaakt, het
artikelen T1 en 115 .van het Strafwetboek toch anders is wanneer de dwaling,
en van de besluitwet del. 25 Mei 1945, wegens in de zaak speciale omstandigheden, als onoverwinnelijk voorkomt ;
alsmede van artikel 97 der Grondwet,
doordat het bestreden arrest, na te hebOverwegcnde dat het bestreclen arrest,
ben vastgesteld dat de beklaagden, clie het op de omstandighe~len wijzende welke, in
opsomt, aan den vijand, en meer in 't bij- de getlachte van de verweerders, cle overzonder aan de Reichsbohn, kleecling- of tuiging hadden cloen opkomen dat de beuitrustingstukken llebben geleverd waar- .twiste leveringen niet onder de toepassing
van zij wisten dat die zaken voor militair vielen van de strafwet, verklaart dat de
gebruik bestemd waren, niettemin clie le- door hen clienaangaancle begane dwaling
veringen nit de betichting hebben geweerd onoverwinnelijk was ;
bij. deze enkele beschouwing dat ze llet
Overwegencle clat die beoordeeling op
gevolg zijn geweest van een onoverwinnelijke vergissing, dan· wanneer deze inge- feiten berust en souverein is ;
Overwegende dat het van weinig belang
roepen vergissing, in de (Jnderstelling dat
ze vaststaat, zou betrekking hebben op de is dat het bestreclen arrest clie dwaling,
ten -onrechte, zou beschouwd hebben als
toepassing van de strafwet op de llierboeen dwaling omtrent cle feiten, dan
ven bepaalde leveringen, en, bijgevolg,
llet misdrijf niet z-ou kunnen uitsluiten ; . wanneer ze een dwaling betreffende het
dat, altllans, de vermelclingen van het recllt zou uitmaken, daar de beslissing,
in het eene zooals in het andere geva~,
arrest niet toelaten een toezicllt uit te
oefenen op den aard van cle vergissing wettelijk gerechtvaardigcl is door het onwaarvan gewag en dat, bijgevolg, de be- overwinnelijk karakter vnn de dwaling;
Dat het midclel in rechte niet opgaat;
streden beslissing niet overeenkomstig de
Over het tweecle midclel, schending van
voorschriften van de wet gemotiveerd is :
Overwegend~
dat het arrest hierop artikelen 123ter van het Strafwetboek,
wijst dat beklaagde Debaise verschillende 1 van de wet dd. 19 Juli 1~3! en van de
personaliteiten heeft geraadpleegd, clat nit wet cl{l. 10 December 1~37, 6°, althans van
die besprekingen tenslotte clit bleek cl dat artikel 97 der Grondwet :
zoo het verbod van zeker werk behouden
Over het eerste onclercleel van het millbleef wat wapens en nmnitie senslt- str·icto del :
betreft, toch een zekere inschikkelijkheid
Overwegentle dat het bestreden arrest
moest aongenomen worden welke door de verzwarende omstancligheid van winstcle noodzakelijkheicl om te Ieven ge bo- _bejag van de l!ml(l wijst om reden dat het
den was ... ; dat, wat llet vervaarcligen van niet bewezen is dnt cle door clit midclel
kleecleren betreft, er enkel spraak was van bedoellle beklaagclen een cc buitens11orige >>
uniformen der Reichsbalm; dat de H. Mo- winst hebben nagejaagcl;
gin, voorzitter van de cc Feclt\ration des
Overwegende dat het arrest daanloor
>> Industries du vetement n, na het advies
iets heeft toegevoegd aan de wet, die ente hebben ingewonnen van de heeren kel het winstbejag vereischt, 't is te zegGraux en Galopin, oordeelde dat hij die gen, het eenvouclig feit van het streven
zaken mocht vervaardigen >>;
naar een voorcleel;
Dat het bestreclen arrest daaruit afleidt
Waaruit volgt clat het midclel in ZIJn
cc dat het aan te nemen is dat beklaagde eerste onderdeel client aangenomen, wa t
Debaise, die op zijn benrt ook de H. :Nio- medebrengt dat het onderzoek van het
gin raadpleegcle en den aard van de ver- tweede onderdeel onnoodig is;
vaardigingen· kencle, een onoverwinnelijke
Overwegende dat, clanr het bestreden
dwaling omtrent de feiten heeft begaan,
dwaling welke, in zijn plaats en in de- arrest tegen ieder der in het middel aanzelfde omstandigheden, elk reclelijk en geduic1e verweerders slechts een enkele·
voorzichtig man zou begaan hebben; clat straf uitspreekt wegens de te lmnnen
claaruit volgt clat, betreffende die leverin- laste gelegtle betichtingen, de verbreking
gen (kleecling- of uitrustingstukken voor van de beRlissing van veroordeeling jegens
de Reichsbahn), de sclmld van -den be- hen totaal moet zijn;
klaagde niet kan weerhouden worden >>;
II. Overl de voorziening van Lescalier,
Dat het orrest, daarna overgaancle tot Auguste :
het onderzoek van het bijzoncler geval
Overwegende ,dat aanlegger verklaarcl
van elken onderen beklaagcle die beticht heeft van zijn voorziening afstancl te
is van leveringen van kleecling- en uitrus- doen;
tingstukken aan de Reichsbalm, beslist
III. Over de voorziening van Barcliau :
dat al clie beklaagclen, wat de hierbovenvermelde leveringen betreft, dezelfde
Over het eenig mWdel, schencling van
dwaling kunuen inroepen;
artikel 97 der Gronclwet, artikelen 87, 106
Overwegencle dat, zoo, in principe, de en 175 samengenomen van het vVetboek
dwaling omtrent cle toep;!ssing der wet of van krijgsstrafvordering van 1814, 44, 155,
de ouwetenclheicl aangaande cle wet geen 189, 211 en 316 van het Wetboek van straf-

-271vordering, 1 van het besluit dd. -1 November 1814, 101 van de wet dd. 15 Juni 1899 :
Overwegende dat het bestreden arrest
het vonnis n quo nietig verklaart, nietigheid hieruit voortspruitende dat het vonnis steunde namelijk op de door deskundige Sace v66r den krijgsraad onwettelijk
geclane verklaringen; dat het daarna verklaart uitspraak te doen bij nieuwe be
schikkingen ;
Overwegende dat het militair gerechtshof aldus zijn wil heeft .te kennen gegeven
de onwettelijkheid, waarop het in de v66r
den krijgsraad gevoerde rechtspleging
wees, niet over te nemen;
Dat daaruit volgt dat het, impliciet
doch niettemin op zekere wijze, de v66r
den eersten rechter door deskundige Sace
gedane verklaringen uit de elementen van
zijn overtuiging heeft verwijderd ;
Dat het midclel dus in feite niet opgaat;
Over de voorziening van Debaise :
Overwegende dat, wegens de verbreking
welke hierna op de voorziening van den
aucliteur-generaal wordt uitgesproken, de
voorziening van Debaise van belang ontbloot wordt;
Overwegende, voor 't overige, dat de
substantieele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefcl en dat de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
B. Wat de voorzieningen betreft welke
gericht zijn tegen de op de burgerlijke
vordering van den Staat gewezen beslissing :
Overwegende dat tle ,~erbreking, uitgesproken op het tweetle middel van de
voorziening van tlen aucliteur-generaal
jegens de in dat middel aangeduide verweerders, de verbreking meclebrengt van
de beslissing op de burgerlijke vorclering
jegens diezelfcle verweerders ;
Overwegende dat aanlegger Bardiau
geen bijzonder micldel tot staving van zijn
voorziening inroept en dat bet hof er van
ambtswege geen opwerpt ;
Om die redenen, decreteel't den afstand
van de voorziening ingecliend door Lescalier, Auguste, en veroordeelt deze tot de
kosten van zijn voorziening; verwerpt de
voorzieningen ingediend door Debaise en
Bardiau en veroordeelt dezen tot de kosten van hun voorziening; uitspraak doende
over de voorziening van het ovenbaar ministerie, verbreekt het bestreclen arrest
wat de veroordeelingen betreft zoowel op
straf- als op burgerlijk gebted nitgesproken ten laste van verweerders Debaise,
Lescalier, Traets, Gigounon, Loor, Basselier, Rene en Lucien, Cantineau, :Masset,
Clementine en Simone, Deliege, Lavaux,
.Delhaye en Pourbaix ; verwerpt de voorziening voor 't overige; veroordeelt clie
verweerders tot l-1/17e van de kosten der
voorziening van het openbaar ministerie ;
laat de overige kosten ten laste van den

Staat; beveelt dat onderhavig arrest zal
overgeschreven worden op de registers
van het Militair Gerechtshof zetelende te
Hrussel en da t melcling er van zal gemaakt worden op den kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; verwijst de
zaak alclus omschreven naar het militair
gerechtshof anders samengesteld.
10 Juli 1946. - 2" kamer. - Yoo1·zitte1·,
H. Vitry, raadsheer waarnemend voorzitter. - Tferslngge·ver, H. Simon. - Geli.ilcluirlencle conclttsie u.itgenomen wnt het
tweecle rn·iclclel V(t11 (/e voo1·zie11'i11g vwn clen
H. Atulite·nr-genemnl betreft, H. Roger

Janssens
raal.

1"

de

Bisthoven,

KAMER.

advocaat-gene-

II Juli 1946.

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. -

SA-

MENSTELLING VAN DE ZETEL. BEWIJS VAN
ZIJN REGELMATIGHEID. VONNIS EN PROCESVERBAAL DER TEHECHTZI'l"l'ING.

2° RECHTERLIJKE

INRICHTING. -

HECHTBANK VAN EEHSTE AANLEG. BURGEllLI.JKE KAMER MET DRIE RECHTERS. 0NZEKERHEID OMTREN'l' DE V06mV AARDEN
WAAH.IN TWEE ADVOCA'l'EN OPGEHOlcPEN WERDEN OM HET AMBT VAN RECHTEH TE VEH,VULLEN. VERMOEDEN YAN ONREGELMATIGHEID
IN DE SAMENSTELLlNG VAN DE ZETEL.

1° H et vonnis, (lesge·vnllencl rloor het ZJ1'0ces-verbwnl vnn de terechtzitt-ing (tnngevnlcl, moet rnelcUng mnlcen van de t·egelmnt'ige snrnenstelUng vnn cle zetel (1).
2° ll' onlt vennoecl door een onregelma.tig
snmen{lestelde rechtbnnlc vwn eerste
a.anleg, lwnwr met d1·ie 1'Cchters, te
zij n u.it{fesproken [Jeweest, het vonnis,
UJ(utrvnn (le cl·ttbbelz·innli{le, onvolleclige,
en doo·r het pmces-ve1·bnnl van cle te·rechtzitting niet nacler omsclweven rnelrlin[Jen, cle voorw(utnlen onzeker mnlcen
1vaar·in twee arlrocaten opgr3'roepen werclen om het ambt vnn !"Cchte·r te vervullen (2). (Wet van 18 Juni 1869, art. 203;

wet van 25 October 1919, eenig artikel,
§XVII.)
(N. V. ((LA ROYALE BELGE ll, T. IUTTISTIG.)
,\HHEST

(3).

HE'l' HOF; -

Gelet op het bestreden
vonnis, ·op 26 Juni 1939 gewezen door de
Rechtbank van eerste aanleg te Verviers,
zetelencle in graacl van hoger beroep;
(1) en (2) Raadpl. verbr., 11 Decembe1: 1933
(Bull. en PAsrc., 1934, I, 102).
(3) Zie ho.ger, biz. 175, het arrest op 9 Mei
1946 in zelfde zaak uitgesproken (Bull. en
PASIC., 1946, I, 181),.

