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feiten van nf de oorspronkelijke dagvan1·cling begaan 1vercl, en cloo1· het vonnis waartegen hoge1· beroez1 we1·cl ove1·genomen (1).
2° lVannee1· cle dntnm van het plegen der
feiten ,qeen element uitmaakt van de
dOO'r beklna,qde voorgedragen verdecl'ic
giJng, schenclt cle rechter in hoge1· beroep
de 'rechten vnn de venlecUying niet doo1·
een materWle 1:e1·gissin,q te verbeteren,
begnmn in de nwncl·uhlinft van dezen clc~
tum, zoncler clen beklaa!fde VOQ'rnf te
wnarsclwwen, dnt hij zich op de ald,ns
gew,ijzigde
betichtiny te 'l:enlecligen
hee.tt (2).

(SECONDO CASALI.)
AHHEST.

HET HOF; - Gelet op bet be!jtreden
arrest, op 31 Mei 1946 gewezen door bet
Hof van beroep te· Brussel;
Overwegende dat aanlegger v66r de
Correctionele Rechtbank te Charleroi
werd gedagvaard om, te Ransart, tussen
1 en 31· December 1945, ten nadele van
Marie-Antoinette Descotte, 250 kg. steenkool, welke hem overhandigd waren geweest op voorwaarde van ze terug te ge"
ven of er een bepaald gebruik van te maken, bedrieglijk hetzij verduisterd, hetzij
verspild te hebben;
Dat de eerste rechter de aldus omschreven betichting bewezen verklaard heeft ;
Dat de rechter in boger 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 dat het vonnis, bij vergissing, vermeldt dat het feit plaats gebad heeft tussen 1 en 31 December 1945, dat bet in
werkelijkheicl gebeunl is tussen 1 en
31 December 1944 ;
Overwegencle dat, wel is waar, nit geen
enkel stuk van de i·echtspleging blijkt clat
.beklaagcle er van verwittigcl werd dat hij
zich op de aldi1s gewijzigde betichting te
verdedigen 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 beklaagde die geen conclusies
genomen heeft en zich op de te zijnen
laste gelegde verduistering verdedigd
heeft, zonder dat blijkt dat hij de datum
betwist beeft ;
Dat in die voorwaarden, de verbetering
van een materiEHe vergissing nopens die
datum geen schencling van de rechten van
de verdecliging heeft kunnen uitmaken ;
Overwegende dat aanlegger hi zijn andere bezwaren staande houclt dat het arrest zijn verweermidclelEm niet beantwoordt en, bijgevolg, artikel H7 der
Grondwet schendt;
(1) en (2) Zie verbr., 3 Maart 1943 (A1'T,
Jlerb1·., 1943, blz. 50; Bull. en PASIC., 1943, I,
78, met nota).

Doell overwegenrle dat clie bezwaren feitelijke grondslag missen, daar noch het
arrest noch enig stuk van de rechtspleging bewijzen clat nanlegger die micldelen
v66r c1e rechter over de grond zou aangevoerd hebben;
Dat cleze laatste, bij gebrek aan conclusies, zijn beslissing volcloencl en wettelijk
heeft gemotiveercl door het bestaan van
de bestanclclelen van het misdrijf vast te
stellen met de woorclen der wet ;
En overwegende clat de bestreclen beslissing werd gevelcl op een rechtspleging
waarin cle sub!ltantH!le of op strnf van
nietigheicl voorgeschreven rechtsvormen
werclen nageleefcl en dat de uitgesproken
veroonl!!lingen overeenkomstig cle wet
zijn;
Om clie reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot cle kosten.
22 Augustus 1946. -

Vacantiekamer. -

TToo1·zitte1·, H. Fauquel, voorzitter. -Ferslaggever, H. Sohier. Gelijkl·tticlencle
conclttsie, H. Colarcl, advocaat-genernal.

VACANTIEKAMER.-

22 Augustus 1946.

1° HOGER BEROEP.- TOT ZIOH TREKKEN
VAN DE ZAAK. - J\fiLITAIH GEREOHTSHOF EEN
VERZET ONTVANGENDE DA1' DOOR DE KRI,JGSRAAD NIET ONTVANICELIJK WAS VERKLHRD. ZAAK IN STAAT VAl\' WIJZEN. - VERPLIOH1'
OVER DE GROND DER ZAAK 1IITSPRAAK TE DOEN.
2° VERZET. S'l'RAFZAKEN. - VERZET
NIE'l' AAN DE BURGERLIJKE PAR'l'IJ BETEKEND.
- VEROORDELING BE'l'REFFENDE DE PUHLIEKE
\'ORDERING ALLEEN TEE SI'RAKE. ·- HOGER
BEROEP 'l'EGEN EEN VONNIS OP YERZET GEYELD.
- MAAKT DE BURGERLI.TKE VORDERING NJE'l'
BIJ DE REOHTER IN H(JGER BEROEP AANHANGIG.
1° TVnnneer het milita·ir gereahtshof een
verzet ontvnnut clnt door cle lc·r·ij!fsrand
n·iet ontvacnlceli.jlc tons ve·rklaanl, en
wn1vneer cle zanlc ·i-n staat van w·ijzen is.,
is het verplicht over cle ,qroncl cler znak
~titsp1·nnk te cloen {3).
2° Het •verzet tegen het vonnis bij ve1·stelc, flat awn de bwrgerlijlce tJart'ij niet
1Jetelcencl wenl, bet-rett nlleen de ·veroonleling op de p·u.bUeke vonlering. De
1·echte·r 'i.n horJe'J' bemq1, li'i,i w·ie het bemep, tegen het op clit verzet uUgespmken
vonnis, nc~nlwngig werd ,qenwnlct, moet
over cle lnt1·gerUjlce vonle1"ing geen uitspma,lc cl~e-n (4).
(3)
1945,
(4)
1927,

Zie verbr., 22 Januari 1945 (A1T. Ve1·b1-.,
blz. 84; Bull. en PAsrc., 1945, I, 92).
Zie verbr., 21 Maart 1927 (Bull. en PAsrc.,
I, 182).
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gen het vonnis bij verstek del. 20 Maart
1945 slechts betrekking had op de veroor-

ARREST.

deling betreffende cle publieke vordering;
clat het niet betekencl werd aan de burgerlijke partij; clat de rechter in huger
beroep clus niet moest uitspreken over een
verzet clat niet bij hem aanhangig was
gemaakt geweest ;
Om clie reclenen, verwerpt de voorzieningen; veroorcleelt aanlegger tot cle kosten.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis op 20. lVIaart 1!}-!5 door de Krijgsraad te Brussel, en het bestreden arrest
op 21 Juni l'J-!6 door het :Militair G~
rechtshof, zetelende te Brnssel, gewezen;
I. Wat de tegen het vonnis gerichte
voorziening betreft :
Overwegende clat dit bij verstek gewezen vonnis, vatbaar zijncle voor verzet,
en clit verhaal claarenboven uitgeoefencl
en ontvankelijk verklaard geweest zijnde,
het bestreden vonnis niet in 1aatste aanleg gewezen is en, bijgevolg, voor gee_n
voorziening· in verbreking vatbaar IS
1Wetb. van strafv., art. 407, wet van
4 Augustus 1832, art. 15) ; clat, voor 't overige, cle voorziPiling zolider voorwerp is;
II., Wat cle tegen het arrest dcl. 21 Juni
gerichte voorziening betreft :
A. Voor zover ze cle op de publieke vorclering gewezen beslissing becloelt :
Over llet middel llieruit afgeleicl clat llet
militair gereclltsllof llet beroepen vonnis
del. 13 Maart 19-!6 wijzigeml, vonnis waarbij bet verzet, cloor aanlegger tegen llet
bij verstek op 20 Maart 19-!5 gewezen vonnis ingesteld, niet ontvankelijk wercl verklaarcl, clat verzet ontvankelijk verklaarcl
lleeft, claarna de zaak tot zich lleeft getrokken clan wanneer het cleze, volgens
aanlegger, naar de eerste recllter had moeten verwijzen :
Overwegemle clat het bestreden arrest
verklaart dat de zaak in staat van wijzen
is; dat, inclerdaad, nit de reclltspleging
blijkt clat de voorzitter verslag heeft uitgebracht, lezing lleeft gegeven V!lll cle
stukken en beklaagde heeft ondervraagd;
clat het openbaar ministerie over cle grand
heeft gevorclerd en cla t de verclecliging in
llaar middelen werd gehoorcl ;
·
Overwegende dat cle rechter van de
tweede graad, llet vonnis van cle eerste
rechter wijzigende om een andere reden
clan de bevoegclheid, verplicht was, kracll. tens arti.kel 215 van het Wetboek van
strafvorclering, hetwelk niet beperkend is,
de zaait tot zich te trekken en uitspraak
te doen over de grand, zoals hij geclaan
lleeft;
Dat het micldel in rechte niet opgaat;
En overwegende dat de bestreden beslissing werd gevelcl op een 1'echtspleging
waarin de substantiele of up straf van
nietigheid voorgescllreven rechtsvormen
werclen nageleefcl en dat de uitgesproken
veroorclelingen overeenkomstig de wet
zijn;
B. Voor wver ze de ontstentenis bedoelt van beslissing van het militair gerechtshof op cle burgerlijke vorclering
Overwegende clat het geclaan verzet te-

22 Augustus 1946. -

Vacantiekamer. -

l'oorzitte1·, H. Fauquel, voorzitter.- l'erslaggeve·r, H. Sohier. ·- GeUjlcll!'irlendeconclltsie, H. Colard, aclvocaat-generaal.

VACANTIEKAMMlL -

5 September 1946.

VONNISSEN FJN ARRES'L'EN. - :MILI'l'AIRE STRAFVORDERING. - l\1ILITAI'R GERECHTSHO!o' VONNISSEND ALS RECHTSMACHT
VAN HOOGER BEROEP. - VONNlS <<A QUO)} OP
TEGENSPRAAK GEVELD. - BEKLAAGDE NIET
VERSCHENEN ZI,JNDE VOOR HET MILITAIR GEREOHTSHO!o'. - ARREST NIETTEMIN OP TEGENSPRAAK GEVELD.
H et -m-ilitcdi/' gerecl1 tshof, flctt lcen·r11is nee·mt
van- het hoo_qe'r bemep ter1e-n een op tevensprrwk vevelcl vonn1s, ·is cr niet toe
ve1·plicht rle ve'rsch·ijn,iug 1:an beldaagclete bevele-n of toe te laten, en het ct1't'est
worclt gec~cht op tegenspmctlc te z-ljn nitvesproken, zelfs 1nclien belclaagcle niet
·uitgenoocligrl wc1·cl o-m te 1:e1·schijnen (1).

(OOUSSENS,

'1'.

OPPEEL EN DIERIOK.)
ARREST.

HE'J: HOF; - Gelet op het bestreden
arrest door het :Militair Gerechtshof, zetelencle te Gent, up 16 Mei 19-!6 gewezen ;
Ten aanzien van de beslissing op cle publieke vordering :
Over het eenig midclel, afgeleW uit cle
miskenning van de rechten der verclecliging cloorclat aanlegster werd veroordeelcl
zoncler uitgenoocligd nocll gedagvaarcl te
zijn geweest om v66r llet militair gerechtshof te verschijnen :
Overwegencle clat nit artikel 3 cler va11
kracht gebleven besluitwet van 27 Januari
1916 voortvloeit clat cle verschijning v66r
het militair gerechtsllof, kennis nemencl
in llooger 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 bedoeld rechterlijk col(1) Verbr., 23 Mei 1945 (Arr. T'Mb·r., 1945,
blz. 160; Bull. en PAsrc., 1945, I, 171); zie ook
de nota, onderaan het ond:erhavig arrest, in
Bull. en PAsrc., 1946, I, 314.
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lege de verschijning van den betichte mag
bevelen of toelaten, het nochtans daartoe
niet is verplicht;
En overwegende, voor 't overige, dat de
substantieele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen wei·den na_____geleefd en dat de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Ten aanzien van de beslissing op de
burgerlijke vordering :
Overwegende dat aanlegster geen bijzonder middel doet gelden en dat het hof
er geen van ambtswege opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
5 September 1946. -

Vacantiekamer. -

TToorzitte1·, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter.
TT erslaggeve1·,
H. Smetrijns. - Gelijlclttidende conclttsie,

H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.

VACA~'J'IEI\:AMEIL -

5 September 1946.

l\1IDDELEN

VERBREKING.

TO'.r

STRAFZAKEN. 1\1IDDEL ,\ANVOEREND DAT OP
BEKLAAGDE TOEPASSING HAD MOETEN GEDAAN
WORDEN VAN AR'l'IXEL 80, ALINEA 1, VAN RET
STRAFWETROEK, IN STEDE VAN ARTIKEL 81,
ALINEA 1. l\1IDDEL ZONDER RELANG Vl'lOR
BEKLAAGDE.

De belclaagcle heett er geen belang bij,
(J)Un te voeren dat cle rechter over clen
groncl a1·tilcel 80, alinec~ 1, van het St1·atwetboelc had rnoeten toepassen iri steele
van a1·tilcel 81, alinea 1; van het zelfclc
wetboelc.
(DE SMET.)
ARREST.

RET H:OF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen op 16 Mei 1946 door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Gent;
Over het eerste middel, schending van
artikel 121bis van het Strafwetboek, artikel "123sewies van het Strafwetboek ; de
besluitwet van 17 December 19-!2; de be. sluitwet van 19 September 19-±5, doordat
het bestreden arrest, alhoewel het de materialiteit vaststelt van de ,aangifte aan
den vijand, niet verklaart dat beklaagde
gehandeld heeft met kwaad opzet, dit is
wetende dat de aangifte tot gevolg kon
hebben de gestrenglleden van den vijand
en met llet inzicht het slaclltoffer aan dergelijke gestrengheden bloot te stellen, maar wei integendeel vaststelt dat de
dood van llet slachtoffer ·het niet gewild
gevolg is van de aangift<!, zoodat het bestreden arrest de bestanddeelen niet vast-

stelt van llet hoofdfeit van de telastlegging:
Overwegende dat het bestreden arrest
verklaart dat « beklaagde schuldig is aan
llet hoofdfeit van de telastlegging ll, feit
gepleegd op 5 September 1944;
Dat deze telastlegging gekwalificeerd is
volgens de letterlijke bewoordingen van
de wet, nieuw artikel1217Jis van het Strafwetboek, zoodat bij afwezigheid van conclusies nedergelegd v66r het militair gerechtshof, het bestreden arrest, door te
verklaren dat deze telastlegging bewezen
is, het bestaan wettelijk vastgesteld heeft
van al de bestamldeelen van het misdrijf ;
Dat llet middel in rechte niet opgaat;
Over het tweede middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, te weten tegenstrijcligheid van motiveering uitkomende op gebrek a-an motiveering, doordat
het bestreden arrest, eenerzijds, verklaart
dat de telastlegging, zooals zit in de dagvaarding omschreven is, bewezen is, te
weten, wetens door aangifte aan den
vijand het slachtoffer te hebben blootgesteld aan dezes gestrengheden, met de
omstandigheid dat, ingevolge de onderstane behandeling-, de aangifte voor den
aangeklaagden persoon den dood tot gevolg gehad heeft, en, anderzijds, verklaart dat deze dood niet gewild was
door beklaagcle :
Overwegende dat het bestreden arrest,
na verklaard te hebben dat de telastlegging bewezen is, inzonderheid wetens door
aangifte aan den vijand het slachtoffer te
hebben blootgesteld aan gestrengheden
vanwege den vijand, met als gevolg van
deze aangifte den clood van het slachtoffer,
enkel meer bepaald bijvoegt dat cleze dood
« het rechtstreeksch, alhoewel niet gewilcl,
gevolg is van beklaagde's aanklacht aan
den vijand en dat beklaagde er -strafrechterlijk voor aansprakelijk is, overeenkomstig artikel 4 van de besluitwet
del. 17 December 1942 ll ;
Dat het arrest aldus vaststelt dat de
aanlegster gewild heeft het slachtoffer
aan gestrengheden vanwege den vijancl
bloot te .stellen; dat ze echter den dood
van het slachtoffer niet heeft gewild,
maar dat ze toch, luidens de wet, er voor
aansprakelijk is, daar cle dood het rechtstreeksch gevolg is van de schuldige aang~ifte;

Overwegende clat die motiveering geen
tegenstrijdigheid behelst; ·
Ovei: het clerde middel, schending van
artikelen 81 en 79 van het Strafwetboek.
doordat ,het bestr,eclen arrest .verzachtencle
omstmtdigheden aanneemt op grond van
artikel 8:). van het Strafwetboek, artikel
enkel toepasselijk in zake misdrijven tegen de veiligheicl \'an den Staat, terwijl
de aangifte aan den vijand geen misdrijf
is tegen de veiliglleicl van den Staat, maar
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tegen een persoon en dus een misdrijf van
gemeen rech t :
Overwegende dat het midclel niet ontvankelijk is bij gebrek a an belang ;
Dat cle toepassing van artikel 81, alinea 1, van het Strafwetboek, in steele van
artikel 80, alinea 1, ware ze zelfs onwettelijk, aan de aanlegs_ter geen nadeel lleeft
kunnen berokkenen;
Zoodat het middel in rechte niet gegrond is;
•
En overwegell{le dat de bestreclen beslissing werd gewezen op een rechtspleging
waarin de substantieele of op straf van
nietigheid voorgescllreven rechtsvormen
werclen nageleefd en dat de uitgesproken
veroorcleelingen overeenkomstig de wet
zijn ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
5 September 1946. -

Yacanti,ekamer. -

Voorz-itte1·, H. Wouters, raadslleer waarnemend vooi·zitter. - Verslaggeve·r, H. de
Clivpele.
Gelijkl1tiden(le concl1tsie,

H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.

VACANTITIJKAMEJR. -

5 September 1946.

REDENEN VAN DE YONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- YEROORDEELING WEGENS DIEFSTAL. - 0MSCHRIJVING
DIE NIET I' ASTSTELT DAT DE BEDRIEGLIJK
WEGGENOMEN ZAAK NIE'l' AAN DEN BEKLAAGDE
TOEBEHOORDE. VAilTSTELLING CIT DEN
TEKST VAN RET ARREST VOORTSPRCITENDE. WETTELIJKE VEROORDEELING.
Is wettelijlc de veroo-t'(leeling ttitgesp1·olcen
01J grand van a1·tilcelen 461 en 463 V(tn
het Stratwetboek, wegens beclrieglifk:e
wegneming van een za(t/c, ten nadeele
vctn een nnde1·, clctn W(tnneer 1tit clen
tekst vnn het ct·JTest bUflct (lftt cleze
zanlc niet ann clen ve1·oonleelcle toebehoorcle (1).

doorclat het bestreclen arrest het ten laste
van den beklaagde gelegd feit bewezen
heeft verklaard, zooals clat feit in het beroepen vonnis omschreven is, - te weten
« een eik beclrieglijk -te hebben weggenomen ten nadeele van N. en P. Dekeyser >>,
en hem uit clien hoofde veroordeelt, dan
wanneer clat feit, zooals het in llet bestreclen arrest is weerllouden, bij gebrek
aan vaststelling clat de ten nacleele van
Dekeyser weggenomen eik niet aan den
beklaagcle toebelloorcle, geen strafbare inbrenk uitmaakt en c1oorc1at het bestreclen
arrest dus niet ten genoegen der wet de
ten laste van den beklaagcle uitgesproken
veroorcleeling motiveert :
Overwegencle clat llet arrest vaststelt
clat de aanlegger een eik bedrieglijk weggenomen heeft ten nadeele van Napoleon
en Petrus Dekeyser ;
Dat uit die vaststelling·, vergeleken met
het beschikkencl gecleelte betreffencle de
vordering door cle burgerlijke partij ingestelcl, cluiclelijk blijkt dat de weggenomen
eik geheel of gecleeltelijk aan clie partij
toebelloorde;
Dat het miclclel clerhalve feitelijken
grondslag mist ;
En QVerwegencle dat cle substantieele of
op straf van nietig-heid voorg·eschreven
reclltsvormen werden iwgeleefd en clat de
uitgesproken veroorcleelingen overeenkomstig de wet zijn ;
II. Aangaande de beslissing· no pens de
burgerlijke vorclering :
Overwegencle clat aanleg-ger tot staving
van zijn voorziening geen enkel middel
inroept en {lat het llof er van ambtswege
geen opwervt ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt den aanlegger tot de
kosten.
5 Sevtember 1946. - Vacantiekamer. 17oorzitter, H. Wouters, raaclsheer waarnemencl voorzitter.- Ve1·slc~ggever, H. cle
Cocqueau des M:ottes. - Geliflclu·iclende
eoncl1ts'ie, H. Raoul Hayoit de 'l'ermicourt,
eel'f;te aclvocaat-generaal.

(LINARD, T. DEKEYSER.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet ov het bestreclen
arrest, op 9 Mei 1946, door het Hof van
beroep te Brussel gewezen;
I. Aangaanc}e de beslissing novens de
publieke vordering :
Over het ·eenig mkldel, schending van
artikelen 7, 9 en 97 der Grondwet en van
artikelen 461 en 463 van llet Strafwetboek,
(1) Zie de nota geteekend R. H., onder dit
arrest in Bull. en P Asrc., 1946, I, 316;

VACANTiillKAMWR. -

5 September 1946.

VERKEER. - VODRRANG TEN BEHOEYE VAN
VOERTUIGEN 01' RAILS. VERPLICHTING
NIETTEMIN DE DOOR DE WET EN DE OMil'l'ANDIGHEDEN GEBODEN VOORZOROSMAATREGELEN TE
TREFFEN

De voorrnng floor het 1:eglernent op de
verlceerspoUtie ctmt cle voert1tigen op
'm-ils toegelcencl ontslnnt clen geleicle1·
vnn rleze voertuigen n·iet van cle ver1Jl'ichting, cle voorzo1·gsmaat1-egelen te
treffen, cloo1· rle ~vet en cle omstnnclig-
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heden geboclen, om een dre·igende .botsing te vermijden (1). (Kon. besl. van
1 Februari 1934, art. 26; kon. besl. van
17 Januari 1936.)
('l'ROUWERS, T. SPRUYT.)
ARRES'l'.

HET HOF; - Gelet op llet bestreden
Yonnis door de Correctioneele Rechtbank
te 'l'ongeren, zetelende in beroep, op
4 J uli 1944 gewezen ;
A. Wat de voorziening van eischer
Trouwers betreft :
Over het eenig middel tot verbreking,
overtreding van artikel 21, alinea 4, van
llet koninklijk besluit van 24 Mei 1913,
bellelzemle het Politiereglement betreffende de uitbating der buurtspoorwegen;
van artikel 26 van· het koninklijk besluit
van 1 Februari 1934 behelzende het Algemeen Reglement op de verkeerspolitie, gewijzigd door artikel 5 van het koninklijk
besluit van 17 Januari 1U36; der artikelen 9, 2°, litt. a, en 10 van llet besluit van
8 J uli 1941, lletwelk llet algemeen reglement van vervoers- en verkeerspolitie
wijzigt ; van artikelen 418 en 420 van llet
Strafwetboek en 3 der wet van 17 April
1878, die den voorafgaanden titel bevat
van llet Wet.boek van strafvordering en
van artikel 97 der Gronclwet, cloordat het
aangevochten vonnis door de aanneming
der redenen van llet vonnis a q~to, na
vastgestelcl te llebben clat de buurttrein
het voorkeurrecht om voorbij te rijclen
genoot, en clat het autoconvooi zich aan
het kruispunt lleeft vertooncl wanneer de
buurttrein nog slechts op 75 meter was
en zich op den weg heeft gewaagd, clan
wanneer de buurttrein nog slechts op
GO meter afstancl was, nochtans beslist
heeft dat verweerder in verbreking niet
de minste font had begaan of niet de
minste onvoorzichtigheid, hem heeft vrijgesproken en den eisch der burgerlijke
partij ongegrond heeft verklaard en dam·entegen den eersten eischer in verbreking
heeft veroordeeld om redenen die in tegenspraak zijn met de hierboven bedoelcle
wettelijke bepalingen eri die daarenboven
onderlinge tegenspraken bevatten, wat gelijk staat met afwezigheid van redenen :
Overwegemle dat het voorrangsrecht
door de wet aan cle zich op rails bewegende voertuigen toegekencl rriet den geleider van een dergelijk voertuig van de
verr1lichting ontslaa.t al de door de wet
en de omstandigheclen geboden voorzorgsmaatregelen in acht te nemen om een clreigende botsing te vermijden;
(1) Verbr., 23 Juni 1941 (Bull. en PAsrc.,
1941, I, 254) en 10 Maa1·t 1943 (A1·r. T'e1·br.,
19•13, biz. 55; Bull. en PAsrc., 1943, I, 87).
VERBR.,

1946. -

10

Overwegencle dat het bestreden vonnis
derhalve, door een sonvereine beoordeeling
van de verschillende omstancligheden der
zaak, heeft kunnen beslissen, zonder de in
het midclel aangeduide wetsbepalingen te
schenclen noch zich zelf tegen te spreken
dat, niettegenstaande het nan de bum·t~
spoorwegen toebehoorend voorrangsrecht,
eischer alleen de schuld van de aanrijding
heeft te dragen, omdat zich bevindend pp
een afstand van 60 meter, wanneei· verweerder de riggels van de tram overstak,
hij de botsing met clezes autoconvooi had
kunnen vermijden en zulks verwaarlooscl
heeft te doen ;
En overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
B. Op de voorziening van de Nationale
Maatschappij der Buurtspoorwegen, burgerlijke lJartij :
Overwegende clat eischeres tot staving
van haar voorziening geen ander middel
inroept dan de aanlegger Trouwers en het
Hof er geen van mnbtswege opwerpt ;
Om die redenen, verwerpt cle voorziening ; veroorcleelt eischers tot de kosten
en de eischeres tot een vergoeding van
150 frank jegens Spruyt.
5 September 1946. - Vacantiekamer. FooTzUter, H. vVouters, raaclsheer waarIiemencl voorzitter.
TTerslaygever,
H. Smetrijns. - Gelijkltdclende conclusie,
H. Raoul Hayoit cle Termicourt, eerste
aclvocant-geuernal. - Pleiters, HH. Hermans en Struye.

VACANTIEKAMER. -

5 September 1946.

REDENEN VAN DE
EN ARRESTEN.

VONNISSEN
STRAFZAKEN.

BEVOLEN VERBEURDVERKLAIUNG.
GEBREK AAN VASTSTELLING. VAN
DE BIJ DE WET VEREISCHTE VOOHWAARDEN.- BESLISSING NIET WETTEUJK MET REDENEN OMKLEED.

Is niet wettelij k met redenen omkleed het
beschikkend gedeelte van een arrest dat
de verbeurdverklaring van een voertuig
beveelt op grond van artikels 42 van
het Strafwetboek en 9 van de besluitwet
van 27 October 1939, zonder het bestaan
van de tot toel!assing van deze straf
vereischte wettel~j ke voonvaarden vast te
stellen (2) .
(2) Verbr., 27 Maart 1944 (A1~'. Ve•·b1·., 1944,
biz. 129; flnl/. en PASIC., 1944, I, 273).

290-(DUMAREY.)
ARREST.
. RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op ·a Mei 19~6 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over. het middel van ambtswege afgeleid uit de schending van artikelen 97
der Grondwet, ~2 van het Strafwetboek
en van , artikel 9 van de besluitwet
dd. 27 October 1939 :
Overwegende dat het arrest, om de
verbeurdverklaring van het inbeslaggenomen autovoertuig te rechtvaardigen,
zich beperkt bij de vaststelling dat dit
voertuig aan den aanlegger toebehoort ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door niet al de voorwaarden vast te
stellen waarvan de wet de toepassing
van die straf doet afhangen, de in het
middel aangeduide bepalingen geschonden heeft;
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;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest doch slechts in zoover het
ten laste van den aanlegger de verbeurdverklaring heeft uitgesproken van het in
beslag genomen autovoertuig; verwerpt
de voorziening voor 't overige ; 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 vernietigde beslissing; laat
de kosten ten laste van den Staat;
verwijst de zaak aldus omschreven naar
het Hof van beroep te Brussel.
5 September 1%6. - Vacantiekamer.
Voorzitter, H. Wouters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
H. de Cocqueau des Mottes. _._ Gelijk-.
lttidende conclusie, H. Raoul Hayoit d-e
Termicourt, eerste advoc.aat-generaal.'

-

Is niet wettelij k gernotiveerd het arrest dat
een beklaagde veroordeelt als dade1' of
rnedeplichtige van een rnisd1·ijf zonde1·
het bestaan vast te stellen van de bestanddeelen van de stmfbm·e deelneming (1}.

(Grondwet, art. 97.)
(SERGOORIS.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen del). '11 J uni 1946 door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Gent;
Over het middel ambtshalve voorgesteld, schending van artikel 97 der
Grondwet:
•
.
Overwegende dat het bestreden arrest,
de beweegredenen van den eersten rechter
overnemende; aanlegster veroordeelt oni
als daadster, mededaadster of medeplichtige overtredingen te hebben gepleegd van artikelen 206 en 207 van
het Strafwetboek ; dat het arrest de
bestanddeelen van de deelneming niet
bepaalt;
Dat dienvolgens het hof zijn toezicht
niet kan uitoefenen op de wettelijkheid
der veroordeeling en derhalve het bestreden arrest niet gemotiveerd is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden op de registers
van het Militair Gerechtshof te ·Gent
en dat melding er van zal worden gemaakt op den kant van de vernietigde
uitspraak; verwijst aanlegster naar het
militair gerechtshof anders samengesteld;
laat de kosten ten laste van den Staat.
5 September 1%6. - Vacantiekamer.
Voorzitter, H. Wouters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
H. Simon. Gelijkluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de 'l'ermicourt, eerste
advocaat-generaal.
-

VACA:i'TIEKAMER. -

VACA:\'TIEKAMER. -

5 September 1946.

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN' ARRESTEN.- STRAFZAKEN.DEELNEMING AAN EEN MISDRIJF. VEROORDEELING ALS DADER OF MEDEPLICHTIGE ZONDER YASTSTELLING VAN
DE BESTANDDEELEN VAN DEZE DEELNEMING. VEROORDEELING NIE'f
>VE'fTELIJK GEMOTIVEERD.

5 September 1946.

VOORZIENING IN VERBREKING.
_:_BESLISSINGEN WAAR'fEGEN MEN ZICH
KAN VOORZIEN. - VONNIS VAN DEN
KRIJGSRAAD BESLISSENDE DAT ER GEEN
AANLEIDING BES'fAAT TOT AANVAARDIN,G VAN DE VOQRSTELLEN. DOOR HE'f
OPENBAAR niiNISTERIE GEDAAN KRACH(1) Verbr., 27 Novemb'er 1944 (A1-r. Ye1·bJ·.,
1945, biz. 48; Bull. en.PAsrc., 1945, I, 56).

-
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TENS ARTIKEL 1 VAN DE BESLUITWET
VAN 10 NOVEMBER 1945.- NIET VATBAAR. VOOR VOORZIENING DOOR DE
PARTIJEN.
Het vonnis, waarbij de krijgsraad beslist
dat e!' geen aanleiding bestaat tot aanvaarding van de voorstellen door het
openbaar ministerie , gedaan krachtens
artikel 1 van de besluitwet van 10 November 1945, is niet vatbaar voor voorziening in verbreking (1).

(ROELANTS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, gewezen den 12 J uni 1946 door
den Krijgsraad te Brussel;
Over de ontvankelijkheid van de voorziening:
Overwegende dat uit de besluitwetten
van 8 Juni 1940, 19 October 1944,
artikel1, en 10 November 1945, artikel 1,
aline a 7, volgt dat, gedurende den
oorlogstijd alleen het voorwerp kunnen
uitmaken van een voorziening in verbreking vanwege de partijen, die beslissingen van de krijgsraden bij dewelke
deze rechtscolleges een beklaagde veroordeelen tot sancties voorgesteld door het
openbaar ministerie krachtens artikel 1
van de besluitwet van 10 November 1945 ;
Dat deze definitieve en in laatsten
aanleg· gewezen uitspraken door de partijen kunnen bestreden wo~den door een
voorziening in verbreking wegens machtsoverschrijding;
Overwegende dat de aangeklaagde uitspraak een vonnis is bij hetwelk de
krijgsraad zegt dat de voorstellen van
het openbaar ministerie niet dienen aanvaard;
Dat daaruit 'volgt dat het voor een
voorziening in verbreking niet vatbaar
is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; verwijst aanlegger in de kosten.

VEROORDEELDE
GEAMNESTIEERD
KRACHTENS DE BESLUITWET VAN
20 SEPTEMBER 1945 WAARBIJ AMNESTIE
VERLEEND WORDT VOOR ZEKERE MISDRIJVEN. - 0MSTANDIGHEID DIE NIET
EEN EISCH TQT HERZIENING NIETONTV ANKELIJK MAAKT.
Een vero01·deling gearnnestiee1·d krachtens
de besluitwet van 20 Septembe1· 1945,
waarbij amnestie vo01· zekere m·isdrijven
verleend wo1·dt, is niettemin vatbaar voo-r
een eisch tot herziening gesteund op de
besluitwetten van 22 Juni en 20 Septembe-r 1945.

(LAZARE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het aangegeven arrest, op 22 November 1945 door
het Hof ,van beroep te Luik gewezen;
Gelet op het door de Heer procureur
generaal bij dit Hof, op 3 Juli 1946,
overeenkomstig artikel 441 van het Wetboek van Strafvordering en, krachtens
een uitdrukkelijk bevel van de Minister
van justitie, genomen rekwisitorium luidende als volgt :
" Aan de Heren voorzitter en leden
van de tweede kamer van het Hof van
verbreking ;
" De Procureur-Generaal bij het Hof
heeft de eer uiteen te zetten :
" Dat de Minister van justitie, bij
aanschrijven dd. 12 Juni 1946, 5e A. B.,
eerste sectie, nr L. 2365, hem overeenkomstig artikel 441 van het Wetboek
van Strafvordering uitdrukkelijk bevolen
heeft aan het, Hof aan te geven het
arrest dat op 22 November 1945 door
het Hof van beroep te Luik werd gewezen
in zake Arthur, Hubert, Franc;ois Lazare,
bediende, geboren te Hamoir op 24 Maart
1893, gehuisvest te Seraing, Philippe
de Marnixlaan, 118;
" Dat gezegde Arthur Lazare, op 18 Juli
5 September 1946. - Vacantiekamer.
Voorzitter, H. vVouters, raadsheer 1%5, op voet van artikelen 1, 3, 4 en 5
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, van de besluitwet dd. 22 Juni 1945,
H. Simon. Gelijkluidende conclusie, gewijzigd bij die van 20 September 1945,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste besluitwetten betreffende de daden die
tijdens de vijandelijke bezetting werden
advocaat-generaal.
gesteld om de actie van de weerstand
te steunen, een verzoekschrift heeft in':.
gediend tot herziening van de veroorYACAXTmKAMruR. 5 September 1946. deling welke, wegens op 4 Jan uari 1944
HERZIENING.- BESLUITWETTEN VAN . begane feiten, te zijnen laste werd uitgesproken, bij arrest dat op 16 Maart 1944
22 JUNI EN 20 SEPTEMBER 1945. door het Hof van beroep te Luik werd
gewezen en dat in kracht van gewijsde
(1) Zie de nota onder dit arrest in Bull. en
PASIC., 1946, I, 318.
gegaan is;

-292
» Dat het aangegeven arrest dd. 22 November 19U beslist heeft dat het verzoekschrift ·tot herziening niet ontvankelijk is omdat de ten laste van de
verzoeker vitgesproken veroordeling geamnestieerd is krachtens de besluitwet
dd. 20 September 1945 waarbij amnestie
wordt verleend voor zekere misdrijven;
'' Overwegende dat; wel is waar, de
amnestie met terugwerkende kracht de
veroordeling· wegneemt die het voorwerp
€rvan is, doch dat de bij de besluitwet
d.d. 20 September 19!.5 bepaalde amnestie
slechts gedeeltelijk dat uitwerksel heeft;
» Overwegende dat deze amnestie, van
de herziening· der veroordeling hierin
verschilt dat ze aan de veroordeelde
de hem ontnomen eretekens, titels,
graaen, ambten, openbare betrekking·en
en bedieningen nie~ teruggeeft, met uitzondering van: de kiesrechten; dat ze
de uitgesprokeil verbeurdverklaringen en
de bij de nscale wetten voorziene geldboeten behoudt; dat geen reeds gekweten
geldboete terug gegeven wordt, hetzelfde
wat de betaalde gerechtskosten betreft;
clat, eindelijk, gezegde amnestie niet mag
aang·evoerd worden tegen de rechten van
derclen en, namelijk, tegen de rechten
van alle slachtoffers van het misdrijf
(besluitwet dd. 20 September 1945, art. 4,
5 en 7);
» Dat het verzoekschrift tot herziening
van een krachtens de besluitwet dd.
20 September 1945 geamnestieerde veroordeling, een voorwerp behoudt, te
weten, de g·evolgen te doen vernietigen
van de veroordeling welke de amnestie
laat bestaan; _
" Dat uit die overwegirigen volgt dat
het bestreden arrest artikelen 1 en 3
van de besluitwet del. 22 Juni 1945,
gewijzigd door die van 20 September 1945,
geschonden heeft;
» Om die redenim, vordert dat het aan
het Hof behage het aangegeven arrest,
dat op 22 November 19!.5 door het Hof
van beroep te Luik werd gewezen, te
vernietigen; te bevelen dat het te wijzen
arrest zal overgeschreven worden op de
reg·isters van gezegd hof van beroep en
dat melding ervan zal gemaakt worden
op de kant van de vernietigde beslissing;
de zaak naar een ander hof van beroep
ie verwijzen;
"B~'ussel; 3

De in het vorenstaande rekwisitorium
vermelde redenen overnemende, verbreekt en vernietigt het aangegeven
arrest;
Beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers van
het Hof van beroep te Luik en dat
melding er van zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel ; laat de kosten ten laste van
de Staat.
5 September 1946. - Vacantiekamer.
Voorzitter, H. Wouters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
H. Smetrijns. - Gelijkluidende conclusie,

H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advoeaat-geileraal.

1" KAMJ.iJIL -

19 September 1946.

1° MILITAIRE OPE ISING.- 0PEISING

IN OORLOGSTIJD. -

BEGRIP.

2° l'l'liLITAIRE OPEISING.- BESTAAN

VAN DE WETTELIJKE BESTANDDELEN
VAN DE OPEISING. - VERGISSING VAN
DE AGENT DIE OPEIST NOPENS DE
JURIDISCHE DRAAGWIJDTE VAN DE
DAAD WELKE HIJ VOLTREKT. - 0MSTA.NDIGHEID ZONDER UITWERKING OP
RET BESTAAN VAN DE OPEISJNG.
1° De rnilitaire opeising in oorlogstijd,
voorzien b.ij de wet van 12 J\!Iei 1927,
is het zich rneester rnalcen do01· de openbare overhe·id, afgezien van wellce toestemming ook van de eigenaar, doch
in het hager belang van het land, van
zalcen die voor de behoeften van het leget'
nodig zijn of waarvan het nuttig is
de vijand te bemven in geval van
ontruiming van het grondgebied waar
rnen opeist (1).
2° De omstandigheid dat de agent van de
overheid zich vergist heeft nopens de
juridische draagwijdte van het zich
rneester rnaken waartoe hij overging,
neemt er het kamlcter van opeising, naar
de zin van de wet van 12 J\!Iei 1927,
niet van weg.

Juli 1946.

Namens de procureur-generaal,
de eerste advocaat-generaal,
, {get.) Raoul HAYOIT DE TERiVIICOURT.ll

(1) Raadpl. verbr., 3. Jmii · 1926 (Bull. en
PAsrc., 1927, I, 3); 14 November 1929 (ibid.,
1930, · I, 23) ; wet van 12 Mei 1927, art. 4,
litt. c.

293van roerende zaken, uitgaande van de
openbare overheid, noodzakelijk een opeising uitmaakt;
ARREST.
Dat het beslist dat het bevel tot
evacueren, in onderhavig geval, een opHET HOF; - Gelet op het bestreden eising uitmaakt wegens de wijze waarop
arrest, op 4 Juli 1945, door het Hof van " de evacuatie van de betwiste staven
beroep te Brussel g_ewezen;
.
verwezenlijkt werd "; dat het. daarenOver het eerste m1ddel, schendmg van boven hierop wijst dat de opeising het
artikelen 97 der Grondwet, 4, inzonder- middel is om de verdedigingsmaatregel
heid litt. c en e, 5, 19 en 23 van de wet doeltreffend te maken ; dat het eindelijk
dd. 12 Mei 1927 op de militaire op- nader bepaalt dat de Staat tot de evacuaeisingen :
tie van de hetwiste staven heeft doen
Overwegende dat uit het bestrede~ overgaan na de inbeslagneming· _er vai!-;
arrest blijkt dat op het bevel, op 19 Mm
Dat daaruit volgt dat het m1ddel m
1940 gegeven door de daartoe gemachfeite niet opgaat; ·
tigde militaire commandant van de haven
Over het derde middel, schending van
van Zeebrugge tot het evacueren van artikelen 97 der Grondwet, 4 en 5 van
de loden staven toebehorende aan ver- de wet dd. 12 Mei 1927 op de militaire
weerster en opgeslagen in· de stapel- opeisingen, 256 van het reglement op
plaatsen van de havendal"!.l_, Belgische de militaire opeisingen, goedgeke~rd door
en Franse soldaten en opgee1ste burgers het koninklijk besluit dd. 3 Me1 1939 :.
de staven aan boord laadden van een
Overwegende dat het middel slechts
Lettisch stoomschip dat het voorwerp een overbodige reden vah het _arrest
was geweest van opbrenging; dat dit bestrijdt;
stoomschip, na de haven te hebben verDat het, inderdaad, wel is vvaar, er op
laten, op een mijn liep en zonk ter hoogte wijst dat de betwiste metalen b_estemd
van Nieuwpoort;
. .
.
waren om hij het eerste gebrl!-1k verOverwegende dat de ope1smg m oor: bruikt te worden, en dat, gez1en hun
logstijd, voorzien bij de wet dd. 12 Mm enig mogelijk g·ebruik, hun opeising
1927 een d.aad van de openbare macht slechts een opeising in eigendom kon
is b~staande in de inbeslagneming door . zijn, doch daarenboven vaststelt, zonder
d~ overheid, - buiten aile toestemming dienaangaande te worden. ~estreden, ~at
van de eigenaar, doch in het hoger. belang het karakter van de ope1smg bevestigd
van het land, - van zaken nod1g voor is door de voorwaarden waarin de afgede behoeften van het leger of waarvan vaardigde van de Staat de staven, na
het nuttig is de vijand te beroven in hun inbeslagneming, heeft doen evageval de streek waa~' de opeisingen ge- cueren ·
schieden moet ontrmmd worden;
' Dat 'het eindelijk hierop steunt dat,
Overwegende dat het bestreden arrest op het ogenblik van de opeising, niet
terecht beslist dat, wanneer de Staat, ernstig werd gemeend dat verweerster
handelende, zoals hij het in de zaak slechts tijdelijk van de staven z~u begedaan heeft, in het hoger belang v.~n roofd zijn, en dat alles er toe blJdro_eg
het land en binnen de perken van ZlJn om ze definitief voor de noodwendlghevoegdheden, zonder de toestemming heden van het Eelgisch leger, of van de
van de eigenaar, zich meester maakt V?or geallieerde legers, te 1bestemmen;
de behoeften van het leger van nod1ge
Dat het middel aldus, bij gebrek aan
zaken, of van zaken waarvan het nuttig belang, niet ontvankelijk is;
is de vijand te. beroven met _het oog·
Om die redenen, verwerpt de voorop de gebeurlijke ontruiming van ~en ziening·; veroordeelt aan_legger to~t de
deel van het grondgebied, er ten aanz1en kosten en .tot een vergoedmg van 1v0 fr.
van de wet militaire opeising is, z~lfs j egens verweerster.
indien het orgaan van de Staat ziCh
vergist heeft nopens het juridisch karak19 September 1946. - 1e kame~. . ter van de daad welke het voltrok;
Voorzitter H. Soenens, eerste voorz1tter.
Dat het middel in rechte niet opgaat; - Versla'ggever, H. Connart. - G~lijk
Over het tweede middel, schending luidende conclusie, I-I. Raoul Hay01t de
van artikelen 97 der Grondwet, 4, in: Termicourt, eerste advocaat-generaal. zonderheid litt. e, van de wet dd. 12 Me1 Pleiters, HH. Resteau en Marcq.
1927 op de militaire opeisingen :
Overwegende dat, in strijd met wat
het middel staande houdt, het arrest
niet beslist dat alle bevel tot evacueren
(BELGISCHE STAAT,
T. N. V. USINES DE PRAYON.)
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19 September 1946.

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BuRGERLIJKE
ZAKEN. RECHTER ZEKERE VA.STSTELLINGEN STEUNENDE OP ELEMENTEN UIT DE VOOR IIEJ\I GEHOUDEN
DEBATTEN. GEEN VERPLICIITING,
BIJ GEBREK AAN CONCLUSIES, DEZE
ELEMENTEN NADER TE BEPALEN.
2°

MILITAIRE OPEISING. ZAAK
DIE BIJ HET EERSTE · GEBRUIK VERBRUIKT WORDT. OPEISING IN HUUR.
VOORWAARDEN.

1 a Bij gebrek aan concl1tsies die hem er

toe uitnodigen, rnoet de 1'echtet' de in
de debatten aangevoerde elementen, waat·op hij sornrnige zijner vaststellingen
steunt, niet nader bepalen (1).
2° De·rnilitaire opeising van een zaak, die
bij het eerste gebt•uik verbruikt wot·dt,
lean slechts aangezien wot·den als « in
lmur " gedaan, indien de opeisende
overheid het inzicht had later de zaak
aan ham· eigenaar terug te geven (2).
(BELGISCHE S'fAAT,
T. N. V. AMERICAN PETROLEUM.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 J uli 1945 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 97 der Grondwet, 4 70, 142 van
het Wetboek van burgerlijke rech ts-,
pleging, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk W etboek, doordat het bestreden
arrest beslist heeft dat uit de in de
debatten aangevoerde elementen bleek,
zonder die elementen nader te bepalen,
wat het Hof van verbreking niet toelaat
zijn toezicht volkomen uit te oefenen,
dat commandant Moreau het door hem
gegeven bevel aangezien heeft als een
opeising·, en de formaliteiten ervan niet
heeft vervuld, namelijk de door de
beheerder van de ge!ntimeerde vennootschap gevraagde opeisingsbon niet heeft
afgeleverd, enkel omdat het materieel
om gezegde bon op te maken ontbrak,
dan wanneer uit een brief op 29 Augustus
1941 door commandant Moreau gericht
tot colonel Huyg·he van het Ambt der
werken van het gedemobiliseerd Ieger,
(1) Zie de nota 2 onder verbr., 4 December
1930 (Bull. en P ASIC., 1931, I, 3).
(2) Zie de nota onder dit arrest in Bull. -en
PAsrc., 1946, 1, 322.

brief waarnaar de namens de Staat vMr
het hof van beroep genomen conclusies
verwijzen, blijkt dat het over een evacuatie op bevel ging, evacuatie die in
opeising zou omgezet geweest zijn, indien
de .gebeurtenissen het had den toegelaten,
doordat het arrest aldus de inhoud van
deze brief heeft verdraaid en het geloof
heeft geschonden dat er diende aan
gehecht :
~
Overwegende dat de rechter, bij
gebrek aan conclusies van een der partijen die hem daartoe uitnodigen, de in
de debatten aangevoerde elementen,
waarop hij sommige zijner vaststellingen
steunt, niet nader moet bepalen;
..
Dat het middel in zijn eerste onderdeel
in rechte niet opgaat;
Overwegende dat, zo aanlegger, ·in v66r
het hof van beroep genomen conclusies,
gewag heeft gemaakt van de " verklaringen van commandant Moreau in 19-H "•
noch uit deze conclusies, noch uit het
bestreden arrest blijkt dat de brief van
29 Augustus 1941, in het mid del aangeduid, aan de rechter over de grond
is voorgelegd geweest ;
Dat het middel in zijn tweede onderdee! in feite niet opg·aat ;
Over het tweede middel, schending·
van artikelen 97 der Grondwet, 4, 5, 19
en 23 van de wet dd. 12 Mei 1927 op
de militaire opeisingen, 256 van het
reglemen t op de militaire opeisingen
(koninklijk besluit van 3 Mei 1939,
nr 2562, tot uitvoering van de wet dd.
12 Mei 1927 op de militaire opeisingen) :
Overwegende dat de rechter over de
grond niet aileen heeft vastgesteld dat
het bevel tot evacueren van de koopwaar
van verweerster, in de voorwaarden waarin het gebeurde, « een inbeslagneming
door de militaire overheid " uitmaakte
buiten alle toestemming van de
eigenaar -,--- van zaken · no dig .voor de
behoeften van het Ieger en in het hoger
belang van het land "; .dat het arrest,
daarenboven, hierop wijst, dat uit de
in de debatten aangevoerde elementen
blijkt dat commandant Moreau, diensthoofd van de motorbrandstoffen voor de
mobilisatie van de natie, het evacuatiebevel heeft gegeven met het inzicht voor
de noodwendigheden van het leger een
product te behouden dat schaars is in
Belgie en zeer dienstig voor de samenstelling van de door het vliegwezen ge,
bruikte benzine, en _dat hij het door hem
gegeven bevel als een opeising beschouwd
heeft ·
·
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het derde middel, schending van
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artikelen 97 der Grondwet, 4 en 5 van
de wet dd. 12 Mei 1927 op de militaire
op.e.isi~gen, 25? .van het reglement op de .
m1htmre ope!Slng·en, goedgekeurd bij.
koninklijk besluit dd. 3 Mei 1939 :
Overwegende dat de betwiste opeising
wijl ze tetra-ethyl betrof, product dat
bij het eerste gebruik verbruikt wordt
niet zou kunnen aangezien w·orden a!~
~n . huur gedaan, tenzij aanlegger het
Inz1cht zou gehad hebben de opgeeiste
zaak terug· te geven ;
9verwegend~ dat, niet aileen uit geen
enlcel vaststellmg van het arrest blijkt
dat zulks het inzicht is geweest van aanlegg·er, ·doch dat, integendeel, de rechter
over de grond uit de elementen der zaak
heeft afgeleid dat de opeising van de
tetra-ethyl gedaan werd met het inzicht
dat product te doen dienen voor de noodwendigheden van het Ieger;
Dat het arr-est daaruit wettelijk heeft
afgeleid dat de opeising de eigendom
van de zaak betrof;
Dat h~t middel in rechte niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de
kostefi en tot een verg·oeding van 150 fr.
j egens verweerster.

door de rechter i7!- hoge?· beroep opgegeven
oorzaak, deze ts, dte door de ce-rsle
rechte1· weerh o1tden werd (1).
2° Nlist grondslag in feite het middel dat
aan een a-rrest verwijt niet een vaststelling te bevatten, die het wel inhoudt (2).
{BELGISCHE STAAT,' T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « POUDRERIES REUNIES DE
BELGIQUE ll.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 J uli 1945 gewezen door de
eerste kamer van het I-lof van beroep
te Brussel;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 97 der Grondwet, 470, 142 van
het Wetboek van Strafvordering·, 1319
en 1320 van het Burgerlijk Wetboek :
Overwegehde dat uit geen enkel stuk
der rechtspleging blijkt dat aimlegger
door het vonnis a quo en het bestrede~
arrest, dat het vonnis bekrachtigt, veroordeeld om aan verweerster de som te
betalen van 1.779.576 fr. 53 ten titel
van opeisingsvergoeding, - het in de
voorziening ingeroepen middel v66r de
rechter zou aangevoerd hebben ·
Dat dit middel, daar het ~oor . de
eerste maal v66r het Hof van verbreking
voorgesteld wordt en niet de openbare
orde aanraakt, niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, schending
van artikelen 97 der Grondwet, 4, 5, '19
en 23 der wet dd. 12 Mei 1927 _op de
militaire. opeisingen (koninklijk besluit
dd. 3 Me1 1939, nr 2562, tot regeling van
de uitvoering· der wet dd. 12 Mei 1927
op de militaire opeisingen :
Overwegende, enerzijds, dat het arrest
hierop· vvijst, dat de springstoffen niet
alleen te Muizen ter beschikking· v:an
de militaire overheid werden gesteld,
doch door deze werden opgeladen en
naar Gent en Zeebrugge verzonden;
Dat het aldus zonder dubbelzinnigheid
vaststelt dat, in strijd met wat aanleg·g·er
in zijn voorziening bevestigt,- de springstoffen door de militaire overheid in bezit
werden genomen;
·
Overwegende, anderzijds, dat uit de
vaststelling van het arrest, dat de deftnitieve inbeslagneming van de springstoffen door de militaire overheid de
uitvoering is van door haar aan verweerster gegeven bevelen en uitdrukke-

19 September 1946. - 1"
Voorzitter, H. Soenens, eerste
-= Verslaggever, I-1. Connart.
lmdende conclusie, H: Raoul

kamer. voorzitter.
- GelijkHayoit de
Termicourt, eerste advocaat-gerieraal. Pleiters, HH. Resteau en Marcq.

1°

KAMER. -

19 September ·1946.

1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
BURGERLIJKE ZAKEN. JliliDDEL
DAARUIT GENOMEN DAT DE RECHTER
OVER DE GROND DE OORZAAK VAN DE
EIS GEWIJZIGD HEEFT. RECHTER IN
HOGETI BEROEP AAN DE El-S DEZELFDE
OORZAAK TOEKENNENDE ALS DE EERSTE
RECHTER.. JliliDDEL NIET V66R DE
RECHTER IN HOGER BEROEP AANGEVOERD.- NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2° MIDDELEN TOT VERBREKING.
BURGERLIJKE ZAKEN. ----;- JliliDDEL
DAT AAN HET -ARREST VERWIJT EEN
VASTSTELLING NIET TE BEVATTEN, DIE
HE'!' WEL VERTOONT. MIDDEL GEBREKKIG IN FEITE.

1° Kan niet voor de eerste maal v66-r het
Hof va_n verbreking voorgesteld worden,
het mtddel dam·uit genomen dat' de
(1) v_ergel. verbr., 27 December 1945 (Bu. ll.
rechter ove1· de grand de in de inleidende en PAsrc., 1945, I, 297).
(2) Verbr., 22 October 1945 (Bull. en PAsrc.,
dagvaarding vamelde « oorzaak ,; van
de eis gewijzigd heeft, dan wannee-r de . 1945, 1, 25a\.
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lijke g·eboden, noodzakelijk het bestaan
moet worden afgeleid van de wil van
g·ezegde overheid tot de inbeslagneming
of opeising over te gaan ;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de
kosten en tot een vergoeding van 150 fr.
j egens verweerster.
19 September 19~6. - 1° kamer. Voorzitter, H. Soenens, eerste voorzitter.
- Verslaggeve?', H. Connart. Gelijkluidende concl1tsie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, eerste advoca'!t-generaal.
Pleiters, I-I. Resteau.

16

KA~mR. -

19 September 1946.

BE\VIJS. - AAN DE AKTEN VERSCI-!ULDIGD GELOOF. - BURGERLIJKE ZAKEN.
- 0PEISINGSBON. - TWIJFEL OVER
DE ZIN VAN DE TERiVIEN VAN I-lET
GESCHRIFT.- RECHTER HET GESCHRIFT
UITLEGGENDE BIJ iVIIDDEL VAN UITWENDIGE ELEMENTEN.- GEEN SCHENDING VAN I-lET AAN IIET GESCI-!RIFT
VERSCHULDIGD GELOOF.
Schendt het aan een opeisingsbon verschul~
digde geloof niet, de l'echter die, wegens
de twijfel, welke het gebrek aan overeenstemming van zekere aanduidingen van
die bon, nopens de juiste dmagwijdte
e·r van doet ontstaan, deze dmagwij dte
nader bepaalt, doo?' op uitwendige elementen, buiten het gescMift, te steunen (1).

(HELGISCHE STAAT, T. BARRAULT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op bet bestreden
vonnis, op 2~ Maart 19~5 gewezen door
de Rechtbank van eerste aanleg te
Brussel (11 e kamer), zetelende in graad
van boger beroep ;
Over het enig· middel, schending van
artikelen 97 der Grondwet, 1319, 1320
van het Burgerlijk Wetboek, 256 van
het reglement op de militaire opeisingen
(koninklijk besluit dd. 3 Mei 1939 tot
uitvoering van de wet dd. 12 'Mei 1937
op de militaire opeisingen) :
· Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, wel is waar, het ontvangstbewijs, aan verWeerder op 12 Mei
1%0 bij de opeising van zijn kleine
(1) Zie de conclusie van de procureur-generaal L. Cornil die hot arrest van verbreking
van 4 April1941, voorafgaat (An·. T'erbr., 19!1,
hlz. 72; Bull. en PAsrc., 1941, I, 120); verbr.,

vrachtwagen gegeven, vermeldt : 1° dat
het over leveringen gaat opgeeist in huur ;
2° dat de huurprijs van het voertuig
~0 frank per dag· is; doch dat gezegd
ontvangstbewijs daarenboven vermeldt :
'' waarde aan de verstrekkingen toeg·ekend, 6.000 frank ";
Overwegende dat, gezien het gebrek
_aan overeenstemming van die aanduidingen, de rechter oordeelt dat een
twijfel bestaat nopens de vraag of de
opeising in huur of " in eigendom "
gedaan werd ;
Dat het hem dus toegelaten was de
draagwijdte van de door verweerder ingeroepen titel op te zoekerr steunende
op feitelijke omstandigheden buiten de
akte;
Dat de rechter aldus geenszins het
geloof dat aan die aide dient gehecht,
noch de in het middel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft;
Dat derhalve het middel, in zijn eerste
onderdeel in recht11 niet opgaat;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, in strijd met het
door aahlegger aangevoerd bezwaar, het
bestreden vbnnis geenszins beslist dat
het ministerieel besluit dd. 16 Februari
1940 toepasselijk is op de na 29 Februari
1940 gedane opeisingen, en, in 't bijzonder, op de betwiste opeising;
Dat het zich bepaalt bij het inroepen
van een ministerieel omschrijven dd.
7 Maart 19~0 dat, zegt het vonnis, op
gezegd besluit volgt, en beschikt dat
" al de nieuwe opeisingen van voertuigen
gedaan door middel van het opeisingsbevel model 23A, voortaan in eigendom
zouden gedaan worden, behoudens bijzondere voorschriften ,, ;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
de door aanlegger ingeroepen bevvijselementen beoordelende, vastgesteld heeft
dat aanlegger g·eenszins bewezen heeft
dat de ministeriele onderr'ichtingen zouden gewijzigd geweest zijn, en daaruit
heeft afgeleid dat de betwiste opeising
in eigendom had plaats gehad;
Dat het middel in· dit onderdeel dus
in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de
kosten en tot een vergoeding· van 150 fr.
j egens verweerder.
19 September 1946. - 1e kamer. Voorzitter, H: Soenens, eerste voorzitter.
25 Juni 1942 (Arr. Yerb1:., 1942, blz. 79; Bull.
en PASIC., 1942, I. 160) ; 8 Februari 1945 (A1'1'.
Verbr., 19!5; blz. 101; Bull. en PAsrc., 1945,
I, 111).
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luidende conclusie, H. Raoul Haymt de

Termicourt, eerste advocaat-generaal. Pleiters, HH. Resteau en Colette.
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KAMER. -

23 September 1946.

INKOMSTENBELASTINGEN. BEDRIJFSBELASTING. HERSCHATTING
VAN BEDRIJFSIMMOBILIEN. NIET
VERWEZENLIJKTE MEERWAARDE, IN DE
BALANS ALS EEN WINST BEHANDELD
DOOR AANWENDING TOT AFSCHRIJVING
VAN EEN SCHULD. MEERWAARDE
DIE
HET PRODUCT, BEKOMEN
BIJ
TOEPASSING
VAN
DE
COEFFICIENT,
NIET OVERTREFT. MEERWAARDE
BELASTBAAR IN DE BEDRIJFSBELASTING.