-272Gelet op het arrest van elit llof del.
9 Mei 1946 waarbij bevolen werd dat de
zaak zal behandeld en berecht worden in
de Franse taal ;
·
Over het eerste middel tot verbreking,
schending van artikelen 28 en 203 van de
wet dd. 18 Jun~ 1869 op de rechterlijke
orde, van het enig artikel, § XVII, van
de wet dd. 25 October 1919 tot tijdelijke
wijziging van de rechterlijke inrichting
en van de rechtspleghig v66r de hoven en
rechtbanken en van artikel 97 der Gronclwet:
Overwegende dat. de samenstelling van
de rechtbanken van openbare orde is ,en
dat elk vonnis het bewijs moet behelzen
elat de rechtbank, welke het vonnis wijst,
wettelijk is samengestekl;
Overwegende dat de bestreden beslissing, alsook het zittingblad, vermeklen,
ehi.t ze iiitgesproken werd terwijl zetelden
HH. G. Mayer, rechter waarnemencl voorzitter, Muller en Miesen, advocaten, toegevoegde rechters volgens artikel 203 van
de wet del. 18 Juni 1869 en het enig artikel, § XVII, van de wet del. 25 October 1919·
Overw~gende dat artikel 203 van de wet
del. 18 ,J uni 1869 in de kamers met drie
rechters van de rechtbanken van eerste
aanleg, in geval de werkelijke en plaats,·ervangencle rechters belet zijn, toelaat de
zetel aan te vullen met beroep te doen op
een advocaat, op ·voorwaarcle dat deze
Belg, vijf en twintig jaar oud, aan de
balie gehecht en, volgens de orde· eler tabel, de oudste aanwezige advocaat weze ;
dat het enig artikel,- § XVII, van de wet
del. 25 October 1919, bij gebrek aan een
voldoend getal plaatsvervangencle rechters, toelaat de rechtbank ann te vullen
door beroep te doen op een of twee aclvocaten die voldoen aan de bij § 3 van nrtikel 203 van de wet del. 18 .Tuni 1869 gestelcle eisen ;
Overwegende dat de aclvocaten, om het
ambt van rechter te vervullen, slechts
kunnen opgeroepen worden in de voorwaarden welke de.,wet bepaalt, clat het
bestaan van elie voorwaarclen op een ondubbelzinnige wijze moet vastgesteld worden;
Overwegende clat de korte vermelding
van het vonnis, dat de aclvocaten opgeroepen werden overeenkomstig artikel 203
van de wet del. 18 Juni 1869, niet toelaat
na te gaan, of de hierboven aangecluide
wettelijke voorwaarden vervuld waren ;
Overwegende dat uit elie beschouwingen
blijkt cla t de bestreden beslissing de in
het mkldel aangecluicle wetsbepalingen
geschonden heeft ;
Om elie redenen, verbreekt het beo;treden
vonnis; beveelt dat onclerhavig arrest zal
overgeschreven worden op de registers
van de llechtbank van eerste aanleg te
Verviers en clat melding er van zal ge-

maakt worden op de kant van het vernie:
tigde vonnis ; veroorcleelt verweerder tot
de kosten; verwijst de zaak naar de
Rechtbank van eerste aanleg te Verviers,
anders samengesteld en zetelende als
rechter in hoger beroep.
11 Juli 19±6. - 1e kamer. - Foorzitter
en ve·rslaggever, H. Soenens, eerste
voorzitter. Gelijklu:idencle concl·usie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Marcq
en della Faille cl'Huysse.

1"

KAMER.

11 Juli 1946.

VOORZIIDNING IN VERBREKING.
TERtMIJN OM ZICH TE YOORZIEN. -BURGERLlJKE ZAXErl.

De termijn otn zich tegen een OlJ tegenszwaMc, in burge1'lij7ce znlcen, ge?,eldc
beslissin g tc voor<:ien, is flrie valle
-mannrlen te ?'ekenen •1.:an fle betelcenin,q
vnn cle besliss-ing, clesyeovalleml te verlengen met cle Ujcl uecl'l!rencle tvellce c/.eze
termijn uescho1·st wen/ ·ingevolue de besluitwet 11r 2 ww 1 :liei 194-'l (1). (Wet

van 23 Febrnari 1925, art. l, 7- en 8.)
(FRANCK, T. << MHLE DE LA CHARI'J1E ll.)
ARREST.

I-IET I-I OF; - OYer de ontvankelijkheid
van cle yoorziening :
Overwegende dat het bestreden vonnis,
op 6 Juni 19±4 door de Rechtbank van
eerste aanleg te Luik gewezen, op 30 Juni
1944 aan aanlegger regelmatig betekend
werd;
Dat het verzoekscllrift tot verbreking
slechts op 1 Mei 19±5 ter griffie van llet
lwf werd Dvergelegd ;
Overwegende, wel is waar, clat krachtens artikel 2 van de besluitwet del. 1 Mei
1944 (Staatsblacl del. 5 September 1944) de
bij artikel 1 van de wet del. 25 Februari
1925 voorziene termijn van drie volle
maanelen voor het indienen van een voorziening -in burger lijke zaken, geschorst
werd van 5 Sevtember 1944 tot l April
1945, datum waarop cle besluitwet 'del.
19 Maart ·111±5, waarbij artikel 2 van de
besluitwet cld. 1 l'liei 19±±, werd ingetrokken, in werking is getreclen; doch dat de
geschorste termijn vanaf 1 April 1945 terug heeft gelopen en Y66r 1 Mei 111±5,
datum wanrop de Yoorziening werd- ingediencl, verstreken was ;
(1) Raadpl. verbr., -28 December 1944 (A rr.
Ye1·br., 1945, biz. 70) en 27 Juni 1946 zie hooger, biz. 249; Bul/. en PAsrc., 1946, I, 270).
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Overwegende, bijgevolg, dat de voorziening te laat wercl ingecliend en clus niet
ontvankelijk is ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de aanlegger tot de kosten van cle aanleg in verbreking en tot de
vergoecling van 150 frank jegens de verweerster.
11 Juli 1946. - 1 6 kamer. - Yoo1·zittm·,
H. Soenens, eerste voorzitter. - T'e1·slaggever, H. Connart. - Gelijlcl~tidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termiconrt,
eerste aclvocaat-generaal. - Pl., HH. Van
Leynseele en Delacroix.

-

1~ KAMER. -

II Juli 1946.

to ARBEJIDSONGEJVAL. - BESLUIT VAN
24 DECEMBER 1941. RISICO MET DE
NORMALE DOOR DE .ARBElllER GEVOLGDE WEG
VERBONDEN. BEGRIP DOOR ART=ELEN 2
EN 9 VAN DE BESLUITWET VAN 13 DmEMflER
1945 VASTGELEGD.
2° ARBEJIDSONGEJVAL. BESLUI1' VAN
24 DECEMBER 1941. - NORMALE DOOR DE.
ARBEIDER GEVOLGDE WEG. - ARBEIDER, DIE
DOOR DE DUISTERNIS l\USLEID, NIET TIJDIG
KON AFSTIJGEN VAN DI' TRAM DIE IUJ NORMAAL MOET NEMEN. - ARilEIDER DIE ZICH
NIET VAN DE NORMALEN WEG VERWIJDERT.
3° MIDDELEJN TOT VERBREKING. BURGEBUJKE ZAKEN. - ·MIDDEL EEN TEGENSTRIJDIGHEID AAN\'OEREND TUSSCHEN DE BEWEEGREDENEN VAN HET BESTREDEN VONNIS EN
DEZE VAN DE EERSTE RECHTER. - VON:'iiS
DAT SLECHTS ZEKERE BEWEEGREDENEN.VAN DE
BESLISSING <<A QUO>> OVERNEEJ\IT. - 0NBESTAANDE TEGENS'l'RI.JDIGHEID.
JVIIDDEL DAT
GRONDSLAG MIST IN FEITE.

1 o Luidens artikel 2 van de

besl~titwet

van 13 December 1945, bet1·ettende de
vergoeding van de schctde voortsp1·uitende uit ongevallen die zioh op de weg
naar of van het .we1·Jc voonloen, en a1·tikel 9 van deze besl~t-itwet, inte1·zweta.tieve
wetsoezJalingen van . het besl·uit van
24 Decernbm· 1941 over hetzelfrle voo1·we1·p, beduiden de woorden << ris·ico rnet
den norrnalen werf ve·rbonclen » in rl-it
laatste besl~tU, <<ell,; 1'isico rlat een ve1'banrl heeft met rle noorlzakelijkheid
waa'fin rle rt1'be·irle1' zich bevhult, zich
te vertJlacttsen, om zich naa1· rle plruttsen berloelrl Mj artilcel 1 van de beslwitwet van 13 Decernbe1· 1946 te begeven
en er van tenr.g te ke1·en » (1).
2° Yen.vijrle'l't zich niet vnn de nonnale
weg, nnwr rlen zin vnn cle te1·rnen van
het besMtit van 24 Decernbe1· 1941, de

(1) Sic verbr., 14 Maart 1946 zie hooger,'
biz. 105; (Bull. en PASIC., 1946, I, 104) en
nota 1.

arbe·ider clie, zich in rle tram bevindenrle
rlie hij nonnaal moot nemen, cloo1· de
duisternis rnisle·id, er niet tijrlig van
heeft lmnnen afstappen aan rle halte rlie
het rUchtst b·ij zijn woonplaats gelegen
was.
3o Mist gronrlslag in teite het rnirlrlel rlat
aan het vonnis ve1·wi,it alle beweeg1'erlenen vnn de besUss·in~g ·van rle eerste
rechter te hebben overgenornen, 'WCW1'van zekere rnet rleze van het 1Jestrerlen
vonnis niet overeen1wmen, dan· wn.nnee1'
uit een wijze inte1·pretatie van rUt laatste voortvloei.t rlctt de 1·echte·r ·in hoge1·
beroep sleehts zelcere rerlenen va.n rle beslissinrf ·a quo, wellce h-ij oo1·cleelk-un rlig
cwht, heett overgenornen.

(« CAISSE COMMUNE D' ASSURANCE
DES CHARBONNAGES DU CENTRE ll, T. CAUCHY.)
ARREST.
HEJT HOF; - Gelet DP het .bestreden
vonnis, op 18 April 1945 gewezen door de
Rechtbank van eerste aanleg te Bergen,
zetelende in graad van hDger beroep ;
Over het enig miclclel tot verbreking,
schencling van artikelen 1 van het beslnit
del. 24 December 1941 betreffencle de vergoecling der schacle · voortspruitende nit
ongevallen die zich op de weg naar of van
het werk voordoen; 1, 2, 3 van de wet
dd. 24 December 1903 op de vergDecling
der schade voortsprnitencle uit arbeidsongevallen en wijzigende wetten, samengeschakeld bij koninklijk beslnit del.
28 September 1931 ; 97 van de Grondwet :
Op de eerste twee onderdelen :
Overwegende dat, krachtens het beslnit
del. ·24 December 1941, de arbeider, slachtoffer op de· weg welke hij volgt om zich
naar het werk te begeven Df om er van
terug te keren, op de vergoeding, voorzien bij de samengeschakelde wetten,
recht heeft, DP voorwaarcle : 1° dat de
gevolgcle weg cle normale weg weze;
2° dat het slachtoffer van het ongeval of
zijn rechtverkrijgenclen bewijzen dat het
ongeval aan een met de normale weg verbonden risico, te wijten is ;
Overwegencle dat nit de vasl:!;tellingen
van de rechter over de grDnd blijkt dat
Cauchy, arbeider, in clienst van de N. V.
« Charbonnages de et a Ressaix >l, slachtoffer van het betwist ongeval, om van
zijn werk naar huis te keren, de gewoonte
had, te 6 u. 10, te Haine-Saint-Pierre de
bunrttram te nemen, om te JDlimont aan
de halte «La Cooperative» genaamd, af
te stappen, vanwaar hij, te voet, zijn
woonplaats bereikte, langs de Mar.echalstraat, gelegen v66r de halte c< La Cooperative n;
Dat hij, op 15 Febrnari 1944, op het gewoon unr, plaats genomen had in de tram,
en, ter oorzake van cle duisternis, slechts
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de halte « La Cooperative )) was aangekomen;
Dat hij, terwijl de tram nog stilstond,
zich naar het achterplatform spoeclde;
dat het afstijgen hem onmogelijk werd
gemaakt cloor een reizigster die binnen
kwam; dat hij, in schending met de reglementaire beschikkingim, in de duisternis van de tram sprong, welke zich in
beweging had gezet, viel en zich kwetste;
Overwegencle dat de rechter over de
grond aldus had vastgesteld dat het ongeval te wijten was aan een risico dat cc een
verbancl hield met de noodzakelijklleid
waarin de arbeider zicll bevond, om zich
te verplaatsen ten einde van zijn werkplaats naar zijn woonst terug te keren ll,
en dat {le door het slachtoffer begane font
cc een ver band had met de normale weg )) ;
Overwegende clat die vaststellingen, luidens artikelen 2 en 9 van de besluitwet
cld. 13 December 19-!5, bepalingen tot verklaring van artikel l- van het besluit dd.
2-l December 19-l1 -, de toepassing van
clit laatste rechtvaanligen;
Dat · het middel, in zijn eerste onderdee!, in rechte niet opgaat;
Overwegende dat het bestreclen vonnis
niet vaststelt dat het slachtoffer van (le
normale weg is afgeweken; dat bet hierop wijst, dat het slachtoffer, de normale
weg volgende, beclrogen door de duisternis, te laat heeft opgemerkt dat de tram
de halte bereikt had waar het moest afstappen, doch dat het zulks niet tijdig
kon doen;
Dat het voniiis, door in die omstancligheden te beslissen dat het ongeval zich
op de normale weg heeft voorgedaan, geen
tegenstrijdigheid behelst ;
Dat het middel, in zijn nveede onclerdeel, in feite niet opgaat ;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat !let bestreden vonni~,
in een ·van zijn reclenen hierop wijst, dat
«de door het slachtoffer begane font van
:mlke aard is, dat ze het beclrijfshoofd
niet vrijstelt, zoals de scheidsrechterlijke
commissie het oor'deelkundig vaststelt )) ;
Overwegencle_ dat nit een wijze interpretatier van het bestrecleu vonnis zoncler
clubbelzinnigheid blijkt, dat de rechter in
ltoger beroep onder de reclenen van de
eerste rechter slechts deze overneemt
welke hierboven zijn aangehaalcl en welke
hij oordeelkundig acht;
Dat {laaruit volgt dat het middel, in
zijn derde onderdeel, feitelijke grondslag
mist;
'
Om clie redeneu, verwerpt de yoorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten
en tot een vergoeding van 150 frank
jegens de verweerder.
11 Juli 1946. - 1e kamer. - Voo'l'Zitte·r
en vm·slaggeva'l', H. Soenens, eerste
voorzitter. Gelijlrl·wiclende concl~tsie,

H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
aclvocaat-generaal. -PleUe·rs, HH. Struye
en Velclekens.

VACA"'TlEKAMER. -

22 Jufi 1946.

VERJARING IN S'l'RAFZAKEN.- VonDERING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. GES1EUND OP EEN INBREUK OP DE POLITIE VAN
HET VERKEER. J\fEERI DAN EEN J AAR NA
DE DAG DER FElTEN INGESTELD. GEEN
DAAD DIE DE VERJARING STUIT. VERJAARDE
VOTIIDERING.

Is verjnnnl lle vonlerin g van. de bttl'get'Ujke prwtij, rtesteunrl op een ·inb1'ettlc op
fle polit·ie van. het verlree1·, en mee1· flnn
een j(La'l' /In de cla.g cler je'iten ingestelcl, rl,a n wct.tvnee1· geen en Teele clncul,
(lie c/.e 't'e·rja.r'i:ng stuit, {feclu'l'ende d·ie te1'm·ijn ·is t·nssengelcomen. (Wet van 1 Au-

gustus 1899, art. 7.)
(:MICHEL, '1'. HAN'l'SON.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 Mei 1946 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Wat de voorziening betreft gericht tegen de op' de publieke vordering gewezen
beslissing :
Overwegende clat ze niet ontvankelijk
is, bij gebrek aan belang, daar de strafvordering vervallen verklaard werd door
amnestie, wat het wanbeclrijf betreft, en
cloor verjaring, wat de samenhangende
misclrijven aangaat ;
Wat (1e voorziening betreft gericht tegen de op cle burgerlijke vorclering gewezen beslissing ;
Over het eenig micldel, schending van
artikelen 97 (Ter Grondwet en 1 en 38 van
het Strafwetboek, 22 en 23 van {le wet
dd. 17 April 1878 :
Overwegencle dat uit de stukken cler
rechtspleging, waarop het hof acht mag
slaan, blijkt dat cle burgerlijke vordering
van Hantson ten laste van aanlegger h~t
herstel vervolgcle van schacle welke aan
het voertuig van de eerste veroorzaakt
wenl tengevolge van aan de tweede ten
laste gelegcle inbreuken op het verkeersreglement;
Dat die burgerlijke vorclering geen verbancl houdt met de, bij gebrek aan vooruitzicht of voorzorg, aan Armand Back
veroorzaakte slagen of verwonclingen ;
Dat, krachtens artikel 7 der wetten del.
1 Augustus 1899 en 1 Augustus 1924 op de
politie van het verkeer, de termijn van
verjaring op het bij die bepalingen geregeld gebied een jaar is;
Dat de vordering van cle procureur cles
Konings tot clagvaanling slechts op 4 No-
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1943 is tussengekomen ;
Dat aldus geen enkel stuitende daad,
waarbij de verjaring van de burgerlijke
11artij kon belet worden, is tussengekomen birmen de eerst loopende termijn van
een jaar te rekenen vanaf de datum der
feiten (11 April 1942) ;
Dat de burgerlijke vordering dus verjaard is;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening voor zoover ze gericht is tegen de op
de publieke vordering gewezen beslissing ;
verbreekt het bestreclen arrest voor zoover
de voorziening gericht is tegen de ov de
burgerlijke vordering gewezen beslissing ;
beveelt clat onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers van het
Hof van beroep te Brussel en dat melding
van de gecleeltelijk vernietigcle beslissing ;
er van zal gemaakt worden up de kant
veroordeelt aanlegger· tot de helft der kosten, laat het overige ten laste van de
Staat; zegt dat er geen aanleicling bestaat
tot verwijzing.
22 Juli 194G. - Vacantiekamer. - Voorzitte;·, H. Soenens, eerste voorzitter. Verslnygever, H. Demoulin. - Gelijlclu.iclencle conclusie, H. Roger Janssens de

Bisthoven, advocaat-generanl.

VACANTIEKAMER. -

22 JuJi 1946.

RE~ENEN

VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- BURGEHLIJKE VORDERING. - BESLUITJ£i'i ,YAN DE BURe
GERLIJKE PARTIJ DE ONTVANKECIJKHEID BETWISTENDE VAN HET HOOGER BEROEP VAN BEKLAAGDE. - AHBEST DA'l' DF: SCHADEVERGOEDING VERMINDERT, ZONDER HET l\IIDDEL 'l"E ONDERZOEKEN. - GEBRICK AAN HEDENEN.

Is n;let met recleuen omlcleed het cwrest
rlnt., wwnneer de 1Ht1"{JerUjke pnrtij /Jcsluiten gcnome·n lwcl, cle ontvc~nlceUjlc
heicl /Jetwisten(le van het cloo;· /Jeli:lnayde
teyen hna;r ge·richt hooyer /Jemcp, clit /Jcroep ontva.nrJt, en cle door den eersten
rechter toeuekeurle sr:hacleveryoeclinu
·vennincle·rt, zoudfw rUt ;nicldel te oncle·rzoelcen.

{BELGISCHE s;rAAT,

T·

JACOBS.)

AHRES'l'.
HE'l' HOF; - Gelet 011 het bestrecl0n
arrest, gewezen ov 21 Mei 194() door het
Militair Gerechtshof, zetelencle te Brussel;
I. Over de voorziening van betichte
Georges Jacobs :
A. Voor zooYer ze gericht is tegen de

beslissing gewezen over de publieke vordering :
Overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
reclltsvormen werden nageleefd en dat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
B. Voor zooveel ze gericht is tegen de
beslissing gewezen over cle burgerlijke
vorderilig :
Overwegende dat, te cHen opzichte, geen
enkel bijzqnder miclclel worclt aul).gevoerd
en dat llet llof er Yan umbtswege geen
opwerpt;
It. Over de voorziening van clen Belgischen Staat, burgerlijke partij :
Over het tweede micldel, eerste onderdee!, scllending van artikelen 97 der
Grondwet, 1101, 1108, 1134, 1337 en 1338
van het Burgerlijk Wetboek, doordat bet
bestreden arrest verweerder iri verbreking
ontvankelijk verklaart, om de wijziging
van het over de llurgt>rlijke vordering
gewezen vonnis aan te vragen en te bekomen, zonder het door :umlegger in verbreking ingeroepen middel te onclerzoeken,
noch te beantwoorden, wanileer deze beweerde dat het hooger beroep niet ontvankelijk was « de betichte de ·eisch van
de burgerlijke partij niet betwist hebbende ll zooals de eerste recllter llet vaststelde :
Overwegende dat uit de conclusies, regelmatig v66r het militair gereclltslwf
door aanlegger in verbreking overgelegd,
blijkt dat deze laatste vorderde dat llet
hooger beroep niet ontvankelijk zou worden verklaard, voor zooveel het tegen de
burgerlijke partij gericht was, omdat,
zooals het vonnis llet vaststelde, de betichte den eisch van den Belgiw~ben Staat
v661' den eersten rechter niet had betwist;
Overwegende dat aanlegger alzoo beweerde dat betichte, doordat hij den eisch
in eersten aanleg niet had betwist, er in
berust had; dat het gerechtelijk contract
definitief gesloten was door de overeenkomst van de vnrtijen, en dat verweerder
in verbreking een burgerlijke veroorcleeling, waarmede hij zijn instemming had
betuigd, bij middel van hooger beroep
niet meer kon bestrijden;
.
Overwegende da t het bestreden arrest
het hooger beroep aanneemt en de aan
den aanlegger toegekencle schadevergoeding vermindert, doch verzuimt het bij
conclusies aangevoerd midclel te onderzoeken en te beantwoorclen;
Waaruit volgt dat de ondernomen beslissing niet wettelijk gemotiveerd is ;
Om die redenen, voegt de voorzieningen
samen; verwe.rpt de voorziening van betichte .Jacobs en veroordeelt deze tot de
ko·sten ; en, op de voorziening van den
Belgiscllen Staat, verbreekt llet bestreden
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arrest zal overgeschreven worden op de
registers van het militair gerechtshof en
dat melding er van zal gemaakt worden
op den kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder
tot de kosten; verwijst de zaak alzoo tot
de burgerlijke vordel'ing beperkt naar het
militair gerechtshof anders sameng·esteld.
22 Juli 1946. - Vacantiekamer. - Vo01·zitter, H. Soenens, eerste voorzitter. VeTslaggever·, H. Gil·oul.- Gel-ijkl~ticlencle
concl~ts·ie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.

\"ACA1'\'l'IEKAMER. -

22 Ju]i 1946,

10 AMNESTIE.- BESLUI'l'WET YAN 20 SEP'l'E~iBER 1945.- VEROORDEELING 'l'O'l' EEN JAAR
GE\'ANGENIS, IN 1942 UI'l'GESPROKEN. - VEROOR•DEELDE IN JULI 1945 EEN DIEFS'l'AL MET
VERZWARENDE
OMSTANDIGHEDEN GEPLEEGD
HEBBENDE,

DIE,

NAAH DE BEOORDEELING VAN

DEN RECHTER BIJ WIEN DE ZAAK AANHANGIG
WERD GEMAAKT, EEN GEI'ANGENISSTRAF VAN
MINSTENS ZES MAAND VERDI'ENDE. - UI'l'SLUITING VAN DE AMNESTIE.
2° HERHALING.- VoNNIS VAN DE CORREC'l'IONEELE RECHTBANK, DE VERZWARENDE OMSTANDIGHEID DER B:ERHALING WEERHOUDEN
HEBBENDE. ~ RECHTER IN H;OOGER BEROEP DE
STRAF VERMINDERENDE OM DE VERKEERDE RE"
DEN DAT BEKLAAGDE ZICH NIET IN S'l'AAT VAN
HERHALING BEVINDT.- VOOl.!ZIENING VAN HET
OPENBAAR MINISTERIE. - VERBREKING.
1° De r·echter, bij w·ien een rUetstal met
·ve·rzwa·re·1ule

omstanrUgheden, in J1tl'i
nanhrmgig wonlt genw.ctkt, rliefstal welli:e hij minstens zes
mrtn·nrl gevangenis acht te venl-ienen,
mng een ten lnste vnn beklrworle in
.l942 ·u-itgesp1·olcen veroonleeUng tot een
jruu' oevange1vis niet door rle besluitwet
vnn 20 Septernber· 1945 genmnest·iee1·d
ve·rklaren (1). (Besluitwet van 20 Sep-

.l945 ,gepleerJrl,

tember 1945, art. 8.)
2° TI' onlt verb1·oken, op cle voorz·ien·ing
vwn het openbaLw m·inister·ie, het nn·est
clnt, op het hooger beroep tegen een vonnis vnn cle correct-ioneele ·recl1tbnnk, teuen liel.:lna.gcle cle verz·wa'l'encle mnstwnrligheirl va-n de wettel!ijke herhal-in{f
weerhourlcnde, cle stntf ver-mhulert om
rle verl.:eenle reclen clat l!eklctct{fcle z·ich
niet in 8tnnt vnn Twrha.Unrf bevinclt.