De op bedrijfsimmobilien niet veru:ezenlijkte meerwaarde is belastbaar .~n ~e
bedrijfsbelasting, zelfs wanneer ZtJ met
hoger gaat dan het bedrag beko!nen
door toepassing van de coeffictent,
vooTzien bij aTtikel 15, § 2, van de
samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, indien uit de balans voortvloeit dat zij als een winst behandeld
weTd door aanwending tot afschTijving
van een schuld (1). (Samengeschakelde

wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 27, § 2bis, litt. b.)
(SA!VIENWERKENDE VENNOOTSCHAP « LA
BONBONNIERE "' T. HE'!' BEHEER VAN
FINANCIEN.)
•
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 Mei 19~2 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig ·middel, schending van
artikelen 97 der Grondwet, 15, § 2, en 27,
§ 2, der wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld door koninklijk besluit dd. 12 September 1936,
1 5 en 9 van het koninklijk besluit
d~l. 13 Januari 1933 betreffende de nationale crisisbijdrage, 2 en 6 van het koninklijk besluit dd. 21 J anuari 1937 tot
samenschakeling van de wetgeving betreffende de nationale crisisbijdrage :
Overwegende dat uit de vergelijkin_g
van littera A met litter a B van § 2 b1s
van artikel 27 der wetten op de inkomstenbelastingen, samengesclui.keld bij koninklijk besluit dd. 12 September 1936,
(1) Zie verbr., 8 October 1945 (A>'1". Ye>·br.,
19!5, biz. 216; B-ull. en PASIC., 1945, I; 231).

blijkt dat, indien de meerwaa~den op
de bedrijfsim~obilien _en uitrustmg, yolgens de bepalmg van httera A, belast~~g
vrijdom genieten_ betreffe~~e de b~drlJf_s
belasting en natwnale cns1sbelas.~mg, _m
de maat waarin de verkooppnJS met
hoger gaat dan het bedrag bekomen
door de toepassing van de bij artikel15,
§ 2, derzelfde samengeschakelde _wet~en
, voorziene coefficient, dezelfde regel zrch
nochtans niet uitbreidt tot de niet verwezenlijkte meerwaarden ; dat, inderdaad, luidens littera B, deze laatste meerwaarden slechts vrijdom genieten wanneer de belastingplichtige ze voorlopig
in de rekeningen en inventarissen heeft
uitgedrukt zonder ze als winsten te
behandelen;
Over\Vegende dat het bestreden arrest
eerst verkla'art dat de eisende samenwerkende vennootschap zich tevergeefs
op de bepalingen van artikel 27, § .2~is,
steunt om te beweren dat er aanlerdmg·
bestaat tot belastingvrijdom om reden ·
dat de meerwaarde van de bedrijfsimmobilien, waarvan spraak, in 1922
verkregen, niet hoger gaat dan het
bedrag· hekomen door toepassing van de
coefficient 2,73 voorzien bij artikel 15,
§ 2bis, van gezegde samengeschakelde
wetten ·
Dat 'het arrest daarna hierop wijst
dat de som, aangewend tot afschrijving
van een boekbaar verlies in de balans,
behandeld is geweest als een winst;
Overwegende dat het arrest, bij die
overweging, welke in het souverein beoordelingsgebied valt van de rechter, met
de directoriale beslissing aanneemt dat
de door aanlegster ingeroepen belasting. vrijdom geen andere is, zoals zij het
ten andere zelf bekend heeft in haar
verhaal v66r het hof van beroep, dan
deze bedoeld bij littera B van §. 2bis
van artikel 27 en dat het die vrijdom
echter verworpen heeft " omdat de meerwaarde slechts uitgedrukt geweest zijnde"
in de balans, niettemin behandeld wordt
als winst;
.
Dat die beoordeling dus geenszins
voortvloeit uit een verwarring tussen
littera A en littera B van artikel. 27,
dat ze op zichzelf aileen volstaat om
het beschikkend gedeelte van het .arrest
wettelijk te rechtvaardigen; dat aanlegc
ster, inderdaad, gebonden was door de
vermeldingen van haar balans, waarin
zij de meerwaarde als een winst behandeld had, daar zij ze had doen dienen
tot afschrijving van een boekbaar verlies;
Dat het arrest dus een overbodige en
bijgevolg van helang ontblote reden aan-
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geeft wanneer het daaraan toevoegt dat,
opdat de belastingvrijdom uitwerksel
hebbe, de sub numeTis 1, 2, 3 van § 2 bis
van artikel 2 7 bedoelde voorwaarden
moeten verenigd zijn;
Dat, in de zaak, dus aan het arrest
geen verwijt er van kan gemaakt worden
niet te hebben aangeduid welke van die
drie voorwaarden niet verwezenlijkt is;
Daf uit die overwegingen volgt dat
de betwiste meerwaarde belastbaar was
in de bedrijfsbelasting alsmede in de
nationale crisisbelasting;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de samenwerkende
vennootschap, eiseres, tot de kosten.
23 September '1946. - 2e kamer., Voorzitter, H. Fauquel, voorzitter. Verslaggeve1·, H. Bail. Gelijkluidende
conclusie, H: Colard, advocaat.generaal.

2e

KAMER. -

23 September 1946.

VOORZIENING IN VERBREKING.
EPURATIE IN ZAKE BURGERTROUW.
VERVALLENVERKLARING VAN RECHTEN. VOORZIENING VOLGENS DE
VOOR BURGERLIJKE ZAKEN VASTGESTELDE REGELEN.

De voorziening in verb1·clcing tegen een
arrest van het hof van beToep, uitsprekende over vervallenverklaring van rechten bij toepassing van de besluitwet van
19 September 1945 betreffende de epumtie in zake bu1·ge1·trouw, moet ingesteld
worden volgens de voor voorziening in
burgerlijke zaken vastgestelde !'egelen.
(Besluitwet van 19 September 1945,

art. 6, al. 5.)
(VAN ACKER.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 Juni 1946 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen betreffende
epuratie in zake burgertrouw;
Over de ontvankelijkheid van de voorziening :
Overwegende dat, luidens artikel 6
van de besluitwet dd. 19 September 1945
betreffende de gezegde epuratie in zake
burgertrouw, d'e op hoger beroep gewezen
arresten vatbaar zijn voor voorziening
in verbreking volgens de voor voorziening
in burgerlijke zaken vastgestelde regelen ;
Overwegende dat aanlegster zich voorzien heeft volgens de voor voorziening
in strafzaken vastgestelde regelen ;

Dat haar voorziening dus niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de
kosten.23 September 1946. - 2e kamer.
Voorzitter, H. Fauquel, voorzitter. Verslaggever, H. Vitry. - Gelijkluidende
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

23 September 1946.

'1° STRAF. -

CORRECTIONELE HOOFDGEVANGENISSTRAF. ZWAARDERE
STRAF DAN DE CORRECTIONELE GELDBOETE.

2° STRAF. -

VERZACHTENDE Oi\ISTANDIGHEDEN. '\iV ANBEDRIJF STRAFBAAR MET GEVANGENIS EN GELDBOETE.
-RECHT, VOOR DE RECHTER, SLECIITS
EEN VAN BEIDE STRAFFEN TUE TE
PASSEN.

3°

GERECHTSKOSTEN.
STRAFZAKEN. HOGER BEROEP VAN BEKLAAGDE GEGROND VOOR EEN DEEL.
-KOSTEN VAN HOGER BEROEP GEHEEL
TE ZIJNEN LASTE GELEGD. WETTELIJKHEID.

1° In de schaal der straffcn, is de correctionele hoofdgevangenisstraf' een zwaardere
straf dan de correctionele geldboete, welke
ervctn ook het bedrag en de duw· wezen
van de vervangende gevangenisstmf om
de invordering e1· van te verzekeren.
2° H'anneer er, ten opzichte van een met
gevnngenis en geldboete strafbaar wanbedrijf, verzachtende ornstandigheden bestaan, mag de rechter afzonderlijk de ene
of 'de andere van deze stmffen toepassen (1). -(Strafwetboek, art. 85.)
3° De rechter over de grand rnag beslissen
dat de algeheelheid van de kosten van
hager beroep ten laste valt van beklctagde,
al was zijn hager beroep VOO!' een deel
gegrond verklaard (2).
(DEMEURE.)ARREST,.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 Mei 1946 gewezen door het'
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, schending van
(1) Sic verbr., 10 December 1945 (Bull . .en
1945, I, 2S6).
(2) Zie verbr., 26 September 1939 (Bull. en
PASIC., 1939, I, 396); 20 November 1922 (ibid.,
1923, I, 69).
PASIC.,
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artikel 379 van het Strafwetbo·ek, door2• KAMER. - 23 September 1946.
dat het hof van beroep op aanlegster
slechts een geldboete heeft toegepast dan 1° VOORZIENING IN VERBREKING.
wanneer het de weerhouden strafbare
STRAFZAKEN. BESLISSINGEN
feiten met een gevangenisstraf en tevens
WAARTEGEN. 'MEN ZICH KAN YOORZIEN.
met een geldboete had moeten beteu- BESLISSING DE OPENBARE YORDEgelen :
RING YERVALLEN YERKLARENDE DOOR
Overwegende dat in de schaal der
AMNESTIE EN DOOR VERJARING.
straffen de correctionele hoofdgevangenisVOORZIENING VAN BEKLAAGDE.
straf een zwaardere straf is dan de
NIET-ON'fVANKELIJKHEID.
correctionele geldboete welk ook het 2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
bedrag er van en de duur van de vervanEN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. gende gevangenisstraf om de invordering
0PENBARE YORDERING YERJAARD YERer van te verzekeren, wezen ; dat het
KLAARD. ARREST SCHADEYERGOEbestreden arrest, door slechts de bij
DING AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TOEartikel 379 (wet dd. 26 Mei 1914, art. 1)
KENNENDE, DOOR ALLEEN TE VERKLAvoorziene geldboete uit te spreken zonder
REN DAT DE BURGERLIJKE VORDERING
daar de gevangenisstraf bij te voegen
TE BEKWAMER TIJD WERD INGESTELD.
tevens door die tekst voorgeschreven,
- ARREST . NIET WETTELIJK GEMOTIvoor aanlegster geen bezwaar heeft kunVEERD.
nen medebrengen ;
Waaruit volgt dat het middel, bij - 3° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN.gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
BURGERLIJKE VORDERING. - SCHADEDat, daarenboven, het middel in rechte
VE.RGOEDING AAN DE BURGERLIJKE
niet opgaat, daar het arrest ten voordele
PARTIJ TOEGEK.END. - GEBREK AAN
van aanlegster het bestaan van verzachANTWOORD OP DE DOOR BEKLAAGDE
tende omstandigheden had aangenomen
GENOMEN CONCLUSIES.- ARREST NIET
en, bijgevolg, krachtens artikel 85,
WETTELIJK GEMOTIYEERD.
alinea 2, van het Strafwetboek, de ene of
de andere van de bij artikel 379 van het
Strafwetboek voorziene straffen afzon- 1° [s niet ontvankelijk de voorziening van
beklaagde tegen een beslissing die de
derlijk mocht toepassen;
openbare vordering vervallen verklaa1·t
Over het tweede middel, hieruit afdoor arnnestie en door verjaring (1).geleid dat, ten onrechte, de algeheelheid
der kosten van boger beroep ten laste 20 Is niet wettelijk rnet l'edenen ornkleed
het arrest, a·at, na vastgesteld te hebben
van aanlegster werd gelegd, dan wanneer
dat de publieke vorde1·ing verjaard is,
nochtans het door haar ingesteld hoger
beslist dat de btwgerlijke vordering het
beroep als gegrond is erkend geweest,
niet is, door er zich bij te beperlcen
althans voor een deel (artikelen 194 en
te verklaren dat de burgerlijlce vordering
2'11 -van het W etboek vari Strafvordete bekwamer tijd we1·d ingesteld (2).
ring) :
(Grondwet, art. 97.)
Overwegende d-at de rechter souverein
beslist in welke maat de kosten ten laste 3° Is niet wettelijk m~t redenen ornkleed
van de veroordeelde dienen gelegd ;
het arrest dat aan de burge1·lijke partij
Dat het hof van beroep, door aanlegster
schadevergoeding toekent, zondet de door
. tot de algeheelheid der kosten van hoger
· de belcla.agde genomen conclusies te
heroep te veroordelen, slechts gehruik
beantwoorden.
heeft gemaakt van die heoordelingsmacht;
(GOOSSE, T. GODENIR.)
En overwegende dat de substantii:ile
of op straf van nietigheid voorg·eschreven
ARREST.
_rechtsvormen werden nageleefd;
HET HOF; - Gelet op het bestreden
Om die redenen, verwerpt de voorarrest, op 15 Mei 1946 gewezen door het
ziening; veroordeelt aanlegster tot de
Hof van heroep te Luik;
kosten j egens de· Staat.
\Vat de voorziening betreft gericht
23 September 1%6. - 2• kamer.
Voorzitter, H. Fauquel, voorzitter.
(1). Vast\' rechtspraak. Zie hoger, biz. H1,
210, 223 en 258, verbr., 8 April, 3 en 17 Juni,
Ve1·slaggever, H. Demoulin. Gelijk1 Juli 1946 (Bull. en PAsrc., 1946, I, 140, 228,
luidende conclusie, H. Colard, advocaat242 en 283).
generaal.
{2) Zi<'l de nota, getekend Ch. C., onder dit
arrest in Bull. en PASI-c•• ]jj4£, I, 1!29.
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Overwegende dat ze niet ontvankelijk
is, daar het bestreden arrest die vordering
vervallen verklaard heeft door· amnestie,
wat het misdrijf van vernieling van
afsluiting, en door verjaring, wat het
misdrijf van belemmering van wegenis
betreft;
·
Aangaande de voorziening gericht
tegen de op de burgerlijke vordering
gewezen beslissing :
Over het ~erste middel, schending van
artikel 97 der Grondwet :
Overwegende dat het hof van beroep,
dat zo even de publieke vordering vervallen verklaarde door amnestie en door
verjaring, om aan de burgerlijke partij
schadevergoeding . toe te kennen moest
vaststellen, enerzijds, dat de de aanlegger ten laste gelegde feiten bewezen
waren, anderzijds, dat , de burger~ijke
vordering regelmatig· te bekwamer tij d
was ingesteld geweest ;
Overwegende dat het arrest, uitspraak
doende 'over het misdrijf van belemmering van wegenis, vaststelt dat het door
aanlegger voortdurend begaan misdrijf
een einde genomen heeft op een onbepaalde datum, doch waarschijnlijk reeds
lang, en beslist, bijgevolg, dat de verjaring van de publieke vordering op die
datum is beginnen te lop en; dat de
twijfel, welke nopens deze bestaat aan
de beklaagde moet ten goede komen ; dat,
wijl niet bewezen is dat de publieke
vordering binnen de wettelijke termijn
is ingesteld geweest, die vordering moet
vervallen verklaard worden door verjaring;
Overwegende dat het vertrekpunt van
de verjaring der burgerlijke vordering,
ingesteld na de publieke vordering, noodzakelijk hetzelfde was als dat van de
verjaring van deze laatste vordering; dat
het arrest, na te hebben beslist dat deze
verjaard was, dus niet meer, zonder
dienaangaande uitleg te verschaffen, kon
beslissen zonder zich tegen te spreken,
dat de burgerlijke vordering het niet
was;
Dat het bestreden arrest, door in die
voorwaarden en bij ontstentenis van aile
andere redenen te verklaren dat de burgerlijke vordering te .bekwamer tijd was
ingesteld geweest, en door aanlegger tot
schadevergoeding te veroordelen j egens
verweerder, het in het middel aangeduid
artikel 97 der Grondwet geschonden
heeft;
,
.
Over het tweede middel, schending
van hetzelfde artikel 97, d.oordat het

hof van beroep de verschillende middelen
niet heeft beantwoord door aanlegger
aangaande de vernieling van afsluiting
aangevoerd en in zijn conclusies weergegeven;
Overwegende dat aanlegger, wat dit
misdrijf betreft, had staande gehouden
dat het feit van 22 April 1943 geen
vernieling van afsluiting kon uitmaken
''ermits het genot van de betwiste grond,
krachtens het eerste vonnis, niet meer
aan de burgerlijke partij behoorde, doch
dat de eigendom en het genot er van aan
hemzelf behoorden ;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
zonder dit verweer te beantwoorden, zich
er bij bepaald heeft, ten opzichte van
de burgerlijke partij, het feit van vernieling' van afsluiting bewezen te verklaren, dim wanneer de hiervoren aang·ehaalde conclusies precies tot doel en
voorwerp hadden het ongeoorloofd karalder van dat feit te betwisten ;
Dat het middel dus gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch voor zover slechts het
het vonnis a quo bekrachtigl betreffende
de burgerlijke belangen en aanlegger,
jeg·ens de burgerlijke partij, veroordeelt
tot de kosten van hoger beroep ; beveelt
dat onderhavig arrest zal overgeschreven
worden op de registers van het I-Iof van
beroep te Luik en dat melding er van
zal gemaakt worden op de kant van de
g·edeeltelijk vernietigde beslissing; verwijst de zaak aldus omschreven naar het
Hof van beroep te Brussel en veroordeelt
de burgerlijke partij tot de kosten.
23 September 1946. - 2" kamer. Voo1·zitter, H. Fauquel, voorzitter. Vetslaggevet, H. Vitry.
Strijdige
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.

2"

KA~IER. -

23 September 1946.

VOORZIENING IN VERBREKING.STRAFZAKEN. KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. -ARREST VAN
BUITENVERVOLGINGSTELLING.- VOORZIENING VAN DE BUHGERLIJKE PARTIJ
ALLEEN. DRAAGWIJDTE.

De burgerlijke partij is niet bevoegd om
de vetnietiging te vervolgen van het arrest
van buitenvervolgingstelling door de
kamer van inbeschuldigingstelling nitgespi'Dken; zij is e·r enkel toe ontvankelijk
om zich alleen te voorzien tegen d·it arrest,
in zoverre het /war verootdeelt tot schadevergoed1:ng, de lwsten van de pnblieke
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vordering en deze van de buTgeTlijke
V01'de1•ing (1).
(SCHNEIDER, T. DE GRAVE.)
ARRES'l'.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 11 December 19~5 gewezen
door de Kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, schending van
artikel 97 der Grondwet :
Overwegende dat, bij gebrek aan verhaal door het openbaar ministerie, door
het bestreden arrest definitief beslist is
dat, wat betichte Guth betreft, de publieke vordering, door het overlijden van
deze laatste, vervallen is; dat het in
de betichting A aangehaald feit geen
valsheid in geschriften uitmaakt en dat
de feiten aangehaald als oplichtingen
sub litteTis B, C en D gedekt zijn door de
verjaring;
Overwegende dat aanlegger, burgerlijke partij, geen hoedanigheid heeft om
de vernietiging te vervolgen van die
beslissing, betreffende de publieke vordering;
Dat, zo de voorziening ontvankelijk
is voor zover ze aan het arrest verwijt
aanlegger te hebben veroordeeld om beklaagde De Grave zekere schadevergoeding te betalen bij toepassing van artikel 136 van het Wetboek van Strafvordering, het tot staving ingeroepen
middel die beslissing niet betreft, en
slechts een kritiek uitmaakt op de beslissing· van buitenvervolgingstelling ;
Dat dit middel dus niet ontvankelijk
is en dat, in burgerlijke zaken, het hof
er van ambtswege geen opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening·; veroordeelt aanlegger tot de
kosten en tot de vergoeding van 150 fr.
j egens verweerder.
23 September

19~6.

-

2" kamer. -

Vo01·zitter, H. Fauquel, voorzitter. VerslaggeveT, H. Bail. Gelijkluidende
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.

2"

KAMER. -

23 September

1~46.

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
STRAFZAKEN. MILITAIR GERECHTSHOF. REGELMATIG NEERGE-

(1) Sie verbr., 5 Februa1·i 1940 (Bull. en
PAsrc., 1940, I, 36) en nota 2; 10 December
1941 (ibid., 1941, I, 447).

LEG DE CONCL USIES TER TERECHTZITTING, UIT DE DEBAT'l'EN VERWIJDERD
OMDAT ER VOORAFGAANDELIJK GEEN
AFSCHRIFT VAN TER GRIFFIE WAS NEERGELEGD GEWORDEN OVEREENKOMSTIG
DE_ VOORSCHRIFTEN VAN EEN REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE.- SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE VERDE'
DIGING.

Schendt de rechten van de veTdediging,
het arrest dat de door de beklaagde
ondertekende en 1'egelmatig ter terechtzitting van het militair gerechtshof neer,
gelegde conclusies uit de debatten verwijdert, om de reden dat gecn afschrift er van voomfgaandelijk ter griffie
was neeTgelegd gew01·den, naaT de voorschriften van een reglement van inwendige orde.
·
(GRIE'l'ENS, 1'. BEHEER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest op 14 J uni 1945 gewezen door het
Militair
Gerechtsh6f,
zetelende
te
Brussel;
Over het enig middel, schending van
de rechten der verdediging :
Overwegende dat uit het zittingblad
en uit de stukken waarop het hof acht
mag slaan blijkt dat, ter terechtzitting·
van het militair gerechtshof dd. 7 J uni
1946, door aanlegger getekende conclusies
regelmatig werden neerg·elegd ;
Dat anderzijds uit de bestreden beslissing blijkt dat gezegde conclusies uit de
debaften verwijderd werden om de reden
dat betichte ter griffie geen afschrift er
van had neergelegd, "uiterlijk de tweede
dag v66r deze waarop de zaak moest
gepleit worden, dit in overtreding van
"het reglement vanhet militair gerechtshof >>;
Overwegende dat artikel 11 van het
" huishoudelijk >> reglement van het militair gerechtshof, bedoeld bij het besluit
van de Regent nr 622, dd. ~ Juni 19~5,
een regel van inwen'dige administratie is,
waarvan de naleving niet kan verzekerd
worden in strijd met het recht van de
betichte om op elk ogenblik der debatten
regelmatige conclusies neer te leggen ;
Dat het militair gerechtshof, door, om
de hierboven aangeduide reden, de door
Grietens ter terechtzitting genomen con·
clusies van· de hand te wijzen, de rechten
der verdediging· geschonden heeft;
En overwegende·dat de verbreking van
de op de publieke vordering tussengekomen beslissing de verbreking medebrengt
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Om die redenen, verbreekt de bestreden
heslissing ; heveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden 'op de registers
van het militair gerechtshof en dat
melding er van zal gemaakt worden op
de kant van het vernietigd arrest; verwijst de zaak naar het militair gerechtshof anders samengesteld ; veroordeelt de
burgerlijke partij tot de kosten.
23 September 1946. - 2e kamer. Voorzitter, H. Fauquel, voorzitter: Verslaggever, H. Demoulin. Gelijkluidende conclusie, H. Colard, advocaat
generaal.
·

2e KAMER. -

23 September 1946.

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - ARREST VAN HET
MILITAIR GERECHTSHOF. - MEMORIE
NEERGELEGD M:EER DAN VlJF VRIJE
DAGEN NA DE VERKLARING VAN VOORZIENING. - HET HOF HOUDT ER GEEN
REKENING M:EE.
2° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. - RECHTSPLEGING VOOR HET
M:ILITAIR GERECHT. ~ GEEN VERPLICHTING AAN BEKLAAGDE TE VRAGEN OF
HIJ NIETS TE ZIJNER VERDEDIGING BIJ
TE VOEGEN HEEFT.
1° Het hof houdt geen rekening met een
memorie meer dan vijf vrije dagen sedert
de verklaring van voorziening tegen een
ar·rest van het militair gerechtshof neergelegd (1). (Besluitwet van 19 Octoher 1944, art. 5.)
2° V 66r het militair gerecht, legt geen
enkele wets bepaling de v,erplichting op
aan beklaagde te vragen of hij niets voor
zijne verdediging bij te voegen heeft (2).
(GAILLARD EN ANDEREN,
T. DE BELGISCHE STAAT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 Juni 1946 gewezen door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Luik;
Overwegende dat de memories neergelegd door Gaillard op 6 J uli 1946, dan
wanneer zijn verklaring· in verbreking
dat~ert van 29 J uni 1946 en door J anc(1) Zie hoger, biz. 210, verbr., 3 Juni 1946
(Bull. en PASIC., 1946, I, 232).
(2) Zie hoger, biz. 28~, verbr., 22 Augustus
1946 (Bull. en PASIC., 1946, I, 310).

quart op 11 Juli 1946, dan wanneer zijn
verklaring· in verbreking dateert van
29 Juni 1946, te laat werden neergelegd
omdat dit niet gedaan werd binnen de
wettelijke termijn van vijf vrije dagen;
Overwegende dat aileen de memorie
van Legrain, ontvangen op Maandag
8 Juli 1946, dan wanneer zijn verklaring
in verbrekihg van 1 J uli 1946 dateert,
ontvankelijk is;
Overwegende dat Legrain zijn voorziening steunt op het enig middel afgeleid
uit de schending van artikel 408, alinea 2,
van het Wethoek van Strafvordering,
doordat aan de betichte niet gevraagd
werd of hij niets te zijner verdediging
in te. hrengen had, dan wanneer v66r
het militair gerechtshof alles gebeurde
als in eerste aanleg, vermits het vonnis
van de Krijgsraad te Namen niet bestaande was ;
Ov~rwegende dat artikel 408, alinea 2,
van het Wetboek van Strafvordering, in
bet middel ingeroepen, de verbreking
slechts voorziet in de gevallen van onhevoegdheid of wanneer er verzuimd of
g·eweigerd werd uitspraak te doen, hetzij
over een of meer aanvragen van de
heschuldigde, hetzij over een of meer
vorderingen van het openbaar ministerie,
strekkende om gebruik te maken van
een bevoegdheid of een recht door de
wet toegekend ;
Overwegende dat het militair gerechtshof bevoegd was om uitspraak te doen
over de grond, zoals het gedaan heeft,
na de heslissing van de eerste rechters
te hebben vernietigd wegens niet herstelde schending of niet hersteld verzuim
van bij de wet op straf van nietigheid
voorgeschreven vorm.en, en dat uit geen
enkel stuk der rechtspleging· blijkt dat
het zou verzuimd of geweigerd hebben
uitspraak te doen over een aanvraag van
beschuldigde of een vordering van het
openbaar ministerie ;
Overwegende dat, anderzijds, geen
wetsbepaling de rechtsvorm, voorzien bij
het W etboek van Strafvordering voor
de rechtspleg·ing v66r het hof van assisen
en waarhij aim de voorzitter wordt opgeleg·d aan de beklaagde te vragen of hij
niets te zijner verdediging heeft in te
hrengen, tot de militaire rechtsmacht
uitbreidt;
Overwegende, voor 't overige en voor
de voorziening·en samen :
A. Voor zover ze de op de puhlieke
vordering gewezen beslissing hetreffen,
dat de substantiele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de uitgesproken

-303
(DERI~·zE EN liiARICHAL,
veroordelingen overeenkomstig de wet
T. BEHEER VAN FINANCIEN.)
zijn;
B. Voor zover ze de op de burgerlijke
ARREST.
vordering gev;rezen beslissing' betreffen,
RET HOF; - Gelet op het bestreden
dat aanleg•gers geen bijzonder middel
inroepen en dat het hof er van ambts- .arrest, op 15 Juni 19~6 gewezen door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Luik;
wege geen opwerpt ;
Om die redenen, verwerpt de voorI. Wat de voorziening van Dereze
zieningen ; veroordeelt aanleggers tot de betreft:
kosten.
A. Voor zover ze gericht is tegen de
op de publieke vordering tussengekomen
23 September 19!.6. - 2e kamer. b eslissing :
Voorzitter, H. Fauquel, voorzitter. Overwegende dat de substantiele of
l1erslaggeve!', H. Giroul.- Gelijkluidende
op straf van nietigheid voorgeschreven
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de uitgesproken veroordelingen · overeenkomstig de wet zijn;
. :2c K:I.:\IER. - 23 September 1946.
B. Voor zover ze gericht is tegen de
op de burgerlijke vordering tussengeko1o :MIDDELEN TOT VERBREKING.
men beslissing :
STRAFZAKEN. ~ MIDDEL DAT AAN
Overwegende dat geen middel wordt
BET ARREST EEN GEBREK AAN ANTingeroepen en dat het hof er van ambtsWOORD OP DE CONCLUSIES VERWIJT. wege geen opwerpt;
'
BEANTWOORDE CONCLUSIES.- MIDDEL
II.
Wat
de
voorziening
van
Maricha
DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.
betreft :
·
2o MIDDELEN TOT VERBREKING.
Voor zover ze gericht is tegen de op
STRAFZAKEN. MIDDEL DAT AAN
de publieke vordering tussengekomen beBET ARREST EEN GEBREK· AAN ANTslissing :
WOORD OP DE CONCLUSIES VERWIJT.
Over' het enig middel, schending van
DUBBELZINNIGE CONCLUSIES. artikel 97 der Grondwet, doordat het
MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG
bestreden arrest, om de bekrachtiging te
"'liST.
rechtvaardigen van de bij de krijgsraad
3° MIDDELEN TOT VERBREKING. uitgesproken straf, zich beperkt heeft tot
STRAFZAKEN. MIDDEL GESTEUND
de verklaring " dat de uitgesproken strafOP EEN VERKEERDE UITLEGGING VAN
fen wettelijk zijn en in evenredigheid met
HET ARREST. MIDDEL DAT FEITEde zwaarte der feiten, rekening gehouden
LIJKE GRONDSLAG N!IST.
met de verzachtende omstandighedeh
door de eerste rechter aangenomen en
1 o Mist grondslag in feite het middel
door het militair gerechtshof behouden ";
genomen uit het gebrek aan antwoord dat die motivering de conclusies niet
op de conclusies, die de deelneming van
beantwoordt gesteund op de afwezigheid
de e'iser aan het plegen van het misdrijf van mededaderschap en op de dwang
betwisten, wanneer het an·est vaststelt welke voor aanlegger voortvloeit uit zijn
.dat de eiser rechtstreeks aan de strafho.edanigheid van Malmedier, adjudant
bare handelingen van de dader heeft in het Duitse leger :
rnedegewerkt (1).
Over het eerste onderdeel van het
2° 1\Iist grondslag in feite het rniddel
middel:
genornen 1tit het gebrek aan antwoord
Overwegende dat het bestreden arrest,
op conclusies, die de dwang im·oepen,
aa.ngaande de misdadige medewerking
wanneer· uit de termen van de neer- van Marichal, zegt (, dat, wat deze laatste
gelegde conclusies voortvloeit, dat deze betreft, niet zou kunnen betwist worden
grond van rechtvaardiging slechts op
dat hij, de eerste drie trimesters van het
dubbelzinnige wijze werd ingeroepen.
j aar 194~, rechtstreeks heeft medege3° Mist grondslag in feite het' rniddel werkt aan de strafbare handelingen van
de eerste (Dereze) "; dat het bestreden
gesteund op een ve.rkeerde uitlegging van
arrest aldus, door souvereine vaststelhet bestreden arrest (2).
lihgen en door voldoende redenen, de
conclusies aangaande de deelneming ver(1) Sic verbr., 31 Januari 1944 (Bull. ·en
werpt;
PASIC., 1944, I, 178).
Dat het middel in zijn eerste onderdeel
(2) Sic verbr., 22 November 1943 (Bull. en
PASIC., 1945, I, 63).
in feite niet opgaat;
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middel:
Overwegende dat, wat de dwang betreft, de conclusies dubbelzinnig zijn;
Overwegende dat ze, na hierop te
hebben gewezen dat " betichte, tromv:
en eerlijk jegens Belgie die hem had
opgenomen, er toe geraakte zich aan de
militaire verplichting te onttrekken en
nooit het uniform droeg· », een rechtspraak inroepen " die thans definitief
vaststaat » en luidens welke de krachtens
de Duitse militaire wetten ingelijfde onderhorige van Malmedy, gehandeld heeft
onder bedreiging met zware straffen en,
bijgevolg, onder invloed van een noodtoestand welke gelijkstaat met dwang;
Dat uit die teksten niet blijkt dat de
grond van rechtvaardiging van artikel 71
van het Strafwetboek met voldoende
duidelijkheid is ingeroepen geweest opdat
het militair gerechtshof zou verplicht zijn
geweest rekening er mede te houden in
verband met de ten laste van aanlegger
____weel!houden betichting;
.
Dat het middel dus in feite niet opgaat;
En overwegende, voor 't overige, dat
de substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen we.rden nageleefd en dat de.uitgesp.roken veroordeling·en overeenkomstig de wet zijn;
Wat de voorziening van Marichal betreft voor zover ze gericht is tegen de
op de burgerlijke vordering gewezen
beslissing :
Over het enig middel, hieruit afgeleid
dat het bestreden arrest, door Marichal
hoofdelijk te veroordelen met Dereze om
aan de Belgische Staat, burgerlijke partij,
de som van 7.572.600 frank te betalen,
som welke de helft vertegenwoordigt van
het zakencijfer van laatstgenoemde, de
bii artikel 123ter van het Strafwetboek
voorziene (( vergelding· , verward heeft
met de schadevergoeding :
Overwegende dat het vonnis dd.
29 J uni 1%5 oordeelde dat, om het
nadeel te herstellen door de Staat tengevolge van de strafbare handelingen der
betichten geleden, de toe te kennen
schadevergoe.ding moest gelijk staan met
het door hen verwezenlijkte zakeneijfer;
Dat het bestreden arrest, alhoewel het
verklaart dat het bestreden vonnis " -de·
som der toe te kennen schadevergoeding
oordeelkundig had geschat " toch in aanmerking· neemt dat; wijl de ongeoorloofde
gedraging van aanlegger Marichal zich
slechts in de loop van het jaar 1944 had
geopenbaard, terwijl de schuldig·e bedrijvigheid van Dereze vee! vroeger was

begonnen, de som der schadevergoeding,
welke de eerste hoofdelijk met de tweede
zou moeten betalen, tot de helft diende
verminderd ;
Dat aldus de bestreden beslissing de
bij artikel 123ter van het Strafwetboek
voorziene vergelding geenszins met de
schadevergoeding verward heeft, doch,
de som welke het nadeel kan herstellen
ex aequo et bono schattende, geoordeeld
heeft dat deze gelijkstaat met het door
betichten verwezenlijkt zakencijfer;
Dat het middel dus in feite mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegg·er tot de
kosten.
23 September 1946. - 2e kamer.
Voorzitter, H.· Fauquel, voorzitter.
Verslaggever, H. Demoulin. Gelijkluidende conclusie, H. Colard, advocaatg·eneraal.

le

KAMER. -

26 September 1946.

ARBEIDSONGEVAL. ARBEIDER
SLACHTOFFER VAN EEN VERKEERSONGEVAL DOOR EEN VOERTUIG VAN RET·
VIJANDELIJK LEGER VEROORZAAKT. 0MSTANDIGHEID DIE OP ZICHZELF DE
ONTLASTING VAN DEN VERZEKERAAR
NIET MEDEBRENGT.- MACHT VAN DEN
RECHTER OVER DEN GROND, OM TE OORDEELEN OF DERGELIJK ONGEVAL JA DAN
NEEN EEN OORLOGSFEIT UITMAAKT.

De omstandigheid dat een verkeenongeval,
aan een arbeider in den loop en ten
gevolge van de uitvoering van de arbeidsovereenlcomst overkomen, door een voe1'tuig van het vijandelijk Zeger, dat het
grondgebied bezette, veroorzaakt werd,
volstaat niet om er een " oorlogsfeit »
van te malcen, dat door de verzelcering
van het hoofd van de ondetneming niet
gedelct is; de rechter ove1' de grond
beoordeelt souverein in dergelijlc geval
of de arbeider slachtoffer is geweest van
een " ool'logsfeit », . ofwel een normaal
risico van het verkeer !weft ondergaan.
(N. V. BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VAN
ALGE!VIEENE VERZEKERING OP HET LEVEN, T. MATTHIJS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 21 October 1942 gewezen door
de Rechtbank van eersten aanleg te
Gent, zetelende in graad van hoger
beroep;
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kel 97 der Grondwet, artikelen 19 der verzekeringsmaatschappij vermits er geen
wet dd. 11 JunL1874 op de verzekeringen, sprake is van een arbeidsongeval ; dan
1, 15, laatste alinea, 25 der wet dd. 24 De- wanneer artikel 25, alinea 2, geen ander
cember 1903 op de vergoeding der schade draagwij dte he eft dan den verzekeraar
voortspruitende uit arbeidsongevallen, te beletten jegens het slachtoffer gewag
1134, 13d9, 1320 en 1322 van het Burger- te maken van een oorzaak van verval
lijk Wetboek, doordat lfet bestreden van den werkgever, en als doel heeft de
vonnis beslist heeft dat het ongeval, toepassing van artikel 15, laatste alinea,
waarvan verweerder het slachtoffer is van gezegde wet te verzekeren ; dan
geweest, voorgekomen is door het feit wanneer de polis geenszins gederogeerd
van de uitvoering der arbeidsovereen- heeft aan artikel 19 der wet dd. 11 J uni
komst, omdat de omstandigheid dat ver- 1874 en dat overig·ens de verzekeringsweerder aangereden is g·eworden door een maatschappij, naar den ingeroepen
wagen van een oorlogvoerend leger niet tekst zelf, tot hetaling der vergoeding
volstaat om het ongeval te beschouwen slechts gehouden is in geval het bedrijfsals' het · gevolg van een geval van over- hoofd verantwoordelijk is, wat yoorzeker
macht, vermits uit de voorbereidende ·niet het geval in de zaak is :
werken der wet van 24 December 1903
Overwegende dat het middel aan h"et
hlijkt dat de hedoeling van den wet, bestreden vonnis verwijt aangenomen te
gever is geweest aileen de oorlogsfeiten, hehben dat de door den verweerder
die de kenteekenen vertoonen van geval- ondergane schade voortsproot uit een
len van overmacht en dienvolgens eigen- arbeidsongeval, en, bijgevolg, gedekt was
lijk krijgsverrichtingen· zijn, aan de toe- door de verzekering, dan wanneer het
passing er van te onttrekken; doordat had moeten erkennen dat ze aan een
het bestreden vonnis wslist heeft dat oorlogsfeit te wijten was, risico uitgeartikel19 der wet dd. 11 Juni t874 niet . sloten zoowel door de wet van 24 Decemvan toepassing is in zake arheidsonge- ber 1903, als door de verzekeringsovervallen daar de wet van 24 December 1903 eenkomst;
een wettelijke derog·atie aan de algeOverwegende dat de rechter over d·en
meene wet op de verzekeringen uitmaakt
vermits door artikel 25, alinea 2, hepaald grond, de feiten der zaak. op souvereine
heoordeelende, vaststelt dat het
wordt dat het slachtoffer· of zi.in recht- wijze
hehhenden in alle geval een rechtstreek- ongeval overkomen is in den loop van
den arbeid en ten gevolge van de uitsche vordering hebben tegen den verzeke- voering
der arbeidsovereenkomst ;
raar van den wyrkgever zoodat deze tot
Overwegende dat dit duhhel element
vergoeding gehouden is en de verzekeringsmaatschappij steeds kan worden het arbeidsongeval kenmerkt (wet van
aangesproken ; doordat het vonnis einde- 24 December 1903) ;
Overweg·ende dat de aanlegster, om te
lijk beslist heeft dat aan artikel 19 der
wet van 11 Juni 1874 contractueel werd bewijzen dat het ongeval niet ten gevolge
gederogeerd vermits, luidens de. termen van de uitvoering der arbeidsovereenvan de polis, aanlegster tot betaling komst overkomen is, de omstandigheid
gehouden is in al de gevallen waarin het inroept dat de aanrijding zich voorgedaan
bedrijfshoofd te verantwoorden heeft, dus heeft met een door een soldaat van het
zoodra wordt aangenomen dat een ar- vijandelijk leger' hestuurd voertuig;
beidsongeval zich heeft voorgedaan ; dan
Overwegende dat het bestreden vonnis
wanneer het ongeval niet voorgekomen te recht beslist dat deze omstandigheid
is door het feit van de uitvoering der op zichzelf niet volstaat om van het
arheidsovereenkomst doch te wijten is arheidsongeval een oorlogsfeit te maken ;
aan een oorlogsfeit, in den breeden zin dat bovendien, blijkens de· vaststellingen
van deze woorden, en, dienvolgens, aan van den rechter, verweerder niet het
een geval van overmacht; dan wanneer slachtoffer is geweest van een " oorlogsartikel 19 der wet dd. 11 Juni 1874, dat feit ,, doch wel een norn'taal risico van
voorkomt in den titel X van het W ethoek het verkeer heeft ondergaan ;
van Koophandel over de verzekeringen
,Overwegende dat deze vaststellingen
_
in het algemeen, van toepassing is op al souverein zijn; ·
Overwegende dat het bestreden vonnis,
de verzekeringen, inbegrepen deze betreffende arbeidsongevallen; dan wanneer, de verzekeringsovereenkomst ontledende,
indien men aanneemt dat die heschikking heslist dat, daar het hoofd van de onderop deze laatsten niet vari toepassing is, neming krachtens de wet van 24 Decemhet ongeval nochtans geen aanleiding zou ber 1903 gebonden is, de aanlegster,
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die de verplichtingen van dat hoofd
op zich heeft genomen, eveneens gebonden is;
Overwegende dat het middel, voor
zoover het tegen deze beslissing de scherrding inroept van artikel 19 van de wet
van 11 Juni 1874 en deze van artikelen 1134, 1319 en '1328 ·van het Burgerlijk Wetboek, feitelijke grondslag mist;
dat het, om staande te houden dat het
over een bij de wet en bij overeenkomst
-uitgesloten risico gaat, op de omstandigheid steunt, waarvan de onjuistheid
rechterlijk bewezen is dat het in de zaak
over een oorlogsschade en niet over een
arbeidsongeval gaat ;
Overwegende dus dat het bestreden
vonnis, door te statueeren zooals het
deed, de in het mid del aangeduide teksten
niet geschonden heeft ;
Om die redenen, venverpt de voorziening; veroordeelt de aanlegster tot
)de kosten e1i tot een vergoeding van
150 frank jegens den verweerder.

(GEi'IIEENTE TERVUHEN, 'f. SOCIETE CENTRALE POUR LA PROTECTION DE LA
PECHE FLUVIALE EN BELGIQUE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 7 J anuari 1943 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over het middel, schending van artikelen 31, 92, 93, 97, 107, 108 der Grandwet, 1, 75, 89, 90 der Gemeentewet,
1382, 1383, 1384 van het Burg·erlijk
vVetboek : 1 a doordat het bestreden
arrest verklaart dat de rechterlijke macht
bevoegd is om kennis .te nemen van de
vordering strekkend tot het bekomen van
herstel van het nadeel berokkend aan
private eigendommen door het aanleggen
eener riool, hoewel het de gemeente toekwam souverein te beslissen waar en hoe
deze riool zou worden aangelegd, zulks
zonder te onderscheiden of deze riool
was aangeleg·d geworden zooals de gemeenteraad het had beslist, toen hi.i
optrad in 'zaken van politie en hygiene,
26 September 1946. - 1 e kamer. dan wei of de verwe:~;enlijking niet overVoorzitter, H. Soenens, eerste voorzitter.
eenkomstig deze beslissing_ was, dan wanVerslaggever, H. de Cocqueau des neer er slechts kon fout bestaan die de
Mottes.
Gelijkluidende conclusie,
aansprakelijkheid der gemeente betrok,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo- indien de uitvoerende macht de door de
caat-generaal. Pleiters, Resteau eri souvereine macht getroffene beslissing op
Struye.
gebrekkige wiize had uitgevoerd, en daarentegen, zoo de riool was ' aangelegd
g·eworden zooals souverein -werd uitgevaardigd, de rechterlijke macht onbe1" KA~mn. - 26 September 1946.
voegd was om kennis te nemen van den
RECHTERLIJKE MACH:r.
BE- eisch van dengene die zich benadeelcl
beweert; dat bijgevolg het aangevochten
VOEGDHEID. VORDERING TOT HERarrest onvoldoend gemotiveerd is;
STEL VAN DE SCHADE VOORTSPRUITEN2° doordat 'het bestreclen arrest aan de
DE UIT DE KRENKING VAN EEN BURrechterlijke macht bevoegdheid toekent
GERLIJK RECHT DOOR DEN STAAT, EEN
om de door den gemeenteraad, binnen
GEl'IIEE"NTE OF EENIG ANDER PUBLIEKde perken der hem bij de wet toegekende
RECHTELIJKE PERSOON. BEVOEGDmacht handelend, getroffen beslissingen
HEID VAN DE RECHTERLIJKE ~IACHT.
te beoordeelen, en beweert deze bevoeg·dZodm een persoon, die zegt titularis te z~j n heid te vinden in artikel 107 der Grondvan een burgerlijk 1·echt, beweert, dat wet om het voor. een burgerlijk recht
dit recht doo1· den Staat, een gemeente henadeelend, en dus schuldig karakter
of eenig ande-r publiekrechtelijke persoon der g·etroffen beslissing te laten afhangen
gekrenkt werd, en herstel vmagt van de van de doelmatigheid der inrichting-en
waarvan zij oprichting en modaliteiten
hem toege brachte schade, is de rechterlijke macht alleen bevoegd om van de voorzien heeft, dan wanneer in zake
betwisting kennis te nemen (1). (Grond- gemeentebelang, de gemeenteraad de souvereine macht is en zijne beslissingen
wet, art. 92.)
ontsnappen aan de controle der rechter(1) Zie verbr., 5 November 192{} (Bull. en · lijke macht,- aan wie artikel 107 der
Grondwet enkel de macht toekent na
PASIC., 1920, I, 193); 25 October 1934 en 3 Octe gaan of de gemeenteraad de .hem bij
tober 1935 (iJbid., 1935, I, 29 en 347); 19 Node wet toevertrouwde opdracht niet is
vember 1936 (ibid., 1936, I, 422); 17 MaaTt
te buiten gegaan ; 3° doordat het bestre1938 (ibicl., 1938, I, 131), en de nota, onderaan
het bovenstaand arrest, ondertekend R. J. B.,
den arrest beslist " dat indien een admiin Bull. en PAsrc., 1946, 1, 335.
nistratieve overheid door, of ter gelegen-
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307heid van de uitvoering van een harer ' Mottes. •
Gelijkluidende conclusie,
voorrechten, een schade aan den persoon
H. Roger Janssens de Bistboven, advoof aan bet eigendom van een ·burger caat-generaal. Pleiters, HH. della
veroorzaakt, dit feit een krenking uit- Faille d'Huysse en Delacroix.
maakt van bet burgerlijk recbt• en de
kennisneming van bet geschil, dat uit
2e KAMER. - 30 September 1946.
<leze krenking voorkomt, aan de recbtbanken toekomt ,, en zich bevoegd ver- 1D MIDDELEN TOT VERBREKING.
klaart om kennis te nemen van het
STRAFZAKEN.
E.EN ENKELE
geschil, zonder te bevinden dat aanlegster
WEGENS VERSCHILLENDE MISDRIJVEN
in verbreking zou gehandeld hebben buiUITGESPROKEN STRAF. - lYIIDDEL DAT
ten de perken waarbinnen de wet hare
EEN VAN DE l\IIISDHIJVEN BESTRIJDT.
werking toeliet, dan wanneer de overbeid,
- STRAF DOOR DE ANDERE GERECHTindien ze handelt binnen de perken waarVAARDIGD GEBLEVEN. - JYIIDDEL NIET
in de Wet hare werking toelaat en in de
ONTV ANKELIJK.
uitvoering harer bevoegdheid, handelt
2D BINDENDE BEOORDELING DOOR
als souverein en geen enkel burgerlijk
DEN
RECHTER
OVER .DEN
recht kan scbenden, zelfs indien hare
GROND. STRAFZAKEN. VER<laad nadeelig was voor een private perZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN.- SOUsoon, waaruit volg·t dat d-e rechterlijke
VEREINE BEOORDELING.
macbt onbevoegd is om kennis te nemen
van de vordering strekkend tot bet 3D VOORZIENING IN VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - VOORZIENING TEbekomen van het herstel van een dergeGEN EEN ARREST VAN HET l\IIILITAIR
lij k nadeel . :
GERECHTSHOF. - JYlEMORIE NEERGEOverwegende dat, zoodra een persoon,
LEGD MEER DAN VIJF VRIJE DAGEN NA
die zegt titularis te zijn van een burgerDE VERKLARING VAN VOORZIENING. lijk recbt, beweertdat dit recht g·ekrenkt
RET HOF HOUDT ER GEEN REKENING
werd, en berstel vraagt van het
MEE.
geleden nadeel, de -recbterlijke macht
mag en moet kennis nemen van de 4D VOORZIENING IN VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN
betwisting, en zij bevoegd is om, gebeurDE BURGERLIJKE PARTIJ. GEEN
. lijk, bet herstel van het nadeel te bevelen,
UITGIFTE VAN DE BESTHEDEN BESLISzelfs ingeval de beweerde dader van bet
SING BIJ DE VOORZIENING GEVOEGD.
nadeel de Staat, een g·emeente of eenig
- Nmr-iJNTVANKELIJKHEID.
andere publiekrecbtelijke persoon is;
Overwegende dat de vraag of een 1 D lVanneer een enkele stmf we gens ver-.
nadeelige daad al dan niet g·eoorloofd is,
schillende misdr1:jven uitgesproken werd,
den grond der zaak, en niet de bevoegdis de aanvraag tot verbreking, op een
lteid betreft; dat bet den recbter zal
middel gesteund dat slechts een van de
bebooren dit geoorloofd karakter, waarmisd1·ijven betreft, niet ontvankelijk,
door de verantwoordelijkheid wordt uitwanneer de uitgesproken straf ten· aangesloten, te beoordeelen;
zien van de 'andere misdrijven gerechtOverwegende dat, in . zijn eerste en
vaardigd blijft (1). (Wetboek van Straf<lerde onderdeel, bet middel zich bepervordering, art. 411 en 414.)
kende bij de bewering dat de door de 2D De over den beslissende rechter beo01'aanleg·ster gestelde daden van de souvedeelt souverein het bestaan van verzachreine beoordeeling dezer afbingen, en,
tende omstandigheden (2).
bijg·evolg, geoorloofd wareri, niet kan
3D Het hof houdt geen rekening met een
aangenomen worden ;
- memorie meer dan vijf vrije dagen
Overwegende dat het middel, in zijn
sedert de verklaring van voorziening
tweede onderdeel een overbodige beweeg·tegen een arrest van het militair gerechtsreden van het arrest bestrijdt; dat het
hof neergelegd (3). (Besluitwet van
dus van belang ontbloot, en, bijgevolg,
19 October 1944, art.· 5.)
niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voor(1) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr. ·
ziening en veroordeelt de aanlegster tot 1 Juli 1946 (Bu-ll. en PAsiC., 1946, I, 282).
de kosten en tot een vergoeding van
(2) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
150 frank jegens de verweerster.
13 November 1944 (An·. Yerb1·., 1945, blz. 37;
26 September 1946. - 1 e kamer. Voorzitter, H. Soenims, eerste voorzitter.
Verslaggever, H. de Cocqueau des

Bull. en PAsrc., 1945, I, 33).
(3) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
23 September 1946 (Arr. Verb1-., supm,
blz. 302; Bull. en PAsrc., 1946, I, 332).
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lo 0 Is niet ontvankelijk de voo1·ziening van

de burgel'lijke part·ij, waarbij geen uitgifte van de bestreden beslissing gevoegd
is (1). (Wetboek van Strafvordering·,
art, H9.)
(ROMBAUT EN ANDEREN,
'1'. BELGISCHEN STAAT EN ANDEREN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest g·ewezen, op 12 J uli 19lo6 door het
l\'Iilitair Gerechtshof, zetelende te Gent;
I. Aangaande de voorzieningen teg·en
de beslissing op de publieke vordering :
Overwegende dat door aanlegger Lefever als middelen tot verbreking worden
voorgesteld :
A. Dat de bezetter ~de Vlaamsche
Wacht mocht inrichten, dat deelneming
aan de uitvoering van rechtsgeldige maatregelen steeds in rechte is g·eoorloofd,
dienvolgens nooit kan gestraft worden,
dat althans aanlegger niet strafbaar is
daar, in aanvang, de aan voorbedoelde
wacht opgedragen taken niet onder de
toepassing vielen van de wet en dat,
zoodra aanlegger, in 't begin van het
jaar 19lo2, vaststelde dat aan de Vlaamsche Wacht een bedrijvigheid werd toegekend die strijdig was met de beginselen
gehuldigd door de conventie van 's Gravenhage dd. 18 October 1907, bekrachtigd door de Belgische wet .van 25 Mei
1910, hij aile werving voor de wacht
ll8eft stop gezet :
Overwegende dat bet bestreden arrest
Lefever schuldig verklaart aan al de hem·
ten laste gelegde misdrijven ;
Dat twee dezer, namelijk het verschaffen van hulp aan de vijanden van den
Staat en de deelneming aan het stichten
van Groot Gent, met de doodstraf door
de artikelen H 5 en 118 bis (gewij zigd
door het Burgerlijk \Vetboek van 17 December 1%2) van het Wetboek van
Strafrecht strafbaar zijn gesteld;
Dat aldus de veroordeeling uitgesproken werd wegens twee misdaden waarvan
ieder op zichzelf voldoende is om de
uitspraak te rechtvaardigen;
Dat derhalve het middel, hetwelk zich
beperkt het arrest te critiseeren i,t zoover
het een van die misdaden (bet verschaffen
van hulp aan de vijanden van den Staat).
bewezen verklaart, belangloos is, dienvolgens niet ontvankelijk;
(1) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
29 Januari 194·5 (Arr. Verin·., 1945, blz. 92;
Bull. en PASIC., 1945, I, 102).

B. Dat ten onrechte het aangeklaagd
arrest verzuimd heeft het bestaan aan te
nemen van verzachtende omstandigheden
ten voordeele van aanlegger :.
Over"'vegende dat het al dan niet voorhanden zijn van verzachtende omstandigheden overgelaten is ter vrije beoordeeling van den rechter over den grand ;
Dat dientengevolge het militair gerechtshof beslissende dat de door den
eersten rechter opgelegde straf" als rechtmatig voorkomt en dient behouden »
niets anders heeft gedaan dan van zijn
souvereine beoordeelingsmacht gebruik te
maken;
Dat het middel ongegrond is;
Aangaande de voorziening ingesteld
door Bracke :
Overwegende dat het Hof niet in a:cht:
neemt een memorie neergelegd ter griffie
den 23 Juli 1%6 tot ondersteuning van
de voorziening ingesteld op 12 J uli 19lo&
tegen een arrest van het Militair Gerechtshof (besluitwet van 19 October 19H,
art. 5);
Overwegende bovendien en vvat al de
aanleggers betreft dat de subs tan tieele.
of op straffe van nietigheid voorgeschre-·
ven pleegvormen werden nageleefd en
dat de uitg·esproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
II. Aangaande de voorzieningen van
bovenvermelde aanvragers tegen de
beslissingen op de burgerlijke vorderingen :
Overwegende dat geen bijzonder middel tot verhreking wor<J_t voorgesteld en
dat het hof er geen ambtshalve opwerpt;
III. Aangaande de voorzieningen ingesteld door de burgerlijke partijen :
College van likwidatoren van Groot Gent
en College van burgemeester en sche-penen der stad Gent :
'
Overwegende dat bedoelde burgerlijke
partijen geen authentieke uitgifte van
het bestreden arrest bij de stukken hebben gevoegd (art, H9 van het Wetboek
van Strafvordering) ;
Dat hunne voorzieningen dienvolgens
niet ontvankelijk zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; verwijst aanleggers Romhaut,
Braets, Lefever, Dewilde, Leys, De Meulenaere ieder in een zesde van de, op
hunne voorzieningen ontstane kosten, en
de burgerlijke partijen : College der
likwidatoren vai1 Groot Gent en College
van burgemeester en schepenen der stad
Gent in het overige der kosten; veroordeelt ieder van die hurgerlijke partijen
tot het betalen van een schadevergoeding·
van 150 frank aan de verweerders.
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30 September 1946. - 2e kamer. Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend
voorzitter. Verslaggeve1·,
H. Simon. Gelijkluidende conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

2c I(A}JER. -

30 September 1946.

HOOGER B·EROEP. STRAFZAKEN.
- MILI'l'AIR ·GERECI-ITSHOF. -- VoNNis
VERNIETIGD OM EEN ANDERE REDEN
DAN DE ONBEVOEGDHEID. - TOT ZICH
TREKKEN VAN DE ZAAK.

lVanneer het militair gerechtshof een vonnis
van den kr~igsmad, om elk ande1·e reden
dan de onbevoegdheid, vernietigt, moet
het ove·r den grand van de zaak uitspraak
doen (1). (Wetboek van Strafvordering,
art. 215.)
(AUDITEUR-GENERAAL,

T.

DELMEIREN.)

ARREST.

1

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 J uli 1946 gewezen door het
Militair Gerechtshof, zetelimde te Gent;
Over het eenig· middel tot verbreking,
schending van artikel 215 van het Wethoek van Strafvordering, doordat het
bestreden arrest na het vonnis waarbi.i
de krijgsraad op 1? April1946 het verzet
aangeteekend tegen het vonnis bij verstek
gewezen op 21 Maart 1945 laattijdig,
derhalve niet ontvankelijk had verklaard,
te niet hebben gedaan, de zaak naar den
krijgsraad voor verdere behandeling
heeft verwezen :
Overwegende dat artikel 215 van het
Wetboek van Strafvordering aanwijzend
en niet beperkend is ;
Dat dienvolgens; behoudens uitzonderlijke aan de zaak vreemde gevallen,
wanneer een vonnis hervormd wordt op
een grond ander dan de onbevoegdheid
van de rechtbank, de rechter in hooger
beroep de zaak tot zich moet trekken
en er ten gronde over beslissen ;
Dat het middel gegrond is;
Dat voor het overige de substantieele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvohnen werden nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is ;
(l) Sic verbr., 25 April 1904 (Bull. en PAsrc.,
1904, I, 207); 22 Januari 1945 (A1'1', T'm·b1·.,
1945, blz. 84; Bull. en PAsrc., 1945, I, 93);
22 Augustus 1946 (zie hager, blz. 285; Bull. en
PASIC., 1946, I, 313).