(Strafwetboek, art. 56.)
(1) Zie verbr., 22 Februari 19111 (Bull. en
1921, I, 261).

PASIC.,

(PROCUREUR GENERAAL TE LUIK, T. HERALL)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, door llet Hof van beroep te Luik
op 11 December 1945 gewezen ;
Over het eenig micldel, scllending der
beschikkingen van tle besluitwet del.
20 September 1945, artikel 8, b, en van
artikel 5G van llet Strafwetboek, cloordat
bet bestreden arrest verklaard lleeft dat
beticllte niet gehanclekl heeft in staat van
llerllaling, door de in kracht van gewijsde
gegane veroordeeling tot een jaar gevangenis, hem door de Correctioneele Rechtbank fe Hoei op 10 Angi.1stus 1942 opgelegd, als geamnestieerd te bescllouwen,
clan wanneer betichte van het voorcleel
van de amnestie uitgesloten was om, na
de llierboven aangehaalde veroonleeling,
een diefstal met verzwarende omstandigheden te · hebben gepleegd in Jnli 1945,
diefstal· door het bestrellen arrest beteugeld met een gevangenisstraf van twee
jaar en zes maanclen :
Overwegencle clat, ufgezien van de kwestie van amnestie, uit de rechtspleging
blijkt dat de betichte zich in den wettelijken staat van herhaling bevond, voorzien door artikel 56 van llet Strafwetboek;
Overwegende dat artikel 8. van de besluitwet van. 20 September 1945 van het
voordeel van de amnestie uitslnit zij die,
nn definitieve veroonleeling tot gevangenisstraf van ten minste een jaar, binnen
een termijn waarvan de duur gelijk is
met die der straf vermeerdercl met vijf
jaar, en v66r de inwerkingtreding van deze
besluitwet, een vrijwillig misdrijf hebben·
gepleegd waarvoor zij veroordeeld werden
of veroorcleelcl zullen worden tot gevangenisstrnf van ten minste zes maamlen;
Overwegende dat uit de rechtspleging
blijkt dat betichte zich in deze voorwaarclen van uitsluiting bevindt, om definitief
veroordeelcl te' zijn geweest tot Mn jaar
gevangenis bij vonnis van 10 Augustus
1942, en om, in den nacht van 20 op
21 Juli 1!1-15, hetzij v66r het invoegetreden
van de besluitwet van amnestie, een zware
cliefstal gepleegd te hebben welke het bestreclen arrest oonleelde een straf van
meer clan zes maanden gevangenzitting te
verclienen, afgezien van nlle staat van
her haling;
Overwegencle dat llet bestreden arrest,
ten onrecllte oordeelende dat betichte niet
in staat van herllaling was, om deze reclen
de straf verminderd lleeft welke de eerste
rechter uitgesproken had rekening lwudemle met de stuat van llerhaling; dat
het, door deze beslissing, de in het middel
aangecluicle wetsbepalingen schendt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal
overgescllreven worden op de registers
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melding er van zal gemaakt worden op
den kant van het vernietigd arrest; verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
22 Juli l946. - Vacantiekamer. - Vom·zitter, H. Soenens, eerste voorzitter. Ferslaggeve1·, H. Giroul.- GelijlcMtidende
conclttsie, H. Roger Janssens de Bistho·

yen, advocaat-generaal.

VACAXTmKAMEJR. -

22 Juli 1946.

MISDADEN EN W ANBEDRI.JVEN TEGEN bE UITWENDIGE VEIIJIGHEID
VAN. DEN STAAT.- WAP'ENDRACHT TE·
GEN BELGIE. - J\IIISDRIJF DAT DE ONDERTEEIO;NING VAN EEN DTENSTNEMING IN EEN VI.T ANDELI.JIC LEGEH NIET YER,EISCH'l'.

De on.cleJ·teeken;ing vctn cUenstneming in
een v·ijnndeUjlv leger ·is geen toetJasselijkheiclsvoonraanle vnn n1·tUcel 113 van
het Stratwet/Joek, op dengene cUe· vrijwillig cle wapenen tegen Belg·W gedra.IJCI! lleett.

(FOSTY.)
ARHEST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 :M:ei 1946 gewezen door het
:i\iilitair Gerechtslwf zetelende te Brussel;
Over het eerste middel, schending van
artikel 97 der Grondwet doordat het be,
streden arrest de conclusies van aanlegger
niet zou beantwoord hebben :
1° Voor zooveel ze het hof verzochten,
om in feite verschillencle feiten vast te
stellen strekkencle tot het bewijs dat aanlegger ingelijfd was geweest zonder verbintenis en, in recl1te, te zeggen dat de
inlijving zonder clientneming de misdaad,
voorzien bij artikelen 113 en 117 van het
Strafwetboek, gewijzigll door de besluitwet del. 17 December 1942, niet uitmaakte:
Overwegende dat het arrest clit gedeelte
Yan de conclusies heeft beantwoord door
yast te stellen dat geen enkele wettekst
het bestaan van de misdaad van hulp aan
den vijand doet afhangen van de onderteekening van een clienstneming;
2° Voor zooveel ze deden gelden dat cle
bekentenissen van betichte niet mochten
verdeeld worden :
Overwegende de de redenen van het arrest van geen enkele bekentenis van den
betichte gewag maken en dat ze dus dit
middel niet moesten beantwoorden ;
. 3° Voor zoover ze staande hielden dat
de eerste rechter niet genoeg rekening
had gehouden met de getuigenissen :
Overwegende dat clit onderdeel van het
micldel van belang ontbioot is, daar het

bestreden arrest de veroordeeling gerechtvaardigd heeft met een eigen motiveering;
Waaruit volgt dat het eerste middel in
geen enkel van zijn onderdeelen kan aangenomen worden;
Over het tweecle middel, schending van
artikel 408 van het Wetboek van strafvordering, en der rechten van de verdediging :
1 o Doordat de bewijsstukken niet a an
het hof werden medegedeelct, dan wanneer de conclusies van betichte er naar
verwezen :
Overwegencle dat de bewering, waarop
clit onclerdeel van het middel stennt, noch
in het bestreden arrest, noch in de regelmatig overgelegde stukken van de rechtspleging, grond vindt;
2° Doordat de voorzitter aan den betichte niet heeft gevraagd of hij niets
aan het pleiclooi van zijn raadsman bij te
voegen had :
Overwegencle dat lleze bewering tegengesproken wordt door het zittingblad van
24 Mei 1946, dat vaststelt dat, na het pleidooi van den advocaat, (( op interpellatie
van den heer voorzitter, betichte verklaart daaraan niets toe te voegen te hebben ));
Waaruit volgt dat de twee onderdeelen
van het middel in feite niet opgaan;
Over het derde middel, schending van
artikel 113 van het Strafwetboek, doordat
nit het onderzoek blijkt dat aanlegger
nooit een inlijving bij de Waffen SS geteekend heeft, da1i. wanneer de inlijving
zonder dienstname niet de misdaad, voorzien door gezegd artikel uitmaakt :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat het verblijf van aanlegger
bij .de Waffen SS vrijwillig was;
Overwegende dat het onderteekenen
van een verbintenis tot dientneming in een
vijandig leger geen voorwaarde is van
toepassing van artikel 113 op hem die vrijwillig de wapens heeft gedragen tegen
Belgie;
Waaruit volgt dat het middel in rechte
niet opgaat;
En overwegende dat de bestreclen beslissing werd geveld op een rechtspleging
waarin de substantieele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefcl en dat cle uitgesproken
veroordeeling_en overeenkomstig de wet
zijn;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
22 Juli 1946. - Vacantiekam~r. c- Voorzitter, H. Soenens, eerste voorzitter. TTersla_qgeve1·, H. Sohier.- GeUjlcluiclencle
concl1ts-ie, H. Roger Janssens de Bisthove>n, advocaat-generaal.
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& Augustus 1946.

RECHTERLIJKE INRICHTING. SAMENSTELLING VAN DEN ZETEL. KRIJGSRAAD.
RECHTER DIE NIET OP ALLE TERECHTZITTINGEN AANWEZIG WAS. NIETIGHEID.

Is nieUg het vown;is van den lwijgs1·aacl,
floor rechters uit{!esprolcen clie niet allen 01J al de te1·echtzUUngen van de.
zaalc cwmvez·ig z·ijn geweest (1). (Wet
van 20 April 1810, art. 7.)
(LOWETTE.)

mon. ·_ Gelijlclttidencle C011Clttsie, H. Roger
Janssens cle Bisthoven, advocaat-generaal.

VACANTIEKAMEJIL -

8 Augustus 1946.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRES'J'EN. STRAFZAKEN. ARRES'l'
DAT IlEKLAAGDE SCH.ULDIG VEjlKLAART. STILZWIJGENDE YASTSTELLING DAT IJEKLAAGDE
ZICH NIET IN EEN DER TOESTANDEN, YOORZIEN
lliJ ARil'IKEL 1. VAN DE WET VAN 9 APRIL
UJ30, BEYOND·. - GEEN CONCLUSIES. - BESLISSING WE'l"''ELIJK MET REDENEN OMKLEED.

ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen den 22 Mei 1946 door het
:Militair Gerechtshof, zetelende te Luik;
Aangaande de publieke vordering :
Over het middel, ambtshalve opgeworpen, schending van artikel 7 der wet van
20 April 1810 :
Overwegende dat uit de vermelclingen
van het vonnis van veroordeeling, op tegenspraak gewezen der, 16 Januari 19413
door den Krijgsraad te Tongeren, blijkt
dat die uitspraak gewezen werd door een
krijgsrand wnnrvan eeu der leclen (rechter
Stas), volgens de vermPldingen van het
zittingblad, niet annwezig is geweest bij
de clnclen van onderzoek welke clien clag
in openbare terechtzitting verricbt zijn
geweest clat alclus de in het midclel aangehaakle wetsbepaling, dewelke van tDepassing is op alle gerecbtelijke uitspraken geschonden is geweest en clat het
vonnis dienvolgens nietig is ;
Overwegende clat bet bestreden arrest
dit nietig vonnis zonder meer beeft bevestigd en aldus de nietigheid er van
heeft overgenomen ;
Aangaande de burgerlijke vordering :
Overwegencle dat de nietigbeicl van de
beslissing DYer de publieke vorclering de
nietigheid van cJe beslissing over de vordering van de ·burgerlijke partij meesleept;
Om die redenen, zonder acht te slaan
DP cle door aanlegg·er voorgestelde middelen, verbreekt bet bestreclen arrest;
beveelt -dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers van het
Militair Gerechtshof zetelemle te Luik en
dat melding er van zal worden gemaakt
op den kant van de vernietigcle beslissing;
verwijst de zaak naar het militair gerechtshof anders samengestelcl; laat de
kDsten ten laste van clen Staat.

Het arrest, flat belclactgrle aan het misclrijf
schttlcl'ig ve·rlclaart, besUst stilzwijgenrl
flat hij zich niet, ten Ujcle cler teiten,
in een · rle1· toestnnrlen bevonrl voorzien
b·ij artilcel 1 van rle wet tot bescherm.in{f
cler nuwtsclwppij van 9 A1wil 1930; lii.i
gcbrelv aa.n coucl·us'ie.~ vwn beklaagde
over rlctt 11Unt, moet de 1·echter over den
_q1·ontl clanro·rer {/ecn 1wde1·en tf.itleg ve·r- ·
leenen (2;.
(HINTHEL, '1'. BEHEER \'AN FIN,\NCIEri.J
ARREST.

8 Augustus 1.946. - Vacantiekamer.
VoorzUte1·, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.- Versla.ggever, H. Si-

RET HOF; - Helet op het bestreden
arrest, op 4 .Juni 1946 gewezen door het
Militair GerechtshO'f, zetelende te Brussel;
Wat de publieke vordering betreft :
Over het eenig middel, schending van
artikelen 97 der Gronclwet; 71. van het
Strafwetboek; l, 2, 3, 5, 6, 7 van de wet
dd. 9 April 1.930, doordat het bestreden
arrest, zonder zijne beslissing clienaangaande eenigszins te motiveeren, uitspraak
heeft gedaan over den grond en aanlegger
in verbreking heeft veroordeeld wegens
inbrenk op artikel 1.23 van het Strafwetboek, v.onder er mede rekening te houden
dat tot zijn verdecliging wercl staande gehouden, en door rle aangestelde cleskunclige wercl erkend, dat hij njet verantwoorclelijk was :
Overwegende dat het bestreden arrest,
de feiten op souvereine wijze beom·deelende, aanlegger schulclig heeft verklaarcl
aan de misdrijven voorzieri bij artikelen 113, 11.8bis en l23bis (wet del. 19 .Juli
1034, art. l, en wet del. 10 December 1.937,
5°) van het Stt:afwetboek, l, alinea 1., van
cle wet del, 22 Maart 1940, alclus impliciet,
cloch zonder mogelijke dubbelzinnigheid,
beslissende dat aanlegger, op het oogenblik van de te zijnen laste gelegde feiten,
niet in toestand van krankzinnigheicl was
en dat hij zic;h niet in een van de bij
artikel l van de wet del. 9 April 1.930 voorziene toestanden bevond ;

(1) Zie verbr., 18 Februari 1946, zie hooger,
blz. 70 (Bull. en PAsrc., 194(i, I, 75) en nota.

(2) Zie verbr., 20 Mei 1946, zie hooger,
blz. 191 (Bull. en PASIC., 1946, J, 200),
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Overwegencle flat cle rechter over den
grond, bij gebrek aan conclusies over dat
punt, niet gehouclen was de elementen
nader te bepalen waaruit hij heeft afgeleid da t de materieel vastgestelde feiten
aan aanlegger konjlen toegerekend worden;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
- 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;
Wat de voorziening betreft tegen de op
de vordering van de burgerlijke partij
gewezen beslissing :
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder middel tot verbreking im·oept en dat
!let hof er ambtshalve geen opwerpt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
8 Augustus 1946. -

Vacantiekamer. -

Foorzitter, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.- Fe,rslaggevet·, H. Simon. - Gelijkl1ticlende concl1tsie, H. Roger,

.Janssens
raal.

de

Bisthoven,

vACAXTIEKAMmR. -

advocaat-gene-

8 Augustus 1946.

1o FRANSOHE

TAAL -NEDERLANDSORE TAAL (GEBRUIK VAN DE). -

STRAFZAKEN. NJ:iTIGREID VAN EEN AKTE
VAN REORTSPLEGING. .LATER 'OP TEGENt>PRAAK EN NIET VOORBEREIDEND VONNIS.
GEDEKTE NIETIGREID.

2° BEVOEGDHEID
•

EN

AANLEG.

STRIAFZAKEN. NATIONALITEITSVRAAG INC!DENTEEL VOOR HET MILI'l'AIR GERECRTSROF
OPGEWOHPEN. BEVOEGDREID VAN DIT LAAT·
STE 0.1\f EH OVER UITSPRAAK TE DOEN.

3° REOHTEN VAN DE VERDEDIGING.
-

S'l'R!AFZAKEN. MIDDEL DAARUIT GENODAT ZEKERE STUKKEN AAN DEN KRIJGSIUAD WERDEN VOORGELEGD ZONDER AAN BEl{LAAGDE TE ZIJN MEDEGEDEELD GEWORDEN. MEDEDEELING VAN ALLE STUKKEN VAN DEN
BUNDEL AAN BEKLAAGDE v66n, RET ONDERZOEK
YAN DE ZAAK DOOR- HET MlLITAIR GEREOHTSROF. VERWERPING VAN HET MIDDEL.
~IEN

4° VONNISSEN

EN

ARRESTEN.

STRAFZAKEN.- VERROORI VAN RET OPENBAAH
~IDIISTERIE. GEEN VERPLICRTING IN DE
BESLISSING TE VERMELDEN OF DEZE OVEREENKOMT OF IN STRI-JD IS MET DE VORDERING
VAN RET OPENBAAH MINISTERIE.

1° De nietigheicl van een alvte van t·echtspleging, om mel en van schentlin 17 vnn cle
'Wet bet'refjenrle het gebntilv elm· talen
in gerechtsznken, is geclekt clam· een.
later vonnis, 011 tegenszwcutk, clctt niet

enkel voorbe,re·iclencl is (1). (Wet van
15 .Juni 1935, art. 40, al. 2.)

2° Het militn,ir gerechtshof is bevoegcl
om ovet' een nntionaliteitsm·a(tg 1titspracck te cloen, cUe inciclenteel opgewot·zwn wonlt (2). (Wet van 17 April 1878,

art. 15.)
3° Kctn niet (tctngenomen wot·clen het miclclel genonwn 1tit de schencl·in_q V(tn cle
t'echten cler venleclig·ing, cloonlnt zeke1·e
stttkken nnn den 1c1"ijgsr(ta,d zonclen
voo1·gelegcl zi.jn f!CWonlen, zoncler actn
rlen belcla(tgcle te zijn meclegecleeld geworrlen, inclien, v66r het ·onclerzoelc V(tn
de zan/" doo·r het militni1· gereehtshof,
nlle stnlc/cen vctn den bmtclel ter beschilcking vwn belcl(tagcle {festelcl wet·clen.
4° De vonnissen en arresten rnoeten niet
vermelclen of zi:i met cle · vonlet'ing V(tn
het openbctctr min·istel"ie ove-reenkomen
of stdjclig zijn; cle vnststelling, cla,t het
openbna.r min·istet··ie ·in Z'ijn vonler·ing
gehoonl werd, volstcwt (3).
(CLEMEt:R.)

HET I-I OF; - Gelet oi) !let bestreden
arrest, gewezen op 17 J\!Iei 1'946 door !let
Militair Gerechtsl10f, zetelende- te Gent;
Over het eerste middel tot verbreking,
scllending van de wet van 15 Juni 1935
betreffende het gebruik cler talen in gerechtszaken, doorclat de griffier van den
krijgsraad in het opstellen van het procesverbaal der zitting gedeE>ltelijk de Fransche · en gedeeltelijk de Vlaamsche taal
heeft gebruikt :
Overwegende dat de beweerde onregelmatigheid slechts in het proces-verbaal
der zitting van 13 November 19-15 voorkomt;
Overwegende dat de nietigheid, die daaruit zou kunnen voortvloeien, gedekt is
door het op tegenspraak door den krijgsraacl gewezen vonnis bij hetwelk aanlegger den 27 November 1945 veroordeeld
werd (art. 40 der wet van 15 Juni 1935) ;
Dat het midclel dienvolgens niet ontvan·
kelijk is;
Over het tweede micldel tot verbreking,
schencling van artikelen 326, 327 van het
Burgerlijk Wetboek, cloorclat het militair
gerechtshof beslist heeft over de nationaliteit en den burgerstand van aanlegger,
alhoewel deze prejudicieele geschilpunten
zijn :
Overwegende clat aanlegger, vervolgd
(1) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
1 April 1946 (zie hooger, biz. 129; Bull. en
PASIC., 1946, I, 127).
(2) Sic verbr., 26 Juni 1922 (Bull. en PAsrc.,
1922, I, 375).
(3) Zie verbr., 15 April 1942 (A.n·. Ve>·br.;
1942, biz. 45; Bull. en PAsrc., 1942, I, 91).

-280wegens verraad om, Belg en militair zijn- 1 vaststelt dat Peter-J·ozef Olemeur en zijn
de, de artikelen 113 en 117 van het Wet- afstammelingen de Belgische nationaliteit
hoek van strafrecht te hebben overtreden,
nooit hebben verloren;
v66r den krijgsraad en v66r het militair
Dat alzoo het bestreden arrest op volgerechtshof als verweermiddel heeft aan- doende wijze de conclusies heeft beantgevoerd dat hij van Duitsche nationaliwoonl waarbij aanlegger ontkende clat er
teit was;
eenzelvigheid bestoncl tusschen zijn achOverwegende clat het militair gerechts- tergrootvader Peter Kremer en Peterhof, in acht nemende de verschillende ele- Joseph Olemeur en bovendien geldigheicl,
m!)nten die de nationaliteit bepalen, o. m. echtheid en oorsprong betwistte van de
de afstamming van aanlegger, het aange- door het openbaar ministerie ingebrachte
voerd verweermicldel ongegrond heeft stukken, zonder evenwel te bepalen op
verklaard;
welke gronden zijn betwisting steunde ;
Dat de incidenteel opgeworpen vraag
Over het vijfde middel tot verbreking,
waarover het militair gei'echtshof uit- schending der wet doordat het arrest niet
spraak heeft gedaan geen inroeping van vermeldt of het gewezen is overeenkomstaat is en dat aanlegger niet vervolgd stig of in strijd met de vordering van het
is wegens een misclrijf van verduistering ,iJpenbaar ministerie :
Overwegende dat het arrest vermelclt
van staat;
Dat artikelen 326 en 327 van het Bur- dat ]let openbaar ministerie in. zijn vorgerlijk Wetboek niet vmi toepassing zijn dering is gehoord geweest; dat die veren dat derhalve de rechter over den grond melding voldoet aan de vereischten der
,
artikel 15 van de wet van 17 April 1878 wci;
juist lweft tbeg·epast;
Overwegencle dat aanlegger onder de
Over het clercle micldel tot verbreking, hoofding : << Ten gronde )) verscheidene
schencling van het recht van verdediging middelen aanvoert', cUe allen uitsluitend
doordat, tijclens de behandeling cler zaak op feitelijke beschouwingen berusten,
v66r den krijgsraacl : 1 o nieuwe stukken welke ·aan het toezicht van het hof yan
van onderzoek bij clen bundel werden ge- verbreking ontsnappen;
Dat die middelen niet ontvnnkelijk
voegd, zoncler voorafgaandelijk geclurende
drie dagen ter beschikking van den be- zijn;
klaagde en van diens raadsman neergeOm die reclenen, en zoncler acht te slaan
legd te zijn geweest; 2° bescheiden betref- op de aanvullende memorie, in de Franfemle aanleggers nationaliteit buiten sche taal opgestelcl en neergelegd ter
diens weten bij het dossier werden ge- griffie den 3 Juni 1946 tot ondersteuning
voegd :
van de voorziening ingestelcl den 17 Mei
Overwegende dat, verondersteld dat de 1946, verwerpt cle voorziening; verwijst
ingeroepen onregelmatigheid bewezen zij, aanlegger in de kosten.
de nietigheid van het beklaagd arrest
8 Augustus 1946. - Vacantiekamer. daaruit niet zou kunnen volgen daar, blij- Voorzitte1·, H. Louveaux, ranclsheer waarkens de recbtspleging, vooraleer de zaak nemend voorzitter. - Ve1·slagge'!:e·r, H. Siin hooger beroep behandeld is geweest, al mon. - Gelijlcluiclencle conclusie, H. Roger
de in den bundel berustende stukken zon- Janssens de Bisthoven, advocaat-genecler eenige uitzonclering aan beklaagde
raal.
medegedeeld werclen zoodat, in deze fase
van de proceduur, aanleggers recht tot
verdediging volkome.ii geeerbiedigd is geweest;
VACANTIEKAMER. 8 Augustus 1946.
Dat aldus het militair gerechtshof de
nietigheid, waardoor de proceduur in eer- 1 o VONNISSEN EN ARRES'~EN.
STRAFZAKEN. - GE'l'UIGE GEHOORD ZONDEH
sten aanleg en het vonnis in eersten aanEED TER TERECHTZITTING VAN DEN KRIJGSleg gewezen, zijn aangetast niet heeft
UAAD. - ARREST VAN VEROORDEELING OP
overgenomen; dat rlienvolgens het middel
DEZE GETUIGENIS GESTEUND. - NIETIGHEID.
ongegrond is ;
Over het vierde middel, schending van 2° BEWIJS. - AAN DE AKTEN VERSCHl'Lartikel 97 der · Grondwet door ontoereiDIGDE TROUW. - 1NTERPRETA'l'IE VAN EE::\
kende motiveering :
AKTE VAN HOOGER BEROE!', - lNTERPl{ETATIE
Overwegende dat het militair gerechtsVEREENIGBAAR MET DE TEHMEN VAN DE AKTE.
hof vaststelt dat aanlegger de achterklein- SOUVEREINE INTERPRETATIE.
zoon is van Peter-J ozef Kremer die zich
met Peter-Jozef Clemeur vereenzelvigt, 1° Is nietig het nrrest van hct rnilifnh·
geboren te Magnee, arrondissement Luik,
gerechtshof clnt een veroonleelin fJ ·nit-'
den 26 November 1815 en die, overeenspl·eekt, clom· te steunen namwUjlv Oll
komstig de bepaling van artikel 8 der
een v661· clen lc'l'ijgsnuul geclane verkinnationaliteitswet van 24 Augustus 1815,
ring, clam· een get'LI!ige rUe zonde·r eerlvan Belgische nationaliteit was;
nfiegg·ing .(Jehoonl wenl, wa.nneer 'llit
Dat het militair gerechtshof verder
geen enlcel stuk vnn rle ~·echtsple,qinr;

-281bUj let dat cleze get1tige van he~ 1•echt
ontzeocl was om in rechte getuigenis
af te leggen (1). (Wetb. van strafv.,

artt. 155, 189 en 317; Wetb. van strafv.
voor het landleger van 20 Juli 1814, artikelen 106 en 173.)
2° De rechter over clen grand legt sowt•ere-in een nkte vnn hooger beroep uit, van
het oogenblU.; af clat zijn interpretatie
met cle termen vwn deze ctkte nie-t 01M!e1·eenig1Janr ·is (2).
(NEMERLIN EN HENNEAUX, T. JJOIGELOT
EN BAUDOIN.)
ARREST.