Oin die redenen, verbreekt het bestreden arrest doch aileen in zoover het de
zaak naar den krijgsraad tot verdere
behandeling heeft verwezen; beveelt dat
huidig arrest zal overgeschreven worden
op de registers van het Militair Gerechtshof zetelende te Gent 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;
laat de kosten ten laste van den Staat.
30 September 1946. - 2e kamer. Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. de
Clippele.
Gelijkluidende conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

2e KA"'IER. -

30 September 1946.

1° MIDDELEN TOT VERBREIONG.
- STRAFZAKEN. - MIDDEL GENmiEN
UIT DE ONREGELMATIGHEID VAN HET
NEMEN VAN MONSTERS. MIDDEL
NIET AAN DEN RECHTER OVER DEN
GROND VOORGELEGD. - MIDDEL NIET
ONTVANKELIJK.
2° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. - MIDDEL AANVOEREND DAT,
TEN GEVOLGE VAN DE VERNIETIGING,
DOOR DEN DESKUNDIGE, VAN DE GENOMEN 'MONSTERS, DE BESTANDDELEN
VAN DE BETICHTING VAN ARTIKEL 535
VAN HET STRAFWETBOEK NIET KONDEN
BESPROKEN NOCH BEOORDEELD WORDEN. - GEEN WETTELIJKE VERPLICHTING MEERDERE MONSTERS TE NE:iVIEN.
ARREST VASTSTELLENDE DAT DE
BESPREKING EN BEOORDEELING VAN DE
BESTANDDEELEN VAN DE BETICHTING
NIET BELEMMERD ZIJN GEWORDEN. GEEN SCHENDING VAN DE RECHTEN
VAN DE VERDEDIGING.
1° Kan niet vom· de eerste maal v6dr het
hqf van verbreking worden aangevoerd
het middel genomen uit een onregelmatigheid bij het nemen van vetmonsters
begaan (2).
2° Is niet gegrond het middel genomen
uit de schending van de rechten van de
ve~:dediging, doordat de bespreking en
de beoordeeling van de bestanddeelen van
de betichting van artikel 535 van lret
Stra{w§tboek onmogelijk werden ge(2) Zie vm,br., 20 Maart 1944 (!Jull. en PAsrc., 1944, I, 267).
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maakt, de eenige monsters van kunstrnest, aan het gebruik waarvan de vernieling van een oogst was toegesch?'even,
door de bewerkingen van het deskundig
onderzoek vernietigd zijnde geweest, dan
wanneer geen enkele wetsbepaling het
nernen ter zake van rneerdere monsters
voorschreef, en uit. het bestreden arrest
voortvloeit, dat de bestanddeelen van de
betichting v66r het hof van beroep besproken werden en dat hun beoordeeling
niet belernrnenl werd.
(GINS, T. PAUWELS.)
ARREST.

1-IET I-I OF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 December 1945 gewezen
door het Hof van beroep te Brussel;
I. -Wat de beslissing op de publieke
vordering betreft :
Overwegende dat het bestreden arrest
de publieke vordering vervallen verklaart
onder voorbehcmd van de bij artikelen 8,
b en c, en 9 van de besluitwet dd. 20 September 1945 aangeduide perken;
Dat daaruit volgt dat de voorziening,
bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk
is;
II. W at de beslissing op de burgerlijke
vordering betreft :
Over het eerste middel, schending van
artikelen 10 en 97 der Grondwet, 21 van
l1et besluit van 30 J anuari 1815, 8, 9,
31, 35, 36, 37, 87 tot 90, 154, 189 en 408
van het vVetboek van Strafvordering,
1109 van het Burgerlijk Wetboek, 1110
tot 1113 van hetzelfde wetboek, doordat,
eerste tak : de aangevoch ten beslissing
enkel steunt op de bevindingen gedaan
en een monster genomen door twee rijkswachters ter g·elegenheid eener huiszoeking, dan wanneer deze onwettelijk was
wijl ze gedaan werd in een priv:'!te woonst
buiten de gevallen waarin de woonstschennis bij de wet toegelaten wordt;
- en doordat, tweede tak : de beslissing
niet geantwoord heeft op de conclusie
waarbij aanlegger de onwettelijkheid van
genoemde huiszoeking opwierp :
Overwegende dat het hestreden arrest
hieror) wijst dat de opstellers van het
proces-verhaal verklaren dat zij de huiszoeking hebben gedaan met de toestemming van den aanlegger zelf, en dat
« het proces-verbaal dient geloofd ";
Overwegende dat de bestreden beslissing aldus de regelmatigheid rechtvaardigt van de huiszoeking en de conclusies
· beantwoordt welke de geldigheid er van
betwistten ;

Over het tweede middel, schending van
artikelen 32, 35, 36, 37, 89, 154, 189
en 408 van het Wetboek van Strafvordering·, 97 der Grondwet, doordat de aangevochten beslissing gemeend heeft een
door twee rijkswachters in de woning
van aanlegger genomen vetmonster te
kunnen weerhouden als bewijs van het
delict en van zijne aantijgbaarheid aan
· aanlegger, dan wanneer die afneming
onwettelijk was daar het beslag· van
papieren of van stukken welke als bewijsstukken kunnen dienen, bij de wet voorhehouden is aan den procureur des
Koning:s en aan den onderzoeksrechter :
Overweg·ende dat de aanleg·ger, v66r
den rechter over den grond, de onwettelijkheid van het nemen van monsters,
in conclusies niet heeft opgeworpen ;
Overwegende dat dit middel, vreemd
aan de openbare orde, niet voor de eerste
maal, v66r het hof van verbreking kan
aangevoerd worden;
Over het derde middel, schending van
de rechten der verdediging·, en van artikelen 35, 36, 37, 38, 39, 154, 189 en 408
van het Wetboek van Strafvordering,
97 der Q-rondwet, doordat de aangevochten beslissing het nemen van twee monsters en een deskundig· onderzoek heeft
weerhouderi als bewijs van het delict en
van zijne aantijgbaarheid aan aanlegger,
dan wanneer aanlegger zich niet kon vergewissen van de eenzelvigheid der monsters noch van de regelmatig·heid van het
deskundig onderzoek, evenmin als de magistraten zelf :
Overweg·ende dat de aanlegger in conclusies v66r het hof van beroep heweerde
dat de uitoefening van de rechten der
verdedig·ing onmogelijk was gemaakt geweest door het feit dat een enkel monster
van .kunstmest en een enkel slahlad was
genomen geweest en dat het eene en het
andere door de verrichtingen van den
deskundige . vernietigd werden, zoodat
geen enkel toezicht, geen enkele hespreking en geen enkele beoordeeling mogelijk waren noch door den heklaagde noch
door den rechter ;
Overwegende dat het arrest, dit middel
· beantwoordende, terecht hierop wijst dat
geen enkele wetshepaling, in een geval
zooals in het onderhavige, vqorschrijft
dat meerdere monsters zouden genomen
worden, noch dat de heklaagde zou in
staat gesteld worden toezicht uit te
oefenen op de verrichtingen van den
deskundige ;
Overwegende dat het arrest daarbij
verklaart dat., door het hof, gedaan
onderzoek,
de
betichting·
bewezen
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gebleven is; dat het aldus implidet vaststelt dat, in strijd met de beweringen
van den aanlegger, de bestanddeelen van
de betichting, ten laste van dezen laatstevastgesteld, v66r het hof werden besproken en dat de beoordeeling e1· van niet
belemmerd werd ;
Ov;er het vierde middel, schending van
artikelen 535 van het Strafwetboek, 154
en 189 van het Wetboek van Strafvordering, 97 der Grondwet, doordat de aangevochten beslissing de aantijging van
plantenverwoesting heeft bewezen verklaard, zonder te antwoorden op de
conclusie van aanleg·ger die beweerde dat
dergelijk delict de vernieling van een
oogst in zijn geheel of voor een aanzienlijk gedeelte onderstelt, wat hij loochende
hier het geval te zijn :
Overwegende dat het arrest, door te
verklaren dat de betich ting bewezen
gebleven is - betichting welke de vernietiging bedoelt van ten minste 4768 slaplanten - impliciet de conclusies beantwoordt waarbij werd staande gehouden
dat er in de zaak geen vernietiging heeft
plaats gehad van een aanzienlijk gedeelte
van een oogst ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt den aanl.egger tot
de kosten.
30 September 1946. - 2" kamer. Voorzitte!', H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Bail. Geltjlduidende conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

2"

KA~mR. -

30 September 1946.

OMKOOPING VAN AMBTENAAR. 0PDRACHT AAN EEN . DERDE OM AANBIEDINGEN OF BELOFTEN AAN EEN
AMBTENAAR OVER TE MAKEN OM HEM
OM TE KOOPEN. NIET UITGEVOERDE
OPDRACHT. POGING TOT OMKOOPING.

Het feit aan een derde op te dragen aanbiedingen of beloften aan een ambtenaar
over te maken om hem om te koopen, lean,
indien de tussenpersoon deze opd!'acht
niet uitgevoerd heeft, ~en poging tot
omkooping nitmaken. (Strafwetboek,
art. 252.)
(HUYGHENS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen door het Hof van beroep
te Gent op 24 Mei 1946 ;

Over het eenig middel, schending van
artikelen 252, 51 en 53 van het Strafwetboek, doordat het bestreden arrest
in zijn motiveering vermeldt " dat de
.poging tot omkooping zoowel als de omkooping zelve kan geschieden bij miJidel
van een tusschenpersoon; dat het ami
verdachte nuttig bleek zich tot zulken
_persoon te wenden om zijn doel te
bereiken "; " dat de omstandigheid dat.
de tusschenpersoon in zake de geldaanbiedingen niet heeft willen overmaken
· aan den magistraat en de feiten onmiddellijk kenbaar maakte niet medesleept
dat het hier in rechte gaat, in hoofde
van verdachte, om de poging van een
wanbedrijf waarvan het plegen onmogelijk was ,, en doordat vervolgens het
bestreden arrest zij n veroordeeling steun t
op artikelen 252, 51 en 53 van het Strafwetboek, als wanneer het bestreden arrest
diende te beslissen dat, door de omstandigheid dat eischer in verbreking zich gericht
had tot een tusschenpersoon, hij niet viel
onder de rechtstreeksche toepassing van
artikel 252 van het Strafwetboek maar
wel van artikel 66 van het Strafwetboek
aangaande de deelneming aan misdrijven,
en dat de omstandigheid dat de tussQhenpersoon in casu de geldaanbieding niet
heeft willen overmaken, met zich medesleept dat erg·een strafba,re poging· aanwezig is die eischer strafbaar stelt krachtens artikel 252 van het Strafwetboek
en 51 en 53 van het Strafwetboek en dat
de feiten zooals zij werden g:epleegd ook
krachtens artikel66 van het Strafwetboek
niet konden vervolgd worden :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat aanlegger aan eeii tusschenpersoo'n een bepaalde som aanbood om
daarmede een magistraat om te koopen,
van wie hij, aanlegger, de hoedanigheid
kende en dat deze tusschenpersoon in
stede van het aanbod over te maken
aan den mag·istraat, onmiddellijk de feiten
kenbaar maakte ;
Overwegende dat het aanbod van aanlegger, hetzij aan een magistraat zelf,
hetzij door tusschenpersoon, zijn voornemen veropenbaart den magistraat om
te koopen, dit door uitwendige daden,
''lelke een beg·in van uitvoering· uitmaken
en welke aileen werden gestaakt of hun
uitwerksel hebben gemist door de omstandigheid, onafhankelijk van den wil
van aanlegger, dat de tusschenpersoon
dit aanbod niet wilde overmaken ;
Overwegende, wei is waar, dat artikel 66, § 4, van het Strafwetboek enkel als
dader van een wanbedrijf straft hij die
door beloften rechtstreeks tot het plegen
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zoodat, pleegt de opgestookte persoon
dit wanbedrijf niet, de aanzetter evenmin
een wanbedrijf pleegt ;
Overwegende echter dat artikel 252
van het Strafwetboek van dit beginsel
afwijkt en de daad van den omkooper
tot een bijzonder misdrijf maakt; dat de
aanbiedingen of beloften, gedaan met het
inzicht een ambtenaar om te koopen,
door artikel 252 gestraft worden ofwel
als omkooping wanneer de ambtenaar er
aan bezweek, ofwel als poging tot omkooping wanneer ze gestaakt werden. of
hun uitwerksel hebben gemist door omstandigheden onafhankelijk van den wil
van den dader ;
Overwegende dat de draagwijdte van
die wetsbepaling niet beperkt is tot aanbiedingen en beloften aan den ambtenaar rechtstreeks en persoonlijk gedaan;
dat de aanbiedingen en beloften gedaan,
als in casu, aan een tusschenpersoon met
opdracht ze aan den bedoelden ambtenaar
over te maken, tevens onder haar toepassing vallen ;
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 ; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
30 September 19!.6. - 2e kamer.
Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. de
Clippele.
Gelijkluidende conclusie,
H. Rog·er Janssens de Bisthoven; advocaat-generaal.

2c

KAMER. -

30 September 1946.

VERBREKING. - BEVOEGDHEID.
VERZOEK TOT GETUIGENVERHOOR. 0NBEVOEGDHEID VAN HET HOF.
Be/wort niet tot de bevoegdheid van het hof
van verbrelcing het middel, waarbij aanlegger zich beperkt tot het aanvmgen van
een getuigenverhoo1· (1}. (Grondwet,
art. 95.)
·
(BRADT.)

arrest, gewezen door het Militair Gerechtshof, zetelende te Gent den 5 Juli 1946;
Overwegende dat g·een middel tot verbreking wordt voorgesteld, dat aanlegger
het Hof aileen verzoekt getuigen te
hooren;
Overwegende dat, behoudens het geval,
vreemd aan de zaak, voorzien bij de
tweede alinea van artikel 95 der Grandwet, het hof geen kennis ten grande neemt
van de zaken ;
Dat het verzoek dus niet ontvankelijk
is ·
'overwegende bovendien dat de substantieele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven pleegvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de weg is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; verwiist aanlegger in de kosten.
30 September 19!.6. - 2" kamer. Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Simon. Gelijkluidende conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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KAMER. -

30 September 1946.

1° RECHTERLIJKE INRICHTING.SAJ\oiENSTELLING VAN DEN ZETEL. -'
STRAFZAKEN. - VERZET. - RECHTS·
MACHT, OVER HET VERZET UITSPREKEN·
DE, ANDERS SAJ\oiENGESTELD DAN DEZE
DIE DE BESLISSING BIJ VERSTEK UIT·
GESPROKEN HEEFT. - BESLISSING VAN
DE TWEEDE RECHTSMACHT GESTEUND
OP HET ONDERZOEK VOOR HAAR GE·
DAAN.- WETTELIJKHEID.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING. - MIDDEL AANVOERENDE DAT
DE PARTIJ, DIE SCHADEVERGOEDING
BEKONIEN HEEFT, ZICH NIET BURGERLUKE PARTIJ GESTELD HAD. - BEWE·
RING DOOR DE VASTSTELLINGEN VAN
HET ARREST TEGENGESPROKEN.
MID DEL DAT GRONDSLAG J\oiiST IN FEI'fE.
1° De 1·echtsmacht die over- een verzet uit-

Gelet op het bestreden

spraak doet mag anders samengesteld
zijn dan deze_ die de beslissing bij verste/c
geveld he eft (2), onder voorbehoud dat
zij hm·e beslissing steunt op het voor ham·
gedaan onderzoelc, doch niet op getuigenissen die slechts afgelegd werden ter
terechtzitting waar de zaak bij verstek

(1) Zie verbr., 30 Juni 1924 (Bull. en PAsrc.,
1924, I, 435).

(2) Sic verbr. Fr., 31 Januari 1912 (SIR.,
1912, 1, 88).

ARREST.
HET HOF; -
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1810, art. 7.)
2° Mist grondslag in feite het middel aanvoe1·end, dat de partij jegens welke belclaagde tot schadevergoeding veroordeeld
werd, zich niet burgerlijlce partij gesteld
had, dan wanneer uit de vaststellingen
van het bestreden arrest spruit dat, voor
den eersten rechter, deze partij zich bij
lasthebbe1· tijdens de rechtspleging bij
verstelc bu1·gerlijlce partij gesteld had, en
dat, tijdens de 1'echtspleging op verzet,
dezelfde lasthebber voor ham· besluiten
genomen !weft, zonde1' dat deze hoedanigheid door belclaagde betwist werd.
(HENDRICKX.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen den 28 J uni 1%6 door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Brussel;
I. Aangaande de beslissing op de
publieke vordering :
Over de twee middelen tot verbreking,
schending van artikelen 7 der wet van
20 April1810, 6 der wet van 25 J uni 1921,
187 tot 191 van het Wetboek van Strafvordering·, 97 der Grondwet, doordat het
bestreden arrest al de beschikkingen
bevestigt van het vonnis op verzet gew~,
zen door den krijgsraad den 20 Maart
19t.6, alhoewel dat vonnis nietig· was daar
drie leden van den krijgsraad niet al de
terechtzittingen van het geding· hadden
bijgewoond en dat de vermeldingen van
het vonnis niet toelaten na te gaan of
het zich steunt op de getuigenissen a:fgelegd tijdens de behandeling der zaak bij
verstek, of alleen op deze 'na het verzet
afgelegd of zoowel op deze dan op gene :
Overwegende dat geen enkel wetsbepaling vereischt dat de krijgsraad, die na
verzet de zaak berecht, zou samengesteld
zijn uit dezelfde leden als deg·enen die
aanwezig waren tijdens de behandeling
bij verstek ;
Dat echter, wanneer de samenstelling
van den krijgsraad, die na verzet kennis
neemt van de zaak verschilt van die
tijdens de behandeling bij verstek, de
krijgsraad zijn vonnis niet mag gronden
op de verklaringen afgelegd door de
getuigen gehoord · tijdens laatstbedoelde
behandeling der zaak;
Overwegende dat het vonnis, gewezen
den 20 Maart 19t.6 op het verzet door
aanlegger gedaan tegen het vonnis bij
verstek g·ewezen den 27 November 19t.5,
(1). Zie nota 2 onder dit arrest in B-ull. en
1946, 1, 341.

PASIC.,

uitdi·ukkelijk en ondubbelzinnig vermeldt dat de krijgsraad zich voldoende
ingelicht heeft geoordeeld door de verklaringen, gedaan door de getuigen gehoord ter zittingen van 7 en it. Maart
1946, en door de ondervraging van den
betichte en dat uit dit onderzoek spruit
dat beklaagde zich schuldig heeft gemaakt aan de sub litteris A en B van de
betichting vermelde feiten;
Dat, blijkens de processen-verbaal der
terechtzittingen van 7 en 14 Maart-1946
en de vermeldingen van het vonnis op
verzet, al de leden van den krijgsraad
die dat vonnis hebben gewezen, aanwezig
zijn geweest op voorbedoelde terechtzittingen en bij de ondervraging van den
beklaagde;
Dat aldus de twee eerste middelen tot
verbreking feitelijk ontbloot zijn van
grond;
En overwegende bovendien dat de op
straffe van nietigheid voorgeschreven
pleegvormen werden nageleefd en dat de
uitgesproken beslissing overeenkomstig
de wet is;
II. Aang·aande de b'eslissing op de burg·erlfjke yordering :
Over het middel tot verbreking, schending van artikelen 66, 67, 183, 20t., 417
van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het bestreden arrest al de beschikkingen van het vonnis van den
krijgsraad bevestigt en aldus een schadevergoeding· toekent aan den Belgischen
Staat alhoeweLdeze zich niet burgerlijke
partij heeft gesteld :
Overwegende dat, blijkens de bescheiden welke in den bundel berusten, de
Heer minister van nnancien regelmatig
opdracht had gegeven aan Meester Nauwelaerts, advocaat bij het Hof van beroep
.te Brus.sel, om. zich burgerlijke partij te
stellen namens den B elgischen Staat
tegen eischer in verbreking " met recht
zich te doen vervangen door een anderen
advocaat van zijn keus '';
Dat Meester Goffin, eveneens advocaat
te Brussel, zich in vervanging· van
Meester Nauwelaerts, namens den Belgischen Staat, burgerlijke partij heeft
1 gesteld to en de zaak tegenover eischer
in verbreking, bij verstek werd berecht;
Dat, na aangeteekend verzet, voornoemde advocaat op de terechtzitting
van 26 Februari 1946 schriftelijke conclusies heeft neergelegd namens den
Belgischen Staat en die conclusies mondeling heeft uiteengezet zonder eenig
verzet vanwege den beklaagde ;
Dat uit dit gebrek van betwisting
in eersten aanleg het militair gerechts-
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hof heeft afgeleid dat beklaag·de de
regelmatigheid van het optreden van
Meester Goffin in eersten aanleg aangenomen heeft ;
. Dat die waardeering van feitelijken
aard is en dienvolgens souverein ; ·
Dat het middel ongegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; verwijst eischer in de kosten.
30 September 1946. -

2e kamer. -

Voo1·zitter, H. Wouters, raadsheer waarnemencl voorzitter.
Verslaggever,
H. Simon. Gelijlcluidende conclusie,

H. Roger Janssens de Bisthoven, aclvocaat-generaal.
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KAMER. -

3 October 1946.

J\IIIDDELEN TOT VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - J\IIIDDEL DAARUIT
GENOMEN DAT OP EEN PUNT VAN DE
BESLUITEN NIET GEANTWOORD WERD.
-ARREST DAT DIT ANTWOORD BEVAT.
- J\IIIDDEL MIST GRONDSLAG IN FEITE.
2° lVIIDDELEN TOT VERBREKING.
- BURGERLIJKE ZAKEN. - J\IIIDDEL
DAARUIT GENOMEN DAT OP EEN PUNT
VAN DE BESLUITEN NiET GEANTWOORD
WERD. - BESLUITEN DIT PUNT NIET
BEVATTEND.
.MIST FEITELIJKE
GRONDSLAG.
~to

1° NI.ist grands lag in feite het mid del
daaruit genornen, dat het a·rrest de besluiten niet beantwoo.rd heeft, die er toe
strekten door de rechter te doen bepdlen
of een teruggevorderd voertuig het voorwerp was rteweest van een diefstal of een
misbruilc van vertromven, wannee1· het
arrest vaststelt dat dit voertuig gestolen
werd.
2° Mist (JI'ondslag in feite het rniddel dam·uit genomen, dat het arrest de besluiten
niet beantwoo1·d !weft, er toe strelclcende
door de rechter over de grand de teruggave
te doen bevelen van de zaalc, die door
natreklcing met een ande1·e verbonden is,
oindat deze zaalc veel !cost baarder is dan
de hoofdzaak, wanneer de besl1titen geen
aanvmag tot toepassing van het voordeel
van artikel 568 van het Burgerlijlc Wetboek bevatten.

{FILATURE DU CANAL, T. COMPAGNIES
REUNIES DES HUILERIES DU CONGO
BELGE LEVER FRtRES I HUILEVER ».)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 Februari 1944 door het Hof
van beroep te Gent g·ewezen;

Over het eerste middel, schencling van
artikelen 97 der Grondwet en 2279 van
het Burgerlijk Wetboek, doordat het
hof van beroep, alhoewel het uitdrukkelijk door de conclusies van de aanlegster verzocht was zich uit te spreken
over de vraag· of het door de verweerster
teruggevorderde voertuig ten laste van
deze laatste het voorwerp is geweest van
een diefstal of van een misbruik van
vertrouwen, om de daad te kenmerken
. waardoor de verweer..ster van het bezit
van het betwiste voertuig beroofd werd,
. de dubbelzinnige uitdrukking (« bedrieglijk wercl ontvreemd •) heeft gebruikt,
waardoor zowel een echte diefstal als
een verduistering kan verstaan worden,
wat het hof van verbreking in de onmogelijkheid stelt, gezien namelijk de feitelijke betwisting welke v66r den rechter
over den grond aanhangig werd gemaakt,
na te gaan of artikel 2279, alinea 2, van
het Burgerlijk Wetboek in de zaak juist
werd toegepast :
Overwegende dat het hof van beroep
zich niet beperkt bij de vaststelling dat
het teruggevorderde voertuig bedrieglijk
ontvreemd werd, doch daarenboven er op
wijst, dat het voertuig werd weggenomen
uit de garage waar het geplaatst was;
dat het daaraan toevoegt dat de vrij'
spraak van Robbelein niet in zich sluit
dat de auto niet zou gestolen geweest
zijn door een derde ;
Overwegende dat uit die beschouwingen blijkt dat het arrest zonder dubbelzinnigheid aanneemt dat het betwist voertuig van de verweerster werd gestolen;
Dat het mid del dus in feite niet opgaat;
Over het tweede mid del, schending van
artikel 97 der Grondwet en van artikelen 565 tot 568 van het Burgerlijk Wethoek, doordat het be~>treden arrest be·
volen hee,ft dat het betwiste voertuig aan
de verwe~rster zou teruggegeven worden
met daarbij de gasgenerator waarvan het
door de zorgen en op de kosten van de
aanlegster in verbreking voorzien was ;
Dat het bestreden arrest om er aldus
over te beslissen gesteund heeft op de
wetsbepaling·en in zake natrekking betreffende roerende zaken, cloch verzuimd
heeft het middel te beantwoorden door
de aanlegster in conclusies hieruit afgeleid
dat, luidens de bewoordingen zelf van
artikel 568 van het Burgerlijk Wetboek,
er op de bepalingen waarvan spraak een
uitzondering moet aangenomen worden
wanneer dat wat als bijzaak beschouwd
wordt een zodanige waarde heeft dat
het 1 veel kostbaarder wordt dan de
hoofdzaak • ;

:1~

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

----------------- ::::-_:J

---- ----1

-315

r

Overwegende dat de aanlegster aan
de rechter over de grond niet gevraagd
heeft dat het voordeel van artikel 568
van het Burgerlijk Wetboek haar zou
worden toegepast; dat zij zich beperkt
heeft bij de bewering dat de rechter de
macht had van de bepalingen van artikel 566 van het Burgerlijk Wetboek af
te wijken, en zich aileen te laten leiden
door beschouwingen van billijkheid zoe
als deze voorzien bij artikel 568 van het
Burgerliik Wetboek;
Overwegeride dat de rechter over de
grond, door te beslissen dat de gasgenerator enkel dient om het voertuig
te bewegen waaraan hij gehecht is en
dus als bijzaak van de wagen moet
beschouwd worden, duidelijk heeft te
kennen gegeven dat, naar zijn oordeel,
het hiervoren aangeduid artikel566 moest
wordea toegepast ;
Dat het middel dus niet gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en veroordeelt de aanlegster tot de
kosten en tot een verg·oeding van 150 fr.
j egens de verweerster.
3 October 1%6. - 1 e kamer. - Voorzitter, H. Soenens, eerste -voorzitter. Ve1·slaggever, H. de Cocqueau des .Mottes.
- Gelijkluidende conclusie, H. Colard, advocaat-generaal. - Pleiters; HH . .Marcq
en Veldekens.
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1° REDENEN VAN DE VONNISSEN"
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. - BESLISSING IN STRIJD MET
DE VASTSTELLINGEN DIE ER DE BEWEEGREDENEN VAN UITMAKEN.
SCHENDING VAN ARTIKEL 97 VAN DE
GRONDWET.
2° OVEREENKO.MSTEN. - BEVRACH- TINGSCONTRACT.- BEDONGEN VRACif"TPRIJS VERSCHULDIGD VANAF DE OVER·
HANDIGING VAN HET COGNOSSEMENT,
DE LADING VASTSTELLENDE, AL WAS
DE REDERIJ GEDWONGEN DE LADING
AAN EEN DERDE TE LEVEREN, OP
BEVEL VAN EEN OORLOGVOERENDE
MACHT. REDERIJ DIE, OP BEVEL
VAN EEN OORLOGVOERENDE MACHT,
EEN NIEUW COGNOSSEMENT ONDERTEKEND HEEFT EN VAN DE NIEUWE
BESTEMMELING EEN ZEKERE BEZOLDIGING_ ONTVANGEN HEEFT. - BEVRACHTER, VAN ZIJNEVERBINTENIS DEVRACHTPRIJS TE BETALEN, NIET ONTLAST.
1° Schendt artikel 97 van de Grondwet
het arrest wam·van de beslissing in strijd

is met de vaststellingen die er de redenen
van uitmaken (1).
2° TVanneer, krachtens de overeenkomst,
de vmchtprijs bedongen werd als verschuldigd vanaf de overhandiging van
het cognossement dat de lading vaststelt;
al was de rederij gedwongen de lading
op bevel van een oorlogvoerende macht
aan een derde te leveren, is de bevrachter
van zijne verbintenis de vrachtprijs te
betalen, niet ontlast doo1· de omstandigheid dat de rederij, gevolg gevende a an
het bevel van een oorlogvoerende macht,
een nieuw cognossement zou hebben
ondertekend en van de nieuwe bestemmeling een zekere bezold·iging zou hebben
ontvangen, wegens het ten voordele van
deze laatste gedaan vervoer. (Burgerlijk
Wetboek, art. 1134, 1234 en 1302;
Wetboek van Koophandel, boek II,
art. 120.)
(ARMEMENT ET AGENCE MARITIME HOOPER,
ROECKENS EN CO, ARMEMENT BELGICA,
T. N. V. SOCIJh'E COMMERCIALE VLOEBERGHS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest op 30 Maart 1942 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel tot verbreking,
schending der artikelen 6, 1101, 1102,
1134, 1147, 1148, 1234, 1302, 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, en
der artikelen 112, 115 en 120 van het
hoek II van het Handelswetboek (respectievelijk artikelen 67, 70 en 75 der wet
van 21 Augustus 1879, houdende het
hoek II van bet Handelswetboek, die
de artikelen 112, 115 en 120 van dit hoek
geworden zijn, krachtens artikel 4 der
wet van 10 Februari 1908 op de zeevaart
en _de binnenlandse scheepvaart), Qm
het feit dat het bestreden arrest, na te
hebben vastgesteld dat krachtens het
bevrachtingscontract tuss'en
partijen
g~sloten, · het vrachtloon betaalbaar op
voorhand, verschuldigd blijft, behoudens
een fout van de vervrachter of van de
kapitein, in het geval waar, zoals in
huidig· 'geval, het vervoer zou verhinderd
worden door een ontzegging vanwege
de bevoegde overheden, het gemis aan
uitvoeren der voorziene reis en aan afleveren der lading aan de bestemmeling
zonder invloed zijnde op 'het verschuldigd blijven van het vrachtloon, en, na te
hebben doen opmerken dat de eiseressen in verbreking geen enkele fout had(1) Zie verbr., 29 Juni 1944 (Bull. 'en PAsrc.,
1944, I, 416).
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den beg·aan met zich, zooals zij het hadden gedaan, te gedrag·en naar de bevelen
der bevoegde overheden, niettemin heeft
beslist dat de ontbinding met terug·werkende kracht van het betwiste bevrachtingscontract zich opdrong, en dat
dit contract was ontbonden geweest ex
tunc bij de macht van de bevoegde overheden, en bijgevolg toekomstige verweerster heeft ontlast van hare verplichting
het vrachtloon te betalen; terwijl : 1o de
overeenkomsten gesloten tusschen partijen slechts mogen herroepen. worden
met hunne wederzijdse toestemming
of voor de oorzaken door de wet toegelaten, en de macht der bevoegde overheden, buiten de wetgever, welke aan de
overeenkomst vreemd is, wettelijk een
vrij aangegaan contract ex tunc niet kan
. ontbinden (schending der artikelen 1101,
113~ en 123~ van het Burgerlijk Wetboek,
112, 1'15 en 120 van het Boek II van het
Handelswetboek) ; 2° de ontbinding met
terug·werkende kracht van een wederkerig contract slechts mag worden uitgesproken in geval v·an niet- uitvoering
door een der partijen der verplichtingen
die er voor haar uit voortvloeien, wanneer
deze niet-uitvoering te wijten is aan een
feit dat hun als fout kan worden opgelegd,
en dus niet mocht worden uitgesproken, bij gebrek, in huidige zaak, door
het arrest vastgesteld, aan alle fout in
hoofde der eiseressen in verbreking
(schending der artikelen 1101, 1102, 113~,
11~7, 1148, 123~ en 1302 van het Burgerlijk Wetboek en der artikel'en 112, 115
en 120 van het boek II van het Handelswetboek) ; 3° de niet-uitvoering door de
eischeressen in verbreking hunner verplichtingen omwille van eene vreemde
oorzaak die zooals het arrest het
vaststelt - hun niet kon worden ten
laste gelegd, wettelijk de toekomstige
verweerster niet onthief van hare verplichting het vrachtloon te betalen, omdat de partijen waren overeengekomengelijk het arrest het doet opmerken dat het 'vrachtloon verschuldigd bleef
behoudens fout van de vervrachter in huidig geval niet bewezen - voor het
geval waar, zoals het zich hier voordeed,
het vervoer onderbroken werd door ontzegging der bevoegde overheden, het
gebrek aan uitvoering der voorziene r·eis
en aan aflevering der lading aan de
bestemmeling zonder invloed blijvend
op het verschuldigd zijn van het vrachtloon, op zulke wijze dat het bestreden
arrest welk vastselt dat de eiseressen
in verbreking geen enkele fout hebben
begaan, toekomstig·e verweerster slechts

heeft- kunnen vrijmaken van hare verplichting de bedongen vrachtprijs t11
betalen - terwijl de rechtel'S over de.
er slechts toe uitgenoodigd waren geweest
door de besluiten in hoger beroep der toekomstige verweerster, de ontbinding met
terugwerkende kracht van het contract
uit te spreken om reden van fouten
zogezegd door -de eiseressen bedreven
- met de verplichtende kracht van het
contract tusschen partijen gesloten te
miskennen (schending der artikelen 6,
1101,1102, 113~, 11~7, 11~8, 123~ en 1302
van het Burgerlijk Wetboek, 112, 115
en 120 van het boek II van het Handelswetboek), met zijn beschikkend gedeelte
in tegenstrijdigheid te stellen met de
redenen in dewelke het de draagwijdte
van . deze overeenkomst had bepaald
(schending van artikel 97 der Grondwet),
en met- de trouw, verschuldigd aan de
besluiten in hoger beroep door de toekomstige verweerster genomen, te schenden (schending der artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat, luidens de bijzondere clausules van het bevrachtingscontract tussen de in geschil zijnde partijen aimgeg·aan, de rederij gerechtigd was de
prijs te eischen van het vervoer als aan
haar verschuldigd vanaf de overhandig·ing· van het cognossement waarbij de
lading wordt vastgesteld, en dit, spijts
de omstandigheid, dat de rederij,
krachtens het bevel, in de loop van de
reis, vanwege een oorlogvoerende macht
·gekregen, de lading bij een derde had
gebracht en geleverd, derde welke die
overheid haar had aangeduid;
Overwegende dat het arrest, steunende
op deze vaststelling, de exceptie van de
verweerster in verbreking verwerpt, strekkende tot de ontbinding met terugwerkende kracht, van het contract, omdat
de rederij haar verbintenissen niet zou
hebben nageleefd (art. 1183 van het
Burgerlijk Wetboek); ·
Doch overwegende dat het arrest, de
rederij niettemin afwijst van haar eis
tot het betalen van de vrachtprijs,
steunende hierop dat, daar de tussenkomst van de oorlogvoerende macht het
vervoer tot op de plaats in. het contract
aangeduid onmogelijk had gemaakt, dit
laatste moest beschouwd worden als
ontbonden ex tunc;
Overwegende dat dergelijk uitwerksel
niet kan beg·repen worden in het geval
waarin, zoals in de zaak, het contract
g·eldig werd aangegaan, met de draag~wijdte welke het arrest er aan geeft:
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den vervoerder te ontlasten van de na
TERMEN VAN DE AKTE.- SOUVEREINE
de overhandiging van het cognossement
UITLEGGING.
ontstane risico's;
Overwegende dat, dus, de beslissing Is souverein de uitlegging van een akte
van hager beroep dooT de rechteT over
van de rechter in strijd is met haar
de gTond, die met de termen van de akte
redenen en de· verbindende kracht misverenigbaar is (1).
kent van het contract, zoals zij dit
laatste interpreteert;
(RENARD.)
Overwegende dat, tevergeefs de memorie tot antwoord staande houdt dat
ARREST.
afgezien van de terugwerkende kracht
HET HOF; - Gelet op het bestreden
aan het overkomen van hElt oorlogsfeit
door de bestreden beslissing toegekend, arrest, g·ewezen op 24 Mei 1946 door het
deze laatste nog zou gegrond blijven op Militair Gerechtshof, zetelende te Brussel ·
Over het eerste middel afgeleid uit d~
deze overweging, welke er elders in voorJwmt, te weten, dat de rederij, zich onvoldoende motivering van de bestreden
naar het bevel van de oorlog·voerende beslissing en uit de schending van artimacht gedragen hebbende, een nieuw kel 115, § 4, van het Strafwetboek :
Overwegende dat, de beslissing, bij
cognossement had onderschreven en van
de nieuwe bestemmeling, een' zekere gebrek aan, door de aanlegger reg-elmatig
bezoldiging had ontvangen wegens het neerge~egde conclusies, genoegzaam is.
ten voordele van deze laatste gedaan gemotiveerd wanneer ze, zoals in huidig
geval, al de bestanddelen van het misvervoer;
Overwegende dat, indien · het arrest drijf in de bewoordingen van de wet
vaststelt dat de rederij een nieuw aanhaalt;
Dat, voor het overige, het middel stuit
cognossement heeft onderteekend, er uit
die vaststelling niet kan afgeleid worden tegen de souvereine vaststellingen van de
dat dit tweede cognossement aan het rechter over de grond, en dus op feiten
eerste contract zijn uitwerksel zou out- steunt;
Over het tweede middel ·hieruit afnomen hebben, en de verweerster van
.haar verplichtingen zou hebben outlast· geleid dat de in dienst zijn'de auditeurOverwegende dat, uit wat voorafgaat' generaal zich in de raadkamer bevond
voortvloeit dat de rechter door te be: tijdens de beraadslaging, wat de volsllssen zoals hij deed, de in het middel . strekte nietigheid van het bestreden
aang·eduide wetsbepalingen geschonden arrest medebrengt;
O;rerwegende dat het bewijs der tot
heeft;
-Om die redenen, en zonder dat enig st~vmg ;r_an het middel aangehaalde
ander bezwaar of middel dient onder- fe1ten bl!Jkt noch uit het bestreden
arre?t, noch uit enig stuk der rechtszocht, verbreekt het bestreden arrest·
beveelt dat onderhavig arrest zal over: plegmg waarop het hof acht kan slaan ·
Dat het middel in feite niet opgaat;
geschreven worden op de registers van
En overwegende dat de substantii:ile
het Hof van beroep te Brussel en dat
melding er van zal gemaakt worden op of op straf van nietigheid voorg·eschreven
den kant van de vernietigde beslissino- · rech~svormen werden nageleefd en dat
veroordeelt verweerster tot de koste~ : de mtgesproken veroordelingen overeenverwijst de zaak naar het Hof van beroep komstig de wet zijn ;
Over het derde middel schendino· van
te Gent.
artikelen 155 en 189 va~ het Wetboek
van Strafvordering, doordat het bestreden
3 October 1%6.- 1 8 kamer.- Voorarrest, na de nietigheid van de rechtszitteT, H. Soenens, eerste, voorzitter. Verslaggever, H. Wouters. Gelijklui- pleging en van het beroepen vonnis aangaande de openbare vordering te hebben
dende conclusie, H. Colard, advocaatgeneraal.
Pleiters, HH. Marcq en vastgesteld, gezegd ·heeft dat er geen
aanleiding bestond om uitspraak te doen
Simont.
over de burgerlijke vordering, als wanneer de gehele nietigheid ook op de burgerlijke vordering slaat, alhoewel de bur2" KAMER. - 7 October 1946.
gerlijke partij geen hoger beroep heeft
BEWIJS. - AAN DE AKTEN VERSCHULDIGDE TROUW. STRAFZAKEN .. (1) Verbr., 25 Juni 1934 (B-ull. en PAsrc.,
AKTE VAN HOGER BEROEP. UIT- 1934, I, 337), 10 Maart 1941 (ibid., 1941, I, 70)
LEGGING DOO·R DE RECHTER OVER DE en 8 Augustus 1946 (zie hager, biz. 280; B1tll.
GROND .. VERENIGBAAR MET DE en PAsrc., 1946, I, 309).

-318aangezegd tegen het vonnis van 28 November 1945 en v.66r het hof tot bevestiging van gezegd vonnis heeft besloten,
dat het hoger beroep van aanlegg·er overigens er toe strekte de zaak door het Militair Gerechtshof tot zich te doen trekken,
niet alleen wat de op de publieke vordering, maar ook wat de op de burgerlijke vordering gewezen beslissing betreft:
Overwegende, enerzijds, dat het bestreden arrest, de akte van hoger beroep
van aanlegger uitleggende, beslist dat
deze laatste slechts een verhaal heeft
ingediend aangaande de publieke vordering·; dat deze beslissing·, die verenigbaar
is met de bewoordingen van de uitgelegde
akte, bindend is;
· Overwegende, anderzijds, dat geen
enkel hoger beroep door de burgerlijke
partij werd ingediend;
Dat het militair gerechtshof dus terecht
beslist heeft dat de vordering van de
burgerlijke partij niet bij het hof was
aanhangig gemaakt ;
Dat het middel niet mag aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de aanlegger tot · de
kosten.
7 October 1946.- 2 6 kamer. _:___ Voorzitter, H. Fauquel, voorzitter. - Versla.ggever, H. Demoulin. Gelijlcluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal.

2"

KAl\IER. -

7 October 1946.

VERWIJZING VAN DE ENE
RECHTBANK NAAR EEN ANDERE RECHTBANK. ~ GEWETTIGDE VERDENKING. - STRAFZAKEN.
CORRECTIONELE RECHTBANK DIE
NIET KAN SAMENGESTELD WORDEN. VERZOEKSCHRIFT VAN DE PROCUREUR
DES KONr"NGS. - 0NTVANICELIJKHEID.
2o VERWIJZING VAN DE ENE
RECHTBANK NAAR EEN ANDERE RECHTBANK. GEWETTIGDE VERDENKING.
STRAFZAKEN.
- VERZOEKSCHRIFT VAN HET OPENBAAR MINISTERIE.
BEKLAAGDE
HEEFT DAA:RVAN GEEN KENNIS GEKREGEN. - HOF VAN VERBREKING NIET
GEHOUDEN TE BEVELEN DAT HET VERZOEKSCHRIFT AAN BEKLAAGDE ZAL
WORDEN MEDEGEDEELIT OF DAT EEN
ANDERE VOORBEREIDENDE MAATREGEL
ZAL PLAATS HEBBEN.
1°

(1) Verbr., 10 Maart 1879 (Bull. en PAsrc.,
1879, I, 172) ; Rep. pmt. dr. belge, v' Renvoi
d'un tl·ibunal a un aut1·e, nrs 132 ell VO]gende.

1° · Wanneer ten gevolge van bijzondere
omstandigheden, een cOITectionele rechtbanlc niet kan samengesteld worden om
van een zaak kennis te nemen, die ham·
ondei"WO!"pen wordt, is de procureur des
Konings ontvankelijk in zijn verzoelc tot
het hof pan ve1;breking om de zaak naar
een anllere co1Tectionele recht bank te
venvijzen (1). 2° Wa.nnem· in stra.fzaken een. verzoekschnft wegens gewettigde verdenking door
het openbaa·r ministerie is ingediend,
van welk verzoekschrift beklaa.gde geen
kennis heeft gekregen, is het hof van
ve1·breking niet gehouden, voora.leer het
in te willigen, de mededeling van het
verzoekschrift aan belclaagde of enige
andere voorbereidende maatregel te
bevelen, indien deze maat1·egelen niet
noodzalcelijlc blijken te zijn (2). (Wethoek van Strafvordering, art. 542, 544,
545 en 547.)

(PROCUREUR DES KONINGS TE MARCHEEN-FAMENNE, T. LAMBERT EN ANDEREN.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op de beschikking
dd. 14 J uli 1945 van de Haadkamer der
Rechtbank van eerste aanleg te Marcheen-Famenne waarbij de hierna genoemde
en nader omschreven betichten naar deze
rechtbank. verwezen werden;
Gelet op het vonnis dd. 17 Augustus
1945 waarbij de Correctionele Rechtbank
te Marche-en-Famenne zich onbevoegd
heeft verklaard om kennis te nemen van
de aan de betichten ten laste gelegde
misdrijven;
Gelet op het arrest dd. 22 October 1945
waarhij het Hof, het rechtsgebied regelende, de betichten verwezen .heeft naar
de Kamer van inbeschuldigingstelling van
het Hof van heroep te Luik;
Overwegende dat dit laatste, bij arrest
dd. 27 Februari 1946, 1° Emile-Ghislain
Lambert, grondwerker, zoon van Arthur en van Anne Gustin, geboren te
Barsin op 7 Augustus 1908, gehuisvest
te Bande-Tahir; 2° Arthur-Louis-Joseph
Defeche, zoon van Jean en van Marie
Serin, geboren te Rendeux op 9 J anuari
1907, gehuisvest te Roy (Trifoy) ; 3° Tho'
mas-Joseph Dock, landbouwer, zoon van
Hubert en van Jeanne Leboutte, geboren
te Forville op 8 November 1922, gehuisvest te Harsin, Nassognestraat, 32;
(2) Verbr., 26 November 1941 (Bull. lln PA1941, I, 437) en nota 1, en 15 April 1942
(.-ir·r. Yerbr., 1942, blz. '10; Bull. en PAsrc.,
1942, I, 87).
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Buron, landbouwer, veehandelaar, zoon van Charles
en van Clementine Leneveu, geboren te
Hotton op 14 September 1901, er gehuisvest, Chapeletstraat, 28 ; 5° Leon-Emile
Uemelenne, handelaar in gebreide goederen, zoon van Leon en van Marie
Peret, geboren te Marche op 19 September 1919, er g·ehuisvest, Luiksesteenweg, 104;. 6° Edmond-Marcel Godfrin,
molenaar, zoon van Raymond en van
Marie Weron, geboren te Ambly, op
14 December 1907, gehuisvest te Waha;
7o Paul-Philippe-J ules-Gilles Wid art,
landhouwer, zoon van Alfons en v.an
Doppagne, geboren te Marche, op 3 J anuari 1929, er g·ehuisvest, Luiksesteenweg, 117; so Joseph-Henri-Gilles Boclinville, landbouwer, zoon van Barthelemy
en van Marie Collard, geboren te Fronville op 17 September 1899, gehuisvest
_te Marche,.Luiksesteenweg, 141; go JeanPierre-J oseph Fran9ois, werktuigkundige,
zoon van Jean en van Marie Avalasse,
geboren te Tillet, op 26 October 1910,
gehuisvest te. Marche, Marennesteenweg, 82; 10° Marcel-Victor-Gilles-Joseph
Deblier, landbouwer, zoon ~an Florent en
van Anals Comple, geboren te Baillonville
op 6 Augustus 1912, gehuisvest te Marche,
Luiksesteenweg, 42; 11° Joseph-Dieudonne-GillesBastin, spiegelmaker, zoon
van Antoine en van Alice Verdin, geboren
te Marche op 24 April1919, er gehuisvest
Luiksesteenweg, 58; 12° R-aymondPierre-Gustave Charlier, fokker, zoon van
Philippe en van Marie Paradis, geboren
te Seraing· op 16 October 1904, gehuisvest te Oneux-Borlon ; 13° Henri-LeonJoseph Lambert, landbouwer, zoon van
Alfons en van Veronique Tivrise, geboren
te Beausaint op 7 September 1908, gehuisvest te Nassogne; naar de anders
samengestelde Correctionele Rechtbank
te Marche-en-Famenne heeft verwezen,
als beticht van, te Marche-en-Famenne
in 1945 en meerbepaald op 23 Mei 1945 :
A. De te, 2e, 3e, 4e, se, Ge, 7e, se, 9e,
10e, 11e, 12", 13e, als daders, om het
misdrijf te hebben uitgevoerd of aan de
uitvoering er van rechtstreeks te hebben
medegewerkt, of om, door welke daad
ook, tot de i.titvoering ervan zodanige
hulp te hebben verleend dat, zonder hun
bijstand, het misdrijf niet kon gepleegd
worden, hetzij als medeplichtigen om met
hun weten de daders van het misdrijf te
hebben geholpen of bijgestaan in de handelingen welke de feiten voorbereid of
vergemakkelijkt ofwel in die welke ze
voltooid hebben ; 1° kwaadwillig of bedrieglijk, op welke wijze ook, registers,

minuten of oorspronkelijke akten van de
openbare overheid, titels, biljetten, wisselbrieven, handels- of hankeffecten, beschikkingen, verbintenissen of ontlastingen behelzende of teweegbrengende, te
hebben vernield, het feit gepleegd geweest
zijnde met behulp van geweld of van
bedreiging en met braak in bewoonde
huizen of in hun aanhorigheden ; 2o met
behulp van geweld of bedreiging·, in
bewo6nde huizen of in hun aanhorigheden, eens anders roerende eigendommen te hebben vernield of beschadigd,
het feit gepleegd geweest zijnde in vereniging of in bende, met braak; 3° daden
van wederspannig·heid te hebben gepleegd door met geweld of bedreig·ing
ambtenaren aan te vallen der bevoorrading, officieren of agenten van de
bestuurlijke of gerechtelijke politie, handelende ter uitvoering van de wetten,
van bevelen of van beschikkingen van de
openbare overheid, de wederspannigheid
gepleegd geweest zijnde door verschillende personen tengevolge van een voorafgaande overleg en zonder wapen ;
B De 4e se 9e 12e en 13e daarenbov~n, ten 'nadele' van een a~der met
geweld of bedreiging in bewoonde huizen
of hun aanhorigheden, met braak, bedrieglijk te hebben weggenomen : de
vierde, stukken van de inspectiedienst
van' de bevoorrading; de vijfde en de
negende, een valies, boter bevattende ;
de vijfde, daarenboven een naambord
tot het openbaar nut bestemd en door
de bevoegde overheid. of met haar toelating opgehangen ; de twaalfde, schoenen; in bijkomende orde, in zijn voordeel,
gezegde schoenen te hebben verduisterd
welke door de inspectiediensten van de
bevoorrading op hem in beslag werden
genomen ; de dertiende, een dossier
op de burelen van de inspectiediensten
van de bevoorrading neergelegd ;
C. De vijfde, daarenboven, een naambord tot het openbaar nut bestemd en
door de bevoegde overheid of met haar
toelating opgehangen, te hebben vernield, verminkt of beschadigd;
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Marche-en-Famenne, bij
vonnis dd. 2 Mei 19.46, vaststellende dat
ze zich in de onmogelijkheid bevond een
zetel samen te stellen om de zaak te
beslechten, deze, te alle nuttige einde
naar de procureur des Konings heeft
terug gestuurd ;
Gelet op het verzoekschrift waarbij
deze magistraat vraagt dat de kennisneming en de vervolging naar een andere

r:--_-_

-320
rechtbank van dezelfde graad zou verwezen worden ;
Overwegende dat het vaststaat dat, van
de vijf werkelijke rechters die de Rechtbank van eerste aanleg te Marche-enFamenne samenstellen, drie : Heren Degune, voorzitter; Rezette en Leboutte,
rechters, de zetel samenstelden welke het
vonnis dd. 17 Aug·ustus 1945 heeft gewezen, de Heer Poncelet, afgevaardigd
bij het Parket voor het ambt van Substituut-Procureur des Konings, in die hoedanigheid het requisitorium tot verwijzing
heeft g·etekend, voor de raadkamer gevorderd heeft en de dagvaardingen om
te verschijnen getekend heeft, 'en de
Heer Blondiau, onderzoeksrechter, in de
zaak onderzoek l1eeft ingesteld en ter
terechtzitting dd. 2 Mei 1946 als getuige
was gedaagd ;
Overwegende dat de zetel dus onmogelijk kan samengesteld worden ;
Overwegende dat in de stand der zaak
geen enkele voorbereiden(le beschikking
noodzakelijk blijkt;
Om die redenen, gelet op artikelen 542,
544 en 545 van het Wetboek van Strafvordering en 15, 2°, van de wet dd. 4 Augustus 1832 op de rechterlijke inrichting,
onttrekt de zaak aan de kennisneming
van de Correctionele Rechtbank te
Marche-en-Famenne en verwijst ze naa;r
de Correctionele Rechtbank te N eufchateau.
7 October 1946.- 2e kamer. - Voo!'zitter, H. Fauquel, voorzitter. - Verslaggever, H. Vitry. -.Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,

eerste advocaat-generaal.
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RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
STRAFZAKEN. NIE'f GEHOORDE
GETUIGE.- BEKLAAGDE GEEN UITSTEL
VAN DE ZAAK VERZOCH'f HEBBENDE
TEN EINDE VERHOOR VAN DE GETUIGE.
GEEN SCIIENDING VAN DE RECIITEN
VAN DE VERDEDIGING.

Schendt de rechten van de verdediging niet
het arrest dat een beklaagde vei'OO!'deelt
zonder een getuige gehoord te hebben,
dan wanneeT belclaagde- het hof van
beroep niet verzocht heeft de uitspraalc
te schorsen tot wannee1· die getuige zou
gehoord zijn (1).
(1) Verbr., 15 Januari 1940 (Bull. en PAsiC.,
1940, I, 17).

(3IELAERT, 'f. VERLINDEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, door het Hof van beroep te Brussel
op 15 April 191.6 gewezen;
'
I. Wat de voorziening van Melaert
betreft :
Voor zover zij gericht is tegen de op
de publieke vordering gewezen beslissing :
Over het enig middel, schending der
rechten van de verdediging, dqordat het
hof van beroep uitspraak heeft gedaan
zonder dat de getuige Cockx gehoord
werd:
. Overwegende dat uit geen stuk, waarop
het hof acht kan slaan, blijkt dat aanlegger de rechter over de grond verzocht had de behandeling der zaak te
schorsen tot wanneer die getuige zou
gehoord zijn;
Dat het middel dus niet kan aang·enomen word~n;
Overwegende, voor het overige, dat de
substantiele of .op straf van nietigheid
voorgescltreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de uitgesproken veroordelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Voor zover de voorziening g·ericht is
tegen de op de burgerlijke vordering
gewezen beslissing :
Overwegende dat aanleg·ger geen bijzonder middel inroept en dat h~t hof er
van ambtswege geen opwerpt;
II. Wat de voorziening van Verhelst
betreft :
Voor zover de voorziening de beslissing
bedoelt gewezen :
1 o Op ,de publieke vordering :
_
Overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rech tsvonnen werden nageleefd en dat
de uitg·esproken veroordelingen overeenkomstig de wet zijn;
2° Op de burgerlijke vordering· :
Overwegende dat aanlegger geen middel tot staving van zijn voorziening inroept en dat het hof er van ambtswege
geen opwerpt ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt aanleggers tot de
kosten.
1

7 October 191.6. - 2e kamer. - VooJ'zitter, H. Fauquel, voorzitter. - Ve!'slagGelijlcluidende ,congever, H. V1try. clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - ARREST BEKLAAGDE VEROORDELENDE WEGENS POGING TOT DIEFSTAL. - BEDRIEGLIJK KARAKTER VAN DE WEGNEMING NIET VASTGESTELD. NIET
GEMOTIVEERDE VEROORDELING.

Is niet gemotivee1·d . het al'!'est, dat de
beklaagde veroordeelt wegens poging tot
diefstal, door middel van geweld of
bedreigingen, van een aan een ande1·
, toebeh01·ende zaak, zonder het bedrieglijk
lcamkte~· vast te stellen van de wegneming,
welke beklaagde gepoogd heeft te plegen (1). (Strafwetboek, art. 51 en 461.)

van lijfsdwang; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van het Hof van beroep te
Brussel en dat melding· er van za gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; kosten ten·
laste van de Staa:t; verwijst de zaa:k alzo
omschreven naar het Hof van beroep te
Luilr.
'
7 October 1946. - 2c kamer. - Voo!'zitter, H. F::uquel, voor~_itte~. - Ve~·slag
g~vel', H. V1try. GeltJlclutdende concluste, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.