HFJT HOF; - Gelet oiJ het bestreden
arrest, op 17 :Mei 1946 gewezen door het
:Militair Gerechtslwf, zetelende te Brussel;
I. Wat de publieke vordering betreft :
Over het eerste middel, door aanlegger
Nemerlin afgeleid nit de nietigheid van
de v66r de eerste rechter gevoerde rechtspleging, ,doordat getuige De Keuster als
getuige gehoord werd zon{ler de bij de
,wet voorgeschreven eed te hebben afg·elegd :
Overwegende dat de getuigen, buiten de
bij_ de wet op beperkende wijze voorziene
gevallen, v66r de beteugelende rechtsmachten de eed moeten afieggen ;
Overwegende dat nit het op 13 Juli 1945
door den te Nijvel zetelenden krijgsraad
gehouden zittingblad blijkt dat de genaamde Fldouard De Keuster, als getuige
gedagvaard, gehoorcl werd zoncler den eed
te hebben afgelegd, naclat hij verklaard
had dat hij <<reeds tot tien jaar veroordeelcl werd » ;
Overwegende dat nit geen enkel stuk,
waarop het hof acht kan slaan, blijkt dat
gezegde De Keuster, op het oogenblik
waarop hij gehoord wercl, bij een in kracht
van gewijsde gegane beslissing, van het
recht ontzegd was om in rechte getnigenis af te leggen, tenzij om er enkel inlichtingen te geven ;
Overwegende dat nit de bewoordingen
van het bestreden arrest blijkt <lat het
militair gerechtshof uitsluitend naar besclteiden heeft geoorcleeld ;
Dat het arrest, door op elm, wegens niet
naleving van een substantieele rechtsvormen, nietig gemaakt onderzoek te steunen,
artikeleiL 11(5, 189, 317 van het Wetboek
- van strafvordering, 106 en 173 van het
vVetboek van strafvordering voor het land(1) Zie verbr., 17 September 1945 (Arr.
Verb1·., 1945, biz. 204; Bull. en PASIC., 1945,
I, 220) ; en 15 April 1946 zie hooger, biz. 150
(Bull. en PASIC., 1946, I, 153).
,
(2) Zie verbr., 12 Juli 1945 (An·. Ve1·br.,
1945, biz. 188; Bull. en PASic., 1945, I, 202) en
11 April 1946 (Bull. en PASIC., 1946, I, 148).

Ieger en het besluit dd. 4 November 1814
heeft geschonden;
Overwegende dat aanlegster Henneaux
verklaard heeft haar voorziening te beperken tot de op de vorderingen van de
burgerlijke partijen gewezen beslissing;
II. Wat de op de vorderingen der burgerlijke 11artijen gewezen beslissing betreft :
Over het eenig middel, schending van
artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk
Wetboek; 202 en 203 van het Wetboek van
strafvordering; 1 en 2 van de wet dd.
25 Juli 1893, doordat het bestreden arrest,
bij een klaarblijkelijk verkeerde uitlegging van de akten van hooger beroep, verklaard heeft dat aanleggers slechts tegen
de op de ]1Ublieke vordering gewezen be- .
slissing hooger beroep hadden ingesteld :
Overwegende dat aanlegger verklaard
heeft hooger beroep in te stellen tegen het
op 14 Juli 1945 door den Krijgsraacl te
Nijvel gewezen vonnis waarbij hij, wegens
inbreuk op artikel 1181Jis van het Strafwetboel,, veroordeelcl werd tot de doodstraf;
Dat aan}egster, harerzijds, verklaarcl
heeft hooger beroep in te stellen tegen het
op 14 Juli 1945 door den Krijgsraacl te Nij~'el gewezen vonnis waarbij zij, wegens
mbreuk op de besluitwet .<ld. 9 Januari
1945, artikel 1, en op ai'tikelen 461, 467,
528, 529, 327 van het Strafwetboek, veroordeelcl wercl tot tien jaar clwangarbeid;
Overwegende dat de rechter over den
grond, door aan de akten van hooger beroep een met hun bewoordingen niet onveree~igbare draagwijdte te geven, slechts
gebnuk gemaakt heeft van zijn souvereine beoordeelingsmacht en zijn beslissing wettelijk heeft gerechtvaardigd, zonder een enkele van de in het micldel aangeduide wetteksten te schenclen ;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden
arrest doch in zoover slechts het strafveroorcleelingen heeft uitgesproken tegen
Nemerlin; verwerpt de voorzieningen voor
't overige; beveelt clat onderhavig arrest
zal ovel'geschreven worden op de registers
van het Militair Gerechtshof zetelende te
Brussel en dat melding er van zal gemaakt worden op den kant van de gecleeltelijk vernietigde beslissing; verwijst de
aldus omschreven zaak naar het militair
Kerechtshof antlers samengesteld; veroorde·elt de burgerlijke parti.ien tot een clercle
der kosten; laat het overige ten laste van
aanleggers.
8 Augustus 1946. -

Vacantiekamer. -

TToO?'Zitter, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.- Fe1'slaggever·, H. Simon. - Gelijlcl'lticlencle concl1tsie, H. Roger

Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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VACANTmKAl'IIER.-

22 Augustus 1946.

lo REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. STRAFZAKEN. GEEN
CONCLUSIES. - BETICHTINGEN IN DE WOORDEN DER WET OMSCHREVEN. - WETTELIJK
GEMOTIVEERDE VEROORDEELlNGEN.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STR•AFZAKEN. - VEROORDELING OM DEEL -DE HERREN GENOMEN AAN
HET VERVORMEN DOOR DE VIJAND, VAN WET'l'ELIJKE INSTELLINGEN OF INJUCHTINGEN EN
OM DE GETROUWHEID JEGENS DE KONING EN
DE STAAT IN OORLOGSTIJD AAN HET WANKELEN TIG HEBBEN GEBRACHT. - VRiiJSPRAAK
WAT BETREFT RET l\IET KWAAD OPZET IN DE
HAND WERKEN VAN 's VIJANDS POLI'l'IEK OF
PLANNEN. - GEEN TEGENSTRI.JDIGHEID.
go RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
- RECHTSPLEGING v66R HET MILITAIR GERECHTSHOF. - AR'l'IKELEN 335, 362, ALINEA 2, EN 366, ALINEA 2, YAN RET WETBOEK
VAN S'l'RAI!,VORDERING NIET TOEPASSELIJK.

4o MIDDELEN TQT VERBREKING. -

STRAFZAKEN. · - :1\'!IDDEL GENOMEN UIT EEN
FEITELIJK EU;MENT DAT AAN DE IlECHTER
OVER DE GROND NIET WERD VOORGELEGD EN
NIET RLIJKT UI'l' HET ARREST. - MIDDEL
DA'l' GRONDSLAG MIST IN l•'EITE.
1° Is toetteUjk met retlenen omkleed het
an·est tlr~t, bij gelwelc nnn conclns'ies
verklaart, flat ae lieUchUnge·n in rle
1Jewoo1·clinrten rle·r ·wet ornschrevCJt-, bewezen zijn (1).
·
2° Er liestaat geen tegenstrijdlgheid tttsschen rle v~:~monleUng ·uitrJestwolcen om
te heblien rleelgenomen awn het vervm·men clooT de vijnncl van wettelijke instellingen of hvriehf.ingen, om de getronwhe·icl jegens rle Koni;ng en cle
Staat in oorlogstijcl t.e helilien aan het
wan1celen gebnwht, en de v'l'ijspntalc
wat het in de hwncl werlcen lietreft, met
kwa.rul opzet, van 's vijancls poUt·ieh' of
plannen.
3° V:66-r het militai·r gereehtshof, legt geen
enlcele wetsliepnling rle verplicht'ing op,
vast te stellen rlat belclnagde rle lnrtfste
het woonl heeft ge71arl, clnt hij ve·rklna·rcl heeft niets meer toe te voegen
te heblien voor zijn verrlerliy·ing, en dnt
hij op de hoogte yestelrl wenl vnn het
1·echt zich ·in ve1·1J1·eh·illff te ·uoorzien (21.
4° Mng niet voor het ]zof vnn ver1Jre7dng
awngevoenl wonlen het mirlrlel, wit een
feiteUjlc element yenomen, dat niet aan
de 1·echte1· OVe'/' cle [f'I'Onrl Wr!nl POO'I'gele{frl en nU het liestrerlrm a·rrest niet
lili.ikt.

(1) Vaste rechtspraak. Zie verbr., 21 Januari
1946 (zie hager, biz. 32; Bull. en PASIC., 1946,
I, 34).
(2) Zie de nota onder verbr., 16 Februari
1932 (Bull. en PASIC., 1932, I, 67).

(WAROUX EN CHEI'ALIER,
T. OPENBAAR MINTSTERIE EN BELGISCHE STAAT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
un:est, op 31 Mei 1946 gewezen door het
Militair ~erechtshof, zetelende te Luik ;
I. Voor zover cle voorziening gericht is
tegen de op de vnblieke vorclering gewezen beslissing :
A. Over het eerste rniddel, schending
van artikelen llSliis van het Strafwetboek
en 97 der Grondwet, doordat het bestreden arrest betichten veroordeelt wegens
de eerstc twee hun ten lnste gelegcle betichtingen en hen vrijspreekt hoofdens de
derde, dun wanneer de reclenen waarov
deze veroordeling steunt geenszins het bestaan bewijzen van de hoofdbestanddelen
van cle weerhouden rnisdrijven en slechts
er toe strekken in hooWe van de beklnagden het bewustzijn te bewijzen dat 'zij de
l)olitiek of de plannen van de vijand in
de hand hebben gewerkt, rnisch;ijf hoofdens hetwelk zij werden vrijgesproken :
Overwegende dat aanleggers veroordeeld
werden : 1 o om te hebben deelgenomen
aan het vervorrnen door de vijuncl van
wettelijke instellingen of inriclltingen ;
2° om de getrouwheid cleT burgers jegens
de Koning en de Staat in oorlogstijd te
hebben · aun het wunkelen gebrucht; dat
zij werden vrijgesproken wut betreft de
alternatieve betichting : met kwaad ovzet
's vijands politiek of plunnen in de hand
te hebben gewerkt;
Overwegende clat, bij gebrek aan conclusies door aanleggers v66r de rechter in
hoger beroep genomen, deze laatste de
veroordelingen welke hij uitspreekt voldoende lieeft gemotiveerd met te.verklaren
dat de eerste twee betichtingen bewezen
zijn zoals ze in de clagvaardingen met de
woonlen der wet zijn opgesteld;
Dat hij zich niet heeft kunnen tegenspreken door aanleggers vrij te spreken
hoofclens de dercle, verrnits het bestaan
er van bij de dueler het bestnan vereist
van een kwaacl opzet, .wat cle wet niet
vereist in de twee amlere gevnllen ;
Dat het midclel in feite niet ovgaat:
B. Over het tweede miclclel, schending
van artikel 335 van het Wetboek van strnfvonlering en van artikel 362, alinea 2,
van hetzelf.de Wetboek, gewijzigd bij nrtikel 4 van de wet dd. 23 Augustus 1919,
doordnt de zittingbladen van het Militair
Gerechtshof te Luik del. 22 Mei en 31 Mei
1946, ver' van vast te stellen dat beklaagden de laatsten het woord hebben gehad
en verklaard te hebben clat zij daaraan
niets meer toe te voegen haclclen, impliciet
vaststellen, door cle doorhaling van die
vermeldingeu, dat die voorschriften niet
werclen nageleefcl,' dan wanneer ze substan1
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-283tieel zijn en dat de rechten van de verdeeliging aldus geschonden werden :
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling de toepassing van artikelen 335 en
362, alinea 2, van het Wetboek van strafvordering uitbreidt tot de rechtspleging
v66r het militair gerechtshof;
Dat het mieldel in rechte niet opgaat;
G. Over het derde micldel, schending van
artikel 366 van het W etboek van strafvordering en van artikelen 1 en 2 van de
besluitwet del. 19 October 1944 tot regeling
van de uitoefening der voo'rziening in verbreking tegen de arresten van het militair
gerechtshof, doordat het zittingblad del.
31 Mei 1946, ver van vast te stellen dat
de b.eklaagden, na uitspraak van het arrest, door de voorzitter van het militair
gerechtshof er van verwittigd werden dat
!let hun vrij stond zich in verbreking te
voorzien binnen een termijn van drie dagen te rekenen van de uitspraak vmi het
arrest, impliciet vaststelt, door de doorhaling van die vermelding, dat die verwittiging hun niet gegeven werc1, dan wanneer het over een substantH~le rechtsvorm
gaat en dat de rechten der verdediging
aldus geschonden werden :
Overwegende dat artikel 336, waarvan
de schending wordt ingeroepen, vreemd is
aan de rechtspleging v66r het militair gerechtslwf; dat de beslnitwet del. 19 October 1944 noch enig andere tekst dat artikel op gezegde rechtspleging toepasselijk
maakt;
Dat het' middel in rechte n:iet opgaat;
D. Wat het bezwaar aangaat door Waroux afgeleicl nit het feit dat bij de bunclel
een verslag· werd gevoegd waarbij het gPheim van het vrij verkeer tussen de beklaagde en zijn raaclsman wordt geschonden:
Overwegencle dat elit middel op een feitelijk element steunt dat, a an de rechter
over de grond niet werd voorgelegd en
niet blijkt nit de vaststellingen van het
bestreden arrest; dat het dus nienw is en
niet voor de eerste maul v66r het hof van
verbreking mag aangevoerd w'orden;
En overwegende, voor 't overige, dat de
bestreden beslissing werd geveld op een
rechtspleging waarin de snbstantiele of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werd(-\n nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Voor zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de op de burgerlijke vordering
gewezen beslissing :
Overwegende dat aanleggers dienaangaande geen bijzonder middel inroepen en
dat het hof er van ambtswege geen opwerpt;
Om die redenen, en wlider acht te slaan
op het geschreven stuk dat door aanlegger W aroux, minder dan acht dagen v66r

de zitting, tot staving van ZIJU voorziening werd neergelegd, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de
kosten.
22 Augustus 1946. -

Vacantiekamer.

Voorzitter, H. Fauquel, voorzitter.--,- Verslaygever, H. Giroul. Geli.il.:lttidende
conclus·ie, H. Oolarcl, advocaat-generaal.

VACAXTIEKAMER. -

22 Augustus 1946.

HOF VAN ASSISFJN.- ARREST·VAN VERWI.JZI!I'G. - VoORZIE!I'Il\'G DOOR. BESCHULDIGDE IN DEN TERMJ,JN niJ ARTIKEL 296 VAN
HE'r WETBOEK VAN STlUFYORDERING BEPAALD.
- D.RAAG\VIJDTE.
De voorziening door den beschuldigde _teyen het arrest vwn venvijziny nMr het
hot van (tssisen, ·ingecliend binnen den
te·rmijn van vij.f da.yen, voorzien bij a1'tUcel 296 van het 1Vetboelc vcm stn~ctvo1·
cle'l'inu, cl1·aagt aan het hot van ve1·Meldny het onllerzoek 011 nnar de nietigherlen nangewezen in cwt-ikel 299 van het
zelt(le wetboek, alsmecle naar deze (lie
voort-vloeien 1tit cle niet-naleviny van de
latcre wetten, cUe v66·r de kame1· van
in besclHtldiyinystelling een debat 011 te_qenstwctrtlc heliben in{lestelll en er het
yebruik der talen hebben gereyeld (1).

(FLORE HORLAY.)
ARREST,
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arreRt, op 2 Juli 1946, door het Hof van
beroep, Kamer van inbeschulcligingstelliug,
te Brussel gewezen, waarbij aanlegster
v66r het Assisenhof Yan Henegouwen verwezen werd om er overeenkomstig de wetten terech t te sta an ;
Overwegende dat het door het bestreden arrest weerhouclen feit als misdaad
door de wet omschreven is; dat de zaak
tot de bevoegdheid behoort van het Hof
van beroep te Brussel (kamer van inbeschulcligingstelling) en van het Hof van
assisen der provincie Henegouwen; clat het
openbaar ministerie gehoord wercl; dat
het arrest eloor het bij de wet vastgesteld
aantal rechters gewezen werd; dat de aanlegster v66r de kamer van ~nbeschuldi
gingstelling regelmatig verscheneu is en
dat cle op straf van nietigheid door de
wet Va:J,l 15 Juni 1!J35 voorgeschreven beschikkingen werclen nageleefd;
Waaruit volgt dat .de voorzieliing niet
gegrond is ;
(1) Zie verbr., 9 Augustus 1945 (A1'1'. Ve1·br.,
1945, biz, 198; Bull. en PAsrc., 1945, I, 214).
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Om die reclenen, verwerpt cle .voorziening ; veroorcleelt aanlegster tot de kosc
ten.
22 Augustus 1946. -

Vacantiekamer. -

l1oon1ritter, H. Fauquel, voorzitter.- TTe1·slaggever, H. Demoulin. - Gelijlcl7titlencle
concl7tsie, H. Col~trd, advocaat-generaal.

VACANTIEKAlVIER. -

22 Augustus 1946.

MIDDELEN TOT VERDREKING.
STRAFZAKEN. - VEROORDELING OM IN OcTOBER 1944 BILJETTEN VAN DE NATIONALE
DANK VAN DELGIE 'IE HEBBEN GERCILD BDI'IEN
DE 'l'OEGELATEN PERKEN. - l\IIIDDEL GENOl\IEN
UIT DE ONMOGELIJKHEID VOOR HE'f Hm' NA TE
GAAN OF DE STRAFWET NIE'l' MET TERCGWERKENDE KRACHT WERD TOEGEPAST. - l\IIIDDEL
DAT GRONDSLAG MlSCl' IN FEITE.
Mist g1·ondslng in teite het rwitlclel genamen uit rle omnogelijlcheicl voo1· het hot
na te gawn ot rle st·ratwet niet met tentgwe1·7cenrle lcnwht wenl toegepast,
wnn1tee1· het hot "Ue·roonleelt om cc ·in
October 1941, ll biZjetten. "Uan rle Nationale Bnnk; vrm Belgi.e te hebben qent'iltl
tegen biljetten rlie een gmtere dwn rle
toegelaten wnnnle berkoegen (1). (Be-

sluitwet van 6 October 1944 betreffende
de biljetten van de Nationale Bank en
de gelddeposito's in lanclsmunt, art. 3.)
(JULES DEHON.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 Mei 1946 gewezen door het
Hof van beroep te Drussel;
. Over het enig midclel, schending van
artikelen 97 · der Grondwet, 1, 3, 20 en 24
van cle besluitwet dd. 6 October 1944 betreffencle de biljetten van de Nationale
Bank van Delgte alsmede de gelcldeposito's in landsmunt, doonlat het bestreden
arrest aanlegger veroorcleelcl heeft om cc in
October 1944 ll de beschikking te hebben
overtreclen van gezegd besluit cld. 6 Octo!Jer 1944, clat op 9 October 1944 in werking
rs getreden, zonder verder de datum te
bepalen waarop het misdrijf zou gepleegd
~t;wee~t zijn, het hof aldus in de onmog·eliJ khercl stellencle de wettelijklleicl na te
gaan van de uitges1Jroken 'veroordelingen
en namelijk te onderzoeken of de rech ters
over cle groncl de besluitwet cld. 6 October
1944 niet met terugwerkencle kracht hebben toegepast op feiten cUe zijn inwerkingtrecling voorafgingen :
(1) Vergel. verbr., 3 April 1944 (Bull. en
PAsrc., 1944, I, 289) en 12 Maart 1945 (An·.
T'Mbr., 1945, biz. 121; Bull. en PAsrc., 1945,
I, 133).

Overwegencle clat aanlegger beticht was
van cc in October 1944 ll, houcler zijncle van
een kaart van gezinshoofcl, biljetten van
de Nationale Bank van Delgie. te hebbeu
geruild tegen biljetten die een grotere
waarde clan 2.000 frank per persoon dee!
uitmakend van zijn gezin beclroegen;
Overwegencle clat artikel 3, alinea 2 van
de besluitwet dtl. 6 October 1944, ~aar
van de schencling is ingeroepen, beschikt
tlat de ruiling van cle biljetten der Nationale Dank van Delgie tegen biljetten van
llet · nieuwe t~'l1e g·eschieclt ·van 9 tot en
met 13' October 194±, tussen 9 en 17 uur
ter Nationale Bank van Belgie en voo{·
rekening van deze in cle banken alsmede
in de postontvnngerijen en hulpontvangerijen;
•
Overwegencle dat het ten laste van beklaagde gelegcl misclrijf dus materieel onmogelijk was v66r clat de ruiling toegelaten was, hetzij v66r 9 October 1944,
datum van het inwerkingtreden van het
llierboven becloelcl besluitwet;
Dat, bijgevolg, cle veroorcleling van aanlegger, om, c< in October 1944 ll die besluitwet te llebben overtreclen noodzakeliHt insluit dat het strafbaar feit te z.ijnen laste
weerllouclen, ten vroegste op 9 van gezegcle maantl gepleegcl werd;
Waaruit volgt clat llet miclclel feitelijke
gronclslag mist.
'
Om clie reclenen, venverpt de voorziening; v'eroorcleelt aanlegger tot de kosten.
22 Augustus 1946. -

Yacantiekamer. -

lloorz'itte'l', H. Fauquel, voorzitter. - 'Fcrslctgge"Ue'l', H. Demoulin. -- GeUikl·uidendc
concl!ts·ie, H. Colarcl, atlvocaat-generaal.

VACANTmKAMIDR. -

22 Augustus 1946.

1° RECHTDANKEN. -

STRAFZAKEN. l\IIATERIELE VERHISSI!\G IN DE AANDUIDING VAN
DE DATUJ\ol DER FElTEN. - VERGISSING BEGAAN VAN AF DE OORSPRONKELI.JKE DAGVAARDING EN OVERGENOMEN IN HE1' YONNIS "'T;\AR-

TEGEN HOGER BEROEP, - VERBE'l'ERING DOOR
DE REOHTSMAOH'l' VAN HOGER JlEROEP. WETTELI.JKHEID.
2° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
- YERBETERING DOOR DE RECHTSMACHT yAN
HOGER BEROEP VAN DE MATERIELE YERGISSING
BEGAAN IN DE AANDUIDING VAN DE DATUM DER
FElTEN. - GEEN VOORAFGAANDE WAARSCHUWING AAN TIEKLAAGDE DAT HIJ ZICH OP DE
ALDUS GEWIJZIGDE BETICHTING TE VERDEDIGEN
HEEFT. - DATUM VAN HET MISDRIJF GEEN
ELEMENT UITMAKEND VAN DE DOOR. BEKLAAGDE
VOORGEDRAGEN VERDEDIGING. - GEEN BOHENDING VAN DE RECH'l'EN DER VERDEDIGTNG.