(COLLARD.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, door het Hof van beroep te Brussel
op 5 Juli 1946 gewezen;
Overweg·ende dat de aanlegger zich
tegen deze beslissing slechts in verbreking
voorzien heeft in de maat waarin ze hem
veroordeelt tot een g·evang·enisstraf van
18 maanderi uit hoofde van diefstal met
behulp van geweld;
Over het middel ex officio, schending
van artikel 461 van het Strafwetboek
en van artikel 97 van de Grondwet :
Overwegende dat, bij beschikkingen
van de raadkamer, aanlegger naar de
correctionele rechtbank werd verwezen
uit hoofde, namelijk, · van pog·ing tot
wegneming van een handtas van een
onbepaalde waarde, door middel van
geweld of bedreigingen, ·ten nadele van
Emilie Dujacquier;
Overwegende dat het vonnis noch het
arrest van veroordeling het bedrieg·lijk
en derhalve het strafbaar karakter van
deze wegneming· vaststellen ;
Dat dus de uitgesproken veroordeling
niet gemotiveerd is noch wettelijk
gerechtvaardigd;
Om die rederien, verbreekt het bestreden arrest voor zover slechts het aanlegger veroordeeld heeft wegens poging
tot diefstal door middel van geweld, hem
tot de kosten veroordeeld heeft en deze
invorderbaar verklaard heeft bij middel

·(1) Raadpl. verbr., 28 Juni 1932 (Bull. en
1932, I, 218).
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1° RECHTBANKEN.- STRAFZAKEN.VERPLICHTING VOOR DE CORRECTIONELE RECHTSMACHT AAN HET FElT, DAT
BIJ HAAR AANHANGIG WERD GEMAAKT,
ZIJN WETTELIJKE OMSCHRIJVING TE
GEVEN. VERPLlCHTING VAN TOEPASSING IN ZAKE MISDRIJVEN TEGEN
DE WETTEN BETREFFEND-E DE DOUANEN
EN ACCIJNZEN.
2° DOUANEN EN ACCIJNZEN. BEHEER VAN FINANCIEN BEWERENDE,
IN ZIJN BESLUITEN DAT DE OMSCHRIJVING, WELKE HET AAN HET FElT
GEEFT, DE ENIGE JUISTE IS. - BEWERING WELKE DE RECHTER ER VAN NIET
ONTSLAAT OP HET FElT ZIJN WETTELIJKE OMSCHRIJVING TOE TE PASSEN,
EN DE DOOR DE WET VASTGESTELDE
STRAF UIT TE SPREKEN.
1° De co!'!'ectionele !'echtsmacht moet,
binnen de grenzen van haw· bevoegdheid
en mits eerbiediging van de rechten van
de verdediging, aan het feit dat bij haar
aanhangig is gemaalct, zijn wettelijke
omschl'ijving geven. Deze verplichting is
van · toepassing in za/ce misdrijven
tegen de wetten betreffende de douanen
en accijnzen, zoals in andere strafzaken (2).
2o In zake rnisdrijven tegen de wetteli
betreffende de douanen en accijnzen,
ontslaat de omstandigheid dat het beheer
van financien in zijne besluiten beweert
dat de ornschl'ijving, welke het aan het
feit geeft, de enige juiste is, de con·ectionele rechtsmacht niet V(ln de 'verplichting ,.'
op het feit zjj1i wettelijlce omschrijving1

-322toe te pass en en de door. de· wet vast-~ weert te houden en de qualificering
· gestelde' straf uit te /?preken (1).
welke de eerste rechler in de plaals er
van had gesteld, verwerpt " ;
(BEHEER VAN FJNANCrEN, T. MARCHAND.)
Overwegende dat de correctionele
rechtbank en het hof van beroep bijhetwelk, door het bevoeg·d beheer, een
ARREST.
feit wordt aanhangig gemaakt dat een
HET HOF; '----. Gelet op het bestreden misdrijf kan uitmaken tegen de wetten
arrest, op 30 J anuari 1943 gewezen door op de accijnzen en douanen, de plicht
het Hof van beroep te Brussel;
hebben, de rechten der verdediging eerOverwegende dat de voorziening het biedigende, aan dat feit zijn wettelijke
arrest slechts bestrijdt inzover het ver- omschrijving te geven, al ware deze
weerster vrijspreekt van het feit waarop ander dan die door het beheer voorde betichting A. wijst en dat door het g~;Jsteld, en, eens het feit bewezen vereisend beheer, omschreven wordt als klaard, tegen de dader er van de straffen
vervoer van geestrijke dranken zonder- nit te spreken welke de wet voorschrijft ;
regelmatige bescheiden, op 9 Juli 1942;
Overwegende dat de bewering van het
Over het middel, sch(mding van arti- vervolgend behem\ in conclusies uitg·ekelen 97 der Grondwet, 239 van d€ wet drukt, dat de omschrijving Welke het aan
dd. 26 Augustus 1822, 6, 12, 26 en 27 het feit geeft de enige juiste en overeenvan de •·wet van 12 December 1912, komstig de wet is, de rechter van die
19, 22 tot 25 van de wet dd. 6 April1943 : verplichting niet ontlast;
yVaaruit volgt dat het bestreden arrest,
Overwegende dat, luidens de door het
Qisend beheer gegeven dagvaarding, ver- beslissende zoals het deed, de in het
weerster vervolgd was wegens vervoer middel aangeduide wetsbepaling·en gevan geestrijke dranken zonder regel- schonden heeft;
matige bescheiden; ·
Om die redenen, verbreekt het bestreDat de correctionele rechtbank besliste den arrest, voor zover het, uitspraak
dat het aan de verweerster ten laste doende op de vordering van het beheer
gelegd feit " eerder een onwettelijke van douanen en accijnzen, verweerster
invoer dan een onwettig· vervoer van heeft vrijgesproken van het in de begeestrijke dranken " uitmaakte, en, bij- tichting· A aangehaald feit; beveelt dat
gevolg·, verweerster veroordeelde tot de onderhavig arrest zal overgeschreven
bij de wetten van 6 April1843 en 31 De- worden op de registers van het Hof van
beroep te Brussel en dat melding· er van
cember 1925 voorziene straffen;
zal gemaakt worden op de kant van~ de
Dat v66r het hof van beroep, waarbij
de boger. beroepen van het openbaar g·edeeltelijk vernietigde beslissing ; verministerie en van het eisend beheer oordeelt verweerster tot de kosten ; vervverden aanhangig gemaakt, dit laatste wijst de zaak a1dus beperkt naar het I-Iof
te Luik.
besloot " dat de eerste rechter ten on- van beroep
-.
rechte gemeend had de omschrijving te
7 Octobel' 1946. - 2e kamer. - Vo01'moeten wijzigen van de aan verweerster zitter, H. Fauquel, voorzitter; - Verslagten laste gelegde feiten; dat dit feit in gever, H. de Clippele. Gelijkluidendc
de dag·vaarding juist was omschreven conclusie, H. Raoul Hayoit de Termigeweest ";
court, eerste advocaat-generaal. - Plei. ov'er:..vegende dat het hof van beroep ter, H. Kebers (van de Balie bij het
op zijn beurt vaststelt dat het aan Hof van beroep te Brussel).
aanlegster verweten feit wettelijk moest
worden omschreven zoals de eerste rechter het gedaan had ; dat het niettemin
· betichte vrijspreekt om de enkele red en
2" KAMER. - 7 October 1946.
dat "het beheer, aan wie de omschrijving
behoort, zich aan zijn bewoordingen be- INKOMSTENBELASTINGEN. BE(1) Raadpl. verbr., 29 Mei 1922 (Bull. en
PASIC., 1922, I, 330) en de nota onder verbr.,
2. Maart 1931 (ibid., 1931, I, 107). - Vergel.
voornoemd arrest van 2 Maart 1931 met het
.arrest van 13 December 1926 (Bull. en PAsrc.,
1927, I, 106).

DRIJFSBELASTING .....:. lNKOMSTEN VOORTKOMENDE
VAN
DE
VERKOOP VAN
VRUCHTEN VAN EEN BOO!.VIGAARD.·TOEP.ASSINGSVOORWAARDEN VAN DE
BEDRIJFSBELASTING.

De inkomsten, voo1·tkomende, van de verkoop
- van Vl'uchten van een boomgaard wor-

,----------------------------

"-----

-323den slechts onderworpen aan de grondbelasting, wanneer de hoedanigheden van
de grond de hoofdfacto!' van lmn opb!'engst zijn; zij zijn onderhevig aan de
bedrijfsbelasting, wanneer zij uit een
gepast we1·k van de mens voortkomen,
dat tot doel had, en als uitwerksel heeft
gehad, ze voort te br-engen (1).
(HET BEHEER VAN FINANCIEN,
T. GRAAF CARTON DE WIART.)

van de rechter alleen volstaat om de verwerping van de hem voorgelegde bewering· wettelijk te motiveren en te rechtvaardigen;
Dat het middel dus in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; kosten ten laste van de Staat.
7 October 19~6. - 2e ka.mer. - Voorzitter, H. Fauquel, voorzitter. - Verslaggeve~·, H. Sohier. -- Gelijkluidende concluste, H. Raoul Hayoit de Termicourt,

ARREST.
eerste advocaat-generaal.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 Februari 1946 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, schending van arti26 KA~mR. - 7 October 1946.
kelen 97 en 112 der Grondwet, 25, § 1,
der samengeschakelde wetten betreffende 1° BINDENDE BEOORDELING DOOR
de inkomstenbelastingen en 2, § 1, der
DE RECHTER OVER DE GROND.
wet dd. 17 J uni 1938, doordat het bestreFISCALE ZAKEN.- FICTIEF.,KAJ\AKden arrest de opbrengst van de verkoop
TER VAN EEN AKTE. FEITELIJKE
der vruchten van de boomgaard, waarvan
BEOORDELING. - S!JUVEREINE BEOOReen onverdeeld aartdeel aan verweerder
DELING DOOR DE RECHTER OVER DE
toebehoort, niet belastbaar verklaart in de
GROND.
bedrijfsbelasting, dan wanneer de in de
debatten verkregen elementen er op wij- 2° INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. ---: GELDSOMMEN
zen dat de opbrengst van de boomg·aard
GEBRUIKT TOT GELEGENHEIDSINSTALniet aileen het gevolg is van de hoedanigLATIES DIE GEEN !VIEERWAARDE AAN
heden van· de grond, doch ook, en vooral,
DE UITRUSTING GEVEN.--'- ARTIKEL 27;
bet resultaat van bet regelmatig gepast
§ 2, ~ 0 , VAN DE SAMENGESCHAKELDE
werk van de mens :
WETTEN BETREFFENDE DE INKOMSTEN~
Overwegende dat de vraag· of de opBELASTINGEN NIET VAN TOEPASSING.--'brengst van een bepaalde boomgaard als
UITRUSTINGEN WELKE DE WAARDE VAN
hoofdzakelijke factor de hoedanigheden
DE VOERTUIGEN VERMINDEJ;I.EN EN ZOvan de grond heeft, ofwel, of ze de vrucht
HAAST MOGELIJK MOETEN WEGGENOMEN
is van een regelmatig gepast werk van
WORDEN. BESLISSING DIE HUN VOL·
de mens, afhangt van feitelijke elementen
LEDIGE AFSCHRIJVING AANNEEMT VANwelke door de recbter over de · grond
AF HET JAAR WAARIN ZIJ WERDEN
souverein worden beoordeeld;
UITG·EVOERD. WETTELIJKE BESLISOverwegende dat het bestreden arrest
SING.
vaststelt dat de aan de betwiste boomgaard gegeven zorgen die zijn welke ieder -1 o De rechter over de grand beoordeelt
goed huisvader, iedere eigenaar van
souverein in feite of een alcte ja, dan neen
boomgaard, bezorgd om zijn meest elefictief is (2) .
mentaire belangen, geeft; ·
Overwegende dat deze'souvereine vast- 2o lVlaken geen belastbm·e winst uit, naar
de zin van a1·tikel ·27, § 2; 4°, van de
stelling insluit dat, in de gedachte van
op 3 Juni 1941 sarnengeschakelqe wetten
de rechter, het beheer het bewijs niet
betreffende de inkornstenbelastingen, de
heeft geleverd dat het verschuldigd is,te
sommen gebruikt tot gelegenheidsinstalweten dat de voordelen van de betwiste
laties welke geen rnee1·waa!'de geven aan
boomgaard voortkomen uit een gepast
de uitrusting van een hmtdelsonderne;
werk dat tot doe!, en als resultaat heeft,
ming. Indien deze installaties, door de
gezegde voordelen voort te brengen ;
oorlogsomstandigheden opgelegd, zelfs M
Dat, afgezien ·van alle andere overbowam·de van de voe!'Wigen verminderen,
dige redenen, deze reden van de beslissing
wam·op zij gepla.atst werden, en zohaast
'

, (1) Verbr., 13 Februari 1933 (Bull. en PAsrc.,
1933, I, 128).

'

(2) Verbr., 8 Mei 1922 (Bull. en PASIC., 1922,
I, 278).

-324karakter der verandering· van de in het
middel bepaalde toestand, enkel gebruik
heeft gemaakt van zijn beoordelingsmacht en aldus zijn beslissing gemotiveerd en wettelijk gerechtvaar.digd heeft;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het tweede middel, schending van
artikelen 26, §§ 1 'en 2, 4°, en 27, § 2, 4o,
(RET BEI-IEER VAN FINANCIEN,
der wet ten betreffende de inkomstenbelasT. N. V. ATELIERS EJVIPAIN.)
tingen doordat het bestreden arrest beslist
dat de uitrusting van een vrachtwagen
ARREST.
en een personenwagen met toestellen die
gas voortbrengen en persen ten einde die
RET HOF; _:_ Gelet op het bestreden vervoermiddelen tijdens de oorlog te
arrest op 23 J anuari 1946 gewezen door kunnen gf!bruiken, uitgaven vertegenhet Hof van beroep 'te Brussel;
woordigt die een zuiver verlies zijn en
Over het eerste middel, schending van lasten uitmaken . welke in hun geheel
artikel 97 der Grondwet en van arti- kunnen afgetrokken worden in het jaar
kel 35, §§ 3 en 3bis, van de samengescha- van de uitgave ; hetzelfde wat de uitgave
kelde wetten betreffende de inkomsten- betreft veroorzaakt door het vervangen
van de verkoeler en van de pomp
belastingen :
Overwegende dat het bestreden arrest « Duplex "• daar de vervanging van een
vaststelt dat de Heren l.Jeon en Raoul nieuwe eenheid van toestellen, welke in
Empain regelmatig hun onts(ag hebben de nijverheidsuitrusting bestaan, op zichingediend als beheerders van de verwe- zelf geen element van waardevermeerderende vennootschap en dat deze, na die ring· van deze uitrusting kan uitmaken,
. ontslagnemingen onderscheidenlijk op dan wanneer de kosten betreffende de
17 Julien 29 November 1941 te hebben toestellen tot het voortbrengen en persen
aang·enomen, op diezelfde datums, met van gas geenszins uitgaven vertegendr voornoemden Le,on en Raoul Empain, woordigen die gans verloren zijn en dat
d1enstcontracten heeft gesloten : voor de artikel 26, § 2, 4°, van de hierboven aaneerste in hoedanigheid van technisch - gehaalde wetten het aannemen van afdirecteur, voor de tweede in hoedanigheid schrijvingen als bedrijfslasten afhankelijk
van directeur generaal; dat de bestreden stelt van de voorwaarde dat deze lasten
beslissing daaruit afleidt dat, vanaf die samengaan met een waardevermindering·
datums, de door Leon en Raoul Empain welke zich gedurende de belastbare tijd
uitgeoefende ambten deze zijn die voort- voordoet:
Overwegende, enerzijds, dat het arrest,
vloeien uit een bedienden of dienstverhuringscoritract, wat de toepassing uit- - vaststellen·de dat de nooduitrustingen
sluit van de uitzonderlijke regel van tot het voortbrengen en persen van gas
artikel 35, §§ 3 en 3bis, der samengescha- op de vrachtwagen en de personenwagen
kelde wetten betreffende de inkomsten- toebehorende aan verweerster, aan die
belastingen (besluiten van 3 Juni en uitrusting geen meerwaarde gegeven
hebben - door een in feite souvereine
22 September 1941);
vaststelling, de niet-toepassing· van artiOverwegende dat de voorziening de kel 27, § 2, 4°, der op 3 Juni 1941
vaststellingen in hun principe niet criti- samengeschakelde wetten op de voor die
seert, doch staande houdt dat, in onder- uitrustingen gebruikte sommen heeft
havig g·eval, de aan de juridische toe- gerechtvaardigd; dat die bepaling, instand van Leon en Raoul Empain jeg·ens derdaad, als belastbare winst beschouwt
verweerster gebrachte verandering slechts de sommen g·ebruikt tot waardevermeerfi,ctief is en slechts werd tot stand ge- dering· van de uitrusting van een handels-,
bracht om de fiscale wetten te ont- nijverheids-, of landbouwbedrijf;
duiken;
Overwegende, anderzijds, dat het arrest,
Overwegende dat het fictief karakter - vaststellende dat die uitrustingen
van een aide slechts blijken kan uit waartoe men -wegens de oorlog· heeft
teitelijke elementen waarover de rechter moeten overg·aan slechts gelegenheidsover de grond op souvereine wijze oor- uitrustingen waren, welke de waarde der
deelt;
.
voertuigen verminderden en welke ten
Dat de rechter, door te verklaren dat andere zohaast mogelijk werden weghet beheer, in onderhavig geval, het genomen, - bij toepassing van artikel 26,
bewijs niet had geleverd van het fictief § 2, derzelfde wetten de beslissing heeft
:mogelijk moeten weggenomen worden,
beslist de rechte1' wettelijk dat hun vol.ledige afschrijving nodig was vanaf het
jaar waarin zij werden uitgevoerd. (Op
3 Juni 1941 samengeschakelde wetten,
art. 2~, § 2, 4o.)

-325gerechtvaardigd dat hun gehele afschrijving nodig was en samenging met een
waardevermindering welke zich werkelijk
voorgedaan heeft gedurende het jaar
waarin die uitrustingen werden uitgevoerd;
Dat het middel in zijn eerste onderdeel
in rechte niet opgaat;
Overwegende dat de voorziening in het
tweede onderdeel steunt op de bewering
dat de uitgaven door de verweerster voor
de verkoeler en de pomp Duplex gedaan
werden ter vervanging· van reeds afgeschreven toestellen;
Overwegende dat die bewering in het
bestreden arrest geen steun vindt; dat
het middel in zijn tweede onderdeel in
feite niet opgaat-;
Om- die redenen, verwerpt de voorziening; kosten ten laste van het
Beheer.
7 October 1946. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Fauquel, voorzitter. - VerslaggeveT, H. Giroul. Gelijkluidende concl1tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaaL
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VOORZIENING IN VERBREKING.TERiVIIJN OM ZICH TE VOORZIEN. STRAFZAKEN. - VONNIS VAN VEROOR·
DELING BIJ VERSTEK. - CORRECTIONELE RECHTBANK ZETELENDE IN HOGER
BEROEP. VOORZIENING VAN HET
OPENBAAR iVIINISTERIE GEDURENDE DE
GEWONE TERMIJN VOOR HET VERZET.
- NIETONTVANKELIJKHEID.
Is niet ontvankelijk de voorziening van
het openbaar ministerie gedurende de
_gewone te1·mijnen voo!' het verzet ingesteld, tegen een vonnis van veroordeling,
bij verstek door de co1'1'ectionele !'echtbank,
zetelende in hoger -_ beToep, ttitgesproken {1). (Wetboek van Strafvordering,
artikel 413; wet van 9 Maart 1908,
art. 3.)

(PHOCUREUR DES KONINGS TE DINANT,
T. LAFFINEUR EN ANDEREN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
vonnissen,.op 2 Juli 1946 gewezen door
(1) Verbr., 6 December 1943 (Bull.
19·14, I, 95).
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de Correctionele Rechtbank te Dinant,
zetelende in hoger beroep ;
Overwegende dat de zaken, voorkomende op de rol onder nummers 1911
Hopa; 1912 Claude; 1913 Laffineur;
1915 Dermien, samenhangend zijn en dat
ze dienen samengevoegd ;
Over de ontvankelijkheid van de voorzieningen :
Overwegende dat de bestreden vonnissen de verweerders bij verstek veroordeeld hebben ;
Overwegende - dat de procureur des
Konings zich tegen deze vonnissen op
9 J uli 1946 in verbreking voorzien heeft,
dus v66r het verstrijken van de gewone
termijn om verzet te doen; dat daaruit
volgt dat, op de datum van de voorzieningen, de aangegeven vonnissen ten aanzien van de verweerders geen eindvonnissen waren, en dat dus de voorzieningen niet ontvankelijk zijn;
Om die redenen, voegt de voorzieningen samen ; verwerpt ze; laat de kosten
ten laste van de Staat.
7 October 1946. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Fauquel, voorzitter. - Ve1·slaggeve1', .H. Vi try. - Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
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STRAF. PROVINCIAAL REGLEMENT
EEN TAKS INVOERENDE. - lNBREUK.
- VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN.
- ARTIKEL 85 VAN HET STRAFWET·
BOEK. - NIET TOEPASSELIJK.
Artikel 85 van het Strafwetboek, betreffende de verzachtende omstandigheden,
is niet toepasselijk op de straffen, welke
de inbreuken beteugelen op een provinciaal reglement dat een taks invoert.
(Strafwetboek, art. 100; wet van 5 Juli
1871, art. 13.}

(PROCUREUR DES KONINGS TE DINANT,
T. WARIN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 2 J uli 1946 gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Dinant, zetelende in graad van hoger beroep ;
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Over het enig middel, schending van
het op H April 1931 door de Provinciale
Raad van Namen genomen reglement
tot vestiging van de taks op de honden,
en van artikel100 van het Strafwetboek:
Overwegende dat luidens artikel 7 van
dat reglement, bij gebrek aan aangifte
.binnen de voorgeschreven termijnen of
in geval van onvoldoende aangifte, de
helastingplichtige door de controleur der
belastingen van 'het g·ebied ambtshalve
kan aangeslagen worden, behoudens verhaal bij de bestendige deputatie de;
ontdoken taks zal het driedubbele hedragen ; het gebrek aan aangifte of de
onvoldoende aangifte· zal eveneens het
voorwerp kunnen zijn van een procesverbaal van overtreding ; het zal de
bestendige deputatie vrij staan met de
overtreders een dading· te treffen; de
weigering de dading aan te nemen brengt
de veroordeling- mede tot een geldboete
van 100 tot 150 frank voor elite hand,
afgezien van het verschuldigd recht en
van de kosten en van een gevangenisstraf ·
van twee dagen ; ,
Overwegende dat het bestreden vonnis,
door verweerder, bij aanneming van verzach ten de omstandigheden, te veroordelen tot een geldboete van vijf frank
>Of een vervangende gevangenisstraf van
een dag· wegens het bezit van een niet
aangegeven hand, artikel 100 van het
_Strafwetboek en artilfel 13 van de wet
dd. 5 Juli 1871 geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis ; beveelt dat onderhavig· arrest
zal overgeschreven worden op de registers
der Rechtbank van eerste aanleg te
Dinant en_ dat melding er van zal gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder
tot _de kosten ; verwijst de zaak naar
de Correctionele Rechtbank te Namen,
zetelende in graad van hager beroep.
7 October 1946. - 2e kam~r. -· Voo1'zitter, H. Fauquel, voorzitter-. - Verslaggeve1", H. Vitry. - Gelijklu·idende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste a:dvocaat-generaal.
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VERBREKING. - BEVOEGDIIEID.
STRAFZAKEN. - BESLUITWET IN HET
KADER VALLENDE VAN DE WETTEN VAN
7 SEPTEMBER 1939 EN 14 DECEMBER
1944. - CRITIEK DOOR DE ElSER
GEMAAKT. - HOF VAN VERBREKING

ONBEVOEGD
NEMEN.

0~1

KENNIS ER VAN TE

Het hof van ve1·breking is onbevoegd om
kennis te nemen van de door de eiser
gemaakte critiek teg~n een besluitwet,
die binnen het kader valt van de wetten
van 7 September 1939 en 14 December 1944.
{DELIN.)

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 J uli 1946 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het eerste middel, schending van
het geloof dat aan de besluiten verschuldigd is, en op het tweede middel, schending· van artikel 97 der Grondwet doordat
het ar11est redeneert alsof de door aanlegger ih zijn conclusies voorgestelde verdediging bestond in te zeggen dat het
besluit dd. 8 Aug·ustus onwettelijk is
omdat de door de minister bepaalde prijs
beneden de normale prijs van de melk
blijft, dan wanneer de conclusies de kostprijs van de melk bedoelden :
Overwegende dat het arrest de conclusies van aanlegger verwerpt om de reden
dat de hoven en rechtbanken het ministerieel besluit dd. 8 Augustus 1945 moeten
toepassen '-vanneer het overeenstemt met
de besluitwet dd. 22 J anuari 1945, waarvan het de uitvoering is;
.
Dat het arrest die overeenstemming
vaststelt en dus wettelijk gemotiveerd is;
Overwegeride dat de beweegredenen
van het arrest betreffende de normale
prijs van de rilelk, overbodig zijn, en dat,
bijgevolg, de middelen niet ontvankelijk
zijn bij gebrek aan belang ;
Over het derde en over het vierde
middel, schending van artikelen 11 en 10?
van de Grondwet doordat het bestreden
arrest, door te beslissen dat alleeri de
vraag dient nageg·aan of het ministerieel
besluit dd. 8 Augustus '1945 overeenstemt
met de besluitwet dd. 22 J anuari 1945,
aan de uitvoerende macht een recht tot
onteigening toekent zonder juiste vergoeding;
Overwegende dat de middelen de critiek maken van de besluitwet dd. 22 J anuari 1945 zonder nochtans te beweren
dat dit laatste het kader te buiten gaat
van de wetten dd. ? September 1939
en H December 1944, krachtens welke
het g(momen werd ;
Dat dergelijke critiek aan de beoOt·deling· van de hoven en rechtbanken ontsnapt;
En overwegende dat de substantii:He
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rechtsvormen.werden nageleefd en dat de
uitgesproken veroordelingen overeenkomstig de wet zijn;
Om die redenen, verwerpt- de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
7 October 19~6. - 28 kamer. - VooTzitter, -H. F.auquel, voorzitter. - Ve!·slaggevel', H. Vitry. - Gelijklttidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
Pleiter,
H .. George (van de Balie te Charleroi).
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1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
- EERSTE RECHTER DIE ZIJN JURISDICTIE HAD UITGEPuT.- ZAAK IN HAAR
GEHEEL DOOR HET HOGER BEROEP AAN
DE RECHTER IN TWEEDE AANLEG
ONDERWORPEN.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN . .......:. STRAFZAKEN. BEKLAA(}DE HET VOORDEEL VAN VE~
ZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN AANVRA:
GENDE. - RECHTER BESLISSENDE DAT
ER GEEN REDEN TOT HET AA~NEMEN
VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN
BEii'rAXf. - BESLISSING DIE·. NIET IN
'T
BIJZONDilR MOET GEM-OTIVEERD
WORDEN.
Techte~· zijn jurisdictie heeft uitgeput, maakt het hager
beroep van partijen tegen deze beslissing
de zaak in haar geheel bij de l'echteT in
hager beroep aanhangig:
2° De Techter, die van o01·deel is, dat er
geen 1·eden bestaat tot het verlenen van
het voordeel van verzachtende omstand1:gh eden dat door de verooTdeelde werd aangevraagd, moei zijn beslissing niet i'n
. 't bijzonder op dit punt motiveren.

1° TVanneer de eeTste

(COUGNON.)
ARREST.·
HET HOF; - Gelet op het arrest,
op 12 J uli 1946 gewezen door het Militair Gerechtshof te Brussel;
Over het eerste middel, schending· van
artikel 215 van het Wetboek van Strafvordering, en schending van de rechten
van de verdediging, doordat het bestreden
arrest, na het vonnis te hebben teniet
gedaan van de Krijgsraad te Charleroi
dd. H Februari 1946, waarbij het verzet
niet ontvankelijk werd verklaard_ door
aanlegger gedaan teg·en het vonnis dat
op 20 December 194~ te zijnen laste bij

verstek uitgesproken werd, en na dat
verzet te liebben aangenomen, de zaak
tot zich heeft getrokken en. nitspraak
he eft gedaan bij nieuwe beschikking, dan
wanneer het tot zich trekken door artikel 215 van het Wetboek van Strafvordering enkel is toegelaten in geval het
vonnis te niet- wordt gedaan wegens
schending of niet hersteld verzuim van
vormen, op straffe van nietigheid door
de wet voorgeschreven, aanlegger aldus
berovende van de Jiubbele graad van
rechtsmacht in criminele zaken waar,
wegens de uitzonderlijke aard van de
militaire rechtsmacht, de ontstentenis
van een jurisdictie van verwijzing en de
zwaarte van de toegepaste straffen, aan
de verdediging, alle jurisdictionele rechtsmiddelen inoeten verzekerd worden :
Overwegende dat, door de overdragende werking van het hoger beroep, de
zaak in haar geheel bij het militair
gerechtslio~
aanhangig was, daar de
Krijgsraad te Charleroi, door zijn vortnis
bij verstek dd. 20 December 19H en zijn
vonnis op ·tegenspraak dd. 1~ Februari
19~6, zijn jurisdictie had uitg·eput;
Overwegende, ten andere, dat artikel 215 van het Wetboek van Strafvordering, van toepassing v66r de militaire rechtscolleges, niet beperkend is;
dat het, integendeel, de rechters over
de grond verplicht ten gronde te beslissen
telkens zij de beslissing van de eerste
rechter te niet doen om een andere reden
dan de ·onbevoegdheid; dat de rechters
in hoger beroep, die zich, krachtens die
bepaling, in de plaats stellen van de
rechter in eerste aanleg, tot plicht hebben
te doen al wat deze laatste had moeten
doen;
Overwegende dat, anderzijds, de rechten der verdediging niet geschonden werden, vermits aanlegger gehoord werd en
conclusies ten gronde heeft g·enomen;
Dat het middel dus in rechte niet
opgaat;
'
Over het tweede middel, schending van
artikel 97 der Grondwet, doordat het
bestreden arrest geen antwoord heeft
verstrekt op de v66r het militair gerechtshof g·enomen conclusies waarin aanlegger
hiertoe besloot dat hem het voordeel zou
worden verleend van verzachtende ·omstandigheden voortvloeiende namelijk uit
zijn goed verleden en uit aile andere door
het hof aan te halen feiten, en de dood~
straf heeft uitgesproken, zonder de redenen aan te duiden waarom het de voorgestelde verzachtende omstandigheden
verwierp·:
Overwegende dat de rechter, binnen

-328
de bij de wet bepaalde perken, souverein
de straf vaststelt in evenredigheid met
het misdrijf dat hij bewezen verklaart ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door aanlegger tot de doodstraf te veroordelen, op een impliciete doch zekere wijze
beslist heeft dat het voordeel van verzachtende omstandigheden aan betichte
niet diende verleend ; dat het aldus het
verdedigingsmiddel tot aanneming van
verzachtende omstandigheden heeft be•
antwoord en van de hand gewezen;
Dat het middel in feite niet opgaat ;
En overwegende dat de substantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd · en dat
de uitgesproken veroordelingen overeenkomstig de wet zijn ;
. Om die redenen, verwerpt de yoorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
7 October 1946. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Fauquel, voorzitter. - Verslaggever, H. Giroul. - Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat generaal. Pleite·r,
H. Humblet (van de Balie bij het Hof
van beroep te Brussel).
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1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - ONVOLLEDIGE DAGVAARDING. lVIIDDEL NIET VOOR DE
REGHTER OVER DE GROND INGEROEPEN.
VERDEDIGING TEN GRONDE. ---'-lV!IDDEL TOT VERBREKING NIET ONTVANKELIJK.

2°

EET- EN KOOPWAREN (MISBRUIKEN IN DE HANDEL VAN).
KLEINHANDELAAR IN KOOPWAREN
WAARVAN DE UITDELING GEREGLEMENTEERD IS. SPECIALE BORDERELLEN
BEPLAKT MET DE DOOR DE KOPERS
OVimHANDIGDE ZEGELS. NORMAAL
GEBRUIK. 0VERHANDIGING AAN IIET
GEMEENTEBESTUUR TEN EINDE NIEUvVE
BEVOORRADING.

1° Het rniddel daaruit genornen, dat de

dagvaarding v661· de co!Tectionele rechtbank onvolledig was, is niet ontvankelijk,
wanneer het niet v66r de 1·echter over de
grond werd opgeworpen en de eise!' .zijn
verdediging ten gronde heeft vi!orgedmgen (1).
·
2° Uit artikels 20 en 21 van de besluitwet
van 9 Novernber 1939 vloeit voo1·t dat
(1) Zie boger, blz. 16 en 129, verbr ., '14 J annari en 1 April 1946 (Bull. en PAsrc., 1946,
I, ~0 en 127). '

het norrnaal gebruik dat een kleinhandelaa·r in koopwaren, waarvan de
uitdeling gereglernenteerd is, lean rnaken
van speciale borderellen, waarop de door
de kopers overhandigde zegels geplakt
we1·den, e!' in bestaat ze aan het gerneentebestuur te ove1·handigen ten einde herbevoormding.
(VAN DER ELST.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 J uli 1946 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het eerste middel, scbending van
.artikelen 97 der Grondwet, 182 en 183
van het Wetboek van Strafvordering,
61 van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtspleging, 15t., 155, 189 en t.08 van
bet Wetboek van Strafvordering, t. van
het besluit van de secretarissen-generaal
dd. 11 December 1942 :
Overwegende dat het middel, afgeleid
uit de onregelmatigheid van de dagvaarding, niet ontvankelijk is; dat het, inderdaad, niet opgeworpen werd v66r de
rechters over de grond en dat uit de
vaststellingen van het bestreden arrest
blijkt dat aanlegger, op de te zijnen laste
weerhouden betichting, zijn verdedig·ing
ten gronde heeft voorgedragen ;
.
Over het tweede middel, schending· van
artikelen 97 der Grondwet, 15t. van het
besluit van de secretarissen-generaal dd.
11 December 1942, 1598 van bet Burgerlijk Wetboek, 20, 21 en 22 van de besluitwet dd. 9 November 1939, onvoldoende
redenen, doordat het bestreden arrest
aanlegger veroordeelt om ravitailleringszegels te hebben voorhanden g·ehad welke
het voorwerp waren geweest van een
misdrijf, zonder dit laatste te bepalen,
dan wanneer dat misdrijf een van de
onontbeerlijke elementen was tot het
bestaan van het wanbedrijf en het hof
van verbreking op dat punt zijn toezicbt
moest kunnen uitoefenen, en doordat het
arrest, onder de mogelijke misdrijven,
wijst op diefstal ofverduistering ten nadele
van een kleinhandelaar, het arrest oordelende dat een kleinhandelaar op borderellen geplakte zegels enkel kan gebruiken
met ze te overhandigen aan het gemeentebestuur, dan wanneer de besluitwet van
9 November 1939 aan een kleinhandelaar
geenszins verbiedt de ravitailleringszegels
af te staan welke hij ontvangen en op
borderellen geplakt heeft :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de ravitailleringszegels welke aanlegger voorhanden had « vroeger het
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329voorwerp waren geweest van een diefstal
of van een verduistering "; dat het arrest,
aldus er op wijzende dat aanlegger de
zegels voorhanden heeft gehad en dat
deze vroeger, v66r dit voorhanden hebben, het voorwerp waren geweest van een
misdrijf, het bestaan vaststelt van de
bestanddelen van het w:mbedrijf voorzien bij artikel t., § 1, van het besluit
dd. '11 December 1942;
Overwegende, anderzijds, dat door te
heslissen dat " een kleinhandelaar van
hehoorlijk ingevulde horderellen een
enkel normaal gebruik er van kon maken,
te weten, ze overhandigen aan . het
gemeentebestuur om een toelating tot
bevoorrading te krijgen "• het arrest de in
het middel aangeduide artikelen 20, 21
en 22 van de besluitwet dd. 9 November 1939 niet heeft kunnen schenden, vermits die bepalingen beschikken dat de
kleinhandelaar, in waren waarvan de uitdeling gereglementeerd is, op Speciale borderellen de ran tsoeneringszegels moet
plakken die hem door de kopers worden
overhandigd (artikel20 van de besluitwet
dd. 9 November 1939) en dat de kleinhandelaar die borderellen aan het gemeentebestuur overhandigt om ze te
annuleren en hem een machtiging tot
hevoorrading af te leveren (art. 21);
Dat het middel in elk van zijn onderdelen in rechte niet opgaat;
En overwegende dat de· suhstantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de uitgesproken veroordelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
7 October 19t.6. - 2e kamer. - Voorzitter, H. Fauquel, voorzitter. - VerslagGel~jkluidende
gever, H. de Clippele. conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal.

I

Is gemotiveerd ten aanzien van artikel 97
van de Grondwet het arrest dat, bij de
veroordeling van belclaagde wegens inbreuken .beteugeld bij artilcel 8 van de
besluitwet vaJJ, 22 Januari 1945, als
wets bepaling die de straf voorziet, de
besluitwet van 22 Januari 1945 aanduidt, zonder nauwkeurige opgave van
het artilcel (1).

(VANDEN BULCKE.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het hestreden
arrest, op 23 J uli 19t.6 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het enig middel, schending· van
artikel 97 van de Grondwet, af,wezigheid,
ten minste, ontoereikendheid van redenen, doordat het hestreden arrest, wat
de uitgesproken veroordeling ten laste
van aanlegger betreft, wegens de hetichtingeri A en B, de wettelijke beschikking
niet aanduidt welke de straf voorziet,
die werd toegepast :
Overwegende dat het bestreden arrest
verwijst naar de in het vonnis a quo
aangeduide wettelijke heschikkingen, en
dus, namelijk, naar de hesluitwet dd.
22 J anuari 1945, hijzondere wettelijke
heschikking welke het heteugelen van
elke inhreuk op de reglementering aangaande de hevoorrading van het land
betreft;
Dat aanlegger veroordeeld vverd tot de
hij die hesluitwet voorziene straffen;
Waaruit volgt dat het middel niet kan
aangenomen worden ;
En overwegende dat de substantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de uitgesproken veroordelingen overeenkomstig· de wet zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
7 October 1946.- 2e kamer. - VoorH. Fauquel, voorzitter. - Verslaggever, H. Vitry. - Gelijlcluidende conclusie, H .. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
Pleiter,
H. Van Leynseele.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.ARREST VAN VEROORDELING WEGENS
MISDRIJVEN BETEUGELD BIJ ARTIKEL 8
VAN DE BESLUITWET VAN 22 JANUARI
1945. -ARREST DE BESLUITWET VAN
22 .TANUARI 1945 AANDUIDENDE, ALS
WETSBEPALING DIE DE STRAF VOORZIET, ZONDER NAUWKEURIGE OPGAVE
VAN HET ARTIKEL. VOLIJOENDE
MELDING TEN AANZIEN VAN ARTIKEL 97
VAN DE GRONDWET.
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10 October 1946.

1o ARBEIDSONGEVAL. BESLUIT
VAN 2t. DECEMBER 19H. RISICO
VERBONDEN MET DE NORMALE. WEG
DOOR DE ARBEIDER GEVOLGD. - BEGRIP DOOR ARTIKELS 2 EN 9 VAN DE
(1) Zie de nota, getekend R. H., onderaan
dit arrest, in Bull. en PAsrc., 1946, I, 356.
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en 9 van de besluitwet dd. 13 December 1945, wetsbepalingen tot verklaring
van artikel 1 van het besluit dd. 2t. December 19H, dit laatste ·artikel-van toepassing is wanneer het ongeval te wijten
is aan een risico dat enig verband houdt
met de noodzakelijkheid, waarin de arbeider zich bevindt om zich van zijn verblijf
i 0 Luidens artikel 2 van de besluitwet van
naar de plaats van zijn werk te begeven,
13 Decembe1' 1945, betreffende de ve1·goe· of ten einde van de plaats van zijn werk
ding van de· op de weg van het we1·k naar zijn verblijf terug te keren;
overkomen ongevallen, en artikel 9 van
Dat het middel in rechte niet opgaat;
zelfde . besluitwet, interprete1·ende wetsOver het tweede middel, schending van
bepalingen van het besluit van 24 De- artikelen 97 der Grondwet, 77, 78, 82bis,
cember 1941 over hetzelfde voo1·werp, Hi, H2 van het Wetboek van burgerbeduiden de woo1·den " risico met den lijke rechtsvordering, van artikel 1 van
normalen weg verbonden" in dit laatste het besluit der secretarissen-generaal van
besluit : elk l'isico dat enig verband 2t. December 19H betreffende de verhoudt met de noodzakelijkheid voo_l' de goeding der schade voortspruitende uit
m·beider om zich van zijn verblijf naar ongevallen die zich voordoen op de weg
de plaats van zijn werk te begeven of.om naar en van het werk, van artikelen i,
v-an de plaats van zijn werk nam· zijn t., 9, i2 en 14 van de wetten op de arbeidsverblijf terug te keren (i).
ongevallen, samengeordend bij het konink2° De fout van het slachto !fer sluit de toe- lijk besluit van 8 September 1931, doorpassing, van het besluit van 24 Decem- dat het bestreden vonnis de samenber 1941 te zijnen voordele often vo01·dele geordende wetten betreffende de werkvan zijn rechtverkrijgenden, slechts uit, ongevallen op het kwestieus ongeval toewanneer z·ij geen enkel verb-and houdt passelijk verklaart om reden dat het toe
met de normale weg. (Besluitwet van te schrijven zou zijn aan een risico met
de weg verbonden, daar " immer.s de
13 December i%5, art. 2.)
verkeersongevallen het risico bij uitstek
(NAAMLOZE MAATSCHAPPIJ VAN ALGEMENE van den openbaren weg uitmaken "•
VERZEKERINGEN OP HET LEVEN, T. zonder rekening te houden met het door
eiseres in - hare conclusie ingeroepen_
S~IET.)
middel en zonder het te beantwoorden,
ARREST.
dan wanneer eiserew opwierp· dat " het
HET HOF; - Gelet op het bestreden slachtoffer zich uit eigenwil aan een· risico
vonnis, op 11 J uni i943 gewezen door heeft blootgesteld dat hem eigen was ,
de Rechtbank van eerste aanleg· te door, niettegenstaande het uitdrukkelijk
Dendermonde, zetelende in graad van. verbod van de afgevaardigden van de
hoger beroep ;
werkgever, een fout te plegen die door
Over het .eerste middel, schending van het vonnis vastgesteld wordt, en dan
artikel i van het besluit dd. 2t. Decem- wanneer de wetgever van 2t. December 19H, van artikelen 1, t., 9, 12, it. ber 19!>1 uitdrukkelijk recht op vergoevan de wetten op de vergoeding der ding he eft willen weig·eren als het slach tschade voortspruitende uit arbeidsonge- offer zich uit eigen wil blootgesteld heeft
vallen, samengeschakeld door koninklijk aan een ongevalsrisico dat aan zijn
besluit van 28 September 1931, doordat normalen weg vreemd is :
het bestreden vonnis de aanlegster verOverwegende dat het vonnis in feite
oordeeld heeft tot de vergoeding· van een op bindende wijze vaststelt dat het risico
,op de weg van het werk overkomen met de normale weg verbonden was;
ongeval om de reden dat dit ongeval te dat het aldus, zonder dubbelzinnigheid,
wijten was aan een risico betreffende de het middel van de hand wijst door de
normale weg, dan wanneer op vergoe- aanlegster aangevoerd en gegrond op het
ding aileen recht geven de ongevallen bestaan van een aan het slachtoffer perwaarvan het slachtoffer of zijn rechtsver, soonlij k risico ;
krijgenden bewijzen dat ze aan een met
Overwegende, anderzijds, dat de fout
de weg verbonden risico te wijten zijn :
van het slachtoffer de toepassing van
Overwegende dat, luidens artikelen 2 het besh;.it dd. 24 December 19H ten
voordele van dit laatste of van zijn
rechtverkrijgenden slechts uitsluit indien
(1) Zie hager, blz. 273, verbr., 11 Juli 1946
(Bill!. en PAsiC., 1946, I, 300, met nota).
1 die fout geen enkel verband houdt met
BESLUITWET VAN i3 DECEMBER i9t.5
OMSCHREVEN.
2° ARBEIDSONGEVAL. BESLUIT
VAN 2t. DECEMBER i9H. - FOUT VAN
~HET SLACHTOFFER. GEVOLG TEN
OPZJCHTE VAN DE TOEPASSING VAN
GEZEGD BESLUIT.

-
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de- normale_ 'Weg ' (besluit dd. '13 December 1945, art. 2) ;
Dat het middel niet gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de·voorziening; veroordeelt de aanlegster tot de
kosten en tot-een vergoeding van 150 fr.
j egens de verweerster.
10 Octobef 1946. - 1 e learner. - l'oorzitter, H._ Soenens, eerste voorzitter. l'erslaggeveT, H. de Cocqueau des Mottes.
Gelijkluidcnde conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal. - Pleiters, HH. della Faille
cl'Huysse en Van Leynseele.

1" KAMER. -

10 October 1946.

Vi'ERKRECHTERSRAAD. - BESLISSING IN HOGER BEROEP. - NOCH DE
KORTE UITEENZETTING VAN DE EIS
NOCH DEZE VAN HET VERWEER BEVATTENDE. REDENEN DIE NIET TOELATEN DE AANSPRAKEN DER PARTIJEN
NA TE GAAN. 0NWETTELIJKHEID.
Is onwettelijk de doo1· een werlcrechtersraad
van be1:oep gevelde beslissing, die
noch de korte uiteenzetting van de eis
noch deze _van het verweer bevat, en
waarvan de redenen niet toelaten de aanspraken der paTtijen na te gaan ('l).
(Grondwet, art. 9?; wet van 9 Juli
1926, art. ?? , § 2, en 123.)

(SOCIETE D'OPTIQUE ET D'INSTRUi\'IENTS
DE PRECISION, T. ROELS.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 21 J anuari 1943 g·ewezen
door de Werkrechtersraad van beroep
te Gent;
Over het eerste middel, schending van
artikelen ?? en 123, bijzonderlijk de
voorlaatste alinea, der wet van 9 J uli
1926, organische wet der werkrechtersraden, en 9? der Grondwet, doordat de
bestreden beslissing, noch de uiteenzetting der vordering en van het verweer
inhoudt, noch de grieven qie beroepster
tegen het vonnis van de eerste rechters
richtte, alhoewel het,in algemene bewoordingen, van deze middelen- en besluiten
gewag maakt en zodoende het hof van
verbreking in de onmogelijkheid stelt
zijn toezicht uit te oefenen :
Overwegende dat de bestreden beslissing noch de korte uiteenzetting· van de
(1) Verbr., 17 October 1935 (Bull. en PAsrc.,
H36, I, 9) en de nota's 2 en 3.

eis noch deze· van het verweer bevat ;
dat het gebrek aan samenhang· tussen
de verscheidene redenen niet toelaat na
te gaan welke aarispraken de partijen
v66r de rechter in hoger beroep maakten, en dat, aldus het hof van verbreking
zich in de onmogelijkheid bevindt zijn
toezicht uit te oefenen op de wettelijkheid
van de beslissing; dat ze dus de in het
middel aangeduide bepalingen overtreedt.;
- Om die redenen, verbreekt de bestreden
beslissing ; bilveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden op de registers
van de vVerkrechtersraad van beroep te
Gent en dat melding er van zal gemaakt
worden op de kant der vernietigde beslissing·; veroordeelt de verweerder tot de
kosten; verwijst de zaak naar de Werkrechtersraad van beroep te Brug·g·e.
10 October 1946. -1e kamer.- l'oorzitter, H. Soenens, eerste voorzitter. Verslaggever, H. de Cocqueau des Mottes.
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste aqvocaatgeneraal. - Pleiter, H. Van Leynseele.

1 6 J(AMER. -

10 October 1946.

MIDDELEN TOT VERBREKING.
NIEUW l\IIDDEL. - BURGERLIJKE ZAKEN. - Ers TOT VERDELING OP GROND
VAN DE WET VAN 16 MEl 1900.- MIDDEL DAARUIT GF.NOMEN DAT, VOLGENS
DE INLEIDENDE DAGVAARDING, HET
KADASTRAAL INK OMEN VAN HET BETWISTE GOED, HET DOOR DE WET VAN
16 MEl 1900. VASTGESTELDE KADASTRAAL INKOMEN OVERTREFT. - MIDDEL DAT NIET VOOR DE EERSTE MAAL
VOOR HET HOF VAN VERBREKING MAG
OPGEWOl\PEN WORDEN.
JYlag niet voor de eersJe maal v66r het hof
van verbreking opgeworpen worden. het
middel daantit genomen dat de rechte1·,
bij wie een eis ·tot verde ling op grand
van de wet van 16 Mei 1900 op de erfregeling van de kleine erfenissen aanhangig werd gemaakt, geen toepassing
mocht doen van deze wet, omdat, volgens
de inleidende dagvaarding, het kadastraal
inkomen van het betwiste goed hager u•as
dan dit door gezegde wet voorzien.

(BOEYCKENS, ·T. D'HAUWERS.)
ARREST . .
RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 30 J uni 1943 g·ewezen door de

-332
1-Ieer vrederechter van het kanton 1-Ierzele;
Over het enig middel, schending van
artikels 1 (gewijzigd bij de wet van
23 Juni 192t.), 2, 3, to, 5 van de wet
van 16 Mei 1900 op de erfregeling der
kleine erfenissen ; van het enig artikel
van de wet van 23 April 1935 ; van artikels 1, 2, 3, 8 van de wet van 25 Maart
1876; 966 tot 985 van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering·; 731, 7t.5,·
767, 815 tot 8t.2 van het Burgerlijk Wethoek; van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis de verdeling van de nalatenschap van wijlen
Benediktus Boeyckens, overleden de
23 Februari 193t., volgens de voorschriften der wet van 16 Mei 1900 op de erfregeling der kleine erfenissen beveelt, dus
onder de vorm van overname, dan
wanneer het blijkt uit het inleidend vertoogschrift dat het kwestieuze goed een
kadastraal inkomen van 1.016 frank. had,
ten tij'de van het overlijden van Benediktus Boeyckens, hetzij op 23 Februari
193t., waaruit volgt dat de wet van 16 Mei
1900, slechts toepasselijk op de nalatenschappen die een kadastraal inkomen van
minder dan 600 frank hadden, op de
kwestieuze nalatenschap niet kon toegepast worden :
Over deri grond van niet-ontvankelijkheid door den verweerder daaruit afgelefd
dat het middel nieuw is :
~
Overwegende dat, noch nit het bestreden vonnis, noch uit de conclusien der
partijen blijkt dat het middel v66r de
rechter zou aangevoerd geweest zijn ;
En overwegende dat de rechter, bij
wien een eis tot toepassing van ·de wet
dd. 16 Mei 1900 is aanhangig gemaakt,
door artikel 4 van die wet verplicht is
aile geschilpunten te beslissen waartoe
het recht tot overneming kan aanleiding·
geven, en bijgevolg· ook deze welke betrekking hebben op haar toepasselijkheid; dat daaruit volgt dat de rechter,
zelfs wanneer hij de bepalingen van deze
wet .verkeerd interpreteert, geen regel
van bevoegdheid schendt;
Overwegende dat het middel nieuw is,
en derhalve niet on tvankelijk ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt den aanlegger tot de
kosten en tot de vergoeding van 150 fr.
jegens de verweerders.
10 October 1946. -1e kamer.- Voorzitte!', H. Soenens,· eerste voorzitter. Verslaggever, H. Louveaux. - Gelijkluidende conclusie, H. Raoul 1-Iayoit de Termicourt, eersteadvocaat-generaal.- Pleiters, HI-I. della Faille d'Huysse en Marcq.

1°

KAMER. -

10 October 1946.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURG.ERLIJKE ZAKEN.
ARREST EEN YERWEER VAN EEN
PARTIJ VERWERPENDE.- EEN IN CONCLUSIES INGEROEPEN SCHRIFT, TOT STAVING VAN DIT VERWEER, NIET IN AANMERKING NEMENDE ZONDER DAARVAN
DE REDEN AAN TE GEVEN.- ARREST
NIET GEMOTIVEERD.

Is niet gemotiveerd het m·rest dat, een
verweenniddel van een partij verwe1·~
pende, een doo!' deze partij in conclu-·
sies ingeroepen schrift, tot staving van
dit middel, niet in aanmerking neemt,
zonde!' de reden e!' van te geven.
(N. V. FORD MOTOR COMPANY,
T. MATTHEI EN ANDEREN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 April 19H door het 1-Iof
van beroep te Brussel gewezen;
Over het tweede middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet en voor
zover nodig, 113t., 1317, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het
bestreden arrest, dan wanneer eiseres in
haar conclusien van hoger beroep aanvoerde dat een geschrift, de 10 Fe~
bruari 1939 door Lipski ondertekend,
het bewijs uitmaakte dat het tussen haar
en Lipski gesloten akkoord niet een inbetaalgevingsovereenkomst of een dading,
onder toepassing van artikel t.t.5 van de
wet op de faillissementen vallende, uitmaakte, maar wei de uitoefening geldig
ten opzichte van de massa, van het recht,
dat haar door artikel10 van het verkoopcontract van 8 Juli 19'38 toegekend was,
dit contract, in geval van niet betaling
van een wissel op de vervaldag, te
verbreken en de teruggave van de kwestieuze automobiel te eisen - na te
hebben verklaard dat " de onderhandelingen en het verdrag tussen appellante
en Lipski, op 10 Februari aangegaan,
geenszins de uitvoering uitmaken van de
bepalingen door artikelen X en XI der
ov:ereenkomst dd. 8 J uli 1938 voorzien n,
er bij · voegt « dat insgelijks zonderling
voorkomt dat hogeraangehaalde schikkingen reeds op 10 Februari 1939 werden
getrofl'en als wanneer zij slechts op 15 Februari '1939, - datum die op de faillietverklaring volgt - werden neergeschreven " ; doordat aldus de beweegredenen
van het arrest onzeker Iaten of het
hof van beroep de inhoud van het
akkoord van '10 Februari 1939 luidens
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het door Lipski dezelfde dag getekend
geschrift heeft bepaald, zoals appellante
het hem vroeg, alsook beslissende dat dit
geschrift in werkelijkheid op 15 Februari
1939 opgesteld was, ofwel of het hof van
beroep darentegen de inhoud van het
akkoord van 10 Februari 1939 enkel en
aileen naar de brief, de 15 Februari
door eiseres aan Lipski toegezonden,
vastgesteld heeft, zonder rekening met
het geschrift van de 10 Februari 1939
te houden, en zonder nochtans de bewijskracht ervan te betwisten; doordat bijgevolg het bestreden arrest een bewijsmiddel door eiseres ingeroepen tot
staving van de aanhaling van een feit,
dat van aard was de ongegrondheid van
de vordering van verweerder te bewijzen,
om dubbelzinnige beweegredenen, gelijkstaande met de afwezigheid van beweegredenen, verworpen heeft; doordat derhalve het bestreden arrest niet wettelijk
gemotiveerd is :
Overwegende dat in conclusies v66r
het hof van beroep genomen, de aanlegster, om het. bewijs te leveren van de
overeenkomst der partijen, op 10 Februari 1939 betreffende de uitvoering die
hun verkoopcontract van 8 Juli 1938
moest bekomen, een schrift inriep door ·
Lipski op 10 Februari 1939 getekend,
en door haarzelf op 15 Februari 1939
bekrachtigd;
Overwegende dat het arrest zich integendeel hierop steunt dat de schikkingen
op 10 Februari 1939 genomen slechts op
15 Februari 1939 schriftelijk werden vastgesteld ; dat het hoegenaamd geen melding maakt van het schrift van 10 Februari, door de aanlegster ingeroepen;
dat het arrest, door dat schrift niet in
aanmerking te nemen, zonder daarvan de
reden te geven, de in het middel aange' duide wetsbepalingen heeft geschonden;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest ; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden op de registers
va:n het Hof van beroep te Brussel, en
dat melding er van zal gemaakt worden
op de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt de verweerders tot de kosten ;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Gent.
10 October 1%6. -1" lmmer.- VoorH. Soenens, eerste voorzitter. Verslagge11er, H. Fontaine. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, eerste advocaat-generaal. Pleiter, M. Marcq.
·

zitte~·,
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1°

KAUER. -

14 October 1946.

VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN.
BESLISSINGEN
WAARTEGEN MEN ZICH KAN VOORZI.EN.
-BESLISSING HET HOGER BEROEP VAN
RET OPENBAAR 1\HNISTERIE TEGEN EEN
VONNIS VAN VRIJSPRAAK NIET ONTVAN·
KELIJK
VERKLARENDE. VOORZIE·
NING VAN BEKLAAGDE NIET ONTVAN·
KELIJK.

2° HOGER BEROEP. -

VONNIS VAN
VRIJSPRAAK. HOGER BEROEP DOOR
DE BURGERLIJKE PARTIJ INGESTELD.----"
VOORWAARDEN WAARAAN DE VEROOR·
DELING VAN BEKLAAGDE TOT SCHADE·
VERGOEDING ONDERWORPEN IS.

1° Is niet ontvankelijk, bij gebrek aan
belang, de voorziening dool' beklaagde
ingesteld tegen de beslissing, die het hoger
beroep van het openbaar ministerie tegen
een vonnis van vrijspraak niet ontvankelijk verklaart.
2o Op het hoger beroep vanwege de burgerlijlce partij tegen een vonnis, waarbij de
politiel'echtbanlc beklaagde vrijspreekt,
lean de col'rectionele rechtbanlc deze to~
schadevergoeding veroordelen, maar rnoet
zij daartoe vaststellen dat het rnisd1·ij f, hetwellc aanleiding gaf tot vei'Volging, in al en in elk van zijn wettelijlce
bestanddelen in hoofde van belclaagde
bewezen is, en tevens dat dit rnisdrijf
aan de burgerlijlce partij de schade heeft
veroorzaalct, waarvan zij het he1·stel VOl'·
dert (1). (Wet van 1 Mei 18t.9, art. 5

en 7; Wetboek van Strafvordering,
art. 202.)
(JOSSA EN MAYNJt)
ARREST.

RET HOF; -- Gelet op het bestreden
vonnis, gewezen de 29 Juni 19ft6 door
de Correctionele Rechtbank te Leuven ;
I. Aangaande de beslissing over de
publieke vordering ingesteld tegen J ossa :
Overwegende dat de voorziening van
aanlegger J ossa va:n belang is ontbloot
en dienvolgens niet ontvankelijk, in zover zij is gericht tegen de beschikking
waarbij het bestreden vonnis verklaart
dat het beroep van de . procureur des
Konings niet ontvankelijk is, en dat het
vonnis waarbij de rechtbank van politie
J ossa heeft ontslagen, kracht van gewijsde heeft verkreg·en ;
(1).Sic verbr., 14 Juli ·1941 (A1·r. Ve1'b1·.,
1941, biz. 173; Bull. en PASIC., 1941, I, 304),

-334II. Aangaande. de beslissing. over de hoek van Strafvordering (dit laatste verpublieke vordering ingesteld tegen Mayne: vangen door artikel 7 der wet van 4 Mei
Overwegende. dat de substantii:ile of 18q9) heeft geschonden;
op straffe .van nietigheid voorgeschreven
C. Over de voorziening van Mayne als
plee15v?r,men werden nageleefd en dat de yerweerder op de burgei'lijke vordering
beshs::;mg· overee(lkomstig de wet is.;
mgesteld door J ossa :
_Qverwegende. dat geen enkel bijzonder
· III. Aangaimde de beslissing over de
mrddel tot verbreking voorgesteld wordt
burgerlijke vorderingen :
A. Over de voorzieningen van J ossa en dat het hof er geen ambtsh~lve opwerpt;
en Mayne als burgerlijke partijen :
Om die redenen, verbreekt het bestre.. Overweg~nde dat beide burgerlijke partrJ en verzurmd hebben een authentieke den vonriis doch aileen in zover het
uitgifte van de bestreden beslissing bij aanlegg·er J ossa he eft veroordeeld tot het
de. stukken te voegen; dat dienvolgens betalen van een · schadevergoeding aan
hunne voorzieningen niet ontvankelijk Mayne en tot de helft der kosten ; 'verwerpt devoorzieningen voor het overige;
zijn;
B. Over de~ voorziening van J ossa als beveelt dat onderhavig ·arrest zal overyerweerder op de burgerlijke vordering geschreven worden op de registers van
de Rechtbank van eerste aanleg · te
mgesteld door Mayne :
, Over het eerste middel, schending van Leuven en dat . melding er van zal gear'tikel 97 der G;i:ondwet doordat de m3:~kt wor~e~ op de kant van de g·edeelvermebgde beslissing; verW:ijst de
h~streden beslissing aanlegg·er in verhre- tehJk
lnng · J ossa he eft veroordeeld tot het zaak alzo beperkt naar de Correttionele
betalen van een geldsom ·a.'ls' vergoeding ~echtbank te Mechelen, uitspra,ak doende
m hogel' beroep ; verwijst J ossa en
van •.de schade berokkend · aan Mayne
zonder vast te stellen dat de schad~ Mayne respectievelijk in een vierde en
veroorzaakt is geweest door een misdrijf drie vierden der kosten.
~at aan J ossa toerekenbaar is :
14 October 1%6. - 2e kamer. - Voo1'Overwegende dat de rechter in hoger zitte1', H. Wouters, raadsheer waarberoep' di.e, op het hoger beroep van de
voorzitter:·. Ve1'slaggeve1',
burgerlijke partij aileen, kennis neemt nemeJ?-d
H. Srmon.
GehJkluidende conclusie
van de· zaak, niettegenstaande dat de H. Cola~d, advocaat-generaal.
'
vrijspraak van de beklaagde defi.nitief is
~~worden, d~ beslissing over de burgerhJke vordermg kan hervormen en de
beklaag·de veroordelen tot herstel van de
Schade op voorwaarde echter dat hij
2 6 KAMER. - 14 October 1946.
vaststelle dat het feit hetwelk tot de eis .
van de burgerlijke partij aanleiding- geeft, REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
bewezen en strafbaa:r is, en dat de schade
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- VERvyaarvan de burgerlijke partij de herstelOORDELING ALS DADER OF IVIEDEPLICHlrng vordert wei door dat misdrijf veroorTIGE. - WETTELIJKE BESTANDDELEN
zaakt is geweest;
VAN DE DEELNEM:ING NIET VASTGEOverwegende dat het bestreden vonnis
STELD. - GEBREK AAN REDENEN.
zich bepaalt tot navolgende overwegingen : « Aangezien die besluiten (de conIs niet gemotivee'l'd de beslissing die beclusies va.I_t beide burger-lijke partijen)
klaagde veroordeelt " als dade1· medegegr~nd ZIJn en dat de toekenning van
dade~·. of medeplichtige » van ee'n wande hrer~a bepaalde sommen een billijke
bednJf, zonder de bestanddelen van de
vergoedmg der g·eleden schade zullen
stmfbare deelneming vast te stellen (1).
uitmaken »;
Dat aanlegger veroordelend tot de
(LAVA EN LEBEAU, T. DERESE.)
gedeeltelijke herstelling der schade door
· de burgerlijke partij Mayne geleden zonARREST.
der zelfs aan te duiden welke inbreuk op
de strafwet hij ~ou hebben gepleegd, het
HET HOF; - Gelet op het bestreden
bestre~en vonms de bevoegdheid van de
arrest, door het Hof van beroep te Gent
correctronele rechtbank tot kennisne- op 15 Juni 1%6 g·ewezen;
ming van de burg~rlijke vordering nie't
heeft gerechtvaardrgd, derhalve de arti(1) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
kelen 97 der Grondwet, q der wet van
17 April 1878, 145 en 202 van het Wet- 12 Juni 1944 (Bull. en PAsrc., 1944, I, 381).