1° De rechtsmncht van hager beroetJ mnq
een mnteriiile vergissing verbete1·en, aie
in . rle rw.nchticling vcm cle rlc~tum rleT
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feiten van at de oorspronlcelijke dagvaanUng begaan wenl, en doo1· het vonn'is wcwrteuen hoge1· beroet' werd ove1·genomen (1).
2° lVnnneer de dntmn vctn het plegen der
feiten geen element uitmaakt vnn de
doo1· belclnnarle voo1·gellntgcn vercleflic
gin.g, schenclt cle 1·eehter in hoge1· beroep
de ·rechten van cle venlecUrJing niet rloo1·
een nwter-i.!Jle verrrissing te verbetere'n,
begaan in de cumdu'icliny vwn dezen dctttt.m, zonder clen lieklaaycle voo·rat te
wnnrschu.wen, dnt h·i.i zich OZJ cle nld·ns
gewijziycle betich tin g te 'l:enledigen
hee.tt (2).

(SECONDO CASALI.)
AHHEST.
HET HOE'; - Gelet op llet be~treden
arrest, op 31 Mei 194G gewezen door bet
Hof van beroep te Brussel ;
Overwegende dat aanlegger v66r de
Correctionele Reclltbank te Cllarleroi
werd geclagvaard om, te Ransart, tussen
1 en 31- December 19±5, ten nadele van
Marie-Antoinette Descotte, 2.50 kg. steenkool, welke hem overhancligd waren geweest op voorwaarde van ze terug te ge"
ven of er een bepaald gebruik van te rnaken, bedrieglijk hetzij verduisterd, hetzij
verspild te hebben ;
Dat de eerste rechter de alclus omschreven beticbting bewezen verklaard heeft;
Dat de rechter in hoger beroep, op zijn
beurt, verklaart dat het de aanlegger ten
laste gelegd feit door het v66r het hof gedaan onderzoek bewezen is gebleven, doch
zegt da t het vonnis, bij vergissing, vermeldt dat het feit plaats gehad heeft tussen 1 en 31 December 19±5, dat het in
werkelijkheid gebeurd is tussen 1 en
31 December 19±4 ;
Overwegende dat, wel is· waar, uit geen
enkel stuk van de 1:echtspleging blijkt dat
.beklaagde er van verwittigd wenl dat hij
zich op de aldiis gewijzigde betichting te
verdecligen had, doch evenmin blijkt dat
de datum bij vergissing aangeduid als
deze waarop het misdrijf werd begaan,
een punt heeft uitgemaakt van de verdediging van beklaagcle die geen conclusies
genomen heeft en zich op de te zijnen
laste gelegde verduistering verdecligd
heeft, zonder dat blijkt dat hij de datum
betwist heeft ;
Dat in die voorwaarden, de verbetering
van een materiele vergissing nopens die
datum geen schending van de rechten van
de verdecliging beeft kunnen uitmaken ;
Overwegende dat aanlegger in zijn andere bezwaren staande houdt dat het arrest zijn verweermidcleHm niet beantwoordt en, bijgevolg, artikel 97 der
Grondwet schenclt;
(1) en (2) Zie verbr., 3 Maart 1943 (A>·1·.
J1erb1·., 1943, biz. 50; Bull. en PAsro., 1943, I,
78, met nota).

Doell overwegende dat die bezwaren feitelijke grondslag missen, daar noch het
arrest noch enig stuk van de rechtspleging bewijzen dat aanlegger clie middelen
v66r de rechter over de grond zou aangevoerd hebben;
Dat deze laatste, bij gebrek aan conclusies, zijn beslissing voldoend en wettelijk
heeft gemotiveerd door het bestaan van
de bestanddelen van bet misdrijf vast te
stellen met de vvoorclen der wet;
En overwegende dat de bestreclen beslissing wercl geveld op een rechtspleging
waarin de substantiele of op straf van
nietigheicl voorgeschreven rechtsvormen
werclen nageleefcl en dat de uitgesproken
veroordelingen overeenkomstig de wet
zijn;
Om clie reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
22 Augustus 1946. -

Vacantiekamer. -

Voo1·zitte1·, H. Fauquel, voorzitter. - Verslaggever, H. Sobier. Gelijlcl·wiclencle
concltts·ie, H. Cohu·cl, advocaat-generaal.

VACANTIEKAMER. -

22 Augustus 1946.

1° HOGER BEJROEP. -TOT ZICH TREKKEN
VAN DE ZAAK. - J\1IL1l'AIH GERECHTSHOF EEN
VERZET ONTI'ANGENDE DAT DOOR DE KRI,JGS·
RAAD NIET ONTI'ANKELIJK WAS VERKLAARD. ZAAK IN STAAT VAN WIJZEN. - VERPLICHT
OVER DE GROND DER ZAAK 1IITSPRAAK TE DOEN.
2° VERZET. STRAFZAKEN. VERZET
NIET AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ BETEKEND.
- VEROORDELING BETREFH~NDE DE PUBLIEKE
\'ORDERING ALLEEN TER SI'RAKE. '--- HOGER
BEROEP TEGEN EEN VONNIS OP VERZET GEVELD.
- l\1AAKT DE BURGERLI,TKE \'ORDERING NIET
BIJ DE RECHTER IN H<iGEH HEROEP AAJ\'HANGIG.

1 o vV anneer het milita'i1· gerechtshot een
verzet ontvan[Jt clctt cloo1· cle k1··ijgsrnnd
n·iet ontvct:nlcel'ijk tons verklannl, en
wnnmeer cle znak ·in stant van wi.jzen is,
is het verplicht over de aroncl cle·r zctnlc
u.itsp1·ank te cloen (3).
2° Het verzet tegen het vonnis bij verstek, dctt (ban de b·ttrgerlijlce parUj niet
/ietelcencl wenl.. liet-rett alleen de verooTdeHn[J op cle p·u.bUelw vonle1"ing. De
rechte1· ·in hor1e1· be mer!, b·ij w·ie het bemep, tegen het OZJ cUt ve1·zet ttitgesproken
vonnis, cutnlwngi,q we·rd gemnnlct, moet
over de bm·[Jerlijlce vonle1·ing {feen ·ttitspmnlc d~en (4).
(3)
1945,
(4)
1927,

Zie verbr., 22 Januari' 1945 (A>T. Ym·b,·.,
biz. 84; Bull. en PASIC., 1945, I, 92).
Zie verbr., 21 Maart 1927 (Bull. en PAsrc.,
I, 182).

286(JEAN MALHERBE.)

gen het vonnis bij · verstek del. 20 Maart
1945 slechts betrekking had op cle veroorcleling betreffende de publieke vordering;
clat het niet betekencl wercl aan de burgerlijke partij; dat cle rechter in hoger
beroep clus niet moest uitspreken over een
verzet clat niet bij hem aanhangig was
gemaakt geweest ;
Om die reclenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt aanlegg·er tot de kosten.

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis op 2(} Maart 19-!5 door de Krijgsr a ad te Brussel, en het bestreclen arrest
op 21 Juni Hl-!6 door het :Militair Ge,rechtshof, zetelencle te Brnssel, gewezen;
I. Wat de tegen het vonnis gerichte
voorziening betreft :
Overwegende dat dit bij verstek gewezen vonnis, vatbaar zijncle voor verzet,
en cUt verhaal claarenboven uitgeoefencl
en ontvankelijk verklaarcl geweest zijncle,
het bestreden vonnis niet in 1aatste aanleg· gewezen is en, bijgevolg, voor geen
voorziening in verbreking vatbaar is
IWetb. van strafv., art. 407, wet van
4 Augustus 1832, art. 1ii) ; clat, voor 't overige, cle voorzieiling zoJider voorwerp is;
II.' Wat cle teg·en het arrest deL 21 Juni
gerichte voorziening betreft :
A. Voor zover ze de op de publieke vorclering gewezen beslissing becloe-It :
Over het middel him·uit afgeleid dat het
militair gerechtshof het beroepen vonnis
deL 13 Maart 19-!6 wijzigencl, vonnis waarbij het verzet, cloor aanlegger tegen het
bij verstek op 20 Maart 19-!5 gewezen vonnis ingesteld, niet ontvankelijk wercl verklaard, clat verzet ontvankelijk verklaarcl
heeft, daarna de zaak tot zich heeft getrokken clan wmmeer het deze, volgens
aanlegger, naar de eerste rechter had moeten verwijzen :
Overwegende clat het bestreden arrest
verklaart dat de zaak in staat van wijzen
is; dat, inclerdaad, uit de rechtspleging
blijkt dat cle voorzitter verslag heeft uitgebracht, lezing heeft gegeven van de
stukken en beklaagde heeft ondervraagd;
dat het openbaar ministerie over de groncl
I1eeft gevordercl en dat de verclediging in
haar micldelen wercl g·ehoorcl;
Overwegencle dat de rechter van de
tweecle graacl, het vonnis van de eerste
rechter wijzigencle om een andere reden
dan de bevoegdheid, verplicht was, krachtens artikel 215 van het Wetboek van
strafvordering, hetwelk niet beperkend is,
de zaak tot zich te trekken en uitspraak
te doen over de groncl, zoals hij geclaan
lweft;
Dat het miclclel in rechte niet opgaat;
En overwegencle dat de bestreclen beslissing wercl geveld op een l:echtspleging
waarin de substantH~le of op straf van
nietigheicl voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefcl en clat de uitgesproken
veroorclelingen overeenkomstig de wet
zijn;
B. Voor zover ze cle ontstentenis bedoelt van beslissing van het militair gerechtshof op de burgerlijke vordering
Overwegende dat het geclaan verzet te-

22 Aug·ustus 1946. -

Vacantiekamer. -

VoorzUte1', H. Fauquel, voorzitter.- Verslnggever, H. Sollier. ·- Gelijlcl·wiclende
concltts'ie, H. Colard, aclvocaat-generaal.

'
YACAl<TIEKAMim. -

5 September 1946.

VONNISSEN EN ARRESTEN. - lVIILITAIRE S'l'RAFVORDERING. - lVJILI'l'AIR GERECHTSHOl? VONNISSEND ALS lmCH'l'SMACHT
VAN HOOGER BEROEP. - VDNNIS «A QUO ll OP
TEGENSPRAAK GEVELD. - BEKLAAGDE NIET
VERSCHENEN ZI,JNDE VOOR HET MILITAIR GERECHTSHO~'. -ARREST NlE'l'TEMIN OP TEGENSPRAAK GEVELD.
Hel m'il·it(ti·r oerecl!tshof, fl(tt lwm~·is neemt
van het hooycr bemep te[Jen een 01J te[Jc'lt8praal.; [JC•vcld vonnis, ·is e·r 1det toe
ve1·plicht de vct·scldjning 1:an beklaagde
te bevelen of toe te laten, en het (Wrest
worclt geacht op tegenspmalc te z'i.jn. uitgesproken, zelfs in.(lien belclaa{J(le niet
wit[Jenoo(ligd werd om te. ve1~,schijnen (1).

(COUSSENS,

'l'.

OPPEEL EN DIERICK.)
ARREST.

FLE'r HOF · - Gelet op het bestreden
arrest door h~t Militair Gerechtshof, zetelende te Gent, op 16 lVIei 19-!6 gewezen ;
Ten aanzien van de beslissing op de publieke vordering :
Over het eenig middel, afgeleicl nit de
miskenning van de recllten der verdecliging doordat aanlegster werd veroorcleeld
zonder uitgenoodigcl noch geclagvaard te
zijn geweest om v66r !let militair gerechtshof te. verschijnen :
Overwegencle dat nit artikel 3 der van
kracht gebleven besluitwet van 27 Januari
1916 voortvloeit dat de verschijning v66r
het militair gereclltsllof, kennis nemend
in hooger beroep van een op tegenspraak
gewezen vonnis, geen recht voor den betichte uitmaakt; clat immers in zulk geval het militair gerechtshof op stukken
beslist en inclien becloe]{l rechterlijk col(1) Verbr., 23 Mei 1945 (A.,.,·. Ve,.br., 1945,
blz. 16(}; Bull. en PAsrc., 1945, I, 171); zie ook
de nota, onderaan het onderhavig arrest, in
Bull. en PAsrc., 1946, I, 314.