-335I. Wat de beslissing over de publieke nemend voorzitter. Verslaggever,
vordering betreft :
H. Smetrijns. ~ Gelijkluidende conclusie,
Over .het eerste iniddel door aanlegger H. Colard, adv6caat-generaaL
Lava opgeworpen, schending van artikel 97 yan de Grondwet en artikelen 6'6,
67, 69 en andere van het Strafwetboek,
2 6 KA"'mR. - 14 October 1946.
doordat het bestreden arrest zich vergenoegd heeft met aanlegger schuldig te VOORZIENING IN VERBREKING.STRAFZAKEN. BESCHIKKING VAN DE
verklaren aan de hem telastgelegde diefRAADKAi\IER BEKLAAGDE NAAR DE CORstal, dan wanneer hij te recht stond ter
.RECTIONELE
RECHTBANK
HOOFDENS
zake om, als dader, mededader of
EEN WANBEDRIJF VERWIJZENDE. medeplichtige, met behulp van braak,
ARREST VAN DE KAMER VAN INBEinklimming of valse sleutels een os,
SCHULDIGINGSTELLING
BET
HOGER
zaak die hem. niet toebehoorde, bedriegBEROEP VAN BEKLAAGDE NIE'f ONTlijk te hebben weggenomen ten nadele
VANKELIJK VERKLARENDE. VOORvan Derese; alsmede over het middel
ZIENING VAN BEKLAAGDE- VOOR HET
ex officio voorgesteld ten aanzien van de
EINDARREST. NIET ONTVANKELIJK.
voorziening van aanlegger Lebeau, en
afgeleid van de schending van artikel 97
Is niet ontvankelijk v66r het eindarrest,
van de Grondwet om dezelfde redenen
de voo1·ziening van beklaagde tegen het
als degene ingeroepen door Lava :
arrest van de kame!' van inbeschuldigingOverwegende dat, wanneer een verstelling, dat het hoger beroep niet O!itva·ndachte wordt vervolgd om het feit der
kel!:jk verklaart, door /win ingesteld tegen
telastlegging te hebben gepleegd hetzij
de beschikking van de madkame1·, die hem
als dader, hetzij als medepliehtige, de
uit hoofde van een wanbedrijf naa1' de
rechter, die over de grond der zaak
co1·rectionele rechtbank verwijst (1). (Wetbeslist, gehouden is tot de aanduiding
hoek van Strafvordering art. 416.)
van de omstandig·heden waaruit hij de
(MEUREZ.)
deelneming van de verdachte van het
misdrijf afleidt; dat immers, indien hij
ARREST.
verwaarloost zulks te doen, het hof van
HET HOF; - Gelet op het bestreden
verbreking in de onmogelijkheid is gesteld de wettelijkheid van de beslissing arrest door de Kamer van inbeschuldina te gaan;
gingstelling van het Hof van beroep te
Overwegende dat daaruit volgt dat het Gent op 18 J uni 19!.6 gewezen ;
bestreden arrest, met Lava en Labeau,
Overwegende dat bij het bestreden
die te recht stonden voor het plegen van arrest het hoger beroep, door aanlegger
een diefstal als daders, mededaders of ingesteld tegen de beschikking der raadmedeplichtigen, schuldig te verklaren aan kamer, welke hem naar de correctionele
het telastgelegde wanbedrijf, zonder hun rechtbank verwijst uit hoofde van mismisdadige werkzaamheid nader te bepa- bruik van vertrouwen of oplichting, niet
len, artikel 97 van de Grondwet heeft ontvankelijk wordt verklaard;
geschonden ;
Overwegende dat die beslissing een
II. Aangaande de uitspraak over de arrest van onderzoek is en vreemd aan
de bevoegdheid; dat zij derhalve, luidens
burgerlijke vordering :
artikel 416 van het Wetboek van StrafOverwegende dat de verbreking van vordering, slechts na het .verlenen van
de beslissing over de publieke vordering het eindarrest tot voorziening in verbre~
de verbreking medebrengt van de beslis- king aanleiding kan geven ;
sing· over de burgerlijke vordering·;
Om die redenen, verwerpt de voorzieOm die redenen, verbreekt het bestre- ning; veroordeelt aanlygger tot de kosten~
den arrest voor zoveel het aanleggers
14 October 1946.- 26 kamer. ~ Voo1··
betreft ; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers zitter, H. \'Vouters, raadsheer waar·
Verslaggevel',
van het Hof van beroep te Gent en dat nemend voorzitter.
melding er van zal- worden gemaakt op H. Smetrijns. - Gelijkl~tidende conclusie,
de rand der g·edeeltelijk vernietigde H. Colard, advocaat-generaal.
beslissing; veroordeelt de burgerlijke
partij tot de kosten ; verwijst de zaak · (1) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
naar het Hof van beroep te Brussel. 20 Mei , 14 en 28 Octob-er 1942 (Bull. en PASIC.,

14 October 19!.6. - 26 kamer. - Voorzitter, H .. Wouters, raadsheer waar-

1942, I,. 129, 235 en 260) ; 4 November 1942
(An·. Verbr., 19•12, blz. 137; · B·ull. en PAsrc.,
1942, I, 272).
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14 October 1946.

10 VERZET.- STRAFZAKEN.- ARREST
VAN HET MILITAIR GERECHTSHOF DAT
EEN VERZET, INGESTELD NA DE BUITENGEWONE TERi\'IIJN BEPAALD BIJ ARTIKEL 9 VAN DE BESLUITWET VAN 26 MEl
1944, LAATTIJDIG EN NIET ONTVANKELIJK VERKLAART.- VASTSTELLING DAT
BEKLAAGDE VOOR HET VERSTRIJKEN
VAN DE TERMIJN NAAR BELGIE /WAS
TERUGGEKEERD EN ER ZICH SCHUlL
HIELD. GEEN OVERMACHT WELKE
VERZETTER ZOU BELET HEBBEN TIJDIG
VERZET AAN TE TEKENEN. WETTIGE
BESLISSING.

2o MIDDELEN TOT VERBREKI]\fG.
STRAFZAKEN. MIDDEL GESTEUND
OP EEN FEITELIJKE BEWERING ZONDER
STEUN NOCH IN RET BESTREDEN ARREST
NOCH IN DE STUKKEN VAN DE RECHTSPLEGING. MIDDEL DAT GRONDSLAG
MIST IN FEITE.

1 o Is in ove1'eensternrning rnet de iuet, het

arrest van het rnilitair gei'echtshof, dat
een verzet, ingesteld na het verstrijken
van de buitengewone tei'rnijn bepaald bij
m·tikel 9 van de besluitwet van 26 Mei
1944, laattijdig en niet ontvankelijk verklaart, door vaststelling dat verzetter v66r
het verstrijken van de terrnijn naar Belgie
was te1·uggekeerd en er zich schuil gehouden had, en door afleiding uit deze
vaststelling dat beklaagde niet d001' OVe!'. rnacht was belet geweest tijdig verzet
aan te tekenen.
2o Mist grondslag in feite het rniddel op
een feitelijke bewering gesteund, die noch
in het bestreden arrest noch in de stukken
van de rechtspleging steun vindt (1).
(DE LOOR.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het hestreden
arrest gewezen de 22 Augustus 1945
door het Militair Gerechtshof, zetelende
te Gent;
Over het eerste middel tot verbreking,
schending van artikel 97 der Grondwet
door tegenstrijdige of althans onvoldoende motivering :
Overwegende dat, hlijkens de stukken
der rechtspleging, aanleg·ger op 5 J anuari
1945 door de krijgsraad, uitspraak
doende hij verstek, tot de doodstraf veroordeeld werd wegeris verraad door wa(1) Vaste rechtspraak. Zie hoger, blz. 129,
158 en 254, verbr ., 1 en 29 April en 1 J uli 1946
(Hull. en PASIC., 1946, I, 127, 160 en 278).

pendracht tegen Belgie of teg·en Belgie's
hondgenoten ; dat bedoeld vonnis aan
de veroordeelde regelmatig werd hetekend de 17 Februari 1945 en ingelast in het Staatsblad en in Het Vrije
Waasland, een der bij alinea 3 van artikel 9 van de hesluitwet van 26 Mei 1944
aangeduide bladen, respectievelijk op
28 Maart en 1 April van voormeld jaar;
Dat beklaagde tegen het vonnis bij
verstek verzet he eft aangetekend · de
16 Maart 1946;
Overwegende dat tot ondersteuning
van het hoger beroep dat hij ingesteld
had tegen het vonnis dd. 27 April 1945,
hetwelk zijn verzet laattijdig en niet ontvankelijk had verklaard, aanlegger voor
het militair gerechtshof bij conclusie,
aanvoerde dat " sinds hij zich schuil
hield wanneer het hem mogelijk was
verzet aan te tekenen tegen het vonnis,
het hem materieel onmogelijk was kennis
te nemen van de betekening van l).et
vonnis en van de gedane ptthliciteit,
daar de enige schuld die hem daaromtrent zou kunnen _verweten worden ~ou
zijn de nodige inlichtingen niet te hehhen
genomen nopens de puhlicatie en de hetekening· en de geldigheid van die formaliteiten » ;
Overwegende dat de hetekening van
de veroordeling uitg·esproken tegen aanlegger, krachtens artikel 9 van de hesluitwet van 26 Mei 1944 is vermoed hekend
te zijn ten laatste zes maanden na de inlassing van het vonnis in het Staatsblad
en in een van de hij alinea 3 van voormeld artikel 9 aangeduide daghladen ;
Overwegende dat, opdat de rechter
over de grond het verzet van aanlegger
zou kunnen ontvangen hehhen alhoewel
het ingesteld was g·eweest nadat de tijdsruimte hepaald hij artikel 9 van de wet.
van 26 Mei 1944 verlopen was, aanlegger
had moeten hetogen dat overmacht hem
helet had zijn verzet tijdig aan te zeg·gen;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door overneming der heweegredenen van
de eerste rechter, beslist dat de heklaagde zich niet kan beroepen op de
overmacht, daar hij, door zijn eigen handelwijze, zich zelf in de onmogelijkheid
heeft gesteld tijdig verzet te doen;
Dat aldus het militair gerechtshof, op
voormelde gronden het beroepen vonnis
bevestigend, de conclusie bij dewelke
aanlegger bekende dat hij einde Meihegin J uni 1945 ten laude terug·gekomen
is, zich sinds schuil heeft gehouden en
de nodige inlichtingen niet genomen
heeft nopens de publicatie en de betekening, op voldoende wijze heantwoord
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heeft en aan zijn beslissing een wettelijke grondslag heeft gegeven ;
Dat, waar het arrest daaraan toevoegt
dat beklaagde niet heeft betoogd dat
overmacht het tijdig instellen van het
verzet heeft belet,.die overtollige beweegreden geenszins strijdig is met degene
welke in de eerste plaats aangegeven is
geweest;
Dat het eerste middel in zijn beide
onderdelen niet is gegrond ;
Over het tweede middel tot verbreking,
schending van de wet doordat het arrest
uitspraak heeft gedaan over het verzet
aangetekend de 16 Maart 1946, wanneer
een twee<;le verzet steeds hangend is :
Overwegende dat het middel is gesteund op een bewering die betrekking
heeft op de feiten en die noch in het
aangeklaagd arrest, noch in enige akte
van de rechtspleging steun vindt;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
·En overwegende dat de substantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de uitgesproken veroordelingen overee.nkomstig de wet zijn ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; verwijst aanlegger tot de kosten.
14 October 1946. - 2e k'amer. - Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Simon. Gelijkluidende conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.
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14 October 1946.

1° HOGER BEROEP.- VONNIS VAN DE
RRIJGSRAAD VEROORDELENDE TOT DE
SANCTIES VOORGESTELD DOOR HET
OPENBAAR MINISTERIE, EN DOOR BE·
KLAAGDE AANGEN.OMEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 1 VAN DE BESLUITWET
VAN 10 NOVEMBER 1945. HOGER
BEROEP NIET ONTVANKELIJK.
2° VOORZIENING IN VERBREKING.
- BESLISSINGEN WAARTEGEN MEN ZICH
KAN VOORZIEN. - VONNIS VAN DE
KRIJGSRAAD VEROORDELENDE TOT DE
SANCTIES VOORGESTELD DOOR HET
OPENBAAR MINISTERIE EN DOOR BEKLAAGDE AANGENOMEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 1 VAN DE BESLUITWET
VAN 10 NOVEMBER 1945. - VOORZIENING ONTVANKELIJK SLECHTS WEGENS
OVERSCHRIJDING VAN MACHT.
1° Het vonnis van de krij gsraad, veroordelende. tot de sancties voorgesteld door

het openbaar rninisterie en aangenornen
doo1' beklaagde overeenkornstig m·tikel 1
van de besluitwet van 10 November 1945,
is· niet vat bam· vooi' hoger beroep.
2o Het vonnis van de krijgsraad, veroordelende tot de sancties voorgesteld door
het openbaar rninisterie en door beklaagde aangenornen overeenkomstig artikel 1 van de besluitwet van 10 November 1945, is slechts vat bam· vom· voorziening in verbreking wegens ove.rschi'ijding
van macht.

(JOOSTEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest gewezen de 13 Juni 1946 ·door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Luik;
Overwegende dat, blijkens de vermeldingen van de aangeklaagde uitspraak
en de voorgelegde bescheiden, aanlegster
hoger beroep heeft ingesteld tegen het vonnis van de krijgsraad hetwelk voorbedoelde, die haar schuld heeft bekend, veroordeelt tot de sancties die ingevolge de
besluitwet van 10 November 1945 door
het openbaar ministerie waren voorgesteld en door aanlegster aangenomen ;
Overwegende dat, luidens artikel1 van
voormelde besluitwet, dit vonnis slechts
voor voorziening in verbreking wegens
overschrijding van macht vatbaar was;
Dat, dientengevolge, het bestreden arrest, hetwelk het hoger beroep niet ontvankelijk verklaart, verre van artikel 1
van de besluitwet van 10 November 1945
te schenden, een juiste toepassing ervan
heeft gemaakt ;
·
Overwegende bovendien dat de substanWile of op straffe van nietigheid
voorgeschreven pleegvormen werden nageleefd;
.
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; verwijst aanlegster in de kosten.
14 October 1946.- 2e kamer.- Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Simon. Gelijlcluidende conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.
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i4 October 1946.

RECHTERLIJKE INRICHTING.
SAMENSTELLING VAN DE ZETEL.
RECHTER DIE NIET BIJ ALLE TERECHTZITTINGEN- VAN DE KRIJGSRAAD AANWEZIG IS GEWEEST.- NIETIGHEID VAN
HET VONNIS. -ARREST VAN HET MILITAIR GERECHTSHOF DAT HET VONNJS

-338NIET TE NIE'l' DOET. - NIETIGHEID
VAN HET ARREST.
Is nietig het vonnis van de krijgsmad,
uitgesp1·oken doO!' 1'echters, die niet al de
te1·echtzittingen hebben bij gewoond, waarop het onderzoek van de zaak plaats had.
Het militair gerechtshof dat het vonnis
niet te niet doet, doch het gedeeltelijk bevestigt en hervormt, neemt e1' de nietigheid van over (1). (Wet 'Van 20 April
1810, art. 7.)
(COECKELBERGHS, T. BELGISCHE STAAT.)

zal overgeschreven worden op de registers.
van het Militair Gerechtshof, zetelende
te Brus'sel en dat melding· er van zal
worden gemaakt op de kant van de·
vernietigde beslissing; verwijst de zaak
naar het militair gerechtshof anders samengesteld ; laat de kosten ten laste van
den Staat.
H October 1946.- 2e kamer.- Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend
voorzit~~r. :- Ve1·slaggever, H. Simon.
GeltJklutdende conclusie, H. Colard,
advocaat-generaal.

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 4 J uli 1946 door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Brussel;
I. Aangaande de beslissing over de
publieke vordering :
Over het middel, ambtshalve opg·eworpen, schend1ng van artikel 7 der wet van
20 April 1810 :
Overwegende dat uit de vermeldingen
van het vonnis van veroordeling, op
tegenspraak gewezen de 9 Februari 1946
door de Krijgsraad, zetelende te Brussel,
blijkt dat die uitspraak gewezen werd
door een krijgsraad waarvan een der
leden (voorzitter Van den Bossche), volgens de vermeldingen van het procesverbaal der zitting, niet aanwezig is
geweest bij de daden van cinderzoek
welke die dag, in openbare terechtzitting·,
verricht zijn geweest; dat derhalve de
in het middel aangehaalde wetsbepaling,
dewelke van toepassing .is op aile gerechtelijke uitspraken, geschonden is geweest
en dat dienvolgens het vonnis nietig· is ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
in stede van het vonnis te niet te doen
wegens schending of niet hersteld verzuim van voqnen en van de zaak tot zich
te trekken overeenkomstig het voorschrift
van artikel 215 van het Wetboek van
Strafvordering, het gedeeltelijk hervormd,
en gedeeltelijk bevestigd heeft en aldus de
nietigheid er van heeft overg·enomen ;
II.- Aangaande de beslissing over de
burgerlijke vordering :
Overwegende dat de nietigheid van de
beslissing over de publieke _vordering de
nietigheid van de beslissing over de vordering van de burgerlijke partij meesleept;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest ; beveelt dat onderhavig arrest
(1) Zie boger, biz. 70 en 278, verbr., 18 Februar·i en 8 Augustus 1946 (Bul'l. en PAsrc.,
1946, I, 74 en 306).

2• KAMEIL -

14 October 1946.

VOORZIENING IN VERBREKING.J\IIILITIE. - VOORZIENING TEGEN EEN
BESLISSING VAN DE HERKEURINGSRAAD·
VAN EEN GEGEVEN DATUM. - GEEN
BESLISSING OP DIE DATUM TEN AAN-·
ZIEN VAN ElSER. - VOORZIENING ZON-·
DER VOORWERP.
Is zonder vooi'Wei'P de vom·ziening ingesteld tegen een beslissing van de herkeUI'ingsmail op een gegeven datum uitgesproken, dan wanneer op die datum
geen beslissing ten aanzien van eiser
genomen werd:

(ROGGEMANS.)
ARREST.
HET HOF; Overwegende dat
eiser zich in verbreking heeft voorzien
tegen een beweerde .beslissing van de
herkeuringsraad der provincie Antwerpen
dd. 8 Juni 1946, waarbij hij als geschikt
voor de dienst zou zijn aangewezen ;
dat echter op die dag .geen beslissing
ten aanzien van eiser door vermelde
herkeuringsraad werd genomen, dat derhalve de voorziening geen voorwerp
heeft;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; verwijst eischer in de kosten.
14 October 1946. - 2e kamer. - Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Vetslaggever, H. Smetrijns.
Gelijkluidende conclusie, H. Colard,
advocaat-g·eneraal.

1• KA~mR. - · 17 October 1946.
ARBEIDSONGEVAL. - CONTRACT DE
VERRICHTING TOT VOORWERP HEBBEN-
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DE VAN EEN WERK DAT NORMAAL OP
EEN. VIJANDELIJK LEGER OF OP ZIJNE
IHENSTEN WEEGT. :___ NIET-TOEPASSELIJKHEID VA.[" DE WETGEVING BETREFFENDE DE VERGOEDING DER SCHADE
VOORTSPRUITENDE UIT ARBEIDSONGEVALLEN.

Geeft geen recht op vergoeding op grand
van de wetgeving betr~ffende de vergoeding van de schade voortspruitende uit
arbeidsongevallen (bij koninklijk besluit
van 28 September 1931 samengeor'clende wetten.; besluit van d'e secretarissen-generaal van 9 Augustus 1941),
het ongeval aan een arbeider overkomen
in de uitvoering van een contract, dat
de betaalde verrichting tot voo1·werp heeft
van een werk, normaal op een vijandelijk
leger of de diensten er van wegende,
dergelijk contract nietig zij nde (1). (Op
28· September 1931 samengeordende
wetten, art. 1; Burgerlijk Wetboek,
art. 6, 1131 en 1133.)
(SPECIAAL FONDS VOOR DE VERGOEDING
DER SCHADE VOORTSPRUITENDE UIT
ARBEIDSONGEVALLEN INGEVOLGE OORLOGSFEITEN, T. CREMMENS.)
ARREST.

RET HOF; .:..__ Gelet op de voorziening
g·ericht tegen het vonnis, op 11 Aug·ustus
19t.t. op tegenspraak gewezen door de
Rechtbank van eerste aanleg· te Brussel,
vacantiekamer, uitspraak doende in aanleg van hoger beroep ;
Over het tweede middel tot verbreking·,
schending van artikelen 6, 1108, 1131
en 1133 van het Burgerlijk Wetboek, van
artikel 1 van de wetten betreffende de
vergoeding der schade voortspruitende uit
de arbeidsongevallen, samengeordend bij
koninklijk besluit del. 28 September 1931,
en van artikelen 2, 13, H, 15 en 20
van het besluit der secretarissen-generaal
van het ministerie van arbeicl en sociale
voorzorg en van het ministerie van ftnancii:in del. 9 Augustus 1941 betreffende de
vergoeding van de schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, in de oorzaken waarvan een oorlogsfeit voorkomt :
Overwegende dat het bestreden vonnis,
de niet-strijdige redenen van de eerste
rechter overnemende, vaststelt dat de
genaamde Cremmens, verweerder in verbreking, burgerlijk bestuurder van een
vrachtwagen bij het korps " Zivilkraft(1) Zie verbr., 9 December 1915 (Bull. en
PAsrc., 1915-1916, I, 505) en de nota.

~

fahrer », op 7 September 1943, tijdens
een bombardement, door de geallieerde
luchtmacht, van de kazernen te Etterbeek, waar hij voor die formatie werkte,
gewond werd ; dat Cremmens, ingevolge
een met de " Dienststelle Feldpostnummer t. 7150 D '' vrijwillig gesloten contract
zich ten dienste had gesteld van het
Duitse leger;
· Overwegende dat dit .contract de verrichting tot doel had van een betaald
werk dat normaal op het vijandig· leger
en op de diensten er van woog; dat
gezegd contract, wijl het een ongeoorloofd
voorwerp en· een ong·eoorloofde oorzaak
had, was aangetast door een nietigheid
die· van openbare orde is, ·en· die .door
de bestreden beslissing van ambtswegediende opgeworpen; dat het geen. recht
kan geven op vergoeding van het ongeval,
overkomen in de loop van zijn uitvoering op grond van de bij koninklijk besluit del. 28 Sep_tember 1931 samengeordende wetten betreffende de vergoeding
der schade voortspruitend!:J uit de arbeidsongevallen, en van het besluit van de
secretarissen-g·eneraal van het ministerie
van arbeid en sociale voorzorg en van
het ministerie van fin ancien del. 9 Augustus 1941, betreffende de vergoeding van
de schade voortspruitende uit arbeidsongevallen in de oorzaken waarvan een
oorlogsfeit voorkomt;
. Dat .daaruit volgt dat het bestreden
vonnis, door te beslissen dat het ongeval
onder de toepassing valt van het besluit
del. 9 Augustus 19H en dat aanlegster
in verbreking gehouden is de. gevolgen
er van te herstellen, de in het middel
aangeduide bepalingen geschonden heeft;
Om die redenen, zonder dat het eerste
middel client onderzocht, verbreekt het
bestreden vonnis ; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel en dat melding er van
zal gemaakt worden op de kant van de
vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder in verbreking tot de . kosten ;
verwijst de zaak naar de Rechtbank van
eerste aanleg te Nijvel, zetelende in graad
van hoger beroep.
17 October 1%6. -1e kamer.- Voorzitter, H. Soenens, eerste voorzitter. Verslaggever, H. Fettweis. Gelijkluidende conclusie, H. Roger Janssens de
Bisth\)ven, advocaat-generaal.- Pleiters,
HH. Marcq en Collette.
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21 October 1946.

1°

FRANSE TAAL-NEDERLANDSE
TAAL (GEBRUIK VAN DE).
STRAFZAKEN. AKTE VAN VOORZIENING IN EEN ANDERE TAAL OPGESTELD
DAN DEZE VAN DE BESTREDEN BESLISSING. NIETIGHEID.
2° B I N D E N D E B E 0 0 R D E L I N G
DOOR DE RECHTER OVER DE
GROND.- STRAFZAKEN.- RECHTER
OVER DE GROND BESLISSENDE DAT ER
GEEN AANLEIDING BESTAAT TOT HET
BEVELEN VAN DE INOBSERVATIESTELLING VAN BEKLAAGDE. SOUVEREINE
BESLISSING.

3° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. RECHTSPLEGING VOOR HET
NIILITAIR GERECHTSHOF. ARTIKELEN 33S EN 336, ALINEA 2, VAN HET
WETBOEK VAN STRAFVORDERING NIET
TOEPASSELIJK.
.

~ 0 BEROEP. -

STRA:Fz'AKEN. RECHTER IN HOGER BEROEP NIET!GHEDEN IN
DE RECHTSPLEGING VASTSTELLENDE IN
EERSTE AANLEG BEGAAN EN ZE HERSTELLENDE. BESLISSING IN HOGER
BEROEP UITSLUITEND GESTEUND OP
HET ONDERZOEK V6,6R DE RECHTER IN
HOGER BEROEP GEDAAN. - GEEN VERPLICHTING HET VONNIS « A QUO " TE
VERNIETIGEN. ~ BEKRACHTIGING VAN
HET VONNIS. DRAAGWIJDTE.

so

MIDDELEN TOT VEHBREKING.
STRAFZAKEN. MIDDEL OP DE
BEWERING GESTEUND DAT HET ARREST
HET BESTAAN VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN HEEFT AANGENONIEN.
-BEWERING DOOR HET ARREST TEGENGESPROKEN. MIDDEL DAT GRIJNDSLAG MIST IN FEITE.

6° VERBREKING.- BEVOEGDHEID.MATERIELE VERGISSINGEN VAN HET
BESTREDEN ARREST. BEVOEGDHEID
OM ZE TE VERBETEREN.
1°

Is nietig de akte van voo1·ziening in de
Nederlandse taal opgesteld tegen een
arrest in de Fmnse taal geveld (1). (Wet
van 1S Juni 193S, art. 27 en ~0.)

2° De rechter over de grond beslist souve-

!'ein dat er geen aanleiding bestaat tot
(1) V aste rechtspraak. Zie namelijk hager,
·biz. 44, verbr., 4 Februari 1946 (Bull. en PASIC.,
1946, I, 52).
(2) Zie hager, biz. 282 en 302, verbr., 22 Augustus en. 23 September 1946 (Bnll. en PASIC.,
1946, I, 310 en_ 332).
(3) Zie verbr., 27 October 1926 (Bull. en
PASIC., 1927, I, 77) en nota 4, in fine biz. 80 ·
20 April 1929 (ibiil., 1929, I, 175); 29 April 1935

het ~evelen van de inobse1·vatiestelling
van een belclaagde. (Wet van 9 April
1930, art. 1.)

3° V 661· het militait gerechtshof, legt geen
enlcele wetsbepaling aan de voorzitter de
verplichting op, aan belclaagde de vraag
te..stellen of hij iets tot zijn verdediging
btJ te voegen heeft, of hem te verwittigen
van het hem toegekend recht zich in
verbrelcing te voorzien (2).
4° De rechter in hoQer. beroep, die, bij vaststelltng van de ntettgheden in de l'echtspleging van eerste aanleg begaan, ze he!'stelt en zijn beslissing uitsluitend op het
v661· hem gedaan onde1·zoek steunt moet
de beslissing van de eerste rechter -~iet te
niet doen; doo1· te verklaren dat hij ze
bekrachtigt, beperlct hij zich tot het overnemen van het beschikkend gedeelte el'
van (3).
S 0 Mist grondslag in feite het middel op
de bewering steunende, dat het anest
het bestaan van verzachtende omstand·igheden lweft aangenomen, dan wanneer
het arrest beslist dat de doo1· beklaagde
ingeroepen feiten geen verzachtende omstandigheden uitmalcen.
6° Het hof van verbrelcing verbetett de
materiele vergissingen van het bestreden
arrest, wellce duidelijlc uit de tekst van
dit arrest blijken (~).
(VAN COTHEM EN ANDEREN,
T. DE BELGISCHE STAAT.)
ARREST.
HET HOF; Gelet op de bestreden
arresten, op 9 en 12 Juli 19~6 gewezen
door het Militair Gerechtshof, zetelende
te Luik;

I. Op de voorziening van Theodoor
Van Cothem :
Overwegende dat de voorziening werd
opgenomen in de N ederlandse taal terwijl
de bestreden beslissing in de Franse taal
werd opgesteld; dat, luidens artikelen 27
en 40 van de wet dd. 1S Juni 1935, de
voorziening nietig is ;
·

II. Over het middel ingeroepen door
Andre Frerotte tot staving van zijn voorziening op 15 Juli 19~6 ingesteld tegen
het arrest dd. 9 J uli 19~6 en~ afgeleid
(ibiil., 1935, I, 229) m~ nota; 18 Februari;
8 Augustus en 14 October 1946 (zie hager,
biz. 69, 278 en 337; Bnll. en PASIC., 1946, I, 7<!,
306 en 362); SIMONS, B. J., 1875, 401; FAUSTINflELIE, Bd. III, nr 4513.
(4) Zie verbr., 3 Februari en 31 Mei 1943
(Bnll. en PASIC., 1943, I, 48, 223 en 225).
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van de wet op de bescherming van de
maatschappij tegen de abnormalen dd.
9 April 1930 en uit de schending· van de
rechten der verdediging, doordat het hof
zich de aan de deskundigen voorbehouden
opdracht heeft toegeeigend door zelf de
geestestoestand van aanlegger te beoordelen, aldus de betichte berovende van
het hem bij de wet van 9 April 1930
verleend recht:
Overwegende, wei is waar, dat de wet
aan betichte het recht verleend zijn
inobservatiestelling tevragen om zijn geestestoestand te Iaten onderzoeken, doch
hem geenszins het recht geeft die onderzoeksmaatregel te bekomen, daar de
rechtsmacht, waarbij de zaak werd aanhangig gemaakt, volgens de omstandigheden, souverein oordeelt of er al dan
niet aanleiding bestaat tot het bevel en van
de aangevraagde inobservatiestelling ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
gebruik makende van deze souvereine
beoordelingsmacht, beslist dat er g·een
aanleiding bestaat tot het bevelen van
de inobservatiestelling van aanlegger;
III. Over het eerste middel door Andre
Frerotte aangevoerd tot staving van zijn
voorziening tegen het arrest dd. 12 J uli
1946, schending van de rechten der verdediging, doordat aanlegger, die tijdens
het requisitorium van de heer auditeur
generaal buitensporige gebaren gemaakt
had, zich op 9 J uli 1946 buiten de
terechtzittingszaal heeft zien zetten, en
daar niet terug werd binnengeleid op de
terechtzittingen van 10, 11 en 12 Juli
daaropvolgend, aldus de voorzitter in de
onmogelijkheid stellende aan beklaagde
de verplichte vraag te stellen : " Hebt u
niets meer tot uw verdediging in te
brengen », en, na de uitspraak van het
arrest, hem er van te verwittigen dat hij
drie dagen had om zich in verbreking
te voorzien:
Overwegende dat, krachtens artikel 3
van de besluitwet dd. 27 Januari 1916,
tot regeling van het hoger beroep tegen
de bij de krijgsraden te velde gewezen
vonnisseri', het militair gerechtshof naar
bescheiden oordeelt, buiten de aanwezigheid van de beklaagde; het kan even wei
de verschijning van de beklaagde bevelen,
of aan deze, op zijn verzoek, machtiging
verlenen om te verschijnen ;
Overweg·ende dat uit geen enkel stuk
der rechtspleging blijkt dat aanlegger de
toelating zou gevraagd hebben om te verschijnen of-dat op zijn verzoek geen uitspraak zou g·edaan geweest zijn ;
Dat, anderzijds, geen enkele wetsbepa-

ling de voorzitter van het militair gerechtshof de verplichting oplegt de vraag
te stellen of de verwittiging te geven
waa.rvan het middel melding· maakt;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Over het tweede middel door Andre
Frerotte aangevoerd tot staving van zijn
voorziening tegen het arrest dd. 12 Juli
1946, schending van artikel 215 van het.
Wetboek van Strafvordering :
Overwegende dat uit de aan het hof
overgelegde rechtspleging blijkt, dat de
Krijgsraad te Namen, zetelende te
Dinant, na ter terechtzitting tot een onderzoek te zijn overgegaan, in de loop
van hetwelk een der getuigen gehoord
werd zonder voorafgaimdelijk de door de
wet voorgeschreven eed te hebben afgeleg·d, de betichting bewezen verklaard
en de beklaagden ter dood veroordeeld
heeft; dat het militair gerechtshof, bij
hetwelk door het hoger beroep van de
veroordeelden en van het openbaar ministerie de zaak werd aanhangig gemaakt,
het door de eerste rechter begaan verzuim
herstellende, gezegde getuige terug heeft
gehoord nadat hij, ditmaal, de wettelijke
eed had afgelegd, daarna, zijn beslissing
op- het v66r het hof gedaan onderzoek
steunende, verklaard heeft dat het het
beroepen vonnis bekrachtigde ;
Overwegende dat aanleggers staande
houden dat het militair gerechtshof aldus
artikel 215 van het W etboek van Strafvordering geschonden heeft; dat het, om
die tekst te eerbiedigen, het beroepen
vonnis had moeten vernietigen, en, daarna, bij middel van nieuwe beschikking
had moeten uitspraak doen ;
Overwegehde .dat die bewering voortvloeit uit een verkeerde interpretatie van
het betwist artikel; dat, wei is waar,
de rechter in hoger beroep zou kunnen
handelen overeenkomstig de bewering
van aanlegger, doch dat de op te lossen
vraag is of hij het noodzakelijk moest
doen en of,. daar hij het niet gedaan heeft,
zijn arrest moet verbroken worden ;
Overwegende dat, luidens artikel 202
van het Wetboek van wanbedrijven en
straffen van 3 Brumaire jaar IV, ... " zo
het vonnis vernietigd is wegens schending
of verzuim van de bij de wet op straf
van - nietigheid voorgeschreven rechtsvormen ... de criminele rechtbank ('t is
te zeggen de rechter in hoger beroep)
het geding naar een andere correctionele
rechtbank verwijst van hetzelfde departement om aldaar hernomen te worden van
de oudste der akten af waarin een nietigheid voorkomt »;
Overwegende dat het eerste vonnis
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door eeh gebrek dat het nietig maakt aanOverwegende dat het arrest daaraa:n
getast zijnde, die reglementering van het toevoegt dat de uitgesproken straffen
jaar IV theoretisch voldoend, logisch en wettelijk zijn en in evenredigheid met
overeenkomstig het beg·insel van de dub- de zwaarte der inbreuken ;
bele rechtsmacht voorkwam; dat ze,
Overwegende dat het militair gerechtsechter, practisch ernstig·e nadelen mede- hof, door in die staat van de rechtspleging
bracht daar ze de oplossing van talrijke het vonnis te bekrachtigen, de nietigheid
rechtspleg·ingen vertraagde en de kosten niet. heeft overgenomen waarvan die beer van verhoogde ;
slissing in eerste aanleg wegens eenloutere
Overwegende dat artikel 1 ;van de wet onregelmatigheid van onderzoek was aandel. · 29 April 1806 die toestand reeds g·etast, maar dat het zich, in werkelijk,
verbeterd had door te verklaren dat, in heid, heeft beperkt tot het overnemen
de bedoelde onderstelling, het hof uit- van het beschikkend g·edeelte er van voor
spraak zou doen over de grond der zaak, zover dit laatste · de bepaling der straf
bepaling welke artikel 215 heeft over- tot doel heeft gehad; dat rrien, in die
genomen door te beschikken dat " indien voorwaarden, het nut niet inziet, noch het
het vonnis wordt te niet gedaan weg•ens belang· voor de beklaagden, in het arrest,
schending· of niet hersteld verzuim van woord voor woord de tekst van het
op straffe van nietigheid voorgeschreven beschikkend gedeelte van eerste aanleg
vormen het hof of de rechtbank uit- te herhalen eerder dan dit beschikkend
gedeelte over te nemei1 met verklaring
spraak doet over de zaak zelf , ; _
Overwegende dat het enig doel en de dat· het dit laatste bekrachtigt;
Overwegende dat het militair gerechtsenkele draagwijdte van die gebiedende
tekst dus, uit reactie. tegen wat het Wet- hof, door zijn arrest te motiveren zoals
hoek van het jaar IV besliste, is voortaan hierboven gezegd, geen enkele van. de in
de rechter in hoger beroep te verbieden het middel aangeduide teksten heeft
.
de in eerste aanleg onregelmatig beslechte overget~eden ;
zaak naar een andere rechter van dezelfde
· IV. Over de middelen aangevoerd tot
graad te verwijzen, en, bijgevolg, hem staving van de voorziening van Andre
de verplichting op te leggen zelf uitspraak Motte : a) schending van artikelen 79
te doen over de grond ;
en 80 van het Strafwetboek en 59 van
Overwegende dat de voorschriften van het Militair Strafwetboek, doordat het
artikel 215 niet verder gaan; dat, ver- bestreden arrest, alhoewel het het bestaan
mits derechter in hager beroep, zoals hij in van verzachtende omstandigheden aanonderhavig geval gedaan heeft, het in neemt, oordeelt dat deze niet volstaan
eerste aanleg begaim verzuim van eeil om een vermindering· van straf te rechtsubstantiele rechtsvorm hersteld heeft, vaardigen, dan wanneer, in criminele
noch het hiervoren aangehaald artikel, zaken, de verklaring van verzachtende
noch enige wetsbepaling hem verplichtte omstandigheden de verplichting medehet vonnis te vernietigen en daarna, bij brengt de straf te wijzigen, daar artimiddel van nieuwe beschikking, uitspraak kelen 80 en 81 van het Strafwetboek
in gebiedende bewoordingen zijn opgete doen over de grond der zaak ;
Overwegende, dat, anderzijds, het be- vat; b) schending van artikel 97 der
streden arrest, door in zijn beschikkend Grondwet en van artikel 163 van het
g·edeelte te beslissen dat het het gezegd Wetboek van Strafvordering, doordat het
vonnis bekrachtigt, in onderhavig geval, bestreden arrest niet gemotiveerd is in
de nietigheid, waarvan dat vonnis was deze zin dat het, alhoewel het het bestaan
van verzachtende omstandigheden aanaangetast, niet heeft overgenomen;
Overwegende dat, inderdaad, het hof, neemt, toch eenvoudigweg met deze geen
door op zijn terechtzitting, na het afleg- rekening houdt en zijn beslissing op dat
gen van de wettelijke eed, de getuige te punt geenszins rechtvaardigt : ·
horen over wie het gaat, klaar zijn wil
Overwegende dat het bestreden arrest,
heeft te kennen gegeven de door deze na de feitelijke elementen te hebben uitgetuige in eerste aanleg onwettelijk ge- eengezet waarop de aanlegger " beweert ,
dane verklaring uit de debatten te ver- te steunen om van verzachtende omstanwijderen; dat daarna, het militair ge- digheden te kunnen genieten, verklaart
rechtshof, om de veroordeling van de " dat die verschillende overwegingen in
aanleggers te rechtvaardig·en, enkel op de zaak niet voldoende schijnen om een
het onderzoek steunt dat op zijn terecht- vermindering van straf te rechtvaardizittingen werd gedaan ; dat het hof dus . gen , ;
slechts op regelmatige bewijsmiddelen
Dat het bestreden arrest, aldus, ver
steunt;
1 van het bestaan van verzachtende om-
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standigheden aan te nemen, uitdrukkelijk verklaart dat de feitelijke ingeroepen
omstandigheden, waarover het op souvereine wijze oordeelt, geen verzachtende
omstandigheden uitmaken welke de toepassing met zich moeten brengen van
artikelen 79, 80 en 81 van het StrafWetboek en 59 van het Militair Strafwetboek;
Overwegende d~t, anderzijds, die redenen van het arrest op dat punt de conclusies van de aanlegger beantwoorden
en dat de bestreden beslissing aldus ten
genoege der wet gemotiveerd is ;
Dat de middelen in feite niet opgaan ;
V. Over het middel ingeroepen tot
staving· van de voorziening van Christian
Goffin schending van artikel 97 der
Grond'wet en van artikel 163 van het
Wetboek van Strafvordering, doordat het
bestreden arrest beslist, zonder zijn beslissing te rechtvaardigen, dat het bij de
door aanlegger in conclusies aangevoerde
middelen « niet moest stil staan "• dan
wanneer de rechter over de grond zijn
beslissing moest rechtvaardigen en zeggen
waarom hij de middelen niet onderzocht
door de verdediging van de be~laagde
in regelmatig neergeleg·de conclus1es ontwikkeld:
Overwegende- dat, zo het bestreden
arrest verklaart bij de beweringen van
de aanlegger niet te moeten stil staan,
het zulks doet na te hebben vastgesteld
dat de bij conclusies aangevoerde feiten
door de bundel tegengesproken (controuves) zijn (het woo~d _geco_ntroleerd,__voorkomende in de U1tg1fte lS klaarbh.]kendhet gevolg van een materiele vergissing) ;
dat het bestreden arrest aldus de reden
van zijn beslissing geeft, te weten, dat
het voorbereidend onderzoek die beweringen had weerlegd;
Dat het middel in feite niet opgaat;
VI. Overwegeride dat de rnemorie tot
staving der voorziening van aanlegger
Prosper Mouton werd neergel~_gd ~p
22 Juli 1946, hetzij meer dan Vl.Jf Vl'lJe
dagen te rekenen vanaf 13 J uli 1946
datum van de verklaring van verbreking;
dat er dus geen acht dient op geslagen
(besluitwet dd. 19 October 1944, art. 5) ;
- Overwegende dat, voor 't overige, en
voor al _de voorzieningen samen, de substantiele of op straf yan nietigheid vooro·eschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de uitgesproken veroordelingen overeenkomstig de wet zijn ;_
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt aanleggers tot de
kosten.

_ 21 October 1946. - 2• kamer. - Voorzitter H. Fau,quel, voorzitter. - Verslaggevel·: H. Giroul. Gelijkluid~nde conclusie; H. Roger Janssens de B1sthoven,

advocaat-g·eneraal.
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21 October 1946.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE VORDERING. CONCL USIES
VAN BEKLAAGDE BEWERENDE DAT HET
ONGEVAL VOOR DE HELFT AAN EEN
FOUT VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TE
WIJTEN WAS. -ARREST BESLISSENDE,
DAT DE DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ
BEGANE FOUT GEEN GEVOLG GEUAD
HEEFT, WAT DE ZWAARTE DER OPGELOPEN VERWONDINGEN BETREFT. ---,NIET PASSEND ANTWOORD. GEBREK
AAN MOTIVERING.

Is niet wettelijk gemotivee~·d ~~t arrest dc:t,
dan wannee1· beklaagde m ztJn conclusws
beweerde dat de burge1·l-ijke partij een
fout begaan had, die voor de helft had
bijgedragen om het ongeval te doen
ontstaan, zich e-r toe beperkt t~. antwo01::
den, dat de door de burgerltJke parttJ
begane fout geen gevolg gehad !weft, u:at
de zivaarte van de opgelopen verwondtngen betreft. (Grondwet, art. 97.)
(J. FRERE, T. M. FRERE.)
ARR_EST.

HET HOF; - Gelet op de bestred'en
arresten, onderscheidenlijk op 31 Maart
1943 en 9 J uli 1946 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen;
I. Betreffende de tegen de eerst.e van
die beslissingen gerichte voorziening :
A. Voor zover ze uitspraak doet over
de publieke vordering :
Overwegende dat het arrest, daar het
aanlegger op tegenspraak vero~~-d~e~d
heeft wegens aan ve,rweerder onvriJWllhg
veroorzaakte verwondingen (art. 418 en
420 van het Strafwetboek),- een eindarrest is; dat de termijn om het a_an het
hof van verbreking aan te geven begonnen is daags_na de dag van de uitspraak
en verstreken was op 12 Juli 1946, datum
der voorziening ;
Dat het verhaal dus te laat _werd ingediend en, bijgevolg, niet ontvankelijk
is;
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B. Voor zover hetzelfde arrest uitspraak doet over de burgerlijke vordering:
Overwegende dat gezegd arrest, een
provisionele vergoeding toekennende aan
de burgerlijke partij en een deskundig
onderzoek bevelende ten einde het juist
bedrag van het nadeel vast te stellen, een
voorbereidend arrest en een arrest- van
onderzoek is, dat niet over de bevoeg·dheid gewezen is; dat de eis tot verbreking
tegen dergelijk arrest slechts toegelaten
is na het eindarrest dd. 9 J uli 1946
(art. 416 van het Wetboek van Strafvordering) ;
Overwegende dat de voorziening op
12• derzelfde maand ingesteld tegen het
arrest dd. 31 Maart 1943 en tegen dit
van 9 J uli 1946 dus ontvankelijk is;
Overwegende echter dat het slechts
ontvankelijk is jegens verweerder Maurice Frere;
Ovenvegende, inderdaad, dat aanlegger
in zijn memorie verklaart zich te voorzien tegen de eerste v.an die beslissingen
in de maat waarin ze uitspraak doet over
de burgerlijke vordering van Maurice
Frere, en dat, anderzijds, verweerders
Brugneaux en Nationale Maatschappij
der Buurtspoorwegen in de tweede beslissing niet meer betrokken waren ;
Over- het enig middel, schending van
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 der Grondwet :'
Overwegende dat aanlegger, in zijn
v66r het hof van beroep v66r het arrest
dd. 31 Maart 1943 genomen conclusies
de zware fout inroepende begaan door
verweerder, die gereisd had terwijl hij
recht stond op de voettrede van de
vrachtauto en in die houding was blijven
staan alhoewel hij een tram had zien
aankomen, had staande gehouden dat de
helft van de verantwoordelijkheid voor
de schadelijke gevolgen- te zijnen laste
moest blijven ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
'als antwoord op die bewering· verklaart
dat, wei is waar, de burgerlijke partij,
in strijd met de reglementen op dat
gebied, plaats genomen heeft op de voettrede, doch daarom niet uit de elementen
der zaak voldoend blijkt dat dit feit een
gevolg heeft gehad wat de zwaarte der
opgelopen verwondingen betreft ; _
Overwegende dat dit antwoord op het
middel niet juist past; dat de v66r het
hof van beroep gestelde vraag was of de
burgerlijke partij zelf een fout had begaan
welke, ·samen met deze van aanlegger,
elk voor de helft, bijgedragen had om
het ongeval te doen ontstaan en dus in
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dezelfde verhouding haar weerslag moest
hebben op al de schadelijke gevolgen van
het ongeval ;
Overwegende dat de rechter over de
grond, door zich te beperken tot het antwoorcl dat hij gegeven heeft, artikel 97
der Grondwet geschonden heeft ;
II. Wat de voorziening betreft tegen
het arrest cld. 9 Juli 1946· :
Overwegende dat dit arrest slechts het
gevolg is van hBt arrest del. 31 Maart
1943;

Om die redenen, verbreekt de bestreden
arresten voor zover slechts ze statueren
over de vordering der burgerlijke partij
Maurice Frere; 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 de kant van de vernietigde beslissingen ; verwijst de zaak naar
het Hof van beroep te Luik; veroordeelt
de burgerlijke partij Maurice Frere tot
de kosten, behalve deze veroorzaakt door
het feit dat Brogneaux en de Nationale
Maatschappij der Buurtspoorwegen in de
zaak werden betrokken, kosten ten laste
blijven van aanlegger Jules Frere.
21 October 1946. - 2• kamer. - VoorVe?'zitte?', H. Fauquel, vdorzitter. slaggever, H. Vitry. Gelijkluidende
conclusie, I-I. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

21 October 1946.
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BEWIJS. - AAN DE AKTEN VERSCHULDIGDE TROUW. STRAFZAKEN. VERKLARING VAN EEN AKTE VAN HOGER BEROEP. VERKLARING MET
DE 'l'ERMEN VAN DE AKTE VERENIGBAAR. - SOUVEREINE VERKI~ARING.
De rechter over de gt•ond interpreteert souverein een akte van hager beroep, van
het ogenblik af dat zijn interpretatie met
de termen van deze alcte niet onverenigbaar is (1}.

(PREAT,

T.

PIERARD.)

ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 20 Augustus 1946 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
(1) Zie hager, blz. 280, verbr., 8 Augustus
1946 (Bull. en PASIC., 1946, I, 309).

I. Wat de op de publieke vordering
(SOBRIE EN NATIONALE MAATSCHAPPIJ
gewezen beslissing betreft :
DER BELGISCHE SPOORWEGEN, T. DE
JAEGER.)
Overwegende dat de substantHHe of
ARREST.
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
HET HOF; - Gelet op het bestreden
de uitgesproken veroordelingen overeenarrest, op .17 Mei 1946 gewezen door het
komstig de wet zijn;
Hof van beroep te Brussel;
II. Wat de op de burgerlijke vordering
Wat de op de publieke vordering gegewezen .beslissing betreft :
wezen beslissing betreft :
Over J1et enig middel, schending van
bverwegende dat, daar het bestreden
artikelen 202 (art. 7 van de wet dd. arrest de publieke vordering bij toepas1 Mei 18~9), 203, 20~, 211 van het Wet- sing van de besluitwet dd. 20 Septemhoek van Strafvordering ; van artikelen 1, ber 1945 betreffende de amnestie ver3, ~ van de voorafgaande titel van het vallen verklaard heeft, de voorziening
Wetboek van Strafvordering; van arti- van Sobrie, gericht tegen het openbaar
kelen 110~, 113~, 1156, 1317, 1319, 1320 . ministerie, bij gebrek aan belang, niet
van het Burgerlijk Wetboek; van arti- ontvankelijk is;
kel 97 der Grondwet :
Wat de op de burgerlijke vorderingen
Overwegende dat het bestreden arrest, gewezen beslissing· betreft :
aanleggers verklaring van hoger beroep
Over het enig middel, schending· van
interpreterende zonder de woorden er van artikelen 2 (gewijzigd bij koninklijk
tegen te spreken, dus op souvereine wijze, besluit dd. 21 J anuari 1939) en 7. van het
wettelijk heeft kunnen verklaren dat dit koninklijk besluit dd. 25 Augustus 1937
hoger beroep aileen was ingediend ge- betreffende het verkeer op de spoorweg,
weest tegen de strafbepalingen van het van artikel ~2 van het koninklijk besluit
vonnis;
dd. 1 Februari 193~ betreffende de verOverwegende dat, aldus, en bij ont- keerspolitie aangevuld door artikel 2 van
stentenis van !roger beroep vanwege de het koninklijk besluit dd. 25 Mei 1936, van
burgerlijke partij, het militair gerechts- artikel 7, laatste aline a, van het. besluit
hof geen uitspraak moest doen over de dd. 8 J uli 1941 tot wijziging· van dit
burgerlijke vordering;
dd. 1 Februari 193~, van artikelen 1382
Waaruit volgt dat de bestreden beslis- en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en
sing geen enkel der in het middel aan- van artikel 97 der Grondwet :
geduide artikelen geschonden heeft;
Overwegende dat aanleggers het arrest
Om die redenen, verwerpt de voorziening; kosten ten laste van aanlegger. slechts bestrijden voor zover het geen
fout weerhouden heeft ten laste van
De Jaeger;
21 October 1%6. - 2e kamer. - VoorOverwegende dat deze laatste niet in
zitter, H. Fauquel, voorzitter. - Vel·slaggever, H. Giroul. Gelijkluidende con- betichting werd gesteld en dat hi,i v66r
clusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, het hof van beroep slechts de hoedanigheid van burgerlijke partij had tegen de
advocaat-generaal.
aanleggers in verbreking ; dat hij, in die
hoedanigheid, moest bewijzen dat Sobrie
een fout had begaan, doch geenszins dat
hij zelf vrij was van aile fout; dat hij,
2" KAMER. - 21 October 1946.
van uit dat oogpunt, verweerder op
BEWIJS. - STRAFZAKEN. - BURGER- exceptie was op de bij de aanleggers in
LIJKE VORDERING. - BEKLAAGDE BE- hun conclusies opgeworpen exceptie;
Overwegende dat het bestreden arrest
WERENDE DAT DE BURGERLIJKE PARTIJ,
EEN FOUT BEGAAN HEBBENDE, MIN- eerst en vooral hierop wijst dat, voor het
STENS GEDEELTELIJK VERANTWOORDE- deel van de betwiste overweg welke bij
LIJK IS VOOR DE DOOR HAAR OPGE- middel van een wippende sluitboom
LOPEN SCHADE. - DOOR BEKLAAGDE wordt gesloten : " niet ontkend was dat
dit deel van de overweg diende voor de
TE LEVEREN BEWIJS.
voertuigen die de richting PeruwelzDe beklaagde die beweel't dat de burgerlijlce Leuze volg·en ; dat daaruit volgt dat de
partij een (out begaan heeft, op grand bestuurders het recht hadden te onderwaarvan hij, minstens gedeeltelijk, verstellen dat het in dit deel van de overweg
antwoo"i·delijk is voo1· de door hem opaangenomen regime hetzelfde was voor
gelopen schade, moet het bewijs leveren hen als voor dezen die uit tegenovervan de (out die hij aanvoert.
gestelde richting kwamen , ; dat uit die
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overwegingen blijkt dat het bestreden
arrest op souvereine wijze in feite heeft
aangenomen; dat, in onderhavig geval,
aileen op dat deel van de. overweg, normaal dienende voor het verkeer van de
voertuigen, moest gelet worden om te
oorclelen of de o,verweg voor het verkeer
van -autovoertuigen open of gesloten
was;
Overwegende dat het arrest daarna
vaststelt " dat de voorwaarden tot toepassing van het koninklijk besluit dd.
21 J anuari 1939 in onderhavig geval in
feite niet voorhanden zijn, bmdat niets
de mening toelaat dat de weggebruiker
zich er rekenschap kunnen van geven
heeft dat het sluiten van de overweg had
aangevangen '' en " dat evenmin kan
aang·enomen worden dat de autobestuurder, voor het oversteken van de sporen,
welke hij met aile reden vrij mocht
achten, aan zijn voertuig een overdreven
snelheid zou gegeven hebben )) ; dat het
daaruit afleidt dat hem geen enkele fout
kan ten laste gelegd worden waaruit het
ongeval zou ontstaan zijn en dat dus de
gehele verantwoordelijkheid voor de gevolgeil van het ongeval op de beklaagde
weegt;
Overwegende dat het arrest, in feite
vastgesteld hebbende dat De Jaeger op
wettige wijze mogelijk, niet heeft geweteri
dat de sluitboom gesloten was en g·emeend
h~eft dat de doorgang vrij was, daarmt heeft kunnen afleiden dat aanleggers
het bewijs niet hadden geleverd dat
De Jaeger, met de overweg· over te
steken, een fout had begaan van aard
om hun eigen verantwoordelijkheid uit
te sluiten of te beperken;
Overwegende dat er, anderzijds, in
de middelen van het bestreden arrest
betreffende de vaststellingen nopens
het neerlaten, doch voor De J aeg·er
niet zichtbaar zijn, der wippende sluitboom, en het bestaan van een gesloten rollende sluitboom, geen enkele
ontoereikendheid, tegenstrijdigheid of
dubhelzinnigheid bestaat, vermits het
arrest op feitelijke elementen wijst
waaruit blijkt dat, voor de hetwiste
overweg, het door de wippende sluithomen geregeld deel alleen moest in aanmerking genomen worden om te oordelen
of de doorgang voor het verkeer open of
gesloten was ;
Dat het middel dus in feite niet opg·aat;
.
Om die redenen, verwerpt de voorziening·en · veroordeelt aanleggers tot de
k6sten. '

21 Gctober 1%6. - 2e kamer. - Voorzitter, H. Fauquel, voorzitter. Vel'slaggev~r, H. Giroul. Gelijkluidende
concluste, ·H. Rogel' Janssens de Bisthoven, advoeaat generaal.
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VERNIELING VAN

BUNDELS.

ROF VAN BEROEP KENNIS NEliiENDE
VAN EEN FElT ALS MISDAAD OMSCHREVEN. VERNIELDE RECHTSPLEGING.
ARREST VAN ONBEVO.EGDHEID OP
DE ONMOGELIJKHEID GESTEUND VAST
TE STELLEN OF EEN BESLISSING VAN
CORRECTIONALISERING WAS TUSSENGEKOMEN. RAADKAliiER EEN BESCHIKKING VAN VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANI\ UITSPREKEN·DE.
ZAAK
RECHTSTREEKS YOOR
HET HOF VAN BEROEP GEBRACHT. ARREST TEN GRONDE UITSPRAAK DOENDE. ONWETTELIJKHEID.

lVanneer het hof van beroep, als rechteT
in twe~de aanleg lcennis nemende van
een fett doo!' de wet als misdaad omschreven, .zich onbevoegd !weft verklaard
om de reden dat, de stukken van de
Techtspleging dooT een bmi~d vemield
zijnde geweest,-het zich in de Mtmogelijkheid bevond vast te stellen of een beschikking van correctionalisering was tussengekomen, en wan nee!' de. Taadkamer nadien een beschikking van verwijzing van
beklaagde naar de co!Tectionele rechtbank
!weft uitgesproken bij aanneming van
verzachtende ornstandigheden, kan het
hof, op zicht van deze beschikking, niet
ten grande uitspraak doen zonder dat
de zaak eerst aan de co!'rectionele rechtbank werd voorgelegd (1).
·(MAHY, T. MATHYS.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 J uli 1%6 ·door ltet Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel ambtshalve aangevoerd, schending van artikel 3 van de
wet del. 23 Augustus 1919, tot vervanging
van artikel 2 van de wet dd. 4 October
(1) Zie de nota, g-etekend R. J. B., onder dit
arrest in Hull. en PASIC., 1946, i, 375.

-347'186? op de verzachtende omstandigheden :
Overwegende dat het feit, waarvan
aanlegger is beticht, door de wet als
misdaad is omschreveli;
Overwegende dat het Hof van beroep
te Brussel, dat als rechter van tweede
graad van dat feit kennis nam, zich, bij
arrest dd. 20 Februari '1 %6, in de huidige
toestand onbevoegd heeft verklaard om
reden dat, de stukken der rechtspleging
door de brand vernield geweest zijrrde,
« het zich in de onmogelijkheid bevond
vast te stellen of een regelmatige beschikking van correctionalisering was tussengekomen, waarbij de feiten, als misdaad
omschreven en ten laste van de beklaagde
gelegd, tot de bevoegdheid van het hof
werden overgemaakt >> ;
Overwegende dat tegen dat arrest geen
enkel verhaal werd ingesteld ; dat de
raadkamer van de Rechtbank van eerste
aanleg te Charleroi, ten einde de in de
rechtspleging opgemerkte leemte aan te
vullen en de ten laste gelegde feiten
begaan geweest zijnde te Barbangon, op
'13 Maart '1946 een beschikking uitgesp_roken heeft waarbij verzachtende omstandigheden werden aangenomen ten
voordele van verdachte en waarbij deze
laatste naar de correctionele rechtbank
werd verwezen om er gevonnist te worden
op grand van artikelen 469 en 4?'1 van
het Strafwetboek ;
Overwegende dat, op zicht van deze
beschikking en zonder dat de correctionele rechtbank zich had uitgesproken,
de zaak rechtstreeks v66r het Hof van
beroep te Brussel werd gebracht, dat het
bestreden· arrest wees waarbij aanlegger
veroordeeld werd tot een gevangenisstraf
en ·tot sch'adevergoeding jegens de burgerlijke partijen;
_
Overwegende dat de zaak, hij arrest
van onbevoegdheid dd. 20 Februari '1946,
aan de kennisneming van gezegd hof
onttrokken, niet in eerste aanleg bij dat
hof kon aanhangig gemaakt worden door
de beschikking van gezegde raadkamer
welke, volgens .artike~ 3 van de wet
dd. 23 Augustus 1919, dienaangaande
geen mach t had ;
Dat., door in die voorwaarden te statueren over een betichting die niet regelmatig v66r het hof van beroep werd
gebracht, dit laatste buiten zijn mach ten
is getreden en de in het middel aangeduide wetsbepaling heeft geschonden ;
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 de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt de burgerlijke partijen tot
de kosten ; verwijst de zaak naar het Hof
van beroep te Luik.
2'1 October 1946. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Fauquel, voorzitter. Verslaggever, H. Vitry. ---: Gelijkluidende
conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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DOUANEN EN ACCIJNZEN. -

IN-

VOER. - VERKLARING BIJ HET BINNENKOMEN. VERPLICHTE FORMALITEIT
ZELFS VOOR DE VAN BETALING VAN
RECHTEN ONTSLAGEN KOOPWAREN.

De ingevoerde koopwa.ren, moetlm, bij het
binnenlwmen in het land, a.an de doua.nen
aangegeven wo1·den, zelfs indien zij van
de beta.ling van rechten ontslagen zijn,
behalve dat de invoerder te bewijzen /weft,
op het ogenblik van zijn verklaring bij
het binnenkomen, dat de voorwam·de
voorhanden is om van de betaling van
de rechten ontslagen te worden (1). (Wet
van 26 Augustus 1822, art. 4, 3? en
143; wet van 6 April 1843, art. 19
tot 22.)
(BEHEER VAN FINANCIEN,
T. HADJU.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het arrest,
op 16 J anuari 1946 gewezen door het Hof
van beroep te Brussel;
Over het middel, schending van artikelen 9? der Grondwet, 4, 5, 3°, 3?
en 239 van de Alg·emene Wet dd. 26 Augustus 1822, 19 en 22 van de wet dd.
6 April 181•3 :
Overwegende dat, volgens de vaststellingen van het proces-verbaal op 19 Februari 1%3 door de agenten van de
douane opgemaakt ten laste van verweerster, deze laatste, in de trein die van
Frankrijk kwam, draagster gevonden
werd van een nieuwe mantel; dat zij daarhij nog een reeds gedragen mantel bezat
welke in het bagagenet was gelegd ; dat
zij op de door de douanen gebruikelijk
(1) Sic verbr., 23 Januari 1911 (Bull. en PAsrc., 1911, I, 98) en cle conclusje van bet openbaar )llinisterie clie het arrest voorafgaai.

-348gestelde vraag ontkennend heeft geantwoord;
Overwegende dat uit die vaststellingen
blijkt dat verweerster de vereiste verklaringen niet gedaan heeft betreffende de
invoer in Belgie van de mantel waarover
het gaat;
Overwegende dat zij niettemin door
het bestreden arrest vrijgesproken werd,
om de reden dat het als mogelijk voorkomt dat de mantel in Brussel was gekocht geweest;
Overwegende dat, het proces-verbaal
bewijskracht hebbende tot bewijs van
het tegendeel, de door het hof van beroep
ingeroepen omstandigheid verweerster
niet er van ontsloeg de verklaring te doen
bij het binnenkomeh in het land ;
Overwegende dat artikelen 3? en H3
van de wet dd. 26 Augustus 1822 de
verklaring vereisen zelfs voor de koopwaren welke van de betaling van rechten
vrij zijn, en de invoerder moet, op het
ogenblik zijner verklaring· bij het binnen
komen, bewijzen dat de voorwaarde voorhanden is om van de betaling der rechten
ontslagen te worden ; dat het arrest niet
vaststelt dat verweerster dat bewijs geleverd heeft;
Waaruit volgt dat het bestreden arrest
met aldus te statueren de in het middel
aangeduide wetsbepalingen geschonden
heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, behalve voor zover het zegt
dat de publieke vordering vervallen is
door amnestie wat de gevangenisstraf
betreft ; 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 de kant van de gedeeltelijk vernietig·de beslissing ; veroordeelt verweerster
tot de kosten; verwijst de zaak naar
het I-Iof van beroep te Luik.
·
21 October 19t.6. -

28 kamer. -

Voo1'zitte1', H. Fauquel, voorzitter. Verslaggeve!', H. Vitry. - Gelijkluidende
conclusie, H. Roger Janssens de Bist-

Voo!' de toepassing van a1'tikel 115 van
het Strafwetboek, maakt de wet geen onde!'scheid naa!'gelang de hulp aan de vijand
van de Staat ve!'leend we!'d doo!' een Belg
of door een vreemdeling.
(JVIOROSINI, T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 J uli 19t.6 gewezen door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Luik;
A. Voor zover de voorziening gericht
is tegen de op de publieke vordering
gewezen beslissing :
·
Over het enig· middel, hieruit afgeleid
dat het bestreden arrest, ten onrechte,
de verschoning heeft verworpen welke
voortvloeit uit de Italiaanse nationaliteit van aanlegger, beticht van hulp aan
de vijand :
Overwegende dat het middel op geen
schending· van een wetsbepaling steunt,
daar de wet geen onderscheid maakt
naargelang· de hulp aan de vijanden van
de Staat verleend werd door een Belg of
door een vreemdeling ;
Dat het middel in rechte niet opg·aat;
En overwegende, voor 't overige, dat
de substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de uitgesproken, straffen
deze door de wet voorzien niet overtreffen;
B. Voor zover de voorziening gericht
is tegen de op de burgerlijke vordering
gewezen beslissing : Overwegende dat aanlegger geen bijzonder middel inroept en dat het hof er
van ambtswege geen opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; kosten ten laste van aanlegger.
21 October 1946. - 28 kamer. - Voo!'zitte!', H. Fauquel, voorzitter. - Verslaggevel', H. Giroul. Gelijkluidende conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal.

hoven, advocaat-generaal.
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MISDADEN EN WANBEDRIJVEN
TEGEN DE OPENBARE VEILIGHEID VAN DE STAAT. HuLP
AAN DE VIJAND. ARTIKEL 115 VAN
HET STRAFWETBOEK. TOEPASSELIJKE WETSBEPALING WELKE OOK DE NATIONALI'l'EIT VAN DE DADER WEZE.
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REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN. GESCHIL TUSSEN
DE BURGERLIJKE EN DE MILITAIRE
RECHTSMACHT. BESCHIKKING VAN
DE RAADKAMER DE ONDERZOEKSRECHTER ONTLASTENDE. BESLISSING VAN
ONBEVOEGDHEID VAN DE MILITAIRE
RECHTSMACHT. MISDRIJVEN WEJ,T\E
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Beticht van :
A. De eerste tw~e : a) te Hon-Hergies
(Frankrii'k) in de nacht van 9 tot 10 April
1945_, Be. g zijnde, met behulp van braak,
van mkllmmmg of van valse sleutels twee
lVanneeT een beschilcking van de raadkameT koeien bedrieglijk te hebben weggenomen
de onderzoelcs1'echteT van de 1'echtspleging ten nadele van Paul-Frans Stievenart
ontlast heeft om reden dat de mis- Franse onderdaan, die klacht heeft neer~
drijven tot de bevoegdheid van de mili- gelegd; b) te Boussu, kanton Bergen op
10 Januari 1945, twee koeien op 'ontaire rechtsmacht behoren, en de lcrijgswettige wijze te hebben geslacht of doen
mad nadien een in een kracht van geslacht~n, met de omstandigheid dat de
wijsde gegane beslissing van onbevoegdhetd geveld heeft, gaat het hof, waarbij slachtmg werd gedaan zonder de toestemde zaak bij verzoekschrift tot l'egeling ming van de eigenaar of de rechtmatige
bezitter van de dieren ;
.
van rechtsgebied aanhangig werd geB. De derde, de vierde, de vijfde en
maakt na of zij tot de bevoegdheid van
de gewone rechtsmacht blijkt te behoren; de zesde, te. Dour, Wasmes, Boussu of
indien znllcs het geval ·is, vernietigt het elders in het rechterlijk arrondissement
. hof de beschilclcing van de madkamer,. Bergen, op 10 Januari 1945, hetzij met
en, wanneeT het met een misdaad het oog op de verkoop of de verdeling
same!l;hangende wanbedrijven betreft, hetzij uit winstbejag, vlees voortkomend~
·ve1'Wt)St het de zaalc naar een Ieamer van een onwettelijke slachting te hebben
van inbesclmldigingstelling (1).
vervoerd of voorhanden gehad ;
C. De zevende : te Dour, of elders in
het rechterlijk arrondissement Bergen
(PROCUREUH DES KONINGS TE BEHGEN,
op 10 Januari 1945, zich te hebben mede~
IN ZAKE WANTY EN ANDEHEN.)
p~ichtig g·emaakt aan het onder littera B
AHREST.
h1erboven aangeduid misdrijf, om, buiten
het g·eval voorzien bij § 3 van artikel 66
HET HOF; - Gelet op het verzoek- met zijn weten de dader of de dader~
sehrift tot reg·eling van rechtsgebied, uit- van. _het wan~edrijf te hebben geholpen
gaande van de Procureur des Konings of biJgestaan m de handelingen welke het
bij de Reehtl;>ank van eerste aanleg te feit voorbereid of in die welke het volBero·en ·
tooid hebben;
o"ver~egende dat de beschikking der
D. De tweede : te Dour, kanton van
raadkamer van die reehtbank, dd. 7 Augustus 1945, de onderzoeksrechter van die naam, in J anuari 1945, een revolver,
het rechterlijk arrondissement Bergen t~t ver~eer dienend vuurwapen, dat
outlast heeft van het onderzoek ingesteld met was mgeschreven in de voorwaarden
ten laste van : 1° Raoul Wanty, kool- en binnen de termijnen door de regering
mijner, geboren te Quivrechain op 7 Maart bepaald te hebben voorhanden gehad ;
Overwegen~e dat deze outlasting g·e1911, gehuisvest te Dour; 2° Louis-Emile
Debieve, bakker, geboren te Dour op steund was h1erop dat het misdrijf A, a,
24 October 1911, er gehuisvest; 3° Simone ten laste van de eerste twee -betichten
Dehon, weduwe Rene Windal, beenhouw- gelegd, luidens de besluitwet dd. 13 Mei
ster, geboren te Dour op 9 September 1940, tot de bevoegdheid behoorde van
de militaire rechtscolleges, daar het feit
1909, er gehuisvest; 4° Albert-JulesEmile Guery, beenhouwer, geboren te begaan werd tijdens de reg·elmatig bevoErquenne op 13 November 1905, gehuis- len verduistering van de Iichten, dat.
de andere betichtingen met de eerste
vest te Wasmes; 5° Fernand Guery
bediende, geboren te Boussu op 7 Fe~ verknocht zijn en dat de militaire rechtsbruari 1919, er g·ehuisvest; 6° Rene colleges hun werkzaamheid hernomen
Bracq, beenhouwer, geboren te Dour op hebben;
Overwegende dat de Krijgsraad te
9 J uli 1909, er gehuisvest; 7° FernandAdolphe Danhier, monteerder, geboren Bergen,_ bij vonnis op tegenspraak dd.
te Dour op 18 Januari 1913, er gehuis- 11 J uh 1946, oordelende dat uit de
elementen van de bundel bleek dat de
vest;
ve~~uistering in Frankrijk niet meer wettehJk was voorgeschreven ten tijde van
het feit, zich onbevoegd verklaard heeft ;
(1) Zie verbr., 29 J anuari en 25 Juni 1945
(Arr. Yerb1•., 1945, blz. 90 en 177; Bull. en
Overwegende dat de beschikking van
PASIC., 1945, I, 101 en 191).
de raadkamer en het vonnis van de
TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE GEWONE
RECHTSMACHT BLIJKEN TE BEHOREN.SAMENHANGENDE MISDAAD EN WAN·
BEDRIJVEN. VERWIJZING NAAR DE
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.

-350krijgsraad, beide hierboven aangehaald,
in kracht van gewijsde zijn gegaan en
dat uit hun tegenstrijdigheid een .negatief
geschil van rechtsgebied is ontstaan dat
de rechtsbedeling belemmert;
Overwegende dat uit de elementen van
de bundel schijnt te blijken dat de verduistering van de lichten in J anuari 19~5,
in de gemeente Hon-Hergies, niet meer
verplichtend was;
·
Om die redenen, het rechtsgebied regelende, zonder acht te slaan op de beschikking van de Raadkamer der Rechtbank
van eerste aanleg te Bergen, welke als
nietig en niet bestaande wordt gehouden,
verwijst de hierboven genoemde en nader
omschreven betichten wegens de te
hunnen laste in de betichting·en bedoelde
feiten naar de Kamer van inbeschuldigingstelling· van het Hof van beroep te
Brussel; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden op de registers
der Rechtbank van eerste aanleg te
Berg·en en dat melding· er van zal g·emaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing·.
21 October 19!.6. 2e kamer. Voorzittet, H. Fauquel, voorzitter. Verslaggeve~·, .H. Vitry. Gelijkluidende
conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, · advocaat-generaal.
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1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTER BuRGERLIJKE
ZAKEN. SCHIJNBARE TEGENSTRIJDIGHEID UIT EEN ONJUISTE UITDRUKKING VOORTSPRUITENDE. - GEDACHTE
VAN DE RECHTER MET ZEKERHEID TOT
UITING KOMENDE. - WETTELIJK GEMOTIVEERDE BESLISSING.
2° BIND E NDE B EOORD ELING
DOOR DE RECHTER OVER DE
GROND. - DOOR DE EIGENAAR VERSCHULDIGDE
VERGOEDING
WEGENS
DOOR EEN DERDE AAN HET BEHOUD
VAN DE ZAAK BESTEDE ZORGEN. BEOORDELING VAN HET PRINCIPE IN
GEVAL DAT EEN GESCHORST CONTRACT
BESTOND TUSSEN DE EIGENAAR EN DE
PERSOON DIE ZIJN ZORGEN BESTEEDDE.
3° MIDDELEN TOT VERBREKING.
- BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL
EEN REDEN VAN DE BESLISSING BE-·
STRIJDENDE. - BESLISSING DOOR EEN
ANDER REDEN GERECHTVAARDIGD BLIJVENDE. - MID DEL NIET ONTV ANKE. oLIJI>:.

~0

HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE
ZAKEN. - AKTE VAN HOGER BEROEP
TOT ZEKERE PUNTEN VAN DE BESLISSING BEPERKT. - RECHTSMACHT VAN
HOGER BEROEP EEN ANDER PUNT WIJZIGENDE TEN BATE VAN BEROEPER. VERBREKING.

1° 1\llaakt geen tegenst·rtjdige motivering
uit, een tegenstrijdigheid die slechts in
schijn bestaat en slechts uit een onjuiste
uitdrukking voortspruit, spijts dewelke
de gedachte van de r.echter niettemin met
zekC!·heid tot uiting komt.
2° De rechter over de grond beoordeelt souve'l'ein de door de eigenaar verschuldigde
vergoeding wegens de door een ·derde aan
het behoud van de zaak bestede zorgen.
TVanneer de zorgen door een schippe!'
aan het behoud van een boot besteed
werden, dan wanneer het contract, dat
schipper en eigenaar van de boot verbond, gescho!'st was, verzet e!' zich niets
tegen dat de vergoeding op een som
geschat worde, gelijk aan deze die als
loon aan de schipper zou verschuldigd
zijn geweest, indien het contract niet
geschorst was geweest.
3° Is niet ontvankelijk, bij gebrek aan
belang, het middel dat een reden van
de beslissing bestrijdt, dan wanneer de
beslissing om een ander niet bestreden
!'eden gerechtvaardigd blijft (1).
~ 0 W anneer een hager beroep uitdrukkelijk
tot zekere pun ten van de· beslissing beperkt werd, mag de rechte!' in ho-yer
beToep deze laatste op een ander punt
niet wijzigen ten bate van beroepe1·.
(DE i\IUYNCK, T, DE VOS.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op de liestreden
beslissing, op 25 J anuari 19!.8 gewezen
door de Werkrechtersraad van beroep
te Gent (kamer voor werklieden) ;
Over het eerste middel, schending van
artikel 97 der Grondwet, van artikelen 113t. van het Burgerlijk Wetboek,
1319, 1320 en 1322 van hetzelfde wethoek, regelende het geloof aan .akten
verschuldigd, doordat de rechter over de
grond, geroepen het punt te besiissen
of, bij het opm~ken der betwiste rekening het maandelijks· aan verweerder
voor de maanden Juni, Julien Augustus
1%0 verschuldigd salaris, op 135 gulden
of op 2.025 Belg·ische franken bepaald
moest worden dit laatste bedrag,
(1) V aste rechtspraak. Zie namelijk hager,
blz. 92, verbr., 7 Maart 1946 (Bull. en PAsic.,
1946, I, 96) .
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zelf in zijn beslissing van 11 Mei 19~2
vaststelde, volgens de wisselkoers slechts
122 gulden vertegenwoordigende, en valgens eiser met het in het werkcontract
JfOorziene salaris overeenkomende - , ten
onrechte de aanspraak van verweerder
tot vergoeding op de basis van 135 gulden
per maand, heeft ingewilligd, steunende,
om aldus te beslissen, op twee eveneens
van waarde ontblote motieven, zonder
betrekking, noch met het voorwerp der
tussen partijen bestaande betwisting,
noch bijgevolg met de beschi:kking der
llestreden beslissing, en daarbij onderling
onverenigbaar, te weten : 1° dat te vermoeden valt dat het salaris van de
schipper tijdens de reis naar Holland
f\Ooit in Hollandse munt werd vastgesteld; 2° dat eiser zich bij het opmaken der betwiste rekening nooit verzet heeft tegen het in Hollandse munt
uitdrukken van bedoeld salaris, aldus het
toekennen aan verweerder, voor de betwiste maanden, van · een hoger salaris
dan ltetgeen in het tussen partijen
gesloteu werkcontract werd voorzien, in
werkelijkheid zonder enige rechtvaardiging of motivering latend :
Overwegende dat uit de bestreden beslissing en uit de rechtspleging waarvan
ze is voorafgegaan blijkt dat de eerste
aan de rechter voorgelegde betwisting
het bedrag betrof van het maandelijks
loon van de verweerder; dat deze gezegd
loon wilde doen vaststellen op 135 florijnen; dat Q.e aanlegger, integendeel,
staande hield dat het loon slechts 2.025 fr.
bedroeg, som in de overeenkomst aangeduid en welke, volgens de niet betwiste wisselkoers, slechts overeenkwam
met 122 florijnen;
Overwegende dat aldus alleen de waarde van het loon, en niet de munt waarin
l1et verschuldigd was, betwist werd ; dat
de rechter over de grond, door de bewering van de aanlegger af te wijzen,
enkel steunende op de twee in het middel juist overgenomen redenen, die bewering zonder gepast antwoord heeft
gelaten, en, ··daardoor, artikel 97 der
Grondwet heeft geschonden ;
Over het tweede middel, schending van
artikel 97 der Grondwet, artikel 113~
van het Burgerlijk Wetboek, over de
bin-dende kracht der overeenkomsten,
doordat, bij tegenstrij dige motivering,
gelijkstaande met gebrek aan motivering, de rechter over de grond, na vast- ·
gesteld te hebben dat het tussen partijen gesloten contract " geschorst " was
geweest ten gevolge van de op 27 Juli

1940 plaats gegrepen ope1smg van de

boot, nochtans aan verweerder zijn loon
over de maand Augustus 1940 heeft toegekend, hem aldus ten onrechte van de
bedingen van een overeenkomst latende
genieten, waarvan anderzijds vastgesteld
was dat de. gevolgen tussen partijen
voortaan geschorst waren, doordat overigens de rechter over de grond, overweg·ende datdeschippervoortgegaan was zekere
prestaties te leveren- waarvoor het hem
billijk scheen hem een loon toe te
kennen, gemeend heeft dat de overeenkomst, alhoewel geschorst in lui.ar gevolgen, in feite sleehts op 27 Augustus 19~0,
datum der aflevering van de boot aan
de bezettende overheid, definitief" onderbroken " werd, aldus in het belang der
zaak, tussen wat hij de schorsing van
het contract noemt en zijn zogenaamde
verbreking, een kunstmatige tegenstelling
scheppende die in geen enkele wetsbepaling rechtvaardiging vindt :
Overwegende dat de tweede aan de
rechter in hoger beroep vool'gelegde
betwisting de vraag deed oprijzen, tot
op welke datum de verweerder recht
had op zijn loon, de aanlegger staande·
houdende dat hij niets kon verschuldigd
zijn na 27 Juli 1940, datum waarop de
boot door de bezettende overheid werd
opgeeist;
Overwegende dat de bestreaen beslissing vaststelt dat het contract op die
datum geschorst werd; dat ze, niettemin,
aan de verweerder zijn « loon " toekent
tot op het einde van de maand Augustus,
wat, op eerste zieht, _als tegenstrijdig
voorkomtDoch o~erwegende dat deze tegenstrijdigheid slechts in schijn bestaat, en
slechts voortvloeit uit een onjuiste uitdrukking, welke niet belet dat de g·edachte van de rechter met zekerheid
tot uiting komt ; dat de beslissing, inderdaad, hierop wijst dat, alhoewel het
contract door de opeising van de boot
geschorst werd, de verweerder toch aan
boord gebleven is, er het werk he eft voortgezet welk elke schipper moest verrichten
en welk tot het onderhoud van de boot
en in 't voordeel van de eigenaar er van,
dringend noodzakelijk is;
Dat aldus, zoals ten_ andere de voorbereidende en niet bestreden beslissing
dd. 11 Mei 1942 er de nadruk op legt,
het in onderhavig geval niet gaat over een
werkelijk loon, zoals het in het contract
bepaald is, doch over een vergoeding aan
de v_erweerder verschuldigd wegens de
zorgen door hem aan eens anders goed
besteed ; dat er zich dus, noch in feite
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de rechter, zoals hij het gedaan heeft,
souverein die vergoeding schatte op een
som gelijk aan deze welke de verweerder
als overeengekomen loon normaal zou
verschuldigd geweest zijn, indien het
contract niet ware geschorst geweest door
de opeising waarvan de boot van de
aanlegger het voorwerp is geweest ; dat
de bestreden beslissing, die aldus moet
gelnterpreteerd worden, gemotiveerd en
tevens gerechtvaardigd is; waaruit volgt
dat het middel, zoals het is opgesteld,
noch in rechte noch in feite opgaat;
Over het derde middel, schending van
artikel 97 der Grondwet, verkeerde toepassing en bijgevolg schending der artikelen 1372 tot 1375 van het Burgerlijk
Wetboek aangaande zaakwaarneming·,
doordat de rechter over de grond ten onrechte beslist heeft dat aan verweerder
de door hem tot vervoer van zijn familie
en zijn meubelen van Rotterdam naar
Gent gedane onkosten dienden terugbetaald, en gemeend heeft zijn beslissing
dienaangaande te moeten rechtvaardigen
door de toepassing van zekere regelen,
eigen aan de zaakwaarneming, in te
roepen, terwijl uit de bevindingen zelf
der bestreden beslissing· echter blijkt dat
de door verweerder gedane kosten enkel
betrekking hadden op het vervoer zowel
zijner familieleden als van zijn eig·en
meubelen, hetgeen noodzakelijk alle mogelijke bedoeling, om eenanders zaak
waar te nemen, uitsloot :
Overwegende dat, op dit derde punt,
de bestreden beslissing, wei is waar, slechts
gemotiveerd is door het inroepen van de
principes die de waarneming van zaken
beheersen, doch dat de voorbereidende
beslissing van 9 Maart 19t.2, waarnaar
ze verwijst, te recht of tim onrechte
op artikel 138/o van het Burgerlijk Wethoek steunt om te beslissen dat de aanlegger gehouden is de schade te vergoeden
welke voor de . verweerder voortvloeit
uit het feit dat hij, tengevolge van de
opeising, gedwongen werd met zijn
vrouw naar Gent terug te komen en er,
op zijn kosten, zijn meubelen terug te
brengen;
Overwegende dat die reden, door de
bestreden beslissing impliciet overgenomen, door de aanlegger niet betwist
wordt; dat het middel, daar het slechts
andere redenen bestrijdt, aldus van belang ontbloot wordt;
Over het vierde middel, schending der
artikelen 1351 van het Burgerlijk Wethoek aangaande het g·ezag van het rechterlijk gewijsde, 1319, 1320 en 1322 van

I· hetzelfde

wetboek over het geloof aan
alden verschuldigd, t.5 en 85 der wet van
9 J uli 1926 stichtende de werkrechtersraden, doordat de bestreden beslissing,
het aan de akte van beroep verschuldigd
g·eloof schendehde, en het gezag van het
1 rechterlijk
gewijsde miskennende, ten
gunste van aanstaande verweerder het
deel van het vonnis waarvan beroep,
betreffende teruggave der betwiste mot6rpomp hervormd heeft, dan wanneer het
beroep, luidens de ter griffie van de
werkrechtersraad door verweerder overeenkomstig artikel 85 van voornoemde
wet van 9 J uli 1926 afgelegde verklaring,
uitsluitend g·ericht was tegen de beschikking van 'het vonnis a quo houdende
veroordeling der oorspronkelijk verwerende, to en beroepende partij, tot betaling der som van 110 gulden :
Overwegende dat de beslissing, waar,
tegen hoger beroep, hoven deze veroordeling, beschikt dat de verweerder in
verbreking verplicht is, op zijn kosten,
de pomp te gaan halen, waarover het
gaat, of te bewijzen dat hij te dien einde
aile nodige benaarstigingen heeft aangewend, en dit, binnen de termijn van
een maand;
Overwegende dat de verweerder tegen
dit tweede punt van de beslissing van
de eerste rechter geen hoger beroep
heeft ingesteld; dat hij zich uitdrukkelijk
beperkt heeft tot het verhaal tegen zijn
veroordeling tot het betalen van de
hierboven aangeduide som van 110 florijnen, welke moet omgezet worden in
Belgische' frank;
Dat, bijgevolg, de beslissing a quo
betreffende de betwiste pomp aan de
kennisneming van de rechter in hoger
beroep ontsnapte; dat de bestreden heslissing, door op dit punt uitspraak te
doen, en door dienaangaande te beslissen
dat de vordering van de aanlegger niet
gegrond was, de in het middel aangeduide
wetsbepalingen g·eschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt de bestreden
beslissing, voor zover ze, om tussen partijen hunrespectievelijke «Schuld en tegoed,
vast te stellen, het maandelijks looti
van de verweerder op 135 florijnen
bepaalt, voor zover ze de beslissing
waartegen hoger beroep wijzigt, betreffende de hetwiste pomp en voor zover
ze de aanlegger veroordeelt tot de negen
tienden der kosten ; verwerpt de voorziening voor 't overige ; veroordeelt de
verweerder tot twee derden en de aanlegger tot een derde der kosten van de
. aanleg in verbreking ; beveelt dat onderhavig arrest zal overges.chreven worden

I
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van beroep te Gent (kamer voor werklieden), en dat melding er van zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwijst de
zaak aldus omschreven naar de Werkrechtersraad van beroep te Brugge (kamer voor werklieden).
24 October 19/o6. 1 e kamer. Voorzitter, H. Soenens, eerste voorzitter.
- Verslaggever, H. Fauquel. Gelijkluidende conclusie, H. Colard, advocaat
generaal. - Pleiter, H. Marcq.

24 pctober )946.

1" KAM.mR. -

ARBEIDSONGEVAL. - VERZEKERING
BIJ EEN GEJHACHTIGDE MAATSCHAPPIJ.
- POLIS DE SOORT EN DE AARD VAN
DE WERKEN BEPALENDE. - ONGEVAL
TIJDENS WERKEN VREEMD AAN DEZE
WELKE VOORZIEN WERDEN. - VERGOEDING TEN LASTE VAN DE WERKGEVER ALLEEN.
Iiet aangaan van een verzekering bij een
gemachtigde maatschappij ontslaat de
werkgever niet van de last vq.n elk arbeidsongeval, waarvan een van 'zijn arbeiders.
het slachtoffel' is. Wanneer de ondertekende polis de aard en de soo1·t van- de
werken bepaalt, waarvoor de verzekering
gesloten w01·dt, is de werkgever alleen
gehouden tot vergoeding van het ongeval,
overgek'omen tijdens werken, vreemd aan
deze welke voorzien werden.

(DEVROE, T. N. V. «'LA PATRIOTIQUE ll.)
ARREST.
HET HOF; ~ Gelet op het bestreden
vonnis, op 12 Februari 1%3 gewezen door
de Rechtbank van eerste aanleg te
Kortrijk, zetelende in graad van hoger
beroep;
Over het eerste middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, van artikelen 1, 9, 12, 13, H, 15, 16, 18, .21 en 25
der wet vail 24 December 19'03, samengeordend met de wetten van 26 Augustus 1919, 3 Augustus 1926, 15 Mei en
30 December 1929 en 18 Juni 1930, bij
koninklijk besluit van 28 September 1931 ;
van het koninklijk besluit van 10 November 1930 waarbij de naamloze vennootschap " La Patriotique " in het N ederlands " De Vaderlandsche ,, aangenomen werd voor de verzekering tegen
arbeidsongevallen; van artikelen 3, 21
en 22 van het koninklijkbesluitvan 7 DeVERBR.,
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cember 1931 ; van artikelen 1, 1'1 en 22
van het koninklijk besluit van 22 December 190/o ; van artikelen 1134, 1'166,
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, uit reden dat het bestreden
vonnis, enerzijds, beslist heElft dat het
slachtoffer Gardin, dat als werkman in
dienst was bij eiser in verbreking, het
slachtoffer is geweest van een arbeidsongeval en recht heeft op de wettelijke
vergoedingen en, anderzijds, dat de verweerster, verzekeringsmaatschappij, aangenomen voor de .verzekering tegen
arbeidsongevallen en met wie eiser,
op 25 J anuari 1%0, voor de duur van
tien jaar, aanvang· nemende op 31 December 19/oO, een verzekeringscontract
had aangegaan, waarbij hij gewaarborgd
werd tegen alle risico te zijnen laste
gelegd door de wet op de arbeidsongevallen en waarvan slachtoffer zou zijn
het personeel vallende onder toepassing
van de wet, buiten zaak diende te worden
gesteld, als wanneer de verzekerafl_r noodzakelijk geheel het risico van de verzekerde moet dragen :
Overwegende dat de rechter heeft verklaard dat de arbeider in dienst van de
aanlegger slachtoffer was geweest van een
arbeidsongeval en, tengevolge hiervan,
recht had op de bij de wet voorziene
vergoedingen, doch dat het ongeval waarvan spraak vreemd was aan de· werken
welke voorzien zijn in tus.sen de aanlegger en de verwerende vennootschap
gesloten verzekeringsovereenkomst ; dat
hij daaruit heeft afgeleid dat verweerster
in onderhavig geval de " verzekeraarster "
niet was, en tot de schadeloosstelling niet
gehouden was ;
Overwegende dat het middel ten onrechte staande houdt dat het bedrijfshoofd, wanneer het een overeenkomst gesloten heeft met een gemachtigde verzekeringsmaatschappij, ontslagen is van de
last voortspruitende uit alle werkongeval
waarvan een van zijn arbeiders het
slachtoffer is;
Overwegende, inderdaad, dFtt men zich
moet gedragen naar de verzekerings·
overeenkomsten welke de rechten en
verplich tingen der p artij en vaststellen
en ze beperken ; dat, wanneer de verzekering·sovereenkomst de aard en de soort
van de werken bepaalt waarvoor verzekering bedongen is, het in strijd zou
zijn met de algemene rechtsbeginselen
de verzekeringsovereenkomsten uit te
breiden tot niet er in voorziene gevallen ;
dat, daar de jaarlijkse premie, welke,
door de verzekerde moet betaald worden, vastgesteld wordt in verhouding

-

354

met de door de overeenkomst gedekte
risico's, de verzekeraar niet kan gehouden
~ijn de niet voorziene risico's te dekken;
Overwegende dat, zo artikel 9 van de
wet op de vergoeding van arbeidsongevallen bepaalt dat het bedrijfshoofd ontslagen is van- de last der vergoeding·en
tot schadeloosstelling indien hij tot betaling dezer een overeenkomst heeft gesloten met een gemachtigde verzekeringsmaatschappij, deze wetsbepaling de beperking in zich sluit dat de vennootschap
slechts kan gehouden zijn, voor zover
de ongevallen door de overeenkomst voorzien zijn, terwijl het bedrijfshoofd persoonlijk gehouden blijft voor de door de
overeenkomst niet voorziene ongevallen ;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Over het tweede middel, schending van
artikelen 97 van de Grondwet; 1108,
1109, 1116 tot 1118, 113ftc, 1135, 1156
tot 1161, 1166, 118ltc, 1315, 1319 en 1320,
1322 en 196ftc van het Burgerlijk Wetboek,
van artikelen 1, 9, 10, 11, 25, 26, 28 en 31
der wet van 11 Juni 187ltc uit reden dat
het bestreden vonnis beslist heeft dat er
geen verzekeringscontract bestaat tussen eiser tot verbniking en verweerster, dan wanneer deze kloeg over het
gemis aan aangifte door eiser van het
gebruik ener mekanische schijfzaag en
het feit dat de verzekerde de verklaringen
niet deed waartoe hij gehouden was, het
contract niet onbestaande maakt, maar
aileen vernietigbaar in het voordeel van
de verzekeraar, die tot plicht heeft te
bewijzen dat het gemis · aan verklaring
- hem belet heeft het risico naar .behoren .
te waarderen :
Overwegende dat, volgens het middel,
een verzekeringsovereenkomst tussen
de aanlegger en de verweerster gesloten
geweest zijnde, de rechter, in plaats
van deze niet bestaande te verklareh,
ze wegens onvolledige verklaring van
wege de verzekerde, ten voordele van
de verzekeraar, vernietigbaar had moeten
verklaren;
Doch overwegende dat de rechter niet
verklaard lieeft, ~ wat het middel beweert ~, dat geen enkele verzekeringsovereenkomst tussen partijen bestond,
maar vastgesteld heeft dat er geen overeenkomst bestond welke de risico's zou
gedekt hebben van de werken in de loop
derwelke het ongeval overkomen is ;
Dat het middel dus in feite niet opga~;
.
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de aanlegger tot
de kosten en tot een vergoeding van
150 frank.

24 October 1946 .. 1 e kamer.
Voorzitter, H. Soenens, eerste voorzitter.
~ Verslaggever, H. Wouters. Gelijkluidende conclusie, H. Co lard, advoca:at
generaal. - Pleiters, HH. Van Levnseele
en V eldekens.
•
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KAMER. -

28 October 1946.

VERJARING (IN STRAFZAKEN).
VERBLIJF VAN BEKLAAGDE IN HET BUITENLAND VAN 1942 TOT 1946. 0MSTANDIGHEID DIE GEEN OORZAAK VAN
SCHORSING UITMAAKT VAN DE VERJARING VAN DE PUBLIEKE VORDERING.

Het verblijf van beklaagde in het b1titenland tussen 30 November 1942 en
6 Maart 1946 is op zich zelve geen
oorzaak van schorsing van de vetjaring
van de publieke vo1·dering (1).
{VAN HEi\'IELRIJCK.}
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 31 Mei 1946 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel gesteund op de
schending van artikelen 22 der wet dd.
17 April 1878 en 97 der Grondwet, daar
het arrest ten onrechte beslist dat de
verjaring van de publieke vordering onderbroken werd van 30 November 1942
tot 6 Maart 1946, ten gevolge van het
verblijf van de aanlegger in het buitenland :
Overweg·ende dat het arrest de aanlegger tot correctionele straffen yeroordeelt wegens overtredingen van artikelen 56 en 509bis van het Strafwetboek,
gepleegd op 12 April en 24 Juni 1942;
Overwegende dat het arrest beslist dat
de publieke vordering door verjaring· niet
is vervallen, ,, aangezien de verjaring regelmatig g·eschorst werd van de 30 November 1942 tot 6 Maart 1946, tijdspanne
gedurende dewelke beklaagde in het buitenland verkeerde " ;
Overwegende dat uit de enige vaststelling dat de aanlegger sinds 30 November 1942 tot 6 Maart 1946 in het
buitenland verkeerde wettelijk niet kan
afgeleid worden dat de verjaring der
publieke vordering geschorst werd gedurende dit verblijf in het buitenland;
(1) Zie de nota, getekend R. H., onder dit
arrest in Bull. en PASIC., 1946, I, 383.
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Dat het. arrest de in het middel aangeduide wetsbepalingen heeft geschonden;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van het Hof van beroef te
Brussel en dat melding er van za gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing ; kosten te dragen door
- de Staat; verwijst de zaak naar het
Hof van beroep te Gent.
2" kamer. 28 October 19!>6. Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·,
H. de Cocqueau des Mottes. - Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, eerste. advocaat-generaal.
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1° MIDDELEN TOT .VERBREKING.
STRAFZAKEN. MIDDEL EEN GEBREK AAN ANTWOORD OP DE CONCLUSIES AANVOERENDE. PASSEND ANTWOORD IN DE BESTREDEN BESLISSING.
MIDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN
FElT E.

2° MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. MIDDEL DAAROP
GESTEUND DAT DE VASTSTELLINGEN
VAN DE RECHTER OVER DE GROND NIET
UITSLUITEN DAT BEKLAAGDE SCHADE
DOOR ZIJN NALATIGHEID KAN VEROORZAAKT HEBBEN.- VONNIS.DE AFWEZIGHEID VASTSTELLENDE VAN ELK AAN
BEKLAAGDE TOEREKENBAAR SCHADELlJK FElT. MIDDEL DAT GRONDSLAG
MIST IN FEITE.

1° J"\iist grondslag in feite het rniddel een

geb1·ek aan antwoord op de conclusies
aanvoerende, dan wanneer deze in de
bestreden beslissing een · pas send antWOO!'d gekregen hebben (1).
2° M.ist g1·ondslag in feite het rniddel
dam·op gesteund dat de vaststellingen
van de rechter over de grond niet uitsluiten dat beklaagde door zijn nalatigheid schade kan veroorzaakt hebben; dan
wannee1· de bestreden beslissing de afwezigheid vaststelt van elk, aan beklaagde
toerekenbaar,. schadelijk feit.
(1) Zie namelijk hoger, blz. 48, verbr., 4 Febi·uari 1946 (Bull. en PASIC., 1946, I, 55).

(BESTUUR VAN BRUGGEN EN WEGEN,
T. WIJCKMANS EN ANDEREN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op-het bestreden
vonnis, op 28 Mei 1946 g·ewezen door de
Correctionele Rechtbank te Dendermonde, zetelende in graad van hoger
beroep;
Over het eerste middel, schending van
artikel 9? der Grondwet, daar het vonnis
de overmacht aanneemt ten voordele
van de eerste verweerder, zonder bescheid te geven aan de conclusie van de
aanlegger waarin aang·evoerd was dat de
schippers een fout hadden begaan door
hun schepen op een rij van tien schepen
op te stellen of te Iaten opstellen, des te
meer daar zij, behalve twee onder hen,
het anker niet hadden uitgeworpen :
Overwegende dat het vonnis vaststelt
·dat de verweerder Wijckmans op een
« behoorlijke en regelmatige " wijze zijn
schip had vastgemaakt aan de kaai; dat
daaruit volgt dat, naar het oordeel van
de rechter, die schipper geen fout heeft
begaan door op die plaats zijn schip vast
te maken en dat hij, in verband hiermede
al de vereiste voorzorgsmaatregele1{
heeft getroffen ;
Dat de conclusie dus bea~twoord werd
_en dat het middel in feite niet opgaat;
Over het tweede middel, het feit door
het vonnis vastgesteld, dat de schepen
van de verweerders Buytaert en anderen
(verweerders 2 tot en met 15) de steig·er
niet hebben aang·eraakt, neemt niet weg·
dat deze schippers, wegens hun nalatigheid, daders kunneri zijn van de schade
berokkend aan de steiger :
_
Overwegende dat het vonnis de in het
middel aangeduide verweerders geen· nalatigheid ten laste legt ; dat het, integendeel, het gebrek in hun hoofde releveert
van· aile schadelijke daad;
·
Waaruit volgt dat het middel feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening· ; veroordeelt de aanlegger tot
de kosten en tot een vergoeding van
150 frank jegens ieder verweerder.
28 October 1946. - 2" kamer. - VoorH. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslagge'l!el', H. de
Clippele. Gelijkluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.

zittel',
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alinea 4, van het Strafwetboek vallen,
zodat het eerste onderdeel van het
1o MISDADEN TEGEN DE UITWEN- middel rechtelijke grondslag mist en
DIGE VEILIGHEID
VAN
DE dat het tweede onderdeel als zonder
STAAT. - WERKEN DE BESCHERlVIING belang voorkomt en dienvolgens niet
ontvankelijk dient verklaard;
'TOT VOORWERP HEBBENDE VAN INSTALOver het tweede middel, schending van
LATIES VAN DE VIJAND TOT 1\'IILITAIRE
DOELEINDEN. - VAN ZUIVERE ·MILl- , de besluitwet van 25 Mei 1945, daar het
TAIRE AARD. - HULP VOORZIEN BIJ arrest ten onrechte beslist dat dit besluit
ARTIKEL 1'15, § 1, ALINEA 4, VAN HET toepasselijk is op hem die om 't even
welke voor militaire doeleinden bestemde
STRAFWETBOEK.
• 2° MISDADEN TEGEN DE UITWEN- bouwwerken of installaties heeft uitgeDIGE
VEILIGHEID
VAN
DE voerd:
Overwegende dat het arrest die beslisSTAAT. - BOUWWERKEN WAARDOOR
BEKLAAGDE RECHTSTREEKS VOOR DE sing nader bepaalt door te verklaren dat
1\'IILITAIRE BEHOEFTEN VAN HET VIJAN- voormelde besluitwet niet noodzakelijk
onderstelt dat h:et uitgevoerd werk " een
DELIJK LEGER HEEFT GEZORGD. VOORZIEN BIJ ARTIKEL 115, § 2, VAN eigenlijk gezegde legerverrichting » zou
aanbelang·en ; dat het volstaat dat de
HET STRAFWETBOEK.
dader van het werk " rechtstreeks voor
1 o 1\Iaken een lmlp uit, voorzien bij artide militaire behoeften van het vijandekel 115, § 1, aline/a 4, van het Stmfwet- lijk leger heeft gezorgd »;
boek, werken die de beschenning tot V001'W aaruit volgt dat het mid del in feite
We1'p hebben · van installaties van de niet opgaat ;
vijand tot militai1·e doel~inden en die van
Over het derde middel, schending der
zuivere militai1·e aard zijn.
rechten van de verdediging daar het
2o Worden voorzien bij artikel 115, § 2, arrest een aanbod van· bewijs door gevan het Stmfwetboek (besluitwet van tuigen heeft afgewezen, omdat dit bewijs
25 Mei 1945) bouwwerken wam·door be- geen verandering kon brengen aan de toeklaagde rechtstreeks vo01· de militaire passing van het artikel 123te'i· van het
behoeften van het vijandel·ijk lege1· heeft Strafwetboek, dan wanneer dit bewijs
verandering kon brengen aan de toepasgezorgd.
sing van artikel 123quinquies :
(JANSSEN,
Overwegende dat het arrest vaststelt
T. HET BEIIEER VAN FINANCIEN.)
dat de feiten door de aanlegger aangevoerd - te weten dat hij niet uit
ARREST.
winstbejag heeft gewerkt, dat hij gehanHET HOF; - Gelet op het bestreden deld heeft voor de vrijheid, het welzijn
arrest, op 31 J uli 1946 gewezen daor het en het leven zijner arbeiders en dat de
Militair Gerechtshof, zetelende te Ant- uitgevoerde werken door hem gesaboteerd werden - tegengesprokeh worden
werpen;
Over het eerste middel, schending van door de elementen der zaak;
artikel 7 der Grondwet en artikel 115,
Overwegende dat het ander feit door
§ 1, alinea 4, van het Strafwetboek, de aanlegger ingeroepen, - dat hij niet
daar geen enkel der in het arrest omschre- uitsluitend voor Duitse rekening heeft
ven werken nominatief voorkomen in de gewerkt - zonder verband is met artibewoordingen van voormeld artikel 115, kel 123quinquies van het Wetboek van
- .
§ 1,en daar artikel 115, § 2 (besluitwet Strafrecht;
dd. 25 Mei 19£.5) niet op retroactieve wijze
Dat bet middel dus niet kan aangekan toegepast worden, tenzij in de maat nomen worden ;
waarin het de toestand van de betichte
En overwegende dat. de substantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
verlicht :
Overwegende dat het arrest op souve- rechtsvormen werden nageleefd en dat
reine wijze in feite vaststelt dat de door de uitgesproken veroordelingen overeende aanlegger uitgevoerde werken "recht- komstig de wet zijn ;
Om die redenen, verwerpt de voorstreeks in verband stonden met het voeren van de oorlog· », dat ze tot voorwerp ziening·; veroordeelt den aanlegger tot
hadden " installaties tot militaire doel- de kosten.
einden ·· te beschermen », dat ze " van
zuiver militaire aard waren » ;
28 October 1946. - 2e kamer. - VoorOverwegende dat dergelijke werken in zitter, H. Wouters, raadsheer waarnede bewoordingen van artikel 115, § 1, mend voorzitter. - Venlaggever, H. de

2" KAMI!JR. -

28 October 1946.

-357
Clippele.
Gelijkluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.

2•

KAMER. -

28 October 1946.

MIDDELEN TOT VERBREKING.
ZAKEN VAN RECRTSTREEKSE BELASTINGEN. MIDDEL DAAROP GESTEUND
DAT RET ARREST DE BELASTINGSCRULDIGE, WEGENS OVERMACRT, VAN DE
BEWIJSLAST VRIJSTELT. ARREST
GEEN DERGELIJKE BESLISSING BEVATTENDE. MIDDEL DAT GRONDSLAG
MIST" IN FElT E.

Dat daaruit volgt dat het middel in
feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt den Belgischen Staat '
{beheer van financien) tot de kosten.
28 October 1946.-2 8 kamer.- VoorWouters, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggeve1', H. de
Cocqueau des Mottes. - Gelijkluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat generaal.
zitter, . H.

2•

BEDRIJFSBELASTING. VERGELDING
AAN EEN VENNOOT TOEGEKEND, DIE
EEN AJVIBT BEKLEEDT IN EEN PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKREID. BEZOLDIGING
VAN EEN BEDIENDE DOOR EEN DERDE.
TOEPASSING VAN ARTIKEL 25, § 1,
VAN DE OP 3 JUNI 1941 SAMENGESCHAKELDE WETTEN.

2° BINDENDE BEOORDELING D'OOR
DE RECHTER OVER DE GROND.

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 Maart 1946 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel, schending van artikelen 97 en 112 der Grondwet en van
aTtikel 56 van de samengeschakelde wetten betreffende de in'komstenbelastingen,
doordat het bestreden arrest zijn beslissing niet wettelijk gemotiveerd heeft
door, zonder op dat punt het verweer
van het beheer te beantwoorden, de door
. de verweerder ingeroepen exceptie van
overmacht aan te nemen :
Overwegende dat het arrest, in strijd
met wat het middel bew(!ert, niet beslist
dat de verweerder, wegens overmacht,
vrijgesteld is van de hem door artikel 56
der samengeschakelde wetten opgelegde
bewijslast ; dat de rechter over de grond
integendeel beslist dat de verweerder het
bewijs van zijn overbejasting moet leveren en van het juist bedrag van zijn
in 1940 verkregen beroepsinkomsten doen
blijken;
Overwegende dat, waar het arrest het
verhaal van de verweerder gedeeltelijk
aanneemt, die be:?lissing enkel gesteund
is op de door deze laatste, v66r het hof
van beroep, aangevoerde bewijsmiddelen ;

28 October 1946.

1° INKOMSTEN BELASTINGEN.

Mist g1'ondslag in feite het. rniddel daa1'op
gesteund dat het best1'eden a1'1'est de
belastingschuldige, wegens ovennacht,
vrijstelt van de bewijslast van het bedmg
van zijn inkornsten, dan wannee1' het
arrest beslist dat de belastingschuldige
het bewijs van zijn overbel(lsting rnoet
leveren en van het juist bed1·ag van zijn
inkornsten.
·
{RET BEREER VAN FINANCIEN,
T. KOEVERINGEN.)

KAMEn. -

'

-'--- BEDRIJFSBELASTING. VERiiELDING
AAN
EEN
VENNOOT
TOEGEKEND DIE EEN AMBT BEKLEEDT IN EEN
PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. - WINST UIT
DE PERSOONLIJKE ARBEID VAN DE VENNOOT VOORTSPRUITENDE OF DOOR EEN
DERDE BETAALDE BEZOL.DIGING. VRAAG WAARVAN DE OPLOSSING AFHANGT VAN FEITELIJKE BESTANDDELEN
SOUVEREIN DOOR DE RECHTER OVER
DE GROND BEOORDEELD.

1° tVanneer een vennoot van een pe1'sonenvennootschap met beperkte aansptakelijkheid een bezoldigd ambt in de vennootschap bekleedt en wanneer deze vergelding niet ham· oorzaak vindt in de
persoonlijke arbeid van de vennoot, maar
de bezoldiging uitmaakt van de be-.
diende door een derde, wo1'dt gezegde
ve1'gelding do01· de belasting getroffen
k1·achtens artikel 25, § 1, 2°, van de op
3 Juni 1941 samengeschakelde wetten,
doch niet kmchtens artikel 25, § 1, 1°,
van dezelfde wetten {1).
2° De oplossing van de vmag of, in een
personenvennootschap met bepe1'kte aan(1) Raadpl. verbr., 24 Nove1~1ber 1936 (Bull.
en PASIC., 1936, I, 428); 18 December 1939
(ibi<l., 1939, I, 521).
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spmkelijkheid, de aan de vennoot die een
arnbt bekleedt toegekende vergelding, aan
de bedrijfsbelasting moet onderworpen
worden als winst uit de persoonlijke m·beid van de vennoot voortspruitende of als
bezoldi ging door een de·rde uit betaald,
hangt van feitelijke ·bestanddelen af, die
souverein doo1' de 1'echter over de grand
woi·den beoordeeld (1). (Op 3 J uni 19/d
samengeschakelde wetten, art. 25, § 1,
1° en 2°.)
(HET BEliEER VAN FINANCIEN,
T. THOOR.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest door het Hof van beroep te Brussel
op 11 Maart 1946 gewezen ;
Over het enig middel, schending
.van artikel 97 der Grorrdwet, artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk
w etboek, artikelen ~ en 7, b, 1°, van de
samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen, artikel 25, § 1, en 35,
§ ~. der bij besluit van 3 Juni 19/d samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, in zover het bestreden
arrest voor recht heeft g·ezegd dat de
Heer Germain Thoor te recht beweert
in de P. V. B. A. " Arthur Morel, Antwerpen " als loonbediende te zijn gebleven
binnen het jaar 1940 met een onveranderlijke wedde van 3.000 frank per maand
en hij overigens in de stichtingsakte is
verschenen onder de benaming· van bediende, dan wanneer in de conclusies
van het beheer der directe belastingen
gezegd wordt dat " volgens de· statu ten
van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de Heer Thoor
als vennoot-stichter en zaakvoerder van
deze vennootschap moet beschouwd worden":
Overwegende dat de bestreden beslissing aan verweerder de hoedanigheid .toekent van vennoot der personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
« Arthur Morel, Antwerpen "; dat zij
echter aanneemt, bij een souvereine beoordeling van de omstandigheden der zaak,
dat de inkomsten welke tot de betwiste
belastingen aanleiding hebben geg·even
en in 1940 werden verkregen, geen winsten zijn door een deelgenoot in een met
rechtspersoonlijkheid beklede handelsvennootschap wegens persoonlijke arbeid verkregen en bedoeld bij artikel 25,
§ 1, 1°, der samengeschakelde wetten op
de inkomstenbelastingen, maar· dienen
(1) Zie de nota onderaan voorgaande bladzijde.

gehouden voor vergeldingen welke aan
een door een derde bezoldigde persoon
zijn betaald geworden, en waarvan spraak
in artikel 25, § '1, 2°, a, van dezelf<le
wetten;
Overwegende dat daaruit volgt dat het
middel feitelijken grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; verwijst den Staat, beheer van·
financien, in de kosten.
28 October 1946. 2e. kamer. Voo1'zitte1·, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Smetrijns. - Gelijkluidend.e conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.- Pleiter, H. Maurice
Cornil (van de Balie bij het Hof van beroep te Brussel).

2e
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28 October 1946.

IN KOMS T E NB E LAST I NGEN.
ARTIKEL ?~bis VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN BETREFFENDE
DE INKOMSTENBELASTINGEN. SUBSIDIAIRE AANSLAG. GEVESTIGD DAN
WANNEER DE OORSPRONKELIJKE AANSLAG INGEKOHIERD WERD NA HET VERSTRIJKEN VAN DE WETTELIJKE TERMIJN
BEPAALD VOOR DE VES'l'IGING VAN DE
AANSLAG VAN DEZELFDE INKOMSTEN.
SUBSIDIAIRE AANSLAG ONWE'l'TELIJIC

Uit de te1·men van · artikel 74bis van de
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen blijkt, dat een subsidiai1·e aanslag niet geldig in de plaats
kan gesteld worden van een 001'spronkelijke aanslag, die zelfwerd ingekohienl
na het verstrijken van de wettelijke .termijn, bepaald voo1· het vestigen van de
aanslag van dezelfde inlwmstf!n (2).
(Besluiten van 12 Mei 19~2, art. 6,
en 8 Maart 19~~. a~t. 1.)
(IIET BEliEER VAN FINANCij!:N,
T. DIERICKX EN ANDEREN.) .
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het hestreden
arrest op ~ Maart 1946 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig· middel, schending van
artikel 97 der Grondwet en van arti(2) N opens de draagwijdte mi de bindende
kracht van zekere beschikkingen van artikels 6
van het besluit van 12 Mei 1942 en ·1 van bet
besluit van 8 Maart 1944, raadpleeg verbr.,
6 Mei en 24 Juni 1946 (zie hager, blz. 163 'en
235; Bull. en PASIC., 1946, I, 169 en 255) ;
13 Maart 1944 (ibid., 1944, I, 248),
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kel 74bis van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
doordat het hiervoren aangehaald arrest
oordeelt dat de betwiste aanslag· enkel
verbonden is aan het dienstjaar 1939 en
dat, daar hij ingekohierd werd na 311\hart
1940, de belanghebbende de verjaring·
kunnen inroepen, wat medebrengt dat
artikel 74 bis niet kan toegepast worden,
dan wanneer de aanslag verbonden is aan
het dienstj aar 1940 en dat, zo hij moet
nietig verklaard worden, dit niet gebeuren
kon wegens verjaring, doch ter oorzake
van een vergissing welke voortspruit uit
een te dien tijde aangenomen interpretatie van de wetteksten :
Overwegende dat het bestreden arrest
de aanslag vernieHgt welke op 23 J uni
1941 werd ingekohierd en door het beheer
van de rechtstreekse belastingen verbonden werd met het dienstjaar 1940; dat
het die beslissing hierop steunt dat de
aanslag had moeten gevestigd geweest
zijn voor het dienstjaar 1939 en ingekohierd uiterlijk op 31 Maart 1940;
Dat aldus, in strijd met wat het middel
beweert, gezegde aanslag niet vernietigd
werd om de enige reden dat hij verbonden is met het dienstjaar 1939, doch
ook omdat hij ingekohierd werd na het
verstrijken van de wettelijke termijn
betreffende de vestiging van de aanslag
van die belastingelementen ;
Overwegende dat, door daarna te beslissen dat de subsidiaire aanslag nietig
en onwettelijk was, welke gevestigd werd
op grond van dezelfde belastingelementen
of op een gedeelte ervan en door het
beheer in 1943 in de loop van de aanleg
onderworpen werd aan het hof van
beroep, het bestreden arrest het in het
middel bedoeld artikel 74bis van de
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen juist heeit toegepast;
Dat uit de bewoording·en zelf van dat
artikel blijkt dat een subsidiaire aanslag,
gevestigd op dezelfde belastingelementen
of op een gedeelte ervan, niet geldig in
-de plaats kan gesteld worden van de oorspronkelijke aanslag, welke zelf werd ing·ekohierd na het verstrijken van de wettelijke termijn voor het vestigen van de
belasting op die elementen;
Dat ten andere niet kan verstaan
worden dat een subsidiaire aanslag, gevestigd na de inkohiering van de oorspronkelijke . aanslag, een termijn zou
verlengen welke reeds geheel verstreken
was -bij de inkohiering van de oorspronkelijke aanslag in welker plaats hij werd
gesteld;

Dat het middel in rechte niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; kosten ten laste van het beheer
van financHin.
28 October 1946. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Sohier. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
- Pleiter, H. Collette.

2" KAMER. - 28 October 1946.
HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
DOOR EEN BEKLAAGDE INGESTELD.
- 0NDERWERPT AAN DE RECHTER IN
HOGER BEROEP DE BESLISSING NIET
OVER DE DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN EEN MEDE-BEKLAAGDE
INGESTELDE VORDERING. - RECHTER
IN HOGER BEROEP OVER DEZE VORDERING UITSPRAAK DOENDE. - ONWETTIGE BESLISSING.
IIet hager beroep doo1· een beklaagde ingesteld onderwerpt aan de rechtet van
hager beroep de beslissing niet, welke
doot de eerste 1·echter uitgesproken we1·d
op de vordering ingeste}d. dam' het
openbaat ministerie tegen een medebeklaagde en de voo1· deze laatste bu1'gerlijk verantwoordelijke partij. Is onwettelijk de beslissing van de rechter in
hager beroep die over deze vordering
uitspraak doet, darv wanneer slechts het
verhaal van eerste beklaagde bij hem
aanhangig werd gemaakt. (Wetboek van

Strafvordering, art. 199 en 202; advies
van de Raad van State van 12 November 1806.)
(PROCUREUR DES KONINGS TE KORTRIJK
EN BRICOULT, T. VAN WIJMELBEKE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, gewezen, den 25 J uni 1946 door
de Correctionele Rechtbank te Kortrijk,
uitspraak doende in graad van hoger
beroep;
I. Aangaande de beslissing over de
publieke vordering :
Over het eerste middel, schending van
artikelen 199 en 202 van het Wetboek
vari Strafvordering en van het advies
van de Raad van Staat dd. 12 November 1806, doordat het bestreden vonnis
Paul Bricoult heeft veroordeeld tot een
politiegeldboete, alhoewel geen publieke
vordering gericht tegen voornoemde partij bij de correctionele ·rechtbank aanhangig was:
Overwegende- dat, blijkens de stukken

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

---

-360
van de rechtspleging, Louis Bricoult en
diens vader, aanlegger in verbreking·
Paul Bricoult, v66r de Rechtbank van
Politie te Avelgem gedagvaard zijn geweest, eerstgenoemde, wegens overtreding van artikel 42 van het koninklijk
besluit van 1 Februari 1934 houdende
algemeen reglement van het verkeer en
van het vervoer, laatstg·enoemde, als burgerlijk verantwoordelijk voor de veroordelingen tot geldboete en kosten die
tegen . eerstgenoemde zouden worden
uitgesproken ;
Dat Paul Bricoult de genaamden
Gomar Van Wijmelbeke en Achiel Pauwels v66r bedoelde rechtbank rechtstreeks deed dagvaarden, de eerste,
wegens overtreding van artikel 57, 1°, a,
van voormeld koninklijk besluit, de
tweede als burgerlijk verantwoordelijk
voor Van vVijmelbeke, zijn aangestelde;
Dat de rechtbank van politie, na de
zaken te hebben samengevoegd, bij vonnis gewezen de 11 April 1946 de ten
Iaste van Louis Bricoult gelegde feiten
niet bewezen verklaarde, dienvolg;ens
Louis Bricoult en Paul Bricoult van de
vervolging ontsloeg, de betichting ten
laste van Van Wijmelbeke gelegd bewezen verklaarde, deze beklaag·de ,veroordeelde tot een · geldboete van 25 frank
en tot de betaling van een schadevergoeding aan de burgerlijke partij, en Pauwels
burgerlijk verantwoordelijk verklaarde
voor de veroordelingen tot de geldboete,
de schadevergoeding en de kosten uitgesproken tegen Van Wijmelbeke;
Overwegende dat, op de hoger beroepen aangezegd door Van Wijmelbeke en
Pauwels de correctionele rechtbank Van
Wijmelbeke vrijsprak, Pauwels buiten
zaak stelde, Louis Bricoult schuldig verklaarde aan overtreding van voormeld
artikel 42, dientengevolge, Louis Bricoult
(en niet zoals ten gevolge van een loutere
penfeil in het vonnis is vermeld : Paul
Bricoult} veroordeelde tot een geldboete
van 25 frank vervangbaar, in geval van
niet betaling, door een gevangenisstraf
van 3 dagen, Paul Bricoult burgerlijk
_ verantwoordelijk verklaarde voor de
boete en kosten uitgesproken tegen zijn
aangestelde en zich tot kennisneming
van de vordering der burgerlijke partij
onbevoegd verklaarde ;
Overwegende dat, bij gebreke van
hoger beroep van het openbaar ministerie, de publieke vordering ingesteld tegen
Louis Bricoult als beklaagde en teg·en
Paul Bricoult als burgerlijk verantwoordelijk voor Louis Bricoult bij de correctionele reclttbank niet aanhangig was;

Dat. dienvolgens beslissende zoals
hierboven is gezeg·d, het bestreden vonnis
de in het middel aangeduide. bepalingen
heeft geschonden ;
II. Aangaande de beslissing over de
vordering van burgerlijke partij Paul
Bricoult :
Overwegende dat geen bijzonder middel tot verbreking· wordt voorgesteld en
dat het Hof er geen ambtshalve opwerpt ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis doch aileen voor zoover
het Louis Bricoult veroordeeld heeft tot
een geldboete van 25 frank, vervangbaar
door drie dagen gevangenzitting, en tot
de kosten en Paul Bricoult verantwoordelijk heeft verklaard voor de geldboete
en de veroordeling tot de kosten uitgesproken tegen zijn aangestelde; verwerpt de voorziening van Paul Bricoult
voor het overige ; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van de Correctionele Reehtbank te Kortrijk en dat melding er van
zal gemaakt worden op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt burgerlijke partij Paul Bricoult
tot een vergo~ding van 150 frank ten
voordele van Gomar Van Wijmelbeke
en Achiel Pauwels; zegt dat er geen
aanleiding bestaat tot verwijzing; veroordeelt Paul Bricoult tot een derde der
kosten, het overige te dragen door de
Staat.
28 October 1946.- 2" kamer.- Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend
voorzitter. Verslaggeve1·, H. Simon.
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal. - Pleiter, H. Struye.

le
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31 October 1946.

1° OORLOG. SCHORSING VAN DE
TERMIJNEN IN BURGERLIJKE ZAKEN EN
HANDELSZAKEN. - BESLUITWET VAN
1 MEl 1944. - GEVOLGEN BETREFFENDE DE TERMIJNEN OM TEGEN VONNISSEN HOGER BEROEP IN TE STELLEN.
20 HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE
ZAKEN. - TERMIJN. - VONNIS UITSPRAAK DOENDE OVER EEN EIS TOT
ECHTSCHEIDING. BETEKENING OP
14 MAART 1945. - HOGER BEROEP OP
16 MEl 1945.- BESLUITWET VAN 1 MEl
1944.- HOGER BEROEP NIET TE LAA'f.
1° A rtikel 2 van de besluitwet nr 2 van
1 Mei 1944 lweft, naargelang van de
bevrijd~ng van het grondgebied, de ter1
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-361het koninklijk besluit nr 300 dd. 30 Maart
1936 ; 22 van g-ezeg-a koninklijk besluit
nr 300 del. 10 Maart 1936 tot wijzig-ing·
van verschillende bepalingen en betreffende de rechtspleg-ing- in burgerlijke
zaken en handelszaken ;
Overweg-ende dat artikel 9 van de
19 l\1aart 1%5, art. 9 en 10.)
2° Geschiedt niet te laat, krachtens de besluitwet del. 19 Maart 1945 betreffende
beschikkVn.gen van artikel 2 van de ~e schorsin~ van verjaring-en ~n termijnen
besluitwet nr 2 van 1 Mei 1944 het m burg·erhJke zaken en handelszaken
hoger beroep, op 16 Mei 1945 ing;steld krachtens zijn artikel ·10 in werking
tegen een vonnis ·uitspraak doende over getr~den .op de dag- van zijn bekendeen eis tot echtscheiding en op 14 Maart makmg- m het Staatsblad, hetzij op
1945 aan eise1· in hoger beroep betekend. 1 ApriL 1945, de besluitwet nr 2. del
(Besluitwet van 19 Maart 1%5, art. 9 1 Mei 1944, met uitzondering van zij~
_
en 10; Burg-erlijk Wetboek, art. 262; artikel 1, opheft;
ov:erweg-ende dat daaruit volg't dat
Wetboek van burg-erlijke rechtspleg-ing-,
!Bet 1~g-ang van '1 April 1945 opgeheven
art. 443.)
IS art.Ikel 2 van de hierboven aang-eduide
{LUYCKX, '!'. COLSoN.)
beslmtwet dd. 1 Mei 1944, krachtens
dewelke aile termijnen g-eschorst waren
ARREST.
na~elijk, om de beslissing-en van de ver:
sch1llende rechtsmachten te bestrijden of
HET HOF;- Gelet op het bestreden te be~ekenen, en dat, op die datum van
arrest, op 7 November 1945 g-ewezen door 1 April1945, de termijn van twee maand
het Hof van beroep te Brussel;
beginnen te !open is, toeg-estaan, om
Over het enig- middel, schending- van hoger beroep in te stellen in zake eis
artikelen 1 en in 't bij zonder 1 1° a
tot echtsclleiding, bij artikel 262 van
en 2 van de besluitwet nr 2 dd. 1 Mei 1'944 het Burgerlijk Wetboek, dat artikel 4
betreffende het schorsen van verjaring- van de wet del. 14 December 1935 veren verval van instantie in burg-erlijke vangt, en bij artikel443 van het Wetboek
zaken en handelszaken, het vervallen in van Burg-erlijke Rechtspleging, opg-ehe- .
zake overeenkomsten en· het verleng-en ven en vervang-en door artikel 22 van
van sommig-e termijnen, 9 en 10 van de het koninklijk besluit nr 300 dd. 30 Maart
besluitwet dd. 19 Maart 1945 betreffende 1936;
het schorsen van verjaring- en verval van
Overwegende dat het bestreden ·arrest
instantie in burg-erlijke zaken en handels-- vaststelt dat het vonnis a quo aan dame
zaken, het vervallen in zake overeen- Luyckx, ~ier aanlegster, op 14 Maart 1945
komsten en het verleng-en van sommig-e reg-elmatig- betekend werd en dat deze
termijnen; voor zoveel nodig- van het daarv::n in hog-er ..ber?ep is gekomen op
enig- artikel van het besluit van de 16 M81 1945, hetziJ mm dan twee maand
Regent dd. 6 November 1944 waarbij na 1 April 1945 ; dat het bestreden
de datum van de volkomen bevrijding- ar~est, dus, in schending van de in het
van het g-rondg-ebied wordt vastg-esteld; mJclclel aangeduide bepaling·en, verklaard
1 en 2 van het besluit van de Reg-ent heeft. dat gezegd hog-er beroep te laat
del. 18 September 1945 tot vervang-ing werd mgesteld en niet ontvankelijk was·
van het besluit van 6 November 1944
Om die redenen, verbreekt het be:
waa~~i.i. de datum van de vollj:ome~ streden arrest ; beveelt dat onderhavigbevriJclmg· van het g-rondg-ebied wordt arrest zal overg·eschreven worden op de
vastg-esteld; 262 van het Burg-erlijk Wet- reg-isters van het Hof van beroep te
hoek, g-ewijzigd bij artikel 4 van de wet Brussel en dat melding er van zal g-edel. 14 December 1935; 4 van g-ezegde maakt worden op de kant van de verwet del. 14 December 1935 tot wijzig-ing- nietig-de beslissing- ; veroordeelt verweervan de rechtspleg-ing in zake echtschei- der tot de kosten ; verwijst de zaak naar
ding- en. scheiding van tafel en bed het Hof van beroep te Luik.
(titel VI van hoek I van het Burg-erlijk
Wetboek); 443 en in 't bijzonder 443
3'1 October 1946. - 1e kamer. - Vooralinea 1, 444 van het vVetboek va~ zitter, H. Soenens, eerste voorzitter. Burgerlijke Rechtspleg-ing, g-ezeg-d artiVerslaggever, H. Lambinet. - Gelijkl1tikel 443 gewijzig-d door artikel 22 van dende conclusie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, eerste advocaat-generaal.Pleiters, HH. Simont en Belot (van de Ba(1) Raadpl. hoger, blz. 11, verbr., '10 Jalie bij het Hof van beroep te Brussel).
nuari 194,6 (B1ill. en PASIC., 1946, I, 10).
rnijnen geschorst om de in burgerlijke
zalcen en in handelszaken gevelde rechterlijke .beslissingM.~ te bestr·ij den; deze
schorstng !weft, tngevolge de besluitwet
van ~9 Maart 1945, op 1 April 1945
een etnde genornen (1). (Besluitwet van

3621•

KAMER. -

31 October 1946.

1° BURGERLIJKE OPEISINGEN.
NIET GETARll'IEERDE OPEISING VAN
ZAKEN. WEIGERING VAN DE VERSTREKKER DE DOOR DE OPEISENDE
OVERHEID BEPAALDE VERGOEDING ALS
VOLDOENDE TE AANVAARDEN.- RECHTER KENNIS NEMENDE VAN DE BET"I·VIS,
TING. VOORWAARDEN.

2° BURGERLIJKE OPEISINGEN. .NIET GETARIFIEERDE OPEISING VAN
ZAKEN. REGELMATIGE BETWISTING
VAN HET BEDRAG VAN DE VERGOEDING.
- .. VERSTREKKER DIE 'NIET BEWIJST
DAT DE DOOR HEM GEEISTE SOM MET
HET WERKELIJK ONDERGAAN VERLIES
OVEREENKOMT. 0PDRACHT VAN DE
RECHTER.

1° In geval van niet getarifieerde opeising
van zalcen, wanneer de ve·rstrekke!' weigert
de door de opeisende ove1·heid bepaalde
vergoeding als voldoende te aanvaarden,
neemt de rechter slechts !'egelmatig lcennis
van de betw·isting, indien de verstrehlcer,
in de voorziene termijn, de reden van
z·ijn weige·r·ing en het bedrag dat hij eist
aanwijst. (Reglement bij koninklijk
hesluit van 1 Februari 1938 goedgekeurd, art. 10 en ~~-)
2° De !'echte!', die 1·egelmatig lcennis neemt
van- een betwisting nopens het bedrag
van de vergoeding door de opeisende
ove·rheid bepaald, wegens een niet getarifieerde opeising van zalcen /weft als
opdracht, zelfs wanneer de verstrelclcer niet
bewijst, dat de door hem geeiste som overeenkomt met het we!'lcelijlc doo1' hem ondergaan ve1·lies na te gaan of de door de
opeisende overheid bepaalde vergoeding
het bedmg van dit verlies ve!'tegenwoo!'digt. (Reglement hij koninklijk hesluit
van 1 Februari 1938 goedgekeurd,
art. 10 en H.)
(N. V. OSTEND STORES AND ROPE WORKS,
T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 16 Januari 19~3 g·ewezen door
de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
zetelende in aanleg van hager beroep ;
Over het middel, schending van artikelen 97 der Grondwet, Hi en ~ 70 van
het Wetboek van Burgerlijke Rechtspleging, 1315 van het Burgerlijk Wethoek, enig artikel en in 't bijzonder
§§ 1 en 10 der wet dd. 5 Maart 1935,
b~treffende de staatsburgers die, bij vrij-

willige dienstneming of bij opelSlng, in
oorlogstijd, de werking der openbare
diensten moeten verzekeren, enig artikel
van het koninklijk besluit dd. 1 Fehruari
1938, tot goedkeuring van het Reglement
op de burgerlijke opeisingen (artikelen 1,
·
10 en 38 van het reglement) :
Overwegende dat uit artikelen 10 en H
van het Reglement op de burg·erlijke
opeisingen, goedgekeurd bij koninklijk
besluit dd. 1 Februari 1938, blijkt dat,
· ingeval van . niet getariHeerde opeising
van zaken, de vergoeding, welke aan de
verstrekker voor werkelijk verlies verschuldigd is ten gevolge van definitieve
of tijdelijke inbezitneming, bepaald wordt
door de opeisende overheid, en dat de
uit de weigering van de verstrekker
voortspruitende betwisting· hij de rechter
slechts wordt aanhangig gemaakt, wanneer de verstrekker, binnen een bepaalde
termijn, de reden varr zijn weig·ering en
de geeiste som aangeeft;
Overwegende dat, bij gebrek aan het
overleggen door de verstrekker van hewijsstukken, de rechter als opdracht heeft
na te gaan of de door de opeisende
overheid bepaalde vergoeding voorkomt
als overeenstemmende met het door de
verstrekker werkelijk ondergaan. verlies;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
in onderhavig geval, vaststelt dat aanlegster niet bewijst noch aanbiedt te
bewijzen dat de door de Staat toegekende
vergoeding lager is dan het door haar ·
werkelijk ondergaan verlies; dat het de
reden aangeeft waarom de beslissing van
de eerste rechter dient gewijzigd, en, bijgevolg·, waarom de door de Staat bepaalde
vergoeding dient aangenomen;
Dat daaruit volgt dat het vonnis aan
aanlegster g·een bewijslast oplegt welke
op verweerder weegt, en dat het de
redenen aanduidt welke zijn beschikkend
gedeelte rechtvaardigen;
Overwegende, bijgevolg, dat het middel, in zijn eerste onderdeel in rechte,
en in'zijn tweede onderdeel in feite, niet
opg·aat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de
kosten en tot een vergoeding van 150 fr.
j egens verweerder.
31 October 1946. -1• kamer.- lloorzitte!', H. Soenens, eerste voorzitter: VeTslaggeveT, H. de Cocqueau des Mottes.
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraaL - Pleiters, HH. Resteau en
DelacrJJix.
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363re.chter, welke ook de plaats w'eze waar
die beslissing in de tekst van het vonni:s
voorkomt, een beschikkend gedeelte er1o VONNISSEN EN ARRESTEN.
van uitmaakt ;
BURGERLIJKE ZAKEN.- BESCHIKKEND
GEDEELTE. BESLISSING VAN DE
Overwegende dat de door het bestreden
RECHTER. PLAATS IN DE TEKST VAN
vonnis op definitieve en op ontkennende
RET VONNIS.- 0NTBLOOT VAN BELANG.
wijze opgeloste vraag is, niet of de door
de eisende vennootschap gestelde. eis tot
2° GEWIJSDE. BuRGERLIJKE zAhuurverbreking gegrond is, doch of die
KEN. ---:- VONNIS BESLISSENDE DAT EE-N
eis kan .aangenomen worden bij toepasEIS TOT HUURVERBREKING NIET KAN
sing van artikel 1722 vim het Burgerlijk
AANGENOMEN WORDEN BIJ TOEPASSING
W etboek ; d·at het vonnis, in geen enkele
VAN ARTIKEL 1722 VAN HET BURGERvan zijn vermeldingen die eis afwijst voor
LIJK WETBOEK. EIS NIET AFGEzover hij steunt op andere wetteksten en
WEZEN IN ZOVER HIJ OP ANDERE
op feitelijke elementen waarvan het desWETTEKSTEN STEUNT.
kundig onderzoek het bestaan· moet na1 o lVIaakt een beschikkend gedeelte uit, elke gaan;
beslissing van de rechter, welke ook de
Dat de aangevoerde tegenstrijdigheid
plaats weze, waar die beslissing in de in feite niet gegrond is en dat het middel
tekst van het vonnis voorkornt (1).
niet kan aangenomen worden ;
Over het tweede middel, schending van
2o De beslissing van de rechter, volgens
welke een eis tot huurve1·b'feking bij toe- artikelen 1184, 1719,1722, 1741 van het
passing van artikel 1722 van ·het Burger- Burgerlijk Wetboek; 97 der Grondwet,
hjk 1¥etboek niet kan aangenornen wor- doordat het bestreden vonnis, alhoewel
den, wijst die eis niet af in zover hij het vaststelt dat, ten opzichte van. artikel 1722 van het Burgerlijk Wetboek,
op andere wetteksten steunt.
het juridische verlies (of verlies van
genot) van de verhuurde zaak moet gelijk
(N. V. SOGECAR, T. BIOT.)
gesteld worden met het materieel verlies
ervan, en zonder te betwisten dat aanARREST.
legster in verbreking zich in de gedeelteHET HOF; - Gelet op het bestreden lijke onmogelijkheid heeft bevonden om,
vonnis op 5 J uli 1943 gewezen door de in het gehuurd goed, de handel te drijven
Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, waartoe zij het gehuurd had, of althans
statuerende in aanleg van hoger beroep; dat de door de partijen in .het humOver het eerste middel, schending van contract voorziene bestemming door oorartikel 97 der Grondwet, doordat het ·log·sfeiten was gedwarsboomd geweest,
bestreden vonnis, in zijn beschikkend nochtans beslist heeft dat de huuroverg·edeelte, een deskundig onderzoek heeft eenkomst niet kon verbroken worden bij
bevolen bepalende dat het uitspraak deed toepassing van artikel 1722 om de enige
" alvorens te statueren over de grond reden dat de onmogelijkheid te genieten,
van alle hoofd- en teg·eneisen en zonder door aanlegster ingeroepen, niet het kaop de eindbeslissing vooruit te !open n, rakter aannam van een volkomene en
dan wanneer het in zijn redenen reeds onoverkomelijke hindernis, gelijkstaande
definitief beslist had dat de eerste rechter met een materieel verlies van de verhuurten onrechte de huurverbreking had uit- de zaak, dat aanlegster zich niet in de
gesproken, en dat de uitspraak ·over de volstrekte onmogelijkheid heeft bevonden
andere punten van de eis slechts diende om, in het onroerend goed, de handel
geschorst, wat een tegenstrijdigheid uit- te drijven waartoe de huurovereenkomst
maakt tussen de gronden van het vonnis was gesloten geweest en dat zij van geen
en zijn beschikkend gedeelte, tegenstrij- volledige verlamming van al haar diendigheid die gelijk staat met een ontsten- sten deed blijken, dan wanneer, luidens
tenis van: de bij artikel 97 der Grondwet artikel 1722, indieri het verhuurde goed
vereiste redenen :
het voorwerp is van een gedeeltelijl{
Overwegende dat alle beslissing van de materieel of juridische verlies, de huurder, volg·ens de omstandigheden, een.vermindering van prijs of zelfs de verbreking
(1) Raadpl. Fr. verbr., 24 December 1929
van de huur kan vorderen, dan wanneer,
(SrREY, 1930, I, 245); nota 2 onder verbr.,
luidens artikel 1719, de verhuurder aan
23 J uni 1932 (Bull. en PAsrc., 1932, I, 200) ;
de llUurder het rustig genot van de ververbr., 4 November en 12 December 19,16 (zie
verder, biz. 367 en 434; Bull. en PAsrc., 1946,
huurde zaak moet versehaffen, overeenI, 400 en 469).
komstig de door de partijen voorziene
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-364bestemming; dan wanneer, bijgevolg, het
bestreden vonnis, zonder zich in tegenspraak te stellen met die wetsbepalingen,
niet heeft kunnen beslissen dat aanleg·ster
de huurverbreking niet kon bekomen
tenzij op voorwaarde van een juridisch
verlies van de gehele verhuurde zaak te
doen blijken; dan wanneer, eindelijk, het
bestreden vonnis in een tegenstrijdigheid
van redenen is gevallen welke gelijkstaat
met de ontstentenis van de bij artikel 97
der Grondwet vereiste redenen, door tevens te besli:ssen: dat _de huurder, luidens
artikel1 722 van het Burgerlijk W etboek,
ingeval van materieel totaal of gedeeltelijk verlies van de verhuurde zaak, het
recht heeft de huurverbreking te vorderen, dat het juridisch verlies moet
gelijk g_esteld worden met het materieel
verlies, en dat aanlegster in verbreking
nochtans niet gerechtigd was om de verbreking van het betwist huurcontract
te vorderen, omdat zij van g·een totaal
juridisch verlies van de verhuurde zaak
deed blijken :
Overwegende dat het vonnis, in strijd
met wat het middel beweert, niet beslist
noch vaststelt dat aanleg·ster zich in de
gedeeltelijke onmogelijkheid bevonden
heeft om in het onroerend goed de
handel te drijven waartoe het werd in
huur genomen, en dat er in rechte verlies
zou zijn Yan een deel der verhuurde zaak;
Overwegende dat de rechter over de
g1·ond, integendeel, hierop wijst, dat aanlegster de handel kon voort drijven in
voertuigen -en andere vervoermiddelen
voor de burgerlijke bevolking, in handwerk en in toebehoren ; dat, zo zij liever
het grootste deel harer bedrijvig·heid
heeft willen besteden aan de taxidienst,
die bijzondere bedrijvigheid in de bestemming van het onroerend goed niet
was voorzien geweest; dat, ten andere,
aanlegster, van 17 October 1940 af, haar
bedrijvigheid orienteerde in de richting
van de ontwikkeling· van het autoverkeer
in hetland, door te Charleroi de" Centrale
des Transpor~s » te stichten;
Overwegende dat het vonnis eindelijk
vaststelt dat aanlegster maatregelen kon
treffen welke zich aanpasten aan de buitengewone en tijdelijke door de oorlog
geschapen toestanden ;
Waaruit volgt dat het middel, in elk
zijner onderdelen, in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de
kosten en tot een enkele verg·oeding·
- - j egens verweerders.
31 October 19'•6. -1e kamer.- Voori-I. Soenens, eerste voorzitter. -

~itter,

Ve1·slaggeve1', H. Fauquel, voorzitter. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit / '

de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
Pleiters, HH. Struye en Resteau. -

-

2"
f

0

KA?~IIDR. -

4 November 1946.

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG VAN AMBTSWEGE.- VOORAFGAANDE RAADPLEGING VAN DE FISCALE
COii'!MISSIE. VOORGESCHREVEN OP
STRAF VAN NIETIGHEID VAN DE AANSLAG VAN AMBTSWEGE.

2° MIDDELEN TOT VERBREKING.
ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELAS"
TINGEN. MIDDEL DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE DAARUIT GENOMEN DAT
DE FISCALE COMMISSIE VOOR DE AANSLAG VAN AMBTSWEGE GERAADPLEEGD
WERD.- MIDDEL NIET ONTVANKELIJK
BI.T GEBR,EK AAN BELANG.

1° De madpleging van de fiscale commissie, vddt· de aanslag van ambtswege, had
voot· doel de belastingplichtige te beschennen tegen alle willekeurige beool'deling van het beheet·; zij drong zich op
aan het beheet· op straf van nietigheid
van de aanslag van ambtswege (1).

(W etten op de inkomstenbelastingen
samengeschakeld bij koninklijk besluit
van 6 Augustus 1931, art. 56.)
2° Is niet ontvankelijk bij gebrek aan
belang het middel door .de belastingplichtige dam·uit genomen dat het behee'l'
de fiscale commissie vddt· een aanslctg
geraadpleegd heeft.
(COLMANT,
T. HET BEHEER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 J uli 1943 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het enig middel, schending van
artikelen 97 en 110 der Grondwet, 1, 2, 3,
25 en volgende, 32, 35, 54, 55 en 56
van de wetten op de inkomstenbelastingen, samengeschakeld door koninklijk
besluit dd. 6 Augustus 1931 .en, voor
zoveel nodig·, door koninklijk besluit
dd. 12 September 1936 :
Overwegende dat, zoals het onder
woorden is gebracht in de uiteenzetting
(1) Zie verbr., 5 Maart 1940 (A1'1'. Ferb1·., ·
1940· blz. 29) en de nota bij dit arrest in Bull.
eJJ PAsTC., 1940, I, 74; 29 April 19<1-6 (zie boger,
blz. 153; Bull. en PASIC., 1946, I, 159).
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van het middel, l1et enige tegen het arrest
aangevoerd bezwaar is, ten onrechte te
hebben beslist dat het beheer, alvorens
aanlegger van ambtswege aan te slaan
op grond van de betwiste bezoldigingen,
geldig het advies van de fiscale commissie
heeft gevraagd ; dat, volgens het middel,
die commissie dienaangaande geen enkel
bevoegdheid had om tussen te komen ;
dat aanlegger daaruit afleidt dat het
geg·even advies nietig is ; dat, noodzakeIijk, de aanslag van ambtswege nietig
moet verklaard worden, aanslag gedaan
tengevolge en overeenkomstig gezeg·d
ad vies;
Overwegende dat die argumentatie het
doel en de draagwijdte miskent van de
raadpleging van de fiscale commissie;
dat, in het stelsel der wetgeving· in werking ten tijde van de betwiste aanslag,
die raadgeving enkel bestemd was om de
belasting·plichtige te beschermen tegen
aile willekeurige beoordeling van het
beheer; dat zo men, wel is waar, begrijpt
dat die voorafg·aande pleegvorm zich door
zijn aard, aan het beheer, op straf van
nietigheid van de aanslag van ambtswege, opdrong telkens de wet de naleving
er van eiste, men niet inziet waarom de
belastingplichtige zich zou kunnen beklagen over de toepa,ssing van die maatregel tot bescherming van zijn belangen
aileen, in de gevallen waarin de wet
hem niet voorschrijft ;
Overwegende dat he_t bestreden arrest,
- door 'te beslissen, ware het zelfs ten
onrechte, dat het beheer, terecht, om de
betwiste aanslag te vestigen, zijn toevlucht heeft genomen, in onderhavig
geval, tot de voorafg·aande tussenkomst
van de fiscale commissie, - dus geen
bezwaar heeft medegebracht voor de
aanlegger die bijgevolg· geen belang er
bij heeft de enige beweerde onwettelijkheid in te roepen welke het middel aangeeft;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
4 November 1%6. 2" kamer. Voo1·zitter, H. Fauquel, voorzitter. Ve1·slaggever, H. Vitry. - Gelijkluidende
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. - BEDRIJFS·

BELASTING - MAKELAAR OF VERZEKE·
RINGSAGEN'l'. -ARREST DEZE HOEDAc
NIGHEID AAN DE BELASTINGPLICHTIGE
GEDURENDE EEN GEGEVEN DIENSTJAAR ·
TOEKENNENDE, ZICH ER BIJ BEPERKEN·
DEER OP TE WIJZEN DAT HIJ TIJDENS DIT
DIENSTJA~R COM:iVfiSSIELONJ<;N ONTVAN·
GEN HEEFT OP GEDANE ZAKEN, ZONDER
NATE GAAN OF DIE ZAKEN GEDURENDE
HE'!' DIENSTJAAR GEDAAN WERDEN. BESLISSING NIET WETTELIJK GEMOTIVEERD.
Is niet wettelijk gemotiveerd het an·est dat,
om te beslissen dat de belastingplichtige
gedu1·ende een gegeven fiscaal dienstjaar
makelaar of verzekeringsagent was, zich
er bij beperlct, er op te wijzen, dat hij
.tijdens dit dienstjaa-r, commissielonen op
gedane zaken ontvangen heeft, zonder na
te gaan of deze zaken gedurende hetzelfde dienstjaar gedaan werderi.

(DELBROUCK,
T. HET BEIIEER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 Mei 1943 gewezen door het
f,fof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 9? der Grondwet, 25, § 1, van
de samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingim, 83 van dezelfde
wetten, 1134, 1?80, 1984 van het Burgerlijk Wetboek, 64 van het Wetboek van
Koophandel, doordat het bestreden arrest, na te hebben vastgesteld dat aanlegger in verbreking, in 1939, commissielonen had ontvangen op zaken welke hij
gedaan, had met andere verzekeringsmaatschappijen dan deze waarvan hij de
agent was, besloten heeft alsof die zaken
met die andere maatschappij en gedaan
geweest waren in 1939, dan wanneer het
over zaken ging die vq6r 1939 werden
gedaan, doch aanleiding gaven tot commissielonen tijdens dat jaar :
Overwegende dat het bestreden arrest
zich er bij heperkt hierop te wijzen dat
aanlegger, tijdens het jaar 1939, commissielonen heeft ontvangen op met andere
maatschappijen gedane zaken;
Overwegende dat het jaar 1939 aileen
moet worden in acht genomen om, wat
betreft het geschilpunt, te weten of aanlegger te dien tijde makelaar of agent
van verzekeringen was ;
Dat de op te lossen en door het arrest
open gelaten vraag dus was of de gezegde
commissielonen, in 1939 ontvangen, ver"

/
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honden waren aan de in de loop van
hetzelfde jaar gedane zaken;
Overwegende dat de door het arrest
·- ingeroepen. red en dus dubbelzinnig en
onvoldoend is ;
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 de kant van de vernietigde beslissing;
yeroordeelt aanlegger tot de kosten ; verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Luik.
·
4 November 1946. 2e kamer. Voorzitter, H. Fauquel,. voorzitter.· Verslaggever, ·H. Bail. Gelijkluidende
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.
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STRAF:- EENDAADSE SAMENLOOP VAN
EEN MISDRIJF VAN GEMEEN RECHT
(VALSHEID IN GESCHRIFTEN) EN IN DE
EEN FISCAAL l'IIISDRIJF (AANGIFTE VAN
INKOMSTENBELASTINGEN OPZETTELIJK
ONVOLLEDIG OF ONJUIST). - VEROORDELING WEGENS HET MISDRIJF VAN
GEMEEN RECHT. - LATERE VERVOLGING TEN EINDE BETALING VAN DE FISCALE GELDBOETE. - WETTELIJKHEID.
Wanneer eenzelfde feit, meteen een misd1·ij{
v.an gefneen recht (valsheid in geschriften)
en een fiscaal misdrijf (aangifte in de
inkomstenbelastingen opzettelijk onvolledig of onjuist : samengeschakelde wetten,
art. 78bis) uitmaakt, belet de reeds opgelopen ve1·oordeling tot gevangenis en boete
we gens het misdrijf van gemeen 1·echt, de,
veroordeling niet tot een fiscale boete
wegens het fiscaal misd1·ij{ ('1). (Strafwetboek, art. 65 en '100.)
(HET BEHEER VAN FINANCIEN, T. NIJS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
. arrest, op H Maart 1946 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, schending van
artikel 78 bis van de wet ten op de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij
het besluit dd. 3 J uni 19H en van artikelen 65 en 100, alinea 2, van het Straf(1) Zie verbr ., 29 J anuari 1923 (Bull. en
PASIC., 1923, I, 176); 7 Juni 1937 (ibid., 1937,
I, 174)' en 14 Juni 1937 (A•-r. J!e•·b•·., 1937,
blz. 59; •Bull. en PASIC., 1937, I, 183), en de

wetboek, doordat het bestreden arrest
geweigerd heeft ten laste van betichte
Arthur Nijs een ftscale geldboete uit-te
spreken wegens een veroordeling van
gemeen recht welke te voren tegen hem
voor hetzelfde fe~t werd uitgesproken :
Overwegende dat Arthur Nijs bij een
in kracht van gewijsde gegaan vonnis
veroordeeld werd voor valsheden in geschriften in zijn aangifte in de belastingen
en voor gebruik van die valse stukken ;
Dat later het beheer van .Unancien
hem g·edagvaard heeft voor de correctionele rechtbank wegens het in artikel 78bis
der samengeschakelde wetten voorzien
wanbedrijf ;
Dat het bestreden arrest die vordering
niet ontvankelijk verklaard heeft, om
reden dat de feiten welke tot grond
dienen van de twee vervolgingen dezelfde
waren en de uitvoering waren van een en
hetzelfde strafbaar inzicht, dat, krachtens
artikel 65 van het Strafwetboek aileen
de zwaarste straf, in de zaak deze vim
valsheid en gebruik van valse stukken,
kon uitgesproken worden ; dat, daar die
straf door het eerste . vonnis de.Unitief
werd uitgesproken, aile vervolging tegen·
de veroordeelde wegens dezelfde feiten
voortaan wettelijk onmogelijk was;
Overwegende dat het beheer niet betwist dat zulks de toestand is wat de
hoofdgevangenisstraf betreft, en dat die
door het eerste vonnis uitgesproken straf
belet dat op verweerder een tweede straf
zou toegepast worden 'van zelfde aard
wegens overtreding van artikel 78 bis der
samengeschakelde wetten; dat de aanlegster zich beperkt bij de bewering dat,
de door die tekst voorzierie geldboete een
fiscale boete zijnde, zij, krachtep.s artikel '100 van het Strafwetboek, betaling er
van kon eisen en dat de tegen verweerder voor eeri inbreuk op het gemeen recht
uitgesproken straf, zonder invloed is op
de uitoefening van haar vordering en
deze niet heeft kunnen verlammen noch
. aantasten ;
Overwegende dat die bewering gegrond is;
Dat uit artikel100, alinea 2, inderdaad,
blijkt dat de toepassing van ·zekere bepalingen van het Strafwetboek, daarin begrepen deze van artikel 65, niet 'zal
geschieden wanneer zij tot gevolg zou
hebben geldstraffen te verminderen, g·esteld om de inning van de fiscale rechten
te verzekeren ;
studie van de Heer advocaat-generaal JANSSENS
DE BISTHO\'EN, Rev. d1'. pfm. et tle c•·im., .1937,
blz. 22.

-367Overwegende dat zulks wei de aard,
en bet doel is van de bij artikel ?Sbis
van de belastingwetten voorziene geldboete;
Dat bet bestreden .arrest, bijgevolg,
ten onrecbte steunt op artikel 6S van bet
Strafwetboek om op een algemene wijze
te beslissen dat, zelfs wat de biervoren
aangebaalde geldboete aangaat, bet beheer de verweerder niet kan vervolgen ;
Dat de rechter over de grond, door te
beslissen zoals hij deed de in het middel
aangeduide teksten 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 de kant van het vernietigd arrest ; veroordeelt verweerder tot
de kosten; verwijst de zaak naar het Hof
van beroep te Luik.

4° MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. MIDDEL GENOlVIEN
UIT ONREGELMATIGHEDEN BEGAAN IN
DE SAMENSTELLING VAN DE KRIJGSRAAD. 0NREGELliiATIGHE.DEN NIET
INGEROEPEN VOOR HET MILITAIR GERECHTSHOF. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

4 November 1946. - 2e kamer. Voor.zitte1·, H. Fauquel, voorzitter. Verslaggever, H. Sobier. - Gelijkluidende
conclttsie, H. Colard; advocaat-generaal.

verzwm·ende omstandigheid en verzachtende omstandigheden heeft aangenomen,
wijst de rechter in hoger be1·oep op het
bestaan van ve1·zachtende omstandigheden, wannee!' hij de verzwarende omstandigheid van de hand wijst en voor
het overige de beweegredenen bevestigt.
2o Bij ontstentenis van conclusies, motiveert het bestreden arrest voldoende de
ve1·oordeling door de betichtiligen in de
termen van de wet te omschl'ijven (1).
ao Voor de militaire rechtseolleges, legt
geen enkele wetsbepaling aan het openbaar ministm·ie de verplichting op aan
beklaagde de getuigen aan te zeggen die
op zijn ve1·zoek zullen gehoord wo1·den.
4° Is niet ontvankelijk, het middel genomen
uit om·egelmatigheden begaan in de
samenstelling van de krijgsraad en die
v66r het militair gerechtshof niet-werden
ingeroepen (2). (Wet van 29 April1806,
art. 2.)
so De rechter over de grond beoordeelt
souverein de dmagwijdte van een akte
van hoger beroep, indien hij de termen
van deze akte niet tegenspreekt (3).
6o De wet duidt de plaats niet aan welke
onde1·scheidenlijk de redenen en het beschikkend gedeelte moeten innemen in
de vonnissen en arresten. Elke beslissing
van de rechter maakt een beschikkend
gedeelte uit (4). (Wetboek van Strafvordering, art. 19S.)
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1o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. VONNIS TEGELIJK EEN VERZWARENDE
OMSTANDIGHEID EN VERZACHTENDE OMSTANDIGH.EDEN AANNEMENDE. ARREST DE VERZWARENDE OMSTANDIGHEID VAN DE HAND WIJZENDE EN DE
REDENEN VOClR HET OVERIGE BEVESTIGENDE. ARREST OP HET BESTAAN
VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN
WIJZENDE.

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. GEEN BESLUITEN. BETICHTINGEN
IN DE TERMEN VAN DE WET OMSCHREVEN. VEROORDELING WETTELIJK
GEMOTIVEERD.

ao

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.- MILITAIRE RECHTSCOLLEGES.
GETUIGEN OP VERZOEK VAN HET
OPENBAAR MINISTERIE GEHOORD. MOETEN AAN BEKLAAGDE NIET AANGEZEGD WORDEN.

(1) Vaste rechtspraak _en namelijk verbr.,
21 ·J anuari 1946 (zie hoger, blz. 32; Bull. en
PASIC., 1946, I, 34).
· (2) Rep. prat. dr. belge, v' Justice rnilitai1·e,
nr 385; verbr., 4 Juni 1919 (Bull. en PAsrc.,
1919, I, 153).

So BINDENDE BEOORDELING

DOOR
DE RECHTER OVER DE GROND.
DRAAGWIJDTE
VAN
EEN AKTE
VAN HOGER· BEROEP.·- GEEN TEGENSTRIJDIGHEiD MET DE TERMEN VAN
DEZE AKTE. SOUVEREINE BESLISSING.

6° VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. - · REDENEN EN BESCHIKKEND GEDEELTE. DE WET
DUIDT HUN GEEN PLAATS AAN IN DE
BESLISSINGEN.

1° Wanneer de eerste rechter tegelijk een

(3)
src.,
(4)
1946

Zie verbr., 17 Maart 1938 (Bull. en PA1938, I, 131).
Zie hoger, blz. 363, verbr., 31 October
(Bull. en PAsrc., 1946, I, 396) en nota.
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(FIGEYS EN ANDEREN,
HET BEHEE~ VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 Juni 1946 g·ewezen door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Brussel;
I. Wat de door Charles Lemaire aangevoerde middelen betreft :
A. Over het eerste middel, schencling
van artikel 97 der Grondwet, van artikelen 79, 80 en 81 van het Strafwetboek,
en in 't bijzonder van artikel 3, alinea 2,
van de wet cld. 23 Augustus 1919 op de
verzachtende omstandigheden, doordat
het bestreden arrest, .na het vonnis a quo
te hebben te niet gedaan voor zover dit
laatste aanlegger had veroordeeld tot een
straf van 10 jaar clwangarbeid bij toepassing van de verzwarende omstandigheid van winstbejag, aanlegger een nieuwe straf van 10 jaar hechtenis heeft
opgelegd zonder de verzachtende omstandigheicl aan te duiden, waarvan de vermeldirtg door de tweede alinea van artikel 3 der wet van 23 Augustus 1919,
vereist is om de veroordeling wettelijk
te rechtvaardigen :
Overwegende dat het bestreden arrest,
na, op het betwist punt, de omstandigheid
van winstbej ag in hoofde van aanlegger
te hebben van de hand gewezen, het
vonnis vernietigd heeft voor zover het
een straf van dwang·arbeid uitsprak om
ze te vervangen door een straf van hechtenis van dezelfde duur; dat bet voor
't overige het vonnis bekrachtig·d verklaart;
Dat het militair gerechtshof, aldus het
gedeelte van het vonnis behouden heeft
dat ten voordele van beklaagde verzach,
tende omstandigheden aannam, zich er
bij bepalende, bij toepassing van deze
laatste en op grond van een gewijzigde
betichting, overeenkomstig de wet, de
aard te. wijzigen van de straf;
Dat het middel in feite niet opgaat;
B. Over het tweede middel, schending
van artikel 97 der Grondwet en van
artikel 195 van het W etboek van Strafvordering·, doordat het bestreden arrest,
het vonnis a q~w wij zigende voor zover
het de feiten van betichting VIlla verkeerd had omschreven, aanlegg·er van
betichting I X a he eft vrijgesproken en
hem wegens betichting IXb heeft veroordeeld, aanlegger veroordeelt wegens betichting VIII, zoals deze omschreven is
in de dagvaarding, en wegens betichting I X a en hem vrijspreekt van betichting IXb, zonder enig feit noch reden '

aan te geven om zijn beslissing· te rechtvaardigen en om het hof van verbreking
toe te laten de wettelijkheid na te gaan
van de toepassing der straf op in gezegde
betichtingen aangehaalde feiten :
Overwegende dat de rechter, binnen
de bij de wet bepaalde perken, souverein
de straf aanduidt in evenredigheid met
de betichting welke hij be~ezen ver. klaart;
Overwegende dat het bestreden arrest,
bij ontstentenis van conclusies van beklaagde zijn beslissing voldoend heeft
gemotiveerd door de betichtingen, welke
hij weerhoudt, met de bewoordingen van
de wet bewezen te verklaren;
Dat het middel in feite mist;
G. Over het derde middel, schending
van artikelen 153, 155 en 315 van het
Wetboek van Strafvordering en van de
rechten der verdediging, doordat, op de
terechtzittingen van de krijgsraad, een
aanzienlijk aantal getuig·en werden gehoord buiten deze door het openbaar
ministerie luidens de dagvaarding aang·ezegd om te verschijnen v66r g·ezegde
raad, zonder dat kan worden uitgemaakt
of het over getuigen van de beschuldig·ing
of van de verdediging· der verschillende
beklaagden gaat, en doordat deze omstandigheid de nietigheid mede brengt van de
rechtspleging zowel v66r de krijgsraad als
v66r het militair gerechtshof, dat naar
bescheiden oordeelt, daar ze niet toelaat
na te gaan of al de op verzoek van het
openbaar ministerie gehoorde getuigen
aan beklaagden regelmatig werden aangezegd:
Overwegende dat, v66r' de milij;aire
rechtscolleges, geen enkele wetsbepaling
het openbaar ministerie de verplichting
oplegt aan beklaagden de getuigen aan
te zegg·en die op zijn verzoek zullen
gehoord worden ;
Dat het middel in rechtfl niet opgaat;
II. Over het mid del door Jean Denis
aangevoerd tot staving van zijn voorziening, schending van artikelen 1!.0 en
1!.7 van de wet dd. 15 Juni 1899 het Wethoek uitmakende van militaire strafrechtspleging, doordat de krijgsraad als
militair lid ·bevatte, reserveluitenant
Frederic-Daniel J ottrand, nr 36260 van
het alg·emeen stamnummer, tot die graad
benoemd op 1 J anuari 1%0, terwijl Jean
Denis, als beklaagde verschijnende, reserveluitenant werd benoemd op 26 Juni
1930 ; dat, daar het vonnis van de Krijgsraad te Brussel dd. 3 J anuari 1946, uit
dien hoofde nietig is, de beslissing van
het militair gerechtshof, die het vonnis

-369lJekrachtigt, van dezelfde nietigheid wegens onbev:oegdheid en « gebrek " aan
rechtsmacht is aangetast :
Overwegende dat de aangevoerde nietigheid de samenstelling betreft van de
krijgsraad die aanleg·ger heeft g·evonnist ;
Overwegende dat, krachtens artikel 2
van de wet dd. 29 April1806, de beklaagde niet ontvankelijk is als middel tot
verbreking voor te stellen de nietigheden
welke in eerste aanleg begaan werden
en welke hij in hoger beroep niet heeft
opgeworpen, _behoudens aileen de nietigheid wegens onbevoegdheid ;
Overwegende dat uit geen enkel stuk
der rechtspleging blijkt dat beRlaagde
v66r het militair g·erechtshof het middel
van nietigheid heeft opg·eworpen dat hij
thans aanvoert;
Overwegende dat aanlegger tevergeefs
de nietigheid, waarover !;let gaat, als een
nietigheid wegens onbevoeg·dheid voorstelt ; dat hier enkel spraak is van een
onregelmatigheid in de samenstelling· van
de krijgsraad ;
.
Dat het middel niet ontvankelijk is;

burgerlijke vordering bij hem niet was
aanhangig gemaakt ; dat hij zich daarover niet anders moest uitspreken ;
Dat het middel in rechte faalt;
B. Over het tweede middel, schending
van artikelen 202 (art. 7 d_er wet van
1 Mei 18~9), 203, 20~ en 2'H van het
Wetboek van Strafvordering, 1156, 1319
en 1320 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest, door zijn
overwegingen betreffende de burgerlijke
vordering, althans impliciet, uit de akte
van hoger beroep van aanlegger tegen
het vonnis a quo, de beschikkingen van
dat vonnis aangaande de burgerlijke vordering van de Staat sluit, dan wan:neer
de vermelding, in de verklaring van
hoger beroep, van de door het vonnis
a quo uitgesproken straf, geenszins tot
uitwerksel heeft de algemene draagwijdte
van die verklaring te beperken en de wil
van aanleg·ger te doen voorkomen als
beperkt aileen tot het hoger beroep van
de beschikking betreffende de publieke
vordering:
Overwegende dat, zoals hierboven
IlL Wat de door Robert Meunier in- werd gezegd, het bestreden arrest bij een
souvereine interpretatie beslist dat het
geroepen middelen betreft :
door aanlegger tegen het vonnis a quo
A. OveP het eerste middel, schending · ingesteld
verhaal beperkt is tot de bevan artikelen 195 en 211 van het W etboek
van Strafvordering, doordat het bestre- schikkingen van dat vonnis betreffende
den arrest, na in zijn overwegingen be- de publieke vordering ;
Dat die interpretatie en de beslissing
treffende de burgerlijke- vordering·, twee
redenen te hebben ingeroepen welke er welke er op volg·t aan het toezicht van
toe strekten uit het door aanlegger in- het hof van verbreking ontsnappen;
gesteld hoger beroep, de beschikkingen
Dat het middel in rechte niet opgaat;
te sluiteh van dat vonnis aangaande de
IV. Aangaande de memorie van aanburgerlijke vordering, in zijn beschikkend
.
gedeelte desbetreffend geen uitspraak legger Cheruy :
Overwegende dat ze te laat werd neerheeft gedaan, aldus het lot van de burgergelegd, v,ermits ze ter gTiffie ontvangen
lijke vordering onbeslecht latende :
Overwegende dat, bij een door de werd meer dan vijf v'rije dagen na de
woorden van de akte van hoger beroep verklaring van verbreking ;
niet tegengesproken interpretatie, die dus
V. Ovenvegende dat, voor 't overige, en
souverein is, het bestreden arrest ver- wat de voorzieningen sameh betreft :
klaart dat aanlegger zijn verhaal heeft
A. Voor zover ze gericht zijn tegen de
beperkt tot de beschikkingen aileen van
het vonnis betreffende de publieke vorde- beslissing die uitspraak doet over de
publieke vordering; dat de substantiiile
ring;
of op, straf van nietigheid voorgeschreven
Overwegende dat dergelijke verklaring rechtsvormen werden nageleefd en dat
een beslissing is van de rechter en een de uitgesproken veroordelingen overeenbeschikking uittnaakt in de zin van arti- komstig de wet zijn ;
kel 195 van het Wetboek van StrafB. Voor zover ze gericht zijn tegen de
vordering ; dat de wet de plaats niet
heeft aangeduid welke onderscneidenlijk beslissing die uitspraak doet over de
de redenen van het beschikkend gedeelte burgerlijke vordering; dat aanleggers
in het vonnis of het arrest moeten in- geen bijzonder middel inroepen en dat
nemen ; dat, door te beslissen dat het het hof er van ambtswege geen opwerpt ;
hoger beroep van aanlegger slechts op de
Om die redenen, ver.werpt de voorpublieke vordering sloeg·, de rechter over zieningen ; veroordeelt aanleggers tot de
de grond daardoor beslist heeft dat de kosten.

-3704 November '1946. - 2e kamer. Voo1'zitte1·, H. Fauquel, voorzitter. Verslaggever, H. Giroul. - Gelijkluidende
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.
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RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
- STRAFZAKEN.- VERANDERING VAN
OMSCHRIJVING. BEKLAAGDE NIET
VERWITTIGD. - SCHENDING VAN DE
RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
De 1'echte1· over de grond mag geen nieuwe
quali ficatie in de plaats stellen van de
oorsp1'onkelijke qudlificatie, tenzij hij
beklaagde er voorafgacmdelijk van ve1'witti gd he eft (1).

(BOBON.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op '11 Juli 1946 gewezen door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Luik;
Over het eerste middel, schending van
de rechten der verdediging en van de
regelen betreffende het gerechtelijk contract (artikelen 182 en 211 van het Wethoek ·van Strafvordering· en 61 van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtspleging) :
Qverwegende dat aanlegger door de
Krijgsraad te Luik tot een gevangenisstraf van twee jaar veroordeeld werd om,
te Luik, Angleur of elders in Belgie, te
hebben deelgenomen- aan het vervormen
door de vijand van wettelijke instellingen
of inrichtingen, de trouw der burgers
jegens _de Koning en de Staat aan het
wankelen te hebben gebracht, met kwaad
opzet en wetens 's vijands politiek of
oogmerken te hebben g·ediend;
Dat het Militair Gerechtshof, zetelende
te Luik, op hoger beroep van het operibaar ministerie en van de burgerlijke
partij, vaststelde dat de ten laste van
Rabon vaststaande feiten door deze
waren begaan geweest, terwijl hij reserveofficier in het Belgisch leg·er was, en hem,
vervolgens, veroordeelde tot vijf jaar gewone hechtenis en tegen hem daarenboven de militaire degradatie uitsprak ;
Overwegende dat uit geen enkel stuk
der rechtspleging· waarop het hof acht
kan slaan blijkt dat beklaagde er van
verwittigd werd dat het hem vrijston'd
(1) Verbr., 13 December
PASIC., 1944, I, 109).

1943

(Bull.

en

op grond van de aldus_ gewijzigde betichting· zijn verdediging voor te dragen, noch
dat hij zich op deze nieuwe grond ver_
dedigd heeft ;
Dat de rechten der verdediging, door
dit gebrek aan verwittiging, geschonden
werden;
_
En overwegende dat de verbreking van
de beslissing betreffende de publieke vordering de verbreking medebrengt van de
beslissing aangaande de burgerlijke vordering; 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 de kant van de bestreden beslissing ; veroordeelt de burgerlijke partij tot de kosten; verwijst de
zaak naar het militair gerechtshof anderssamengesteld.
4 November 1946. - 2e kamer. Voorzitte1·, H. Fauquel, voorzitter. Verslaggeve1', H. Demoulin. - Gelijkluidende conclusie, H. Colard, advocaatgeneraal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- VEROORDELING WEGENS AANZETTING. GEEN VASTSTELLING VAN HET BESTAAN
VAN DE WETTELIJKE VOORWAARDEN
VAN DEZE DEELNEMING. - VEROORDELING NIET WETTELIJK GEMOTIVEERD.
Is niet wettelijk met 1'edenen omkleed het
ar1·est dat beklaagde wegens aanzetting
veroordeelt, zonder het bestaan vast te _
stellen van de vereiste wettelijke vool'waarden opdat deze deelneming stmfbam·
weze (2). (Grondwet, art. 97 ; Strafwet-

boek, art. 66, al. 4.)
(CELESTIN PIRET EN EMILE PIRET,
T. BONHOl\HIE EN ANDEREN.) .
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 31 Mei 1946 gewezen door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Lu*;
Over het van ambtswege opgeworpen
middel, schending van artikel 97 der
Grondwet: Overwegende dat aanleggers en een
(2) Zie verbr., 27 November
Verbr., 1945, biz. 48; B"ll. en
I, 80).
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-371genaamde H ... , in aanleg van verbreking
niet in de zaak betrokken, alle drie
heticht waren van verklikking van de
hurgerlijke partijen aan de vijand, om
het misdrijf hetzij te hebben uitgevoerd,
hetzij aan de uitvoering er van rechtstreeks te hebben medegewerkt, hetzij,
door welke daad ook, tot de uitvoering
zodanig·e hulp te hehben verleend dat,
zonder hun bijstand, de misdaad of het
wanbedrijf niet kon gepleegd worden;
Overwegende -dat, voor deze deelneming, zoals ze bepaald is bij artikel 66,
alinea's 2 en 3 van het Strafwetboek, de
drie heklaagden~gedagvaard werden v66r
de Krijg·sraad te Namen die hen, wegens
de betichting in die hewoordingen omschreven en bewezen verklaard, tot de bij
de wet voorziene straffen veroordeelde ;
Overwegende dat het tnilitair gerechts-_
hof, beslissende op het hoger beroep van
al de partijen, die straffen bekrachtigde,
doch om de enige reden " dat uit de
elementen der zaak hlijkt dat zo H ... de
werkelijke dader van de verklikking is
geweest, het vaststaat dat deze overlegd
en besloten werd door de drie beklaagden
en dat H ... slechts gehandeld heeft als
lasthebber van de andere twee , ;
Overwegende dat daaruit blijkt dat,
in de gedachte van de rechter in .hoger
beroep, H ... alleen de werkelijke dader
van de misdaad is geweest, terwijl de
aanleggers hem er toe hebben aangezet
(Strafwetboek, art. 66, al. 4) ;
Overwegende dat het militair gerechtshof de veroordeling niet motiveert welke
het tegen de aanleggers uitspreekt als
aanzetters tot de misdaad van verklikking aan de vfjand; dat, opdat dergelijke
aanzetting luidens artikel 66, alinea 4,
van het Strafwetboek strafbaar weze,
vereist is, niet enkel dat ze rechtstreeks
weze, doch dat ze geschiedde door giften,
beloften, bedreigingen, misbruik van geiag of van macht, misdadige kuiperijen
of arglistigheden ;
-Overwegende dat het arrest het bestaan
noch van de ene noch van de andere
dier voorwaarden vaststelt; dat het dus
niet overeenkomstig de wet gemotiveerd
is;
Overwegende dat de verbreking van
de op de publieke vordering gewezen
.b.eslissing de verbreking· medebrengt van
de op de burgerlijke vorderingen gewezen
beslissingen ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden · arrest ; beveelt dat onderhavig
arrest·zal-overgeschreven worden op de
registers van het militair gerechtshof en
dat melding er van zal gemaakt worden

op de kant van het vernietigd arrest;
veroordeelt verweerders tot de kosten ;
verwijst de zaak naar het militair gerechtshof anders samengesteld.
4 November 1946. - 2e kamer. Voorzitter, H. Fauquel, voorzitter. Verslaggever, H. Demoulin. - Gelijkluidende conclusie, H. Colard, advocaatg·eneraal.
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VOORZIENING IN VERBREKING.-.
BESLISSINGEN WAARTEGEN i'IIEN ZICH
KAN VOORZIEN. - VONNIS VAN DE
KRIJGSRAAD DE SANCTIES UITSPREKENDE, DOOR HET OPENBAAR i'IIINISTERIE
VOORGESTELD EN DOOR BEKLAAGDE
AANVAARD OVEREENKOi'IISTIG ARTIKEL 1
VAN DE BESLUITWET VAN 10 NOVEMBER 1945. - VOORZIENING SLECI!TS
WEGENS i'IIACHTSOVERSCHRIJDING ONTVANKELIJK.
Het vonnis van de krijgsraad, dat de
sancties uitspreekt, door het openbaar
ministerie voorgesteld en door beklaagde
aanvaard, overeenlcomstig artilcel 1 van
de besluitwet van 10 November 1945, is
niet vatbaar voor voorziening 1:n verbreking behalve wegens rnachtsoverschrijding (1).
(JODOCY.)

ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
votmis van de Krijgsraad te Malmedy
dd. 21 J uni 1945 waarbij aanlegger veroordeeld werd tot de sancties welke door
het openbaar ministerie werden voorge.steld en waarmede J odocy akkoord ging ;
Overwegende dat de voorziening in
verbreking bij artikel1 van de besluitwet
nr 1284 dd. 10 November 1945 slechts
toegelaten is wegens oversclirijding van
rechtsmacht, grief waarvan de gegrondheid niet blijkt uit het ter be_oordeling
van het hof overgelegd dossier ;
Om die redenen, verwerpt de -voor. ziening ; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
4 November 1946. - 2e kamei' .
Voorzitte1', H. Fauquel, voorzitter. Verslaggeve1·, H. Demoulin. - Gelijkluidende conclusie, H. Colard, advocaatgeneraal.
(1) Zie hoger, biz. 337, verbr., 14 October
1946 (Bull. en PAsrc., 1946, 1, 363).
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4 November 1946.

VOORZIENING IN VERBREKING.STRAFZAKEN. - BESLISSLNGEN WAARTEGEN MEN ZICH KAN VOORZIEN. HERZIENING VAN DE VEROORDELING
OPGELOPEN WEGENS HANDELINGEN GESTELD OM TIJDENS DE BEZETTING DE
WERKING VAN HET VERZET TE STEUNEN.
- AJil.REST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. - VOORZIENING NIET ONTVANKELI.JK.
Js niet ontvankelijk de voorziening door een
partij ingesteld tegen het an·est van de
kamer van inbeschuldigingstelling, uitspraak doende over een vraag tot her·ziening van een opgelopen veroor·deling
wegens handelingen, die gesteld werden
om tijdens de vijandelijke bezetting de
wer·king van het ver·zet te steunen. (1)
(Besluitwet van 20 September, 19t.5,
art. t., tot aanvulling van de besluitwet
van 22 Juni 19t.5.)
(BOUILLET.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 J uli 1%6 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel, kamer van
inbeschuldigingstelling ; .
Overwegende dat, luidens artikel 4 van
de besluitwet dd. 20 September 1945 tot
aanvulling van de bepalingen van de
besluitwet dd. 22 J uni 19t.5 tegen de
beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling geen enkel beroep open staat;
Dat daaruit volgt dat de voorziening
niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
t. November 1946. 2e kamer. Voor·zitter, H. Fauquel, voorzitter. - ·
Verslaggever, H: de Cocqueim des Mottes.
:..__ Gelijkluidende conclusie, H. Colard,
advocaat-generaal.
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HUWELIJK.- ECHTGENOTEN GEHUWD
ONDER DE GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN. - UITKERING TOT ONDERHOUD
TOEGEKEND AAN DE VROUW TIJDENS
HET GEDING TOT ECHTSCHEIDING. EIS TOT ECHTSCHEIDING VERWORPEN.
- GEEN VORDERING, VAN DE VROUW
TEN EINDE BETALING VAN VERVALLEN
ACHTERSTALLEN TE BEKOMEN.
(1) Zie hoger, blz. 139 en 244, verbr., 8 April
en 24 Juni 1946 (Bnll. en PAsrc., 1946, I, 138
en 263).

Na de ve1·we-rping van een geding tot echtscheiding tussen onder gemeenschap van
goeder·en gehuwde echtgenoten, heeft de
vr·ouw, aan wie een uitkering tot onderhoud voor· de duur van deze rechtspleging werd toegekend, geen vordering tegen haar· echtgenoot ten einde betaling
van vervallei~ achterstallen te bekomen.

(DEMANET, T. MALOTEAU.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 J uni 19t.O gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel tot verbreking,
schending van artikelen 268, 269, 121,
214a, 214b, 266bis, 1350, 1351, 1352 van
het Burgerlijk Wetboek, 97 der Grondwet·
O~erwegende dat, ·in de loop van een
geding tot echtscheiding, door aanlegster
tegen verweerder ingesteld, deze laatste
bij vonnis dd. 21 December 1933 der
Rechtbank van eerste aanleg te Bergen,
bekrachtigd door arrest van het Hof van
beroep 1e Brussel dd. 17 Juni 1936,
veroordeeld werd om aan aanlegster,
gedurende gezegd geding, als voorlopige
uitkering tot onderhoud, de som van
t.OO frank per maand te betalen ; dat
de eis tot echtscheiding definitief verworpen werd bij arrest van hetzelfde hof
dd. 10 December 1938; dat aanlegster,
bewerende schuldeiseres te zijn van verweerder voor een bedrag van 22.500 fr. nit
hoofde van niet-betaalde achterstallen
van voormelde uitkering, en handelende
als in de plaats gestelde van haar man,
deze laatste alsook zijn broers en zusters,
op 7 en 9 Mei 1938 gedagvaard heeft tot
vereffening en verdeling der nalatenschap
van· hun ouders ten einde op het aan
verweerder toekomend ·deel datgene te
ontvangen wat zij beweert haar verschuldigd te zijn ;
Overwegende dat de toekenning van
een uitkering tot onderhoud gedurende
het geding tot echtscheiding een louter
voorlopige maatregel is welke de genieter
er van moet toelaten in zijn onmiddellijke noodwendigheden te voorzien gedurende het geding ; dat die maatregel een
toebehoren is van het geding ; dat de
rechten, welke zij toekent om het bestaan
gedurende het geding toe te laten, moeten
uitgeoefend worden gedurende de tijdspanne waarvoor ze werden verleend ; dat
de uitoefening van die rechten, jegens de
man, haar reden van bestaan slechts
vindt in de omstandigheid dat de vrouw,
gedurende die tijdspa:nne, een van haar
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-man onderscheid'en verblijf heeft, en niet
gerechtvaardigd is, wanneer, ten gevolge
van de verwerping van de eis tot echtscheiding, die toestand een einde heeft
genomen; dat de vrouw, verplicht tot
het hernemen van het gemeenschappelijk
leven, geen ander recht heeft dan te eisen
dat de gemeenschap, in natura, in haar
onderhoudsnoodwendigheden zou voor•
zien, behalve, in geval van niet-uitvoering
van die verbintenis, haar toevlucht te
nemen tot de haar bij artikel 21!.b van
het Burgerlijk Wetboek toegekende ·rechten;
,
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling het voordeel van de maatregel, die in onderhavig geval aan de
aanlegster werd verleend, tot voorbehouden goed inricht; dat geen enkele
wetsbepaling voorziet dat de onder het
regime van gemeenschap gehuwde vrouw,
zoals het hier het geval is, uit dien hoofde
tegen haar man een vordering zou hebben, vordering welke zij zou kunnen uitoefenen gedurende h,et bestaan van de
gemeenschap ;
Overwegende dat de bestreden beslissing daardoor zelf gerechtvaardigd wordt
en d_at dienvolgens het onderzoek naar de
gegrondheid van de andersluidende redenen, welke zij inroept, geen belang meer
oplevert;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de
kosten en tot de vergoeding van 150 fr.
jegens verweerder.
7 November 1%6. - 1e kamer. H. Soenens, eerste voorzitter.
- Ve1·slaggever, H. Fontaine. - Gelijkluidende conclusie, H. Roger Janssens
de Bisthoven, ad vocaat-generaal. - Pleiter, H. della Faille d'Huysse.
Voorzitte~·,
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VOORZIENING IN VERBREKING.BURGERLIJKE ZAKEN. - BIJ TE VOEGEN STUKKEN. - EXPLOOT VAN BETEKENING VAN DE VOORZIENING.
In betwiste bu1·gerlijke zaken, moet de
eisende partij in verbreking, op stmf van
nietigheid, bij het verzoekschrift dat zij
te1· griffie neerlegt, het exploot voegen
dat e1· de betekening van vaststelt (1).

(Wet van 25 Februari 1925, art. 10, 2°.)
(1) Sic verbr., 5. Juni 1941 (A1'1·. Ferb,·., 1941,
biz. 130; Bu.ll. en PASIC., 1941, I, 210); 30 October 1941 (Bull. en PASIC., 1941, I, 401).

(N. V. CREDIT MUTUEL HYPOTm~CAIRE
EN ANDEREN, T. L'AIDE HYPOTHECAIRE.
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestr'eden
arrest, op 4 April 1944 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
~)ver de grond van niet-ontvankelijkherd van ambtswege tegen de voorziening
aangevoerd en afgeleid hieruit dat aanleggers het bij artikel10, 2°, der wet van
25 Februari 1925 voorzien voorschrift
niet hebben nageleefd ;
.. Overwegende d?-t, in betwiste burgerhJke zaken, zoals m onderhavig geval, de
ersende partij, ~rachtens voormelde tekst,
op straf van m~tigheid, verplicht is, bij
het verzoekschrrft, welke zij neerlegt, het
exploot te voegen waarbij de betekening
er van wordt vastgesteld ;
Overwegende dat aanleggers dit wettelijk voorschrift niet hebben nageleefd;
Overweg·ende dat, wel is waar, verweerders, gebruik makende van het hun bij
artikel16, alinea 3, van voornoemde wet
v_erl~end recht, hun antwoord op de voorzrenmg bmnen, de voorgeschreven termijn
hebben doen betekenen en de zaak hebben a~ngebracht door overlegging van,
namehJk, het afschrift van het exploot
dat de betekening vaststelt welke hun
van het verzoekschrift werd gedaan ;
Doch overwegende dat, zo dit afschrift,
voor de verweerders, het origineel stuk
v~rvangt, zijn overlegging de aanleggers
met er van ontslaat dat origineel bij hun
verzoekschrift te voegen en het neer te
leggen in de vormen en voorwaarden
voorzien bij de wet, welke van openbare
orde is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanleggers tot de
kosten en tot een enkele vergoeding van
150 frank jegens de samen genomen verweerders.
7 November 1946. -

1e kamer. -

Voo1·zitter, H. Soenens, eerste voorzitter.
- Verslaggever, H. Fauquel. - Gelijkluidende conclusie, H. Roger Janssens
de Bisthoven, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Marcq en Simont.
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1° MISDADEN EN WANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT.- ToEKENNING AAN DE SCHATKIST VAN DE WAAR,
DE VAN DE VERGELDING VAN DE BE·

~
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DRIJVIGHEID VAN DE SCHULDIGE. VOORWAARDEN.
2° VERANTWOORDELIJ KHEID
BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN. - GOEDKEURING DOOR EEN
STAATSAMBTENAAR, VAN HET TOEKENNEN VAN KREDIETEN DIE, BIJ ZIJN
WETEN, EEN LEVERING VAN HULP AAN
DE VIJAND MOESTEN JVIOGELIJK MAKEN
OF BEGUNSTIGEN. - DAAD DIE DE
VERANTWOORDELIJKHEID
VAN
DE
STAAT NIET IN HET GEDRANG BRENGT.
- DAAD AAN EEN VERKEERDE BEOORDELING VANWEGE DE AMB-TENAAR TE
WIJTEN. 0NDOELTREFFENDE OMSTANDIGHEID.
1° lV anneer de !'echter over de g!'ond het
bestaan van de door a!'tikel 123ter van
het St!'afwetboek ve!'eiste voo!'Waa!'den
vaststelt, moet hij de waarde van de
vergelding van de bedrijvigheid van de
schuldige, eigendom van de Schatkist
ve~·kla!'en, zonder er toe genoopt te zijn
na te gaan doo!' wie _deze vergelding
ontvangen werd (1). (Strafwetboek,
art. 123te!' [wet van 19 J uli 193~, art. 1,
en hesluitwet van 20 September 19~5,
art. 1.].)
2° De staatsambtenaa!', die het toekennen
van kredieten goedkeurt, die, bij zijn
weten, een levering van hulp aan de
vijand moeten mogelijk maken of begunstigen, v.e.rric~t een daad, ·welke hij,
wegens ZtJn etgen ambt, noch de macht
noch de plicht had te volbrengen; zelfs
indien deze daad ten gevolge van een
ve!'keerde beoordeling vanwege de ambtenam· ve·r1·icht werd, b·rengt zij de verantwoordelijkheid van de Staat niet in het
ged1·cmg (2).
(DELED, DE COENE EN ANDEREN,
T. DE BELGISCHE STAAT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het hestreden
arrest gewezen, de 28 Juni 1946 door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Antwerpen;
I. Aangaande de beslissing over de
puhlieke vordering :
Over het middel tot verbreking voorgesteld en luidende als volgt : " schending·
van artikelen 123ter van het Strafwetboek en 97 van de Grondwet, doordat
het hestreden arrest de som groot
393.~56.000 frank zijnde de vergelding der schuldig·e bedrijvigheid van
(1) en (2)_ Zie boger, blz. 22, verbr., 15 Jannari 1946 (B11ll. en PASIC., 1946, I, 25).

eisers - eigendom van de Schatkist
verklaard heeft, met dien verstande dat
deze som verheurdverklaard werd ten
laste van eisers en niet ten laste vim
de naamloze vennootschap " Kunstwerkstede De Coene », wanneer het uit
de stukken van de proceduur en onder
meer uit het arrest van het Krijgshof
te Gent dd. 28 Augustus 19~5 hlijkt dat
de prijs der strafbare levering·en niet aan
eisers doch aan de naamloze vennootschap uitbetaald werd - en daLhet niet
hewezen was dat eisers ooit in het bezit
gesteld werden van gezegde prijs of een
de'el ervan - en minstens doordat het
arrest de vraag· onzeker gelaten heeft te
weten of de verbeurdverklaring al dan
niet uitgesproken werd ten laste van
eisers » :
Overwegende dat, blijkens de vaststellingen van den rechter over de grond,
dewelke wegens hun feitelijke aard
souverein zijn : 1° ·de heklaagden de
hun ten laste gelegde feiten uit winstbejag hebben gepleegd; 2° de verschillende sommen voor hun hulpverschafftng· door de vijand uithetaald samen
393.456.000 frank belopen; 3° dat die
sommen - dewelke_ niet in heslag genomen werden - de vergelding uitmaken
van de strafbare bedrijvigheid van de
heklaagden ;
Overwegende dat, luidens de eerste
alinea van artikel123ter van het Wethoek
van Strafrecht, gei:nterpreteerd door de
hesluitwet van 20 September 1945, ingeval de bij artikelen 115 tot 120quate!',
120sexies en 123bis voorziene misdrijven
uit winsthejag werden gepleegd, de vergelding der bedrijvigheid van de schuldige - of in geval van niet-inbeslagneming van die vergelding - het hedrag
van dezer waarde eigendom zal worden
verklaard van de Schatkist ; dat aldus,
naar de duidelijke wil van _de wetgever alle vergelding van de hedrijvigheid van de schuldige eigendom van
de Schatkist dient verklaard, zelfs wanneer zij door een derde persoon werd
ontvangen hetzij rechtstreeks, hetzij door
hemiddeling van de veroordeelde ;
Overwegende dat dienvolgens het militair gerechtshof, het voorhanden zijn van
de bij artikel 123ter van het Strafwethoek vereiste voorwaarden vastgesteld
hehbende, de waarde der vergelding van
de bedrijvigheid der beklaagden eigendom moest verklaren van de Schatkist
zonder te moeten nagaan door wie zij
ontvangen is geweest;
Overwegende, met betrekking tot het
tweede onderdeel van het middel, dat
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in het beschikkend gedeelte van het bestreden arrest de verbeurdverklaring voorkomt onder de aan eisers opgelegde straffen als bijkomende straf; dat het dus
buiten twijfel is dat de verbeurdverklar,ing
tegen aanleggers uitgesproken werd;
Dat het middel in zijn beide onderdelen niet is gegrond ;
Overwegende bovendien dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven pleegvormen werden nageleefd en dat de opgelegde straffen
overeenkomstig de wet zijn ;
II. Aangaande de beslissing op de vordering van de burgerlijke partij :
Over het middel, luidend als volgt :
" schending van artikelen 1382, 1383,
1384 van het Burgerlijk Wetboek, 97 van
de Grondwet, doordat het bestreden ·
arrest beslist heeft dat de Belgische Staat
niet aansprakelijk kon gesteld worden
voor het verlenen van kredieten aan
de naamloze vennootschap De Coene,
om reden dat de hoge ambtenaren die
gezegde kredieten verleenden noeh het
recht noch de maeht hadden, binnen de
kring hunner ambtsverrichtingen, aan
het plegen van een misdrijf tegen de
uitwendig·e veiligheid van de Staat als
daders of mededaders deel te nemen-, en
dat het derhalve nutteloos is te onderzoeken of deze ambtenaren ja dan neen
een feitelijke dwaling begingen toen zij,
om de kredieten te verlenen, de be:
weerden noodtoestand verkeerdelijk beoordeelden, daar het voldoende was om
de aansprakelijkheid van de Staat uit
te sluiten, dat gezegde ambtenaren wisten
dat de naamloze vennootschap De Coene
voor de vijand werkte, wanneer om deze
aarisprakelijkheid van den Staat uit te
sluiten om reden dat de ambtenaren,
org·anen van de Staat aan een misdaad
als daders of mededaders, deelgenomen
hadden, het nodig was vast te stellen
dat zij met een misdadig opzet gehandeld
hadden, en minstens doordat het arrest
aan het hof niet toelaat uit te maken
of het arrest heeft willen beslissen dat
een eenvoudige fout ·van de organ en van
de Staat de aansprakelijkheid van ge~
zegde Staat uitsluit, dan wel of de eenvoudige kennis van die bestemming der
kredieten, het deelnemen aan de misdaad
insloot, hetgeen een onduidelijkheid en
dubbelzinnigheid uitmaakt die aan het
hof niet toelaat zijn controlerecht uit
te oefenen op de wettelijkheid van de
bestredene beslissing » :
Overwegende dat v66r het militair
gerechtshof aanleggers bij conchisies
hebben aangevoerd dat de eis tot vergoeding der schade veroorzaakt door het

leveren van barakken, enz., als niet
gegrond diende ontzegd, daar de hulp
aan de vijand verleend door bedoelde
levering niet zou kunnen verstrekt geworden zijn indien geen kredieten toegestaan waren geweest door de beheerders van de Nationale Maatschappij voor
krediet aan de nijverheid met de goedkeuring van den secretaris-generaal van
het Ministerie van financien en van de
commissaris-generaal van 's Lands wederopbouw;
Overwegende dat het bestreden arrest,
die carrclusien beantwoordend, beslist,
zonderuit dien hoofde aangeklaagd te zijn,
dat de beheerders van deN ationale Maatschappij voor krediet aan de nijverheid
noch organen, noch agenten,- noch aangestelden -zijn van de Staat en vaststelt
dat, naar de stelling van beklaagden,
de secretaris-generaal van het Ministerie
van finanCien en de commissaris voor
's Lands ·wederopbouw wisten dat de
naamloze vennootschap, De Coene, voor
den vijand werkte en de bestemming
der kredieten kenden ;
Overwegende dat, de feiten alzo souverein vastgesteld zijnde, de enige vraag
welke l'let arrest moest oplossen was te
weten · of bovenbedoelde ambtenaren
binnen hun eigen ambtsbevoeg_dheid gehandeld hadden ;
Overwegende dat het bestreden arrest
die vraag ontkennend heeft beantwoord
op deze grond dat door het toekennen
goed te keuren van kredieten die, met
hun weten, moesten dienen om Ieveringen
van materiaal aan de vijand mogelijk
te maken of te bevoordeligen, die ambtenaren een daad hebben verricht welke zij,
wegens hun eigen ambt, noch de maeht
noch de plicht hadden te volbrengen ;
Dat, na de feiten alzo vastgesteld ·en
beoordeeld te hebben, het militair gerechtshof niet hoefde na te gaan of dat
optreden van de staatsorganen te wijten
was aan een misdadig opzet of aan een
verkeerde beoordeling die slechts een
eenvoudige fout zou uitmaken;
Dat het arrest duidelijk, ondubbelzinnig
en op toereikende wijze gemotiveerd is;
Dat het middel dus niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; verwijst de aanleggers in de
kosten.
13 November 1946. -

2e kamer.

Voorzitte1·, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggeve1·,
H. Simon. Gelijkluidende conclusie,

H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat::generaal. - Pleiters, HH. Struye en
della Faille d' H uysse.
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E PUR AT IE IN Z A K E BURGER. TROUW.- BESLUITWET VAN 19 SEPTEMBER 1%5. - VERVALLENVERKLARING VAN BURGERLIJKE RECHTEN. BESCHIKKING DIE DE MACHTEN NIET
OVERSCHRIJDT DOOR DE WET VAN
20 ]\IJAART 1945 AAN DE KONING TOE-.
GEKEND.
VooT zoveT het beschikt dat degenen die zich
aan zeke1·e onvadeTlandse feiten hebben
sclmldi,g gemaakt, geheel of gedeeltelijk
van de bij aTtikel 123sexies van het
Strafwetboek opgesomde burgerlijke reckten vervallen zijn of veTvallen zullen
woTden verklaard, overschTij dt de besluitwet van 19 September 1945 de machten
niet, door aTtikel 1 van de wet van
20 Nlaart 1945, aan de Koning toegekend.

(ASTAERS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen d·e 9 J uli 1946 door het
Hof van beroep te Gent;
Over het enig middel tot verbreking
luidende als volgt : schending van artikelen 26 en 107 der Grondwet en van
artikel 1 van de wet van 20 Maart 1945,
welke aan de Koning buitengewone
machten g·eeft voor een beperkte tijd,
doordat het bestreden arrest eiser ontzet heeft van de rechten opgesomd bij
artikel 123se:ries van het Strafwetboek,
zulks bij toepassing van de besluitwet
van 19 September 1945 betreffende de
'epuratie in zake burgertrouw, en doordat
het arrest de inschrijving van de naam
van eiser op de lijst voorzien bij artikel 4 der genoemde besluitwet definitief
verklaard heeft, wanneer de besluitwet
van 19 September 19!.5 het mach tsgebied, welk door de wet van 20 Maart
19!.5 aan de Koning· toegekend werd,
is t,e buiten gegaan, wanneer artikel1, 4°,
van de wet · op de bijzondere mach ten
van 20 Maart 1%5 duidelijk omschrijft
dat de Koning in geval van nood en hoogdringendheid, bij besluit in ministerraad,
personen, welker activiteit tijdens de
vijandelijke bezetting een zware schade
aan de nationale belangen had toegebracht, kan verwijderen van het publiek
leven, wanneer de besluitwet van 19 September 1945 deze duidelijke omschrijving·
van artikel1, 4°, van de wet van 20 Maart
1945, welke aan de Koning slechts de
macht geeft bedoelde personen van het
publiek leven te verwijderen, over het

hoofd ziet door zich op de algemene
bepalingen van .artikel 1, 5°, van de ·wet
van 20 Maart 19!.5 (« morele en materiele heropbouw van het land ") te
beroepen,' om aldus de bepalingen van
artikel 1, 4°, die zich beperkten tot het
puhliek leven, te kunnen uitbreiden tot
. het hurgerlijk lev en, wanneer de besluitwet van 19 September 1945 op duidelijke
wijze de restrictieve bepalingen van artikel1, 4°, van de wet van 20 Maart 1945
te buiten gaat en aldus de door. voorgenoemde wet toegekende machten overschrij dt, wanneer, bijgevolg, het bestreden
arrest deze besluitwet niet mocht toepassen :
Overwegende dat de wet van 20 Maart
1945 op de buitengewone machten, voor
een beperkte duur de Koning heeft
gemachtigd, in geval van hoogdringendheid en ivan noodzakelijkheid, bij besluit
genomen op voordracht van de in raad
vergaderde ministers, kracht van wet
hebbende bepalingen te vorderen ten
einde, onder meer, de personen wier bedrijvigheid tijdens de vijandelijke bezetting 's lands belangen ernstig heeft geschaad uit het openbaar leven te verwijderen en om 's lands zedelijke en
stoffelijke wederopbouw te verzekeren;
Overwegende dat de besluitwet van
19 September 1945 genomen werd op
voordracht van de minister van justitie
overeenkomstig het advies der ministers
die er over in raad hebben beraadslaagd ;
Dat het in zijn aanhef, na verwijzing
naar de wet van 20 Maart 1945 en meer
bepaaldelijk naar het nummer 5 dier wet,
uitdrukkelijk vermeldt dat " met het oog
op de verzekering van den zedelijken
en stoffelijken wederophouw van het
land " het noodzakelijk is onverwijld de
in de besluitwet vermelde beschikkingen
te treffen, namelijk het levenslang vervallen der bij artikel 123sexies van het
Wetboek van Strafrecht voorziene rechten, van al wie in de besluitwet opgesomde feiten heeft gepleegd, ofwel toegetreden is tot een partij, beweging of
organisme van politieke of culturele
aard, terwijl het algemeen bekend was
dat die partijen, bewegingen of organismen de politiek, de propaganda of de
plannen van de vijand in de hand
werkten of, in geval hij v66r Mei 1940
tot die partijen, bewegingen of organismen was toegetreden, die toetreding
na 1 J anuari 1942 heeft behouden - feit
waaraan volgens ·de souvereine vaststellingen van de rechter over de grond,
aanlegger zich schuldig heeft gemaakt
tussen 9 Mei 194·0 en 9 Mei 1945
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wanneer hij op die data 16 jaar oud was
of meer;
Overwegende dat de noodzakelijkheid
en de hoogdringendheid van een bepaling·,
verordend bij een besluitwet genomen
krachtens de wet van 20 Maart .1945,
wanneer zij door het besluit geconstateerd zijn en niet tegengesproken worden
door de tekst van dit laatste, aan het
toezicht van de hoven en rechtbanken
ontsnappen ;
'
Dat echter de rechterlijke macht de
- plicht heeft na te gaan of het besluit
binnen de omvang van de aan de
Koning gegeven opdracht is gebleven,
in welk geval de besluitwet met een wet
gelijk staat, met hetgevolg· dat, in bewust
geval, de.rechterlijke macht niet bevoegd
is om nate gaan of het besluit aldan niet
'de bij de Grondwet of andere wetten
dan de wet van 20 Maart 1945 gehuldigde
_ ,
principes eerbiedigt ;
Overwegende dat, blijkens de voorbereidende werken, de wet van 20 Maart
1945 de- Koning gemachtigd heeft, mits
inachtneming van de formaliteiten welke
die wet voorziet' en binnen de tijdsruimte
die zij bepaalt, aile maatregelen te treffen
welke hij geschikt acht om 's lands zedelijke en morele wederopbouw te verzekeren;
Dat uit de bepaling van artikel 1,
n' 4, van voorbedoelde wet geenszins
volgt dat de wetgever aan de Koning·
uitsluitend in opdracht heeft gegeven,
hun politieke rechten te ontnemen aan
degenim wier bedrijvigheid tijdens de
vijandelijke bezetting de nationale belangen erilstig heeft geschaad, noch dat de
Koning het recht niet he eft te verordenen,
krachtens een andere bepaling, onder
meer krach tens artikel 1, 5°, van de wet
van 20 Maart 1%5, dat de person en die
zich aan zekere onvaderlandslievende
feiten schuldig· hebben gemaakt, g·eheel
of gedeeltelijk van bepaalde burgerlijke
rechten vervallen zijd of zullen vervallen
worden verklaard;
Dat daaruit volgt dat het middel in
rechte niet gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; verwijst aanlegger in de kosten.
13 November 1946. - 2e kamer. Voorzittel', H. Wouters, raadsheer waarVel'slaggever,
nemend voorzitter.
'H. Simon. Gelijkluidende conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal. Pleiter, K. Struye.
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REDENE~

VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- VERZET TEGEN EEN VONNIS BIJ VERSTEK.
DAGVAARDING VAN HET OPENBAAR
MINISTERIE WIJZENDE OP EEN BIJKOMENDE BETICHTING · TEN LASTE VAN
VERZETTER. VORDERING VAN HET
OPENBAAR JVIINISTERIE NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD
OJVI DE REDEN
DAT DE FElTEN VAN DE BIJKOJVIENDE
BETICHTING REEDS VOOR DE OORSPRONKELIJKE VERVOLGING BEKJ;;ND WAREN.
DUBBELZINNIGE REDEN. - GEBREK
AAN MOTIVERING.

1\l[otiveert niet wettelijk zijn beslissing de
rechter die, tegdijk kennis nemende van
een verzet tegen een vonnis van ve!'oordeling uitgesproken bij verstek en van een
bijkomende betichting ten laste van beklaagde in de dagvaarding van het openbaar ministerie opgenomen, deze laatste
niet ontvankelijk verklaal't, orn de enige
dubbelzinnige !'eden dat de feiten, die
het voorwerp van d? bijlcomende betichting uitmaken, reeds v66r de oorsp1·onkei'ijke eis bekend wm·en.
(AUDITEUR-GENERAAL, T. SPIERS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen door het Militair Gerechtsc
hof, zetelende te Gent op 7 Augustus 1946 ;
Ove_r het enig middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, te weten
onvoldoende motivering uijkomende op
gebrek van motivering, doordat het
bestreden arrest, na wettig beslist te hebben op het hoger beroep tegen een vonnis
op verzet waarbij verweerder veroordeeld
was wegens inbreuk op artikelen 113
en 117 van het Strafwetboek (wapendracht tegen-Belgie) - feiten I -ten
onrechte niet ontvankelijk verklaart de
eis van het openbaar ministerie in zake
bijkomende inbetichtingstelling ingesteld
na het vonnis bij verstek en gesteund _
op inbreuken op artikel 118 van het
Strafwetboek, op de wet van 22 Maart
1940 of minstens op de wet van 29 Juli
1934 (het dienen van 's vijands politiek
en deelmaken van staatsvijandelijkegroepering of van verboden milities) - feiten II - ; dit zonder de beslissing voldoende te motiveren ; dat immers het
bestreden arrest, na terecht het beginsel
herinnerd te hebben dat een vonnis bij
verstek, ten aanzien van het openbaar
ministerie,datgeen hoger beroep ingediend

-378
heeft, kracht heeft van rechterlijk gewijsde, verder ten onrechte dit_ beginsel
toepast in zake feiten II der dagvaarding
met deze enkele beweegreden overgenomen uit het vonnis a quo, « dat de nieuwe
eis van het openbaar ministerie, gesteund op feiten die reeds v66r de oorspronkelijken eis gekend waren, niet
ontvankelijk is », zodat dit arrest niet
vaststelt dat deze feiten II behoren tot
het kader van de verzetzaak, zijnde de
enige feiten voor dewelke het vonnis
bij verstek kracht van gewijsde heeft ten
aanzien van het openbaar ministerie :
Overwegende dat het bestreden arrest
het vonnis a quo bevestigt en er de beweegredenen van overneemt; dat dit
vonnis a quo eerst beslist over de feiten I
van de dagvaarding (verzet tegen de
veroordeling · wegens inbreuk op artikelen 113 en 117 van het Strafwetboek
te weten tegen Belgie de wapens te hebben
genomen als lid der Waffen SS en
G. F. P.);
Dat dit vonnis verder beslist over de
feiten II van deze dagvaarding, zijnde
de bij komende inbetichtingstelling ingesteld door het openbaar ministerie na
het vonnis bij verstek, wegens inbreuk
op artikel 118 bis van het Strafwetboek,
op de wetten van 22 Maart 1940 en van
29 Juli 1934, om 's vijands politiek te
hebben gediend en deel gemaakt te
hebben van staatsvijandelijke groepering . of van verboden milities als lid
van het V. N. V., De Vlag en de Algemene SS Vlaanderen ;
Dat voor de feiten I het vonnis beslist
dat de feiten bewezen zijn met dien
verstande dat verweerder geen lid was
van de Waffen SS en van de G. F. P.;
Dat voor de feiten II, het vonnis de
eis van het openbaar ministerie onontvankelijk verklaart met de motivering dat : « de feiten reeds v66r de
oorspronkelijke eis gekend waren »;
Overwegende dat deze motivering onvoldoende en dubbelzinnig· is, en dus uitkomt op een niet bestaande motivering ;
dat zij immers onzeker laat of het militair
gerechtshof de eis onontvankelijk ver-.
klaart om de enige reden dat het openbaar ministerie deze feiten reeds kende
v66r het vonnis bij verstek, ofwel of deze
feiten, aldus gekend door het openbaar
ministerie, naar het oordeel van het militair gerechtshof, begrepen zijn in de telastlegging voor feiten ~ waarover het
vonnis bij verstek definitief beslist heeft
ten aanzien van het openbaar ministerie,
en aldus het toezicht van het hof onmogelijk maakt;

En overwegende - voor feiten I clat de bestreden beslissing werd geveld
op een rechtspleging· waarin de substantiele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de uitgesproken veroordelingen
overeenkomstig de wet zijn ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest doch enkel in zover beslissende over feiten II, het de eis
van het openbaar ministerie onontvankelijk verklaard heeft; beveelt dat dit
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van het Militair Gerechtshof te
Gent en dat melding er van zal gemaakt
worden op de kant van het - ten dele
- verbroken arrest; kosten ten laste van
de verweerder; verwijst de zaak, beperkt zoals hierboven aangeduid, naar
het militair gerechtshof anders samengesteld.
13 Nqvember 1946. - 2" kamer. H .. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. de
Gelijkluidende conclusie,
Clippele.
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
Vo01·zitt~r,
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1° MIDDELEN TOT VERBREKING.·

- STRAFZAKEN. - MIDDEL GENOM:EN
UIT
EEN
ONWETTELIJKHEID
DIE
SLECHTS HET VONNIS· « A QUO » TREFT.
VONNIS DOOR HET BESTREDEN
ARREST TE NIET GEDAAN. - MIDDEL
NIET ONTVANKELIJK.
2o MIDDELEN TOT VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - MIDDEL DOOR VEROORDEELDE DAARUIT GENOMEN DAT
VOLGENS HET ARREST VAN VEROORDELING, HE'!' MISDRIJF NIET ALLEEN IN
HET TIJDSTIP, IN DE TELASTLEGGING
VOORZIEN, GEPLEEGD WERD, MAAR OOK
LATER. STRAF GERECHTVAARDIGD
DOOR DE VASTSTELLING DAT HET MISDRIJF IN HET TIJDSTIP IN DE TELASTLEGGING VOORZIEN GEPLEEGD WERD.
- MIDDEL NIET ONTVANKELIJK.
3o NATIONALITEIT. ONWETTIG
KIND DOOR EEN BELG GEWETTIGD VOOR
DE WET VAN 15 MEl 1922.- MINDERJARIGE NIET ONTVOOGD TEN TIJDE VAN
HET IN VOEGE TREDEN VAN DEZE WET.
- VERWERVING VAN DE HOEDANIGC
HElD VAN BELG.
10- Is niet ontvankelijk het-middel u·it een

omvettelijkheid genomen die slechts het
vonnis a quo treft, dan wanneer dit

- J :~-

T::.--~

---------

-------_:J

379
vonnis te niet werd gedaan doo1· het moeten trekken bij naleving' van artiarrest waartegen de voorziening is m- kel 215 van het Wetboek van Strafvordegesteld (1).
ring:
2° Is van belang ontbloot en derhalve niet
Overwegende dat het bestreden arrest
ontvanlcelijk, het middel door veroordeelde het beroepen vonnis van vrijspraak niet
daaruit genomen dat het door het arrest -gedeeltelijk, maar wel in zijn geheel te
van veroordeling weerhouden misd1·ij{ niet doet en aldus, in tegenstelling met
niet aileen in het tijdstip in de telast- hetgeen het middel beweert, de aangelegging voorzien, maar oolc late'l', zou klaagde onwettigheid niet vertoont;
gepleegd zijn geweest, dan wannee1· de
Dat het middel, gericht tegen een beuitgesproken straf gerechtvam·digd is weerde onwettigheid van een te niet
door de vaststelling dat het rnisdrij f gedaan vonnis, van belang ontbloot en
in het tijdstip, in de telastlegging voor- derhalve niet ontvankelijk is;
zien, gepleegd werd.
Over het tweede middel, schending van
3° Het onwettig kind, dat door een Belg · de rechten van de verdediging doordat
v661· het in voe ge treden van de ·wet van het bestreden arrest aanlegger veroor15 Mei 1922 op de nationaliteit gewet- deelt om de misdaad te hebben gepleegd
t·igd werd, en dat, ten tijde van het in de loop van 1942,)943, 194!. en 1945.
in voege t'l'eden van deze wet, nag een dan wanneer de telastlegging enkelluidde
« tussen 1942 en 194!. "• terwijl noch-,
1~iet ontvoogde rninderjarige was, is op
deze daturn Belg gewo'l'den (2). (Wet van tans aanlegger noch door de krijgsraad,
noch door het militair gerechtshof ver15 Mei 1922, art. 3.)
(VAN KERKHOVEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen door het Militair Gerechtshof, zetelende te Antwerp en op 31 J uli
1%6;

Over het eerste middel, schending van
artikel 187 van het Wetboek van Strafvordering, gewijzigd door artikel 1 van
de wet van 9 Maart 1908, en van artikel 215 van het Wetboek van Strafvordering, doordat het bestreden arrest, beslissende op het hoger beroep tegen een vonnis op verzet dat aanlegger vrijgesproken
had, na een eerste vonnis bij verstek
hem ter dood veroordelende, dit beroepen vonnis op verzet te niet doet enkel
" in zover het betichte vrijgesproken
heeft en buiten vervolging gBsteld zonder
kosten "• dan wanneer het bestreden
arrest ook nog het beroepen vonnis had
moeten te niet doen in zover het
uitspraak gedaan had ten grande na
verzet, zonder voorafgaandelijk of gelijktijdig, in de wettige vorm, dit is door
een vonnis, uitspraak gedaan te hebben
over de ontvankelijkheid van het verzet,
zodat het bestreden arrest, na het beroepen vonnis te niet gedaan te hebben, de
zaak tot het militair gerechtshof had
(1) Zie verbr., 29 November 1943 (Bull. en
PAsiC., 1944, I, 83) en nota 2.
(2) Zie ·verbr. 16 J anuari 1922 (Bull. en
PASIC., 1922, I, 131); 22 Juni 1925 (ibid., 1925,
I; 301). - STANDAERT, La nationalite belge,
biz. 27 en 28, urs 15, 20 en 21.

zocht werd of zich bereid verklaarde op
enige wijziging of aanvulling van de
telastlegging :
Overwegende dat de veroordeling tot
'de enige straf van levenslange hechtenis
gerechtvaardigd is door de vaststelling
van het arrest dat de misdaad gepleegd
werd in 1942, 1%3 en 1944, zijnde
" tussen 1942 en 1944 "• tijdstip in
de telastleg·ging voorzien, zodat de beweerde onwettigheid de verbreking niet
medeslepen kan ; waaruit volgt . dat het
middel zonder belang en derhalve niet
ontvankelijk is;
Over het derde middel, schending van
het koninklijk besluit van 14 December 1932 inhoudende samenordening· van
de wetten van 15 Mei 1922 en 4 Augustus
1.926, van 30 Mei 1927 en van 15 October 1932 en meer bepaald van het artikel 3 van dit besluit, en van artikelen 113
en 117 van het Strafwetboek, . doordat
het bestreden arrest als Belg aanziet een
onwettig kind van Duitse oorsprong,
gewettig·d door een Belg v66r het i"n
voege treden van de wet van 15 Mei 1922 :
Overwegende dat artikel 3 van de wet
van 15 Mei 1922 luidt: het onwettig· kind,
dat gedurende zijn minderjarigheid en
v66r zijn ontvoogding gewettigd wordt,
volgt de staat van zijn vader indien deze
Belg is;
Dat daaruit moet afgeleid worden, dat
van af het in voege treden van deze wet
het minderjarig en niet ontvoogd kind
de staat van zijn Belgische vader gevolgd heeft ;
·
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat aanlegger geboren is de
10 Maart 1908 ; dat hij derhalve noch
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tijdens zijn wettig'ing in 1920, noch bij
(OFFICE DE LA NAVIGATION,
het in voege treden van de wet van '
T. DELANDTSHEER.)
15 Mei 1922, meerderjarig was;
Dat hij niet beweert ooit ontvoog·d
ARREST.
geweest te zijn;
HET
HOF;
Gelet op het bestreden
Dat zijn wettige vader Belg was,
zodat hij in het geval was door voormeld arrest, op 20 Maart 1943 gewezen door
het Hof van beroep 'te Brussel;
artikel 3 voorzien ;
Over het eerste middel, schending· van
· Waaruit volgt dat het middel in rechte
artikelen
1382, 1383 en 1384 van het
ongegrond is ;
En overwegende dat de bestreden be- Burgerlijk Wetboek; van artikelen 25,
slissing werd geveld op een rechtspleging 26, 27, 28 en ·108 van het koninklijk
waarin de substantiele of op straf van besluit van 15 October 1935 houdende
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen reglement betreffende de politie en de
werden nageleefd en dat de uitgesproken scheepvaart der bevaarbare waterwegen
veroordeliug·en overeenkomstig de wet onder beheer van de Staat en van
artikel 97 der Belgische Grondwet, doorzijn;
Om die redeneri, verwerpt de voor- dat het bestreden arrest door recht te
doen op de vordering van de verweerder
ziening; kosten ten laste van aanlegger.
strekkende tot herstelling der schade
welke aan zijn schip veroorzaakt werd
13 November 1946. - 2e kamer. Voorzitter, H. Wouters, 'raadsheer waar- in de loop van een schutting - schade
nemend voorzitter.- Verslaggever, H. de welke ontstaan is uit het feit dat de verGelijkluidende conclusie; sperring' uitg·emaakt door dit schip met
Clippele. H. Roger Janssens de Bisthoven, advo- nog twee andere daar nevens liggende schecaa t-g·eneraal.
pen, de toegelaten maxima breedte heeft
overschreden, gezien de afmetingen van
de sluis de sluiswachter voor het
ongeval verantwoordelijk verklaard heeft
1~ KAMER. 14 November 1946.
om de enige reden dat hij de plaats
1° SCHIP-SCHEEPVAART.- RIVIER- moest aanduiden van de schepen in de
SCHEEPVAART. - POLITIERECHT VAN sluiskolk en, te dien einde de afmeting·en
DE SLUISWACHTERS.EN BRUGWACHTERS. van de in de sluis toegelaten schepen
2° VERANTWOORDELIJKHEID Ihoest nagaan, wat hij niet gedaan he eft,
BUITEN. OVEREENKOMST ONT- dan wanneer de sluiswachter, zo hij
STAAN. - RIVIER-SCHEEPVAART.- bevelen mag g·even aan de schippers, niet
SC:HU)'TING. - SCHEPEN NAAST .ELK- verplicht is de plaats aan te 'cl.uiden die.
AND'ER IN HET SAS GEPLAATST, DE ze in .de sluis moeten innemen, daar de
TOEGELATEN BREEDTE OVERSCHRIJ- schippers in principe de bewaking en het
DENDE. - VERI~EERDE ONDERRICH- bestuur van hun schip behouden zowel
TINGEN OF GEBREK AAN ONDERRICH- gedurende de doorgang door sluizen als
gedurende heel de tijd der vaart, doorTINGEN VAN DE SLUISWACHTER. ONGEVAL.- VERANTWOORDELIJKifEID dat het arrest aldus op willekeurige wijze
aan de sluiswachter, als fout heeft ten
VAN DE SLUISWACHTER.
laste gelegd, het niet nakomen van een
1° De sluis- en brugwachters hebben de beweerde verplichting welke in zijnen
nodige politiemachten om het verkeer van hoofde niet bestaat, het wettelijk begrip
de vaa.rtuigen bij de toegangen tot en bij van de fout heeft miskend en aldus de
de doorvaart van de sluizen en bruggen aanlegger in verbreking heeft veroordeeld
te regelen; het be/wort aan de sluis- voor de daad van zijn aangestelde, zonder
wachters de plaats awn te duiden welke dat aan deze laatste wettelijk een fout
de schepen in de sluis moeten innemen kan worden ten laste gelegd :
met het oog op het schutten. (Koninklijk
Overwegende dat, luidens artikel 27
besluit van 15 October 1935, art. 27.) van het koninklijk besluit dd. 15 Octo2° De sluiswachte1', die, zonde1' de breedte ber 1935, « bij de toegangen tot en bij
na te gaan van de schepen die zich voor de doorvaart van de sluizen en bruggen,
hct sclmtten aanbieden, ze in het sas laat de Schippers gehouden zijn de bevelen
binnen dringcn om er zich naast elkaar der sluis- ·en brugwachters na te komen
te plaatsen, op zulke wijze dathun b1'eedte en zich te voegen naar de seinen die
de toegelaten brcedte ove1·schrij dt, is ver- aanduiden of de weg vrij is >>;
antwoordelij/c voo1' de gevolgen van het
Dat deze tekst aldus aan de sluis- en
ongeval uit deze /omstandigheden voort- brugwachters de politiemachten toekent
welke hun onontbeerlijk zijn om het ver~ru~m~
-
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381keer van de vaartuigen te regelen ; dat
die machten, tijdens de schutting, voor
de schippers de verplichting medebrengen
zich naar de bevelen van de sluiswachters
te gedragen ; dat het, inderdaad, aan
dezen, aileen daartoe bevoegd, behoort
over de noodwendigheden van het verkeer, in hun geheel genomen, te oordelen, de plaats aan te duiden welke
de vaartuigen in de sluis kunnen en
moeten innemen, zodat aile belemmering
en aile aanvaring vermeden wordt; dat
daaruit volgt dat, vermits de schippers,
in principe; in de sluis slechts de door
de sluiswachter aangeduide plaatsen
mogen innemen, deze laatste verantwoordelijk· is voor de bevelen die hij geeft
alsook voor zijn in gebreke blijven bevelen te geven ;
Overwegende, overigens, in de zaak,
dat het middel niet op volstrekte wijze
aan de sluiswachter aile politierecht
ontkent; dat het echter staande houdt
dat de sluiswachter dat recht slechts
occasioneel, in uitzonderlijke omstandigheden, bezit ten einde een dreigend gevaar
te vermijden;
Doch overwegende dat het bestreden
arrest op het bestaan, in de zaak, van
dergelijke omstandigheden wijst; dat het
inderdaad vaststelt dat de drie geschutte
vaartuigen, naast elkander g·eplaatst, samen een breedte van 16 m. 12 besloegen,
dan wanneer de totale toegelaten breedte
slechts 16 meters bedroeg; dat het uit
dit feitelijk element afleidt dat de sluiswachter, door de breedte niet na te gaan
van de vaartuigen alvorens aan het laatst
aankomende de toelating te geven in de
sluis binnen te dringen, de fout heeft
begaan waaruit het ongeval is ontstaan;
Dat daaruit volgt, dat, moest men zelfs
aannemen dat het bestreden arrest aan
artikel 27 van het koninklijk besluit
del. 27 November 1915 een te verstrekkende draagwijdte heeft gegeven, de uit
de omstandigheden der zaak afgeleide
reden nog zou volstaan om zijn beslissing
te rechtvaarcligen;
Dat het middel niet kan aangenomen_
worden·
·
Over het tweede middel, schending van
artikel 97 der Grondwet, van artikelen 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk
Wetboek en van artikelen 25, 26, 27, 28
en 108 van het koninklijk_ besluit van
15 October 1935 houdende reglement
betreffende de politie en de scheepvaart
der bevaarbare waterwegen onder beheer
van de Staat, doordat het bestreden
arrest de sluiswachter, aangestelde van
aanlegger in verbreking, in fout ver-

klaard heeft om te hebben nagelaten zich
te vergewissen van de afmetingen van
de in de sluis toegelaten schepen, onder
voorwendsel dat het hem behoorde de
plaats der schepen in de sluis aan te
duiden en dus persoonlijk de afmetingen
na te zien, zonder evenwel vast te steilen
dat de plaats door de schepen, op het
ogen'blik van het betwiste ongeval ingenomen, feitelijk door de sluiswachter
zou zijn aangeduid geweest, noch dat de
omstandigheden der zaak hem zouden
g·eboden hebben het te do en, aldus de vraag
doende oprijzen of het de sluiswachter
aangezien heeft als in principe, krachtens
een volstrekte wettelijke verplichting,
gehouden de plaats der schepen in de sluis
aan te duiden en bijgevolg voorafgaandelijk, en, in aile gevallen, zich van hun
werkelijke afmetingen te vergewissen, ofwei of de sluiswachter die verpliehting
gehad heeft aileen en occasioneel wegens uitzonderlijke omstandigheden in
de zaak, en aldus zijn beslissing gesteund
heeft op een dubbelzinnige reden waarbij
het toezicht over de wettelijkheid zijner
1
beslissing belet wordt :
Overwegende dat het bestreden arrest,
om de aansprakelijkheid te bewijzen van
de aangestelde van aanlegger; steunt op
de interpretatie welke het geeft van
~rtikel 27 en tevens op de ontstentenis
van de tussenkomst welke nochtans
door de g·ebeurtenis vereist was ;
Dat het, bij die reden, beslist dat de
sluiswachter, die in aile geval de plicht
had de plaats van de vaartuigen in de
sluis aan te duiden, a fortiori, in de zaak
een font heeft begaan door zijn in gebreke
blijven, dewijl nit 'de feitelijke elementen ·
blijkt dat er dreigend gevaar was, wat
tussenkomst gebiedend eiste ;
Dat die reden geen aanleiding geeft
tot dnbbelzinnigheid ;
.
Dat het middel feitelijken grondslag
mist;
.
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de
kosten en tot een v.ergoeding van 150 fr.
jegens de verweerder.
14 November 1946. - 1" kamer. Voorzitter, H. Soenens, eerste voorzitter.
- Verslaggever, H. Louveaux. - Gelijlrluidende conclusie, H. Colard, advocaatgeneraal.
Pleiters, HH. Delacroix en
Marcq.
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GENOMEN UIT DE MISKENNING VA,N DE
DRAAGWIJDTE VAN DE CONCLUSIES VAN
.ElSER. CONCLUSIES NIET BIJ DE
VOORZIENING GEVOEGD. - MIDDEL DAT
GRONDSLAG MIST IN FEITE.
2° BINDENDE BEOORDELING
DOOR DE RECHTER OVER DE
GROND. - BURGERLIJKE ZAKEN. CLAUSULES VOOR VERSCHILLENDE INTERPRETATIES VATBAAR. - lNTERPRETATIE DIE DE AAN DE AKTEN VERSCHULDIGDE TROUW NIET SCHENDT. - SOUVEREINE INTERpRETATIE.

bewering· dat de g-rensscheiding tussen
d~ kwestieuze. erven steeds een geometnsch rechte hjn was geweest en dat de
Heer vrederechter van het kanton Lier
deze zienswijze was bijgetreden in zijn
vonnis van 28 Juli '1936, en doordat het
bestreden vonnis deze beweerde besluiten
van eiser aileen heeft beantwoord doo1·
te zeg-g-en dat de grensscheiding tussen
de kwestieuze erven tussen de grenspalen ~- en B nooit een geometrisch
rechte hJn heeft gevolgd doch een lijn
met een Iichte bocht, en dat er geen
tegen_strijdig·heid bestaat tussen g·ezegd
'1 ° Mist_ g!·ondslag in feite het middel ge- vonms van de Heer vrederechter van
het kanton Lier van 28 Juli 1936 het
n~~nen uit de rniskenn:ing van de draagWt)dte van de conclustes van eiser en uit deskundig· verslag van 3 April 1937' dat
een interpretati~ de~er conclusies in strij d de bocht in de grenslijn vaststeld~ en
met hun geest, tndten gezegde conclusies het vonnis van denzelfde heer vr'edeniet bij de voorziening gevoegd zijn ('1). rechter van 8 Juli 1937 dat op dit verslag
2° De !'echte1· over de grond bepaalt souve- s~eunde, wanneer de eenvoudige bewerein de betekenis welke dient gegeven aan rmg dat de grenslijn een rechte lijn
de voor verschillende · intel'Pl'etaties vat- V?rmt tussen gezegde palen wel kon
bare clausules, rnits hij de aan de akten · dwnen om door de rechter te doen
verschuldigde trouw niet schendt (2). b_eslissen dat het Jitigieus gebouw, door
mser opgetrokken, op deze eigendom
(Burgerlijk Wetboek, art. 1'157.)
s~?nd, hetgee~ het voorwerp zou geweest
ZIJn van een emdvonnis, doch onmogelijk
(VAN PARIJS, 'f. SUETENS.)
~on dienen om een hoger beroep tegen een
ARREST.
mterlocutoir vonnis te staven dat een
HET HOF; - Gelet op het vonnis deskundig onderzoek had bevolen en het
van de Rechtbank van eerste aanleg te bewij_s der schade had toegelaten, wanMechelen, zetelende in graad van hoger neer 1mmers de eenvoudige bewering dat
de grensscheiding in rechte lijn tussen
beroep dd. 5 April 1943 ;
Over het middel, schending van arti- bestaande palen liep, als noodzakelijke
kel 97 der Grondwet en van artikel 1'157 gevo~gtrekking moest medebrengen dat
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het de h1e~boven aangeduide bewijsmiddelen
bestreden vonnis aan de besluiten van mog·ehJk waren en konden bevolen woreiser in· verbreking een betekenis heeft den, wanneer, dienvolgens, door de begegeven waarmede zij geen gevolg konden sl_uiten van eiser in verbreking tot de
h1e_rboven vermelde bewering te herleiteweeg brengen, en, aldus, die besluiten
den, het bestreden vonnis aan die besluiz?als zij werkelijk waren voorgebracht: ten
alle mogelijke draagwijdte heeft antmet heeft beantwoord, doordat namelijk
het bestreden vonnis bevestigd heeft dat nomen, wat indruist tegeu artikel 1'157
eiser in verbreking; v66r de rechters van het Burgerlijk Wetboek, wanneer uit
in hoger beroep, het interlocutoir vonnis een passus van die besluiten, welke door
van de Heer vrederechter van het kanton het bestreden vonnis wordt aangehaald,
Lier dd. 27 November '194'1 (dat aan ~n welke vermeldt dat de deskundigen,
m hun verslag dd. 3 April1937, een voordeskundigen de opdracht had gegeven stel
gedaan tot het plaatsen van
':a.st_ te stellen op welke eigendom het een hebben
paal op een _derde punt, ten einde~
hbg1eus gebouw, door eiser opgetrok- sedert
het wegrmmen der haag, op die
ken, zich bevond, en dat verweerder
plaats
een
vast punt te bekomen blijkt
machtigde zekere schadelijke daden die
het op grond van een g·ans 'andere
eiser zou gepleegd hebben, te b~wij dat
beschouwing was dat eiser in verbrezen), heeft willen bestrijslen door de king
het interlocutoir vonnis vah de
Heer vrederechter van het kanton Lier
dd. 27 November 1941 wilde bestrijden,
(1) Zie verbr., 18 October 1943 (Bull. en
~anne_er namelijk daaruit blijkt dat
PASIC., .1944, I, 3).
e~ser 1~- ':~rbreking beweerde dat, ge(2) V aste rechtspraak. Zie namelijk hoger,
zien hiJ ZIJn gebouw had opgetrokken
biz. 160; verbr., 2 Mei 1946 (Bull. en PAsrc.
1946, I, 166).
'
op de rechte lijn tussen de twee be-
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staande grenspaien, men de afbraak · aileen kon beveien voor zover men aannam dat de grenslijn gebogen was, en
dat het in dat gevai onmogelijk was vast
te stellen in weike mate het litigieus
gebouw zich op het erf van verweerder
in verbreking bevond en in weike mate
de beweerde schade wei degeiijk op dat
-erf was gesticht, daar, in de huidige
toestand van zaken, voigens de bewoor-dingen van het deskundig versiag van
.3 April 193 7, die grensiijn, door het
verdwijnen der haag, onzeker was geworden, en een nieuwe afpaiing nodig
was om een vast punt te bekomen, wanneer het bestreden vonnis, door in deze
1aatst aang·ehaaide passus der besiuiten
van eiser in verbreking aileen een poging tot staving te zien van de -eerste
hierboven vermeide bewering van eiser
{namelijk dat de grenslijn wei degelijk
recht was en ais zodanig gerechtelijk
was vastgesteid) de draagwijdte van die
passus verkeerd g·e'interpreteerd heeft,
hem eigenlijk aile draagwijdte heeft ontp.omen, hem daarom ais niet ter zake
. dienend heeft beschouwd en hem dus in
werkelijkheid niet heeft beantwoord, wat
indruist tegen artikei 97 der Grondwet :
Voor zover het middei gesteund is
Dp de schending van artikei 97 der
Grondwet:
Overwegende dat het middei, in zijn
geheei genomen, aan het bestreden vonnis
verwijt de driJ.agwijdte van de conclusies
van de aaniegger te hebben miskend
en zekere bepalingen er van te hebben
geln,terpreteerd in strijd met hun geest,
zelfs van hun 'tekst;
Overwegende dat het onderzoek nopens
de gegrondheid van dergeiijk verwijt een
nauwkeurig werk ondersteit, waarbij het
oog op de conciusies wordt gehouden;
dat de aaniegger, l5ij gebrek aan zijn
voorziening een afschrift toe te voegen
van zijn conciusies, het hof niet toeiaat
-de nodige vergeiijking te doen tussen
de gecritiseerde redenen van het bestre-den vonnis en de middeien weike hij
aanvoerde; dat hij daardoor het toezicht
van het hof onmogelijk maakt;
Voor zover het middei gesteund is
op de schending van artikei 1157 van
l1et Burgerlijk Wetboek :
Overwegende dat het aan de rechter
over de grond behoort de betekenis
te bepalen weike client gegeven aan voor
verschillende in terpretaties vatbare clauS!lies; dat, onder dit opzicht de beoordeiing van de rechter souverein is,
tenzij hij het aan de akten gehecht geioof
heeft geschonden ;

Overwegende dat het middei dergelijke
schending niet inroept, en daarenboven,
niet bepaalt waarin de rechter hun een
zin zou gegeven hebben waarmede ze
geen gevoig konden teweegbrengen ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
bm die redenen, verwerpt de voorziening.; veroordeeit de aaniegg·er tot
de kosten en tot de vergoeding van
150 frank
14 November 1%6. - 1" kamer. ~
Voorzitter, H. Soenens, eerste voorzitter.
- Verslaggever, H. Louveaux. - Gelijlclu·idende conclusie, H. Coiard, advocaatgeneraal. - Pleiters, HH. Struye en Van
Leynseeie.
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1°

VENNOOTSCHAP.
VENNOOT
GELDSOl\fMEN UIT DE KAS VAN DE
VENNOOTSCHAP GETROKKEN HEBBENDE. - PERSOONLIJK VOORDEEL. SCHULDENAAR VAN RECHTSWEGE VAN
INTERESTEN. - ARTIKEL 1846, ALINEA 2, VAN HET BURGERLIJK WETBOEK. BESCHIKKING NIET VAN
OPENBARE ORDE.
2° LASTGEVING. - LASTHEBBER DIE
GELDSOMMEN VOQR ZIJN EIGEN GEBRUIK BESTEEDT. SCHULDENAAR
VAN INTERESTEN. -ARTIKEL 1996 VAN
HET BURGERLIJK WETBOEK. - BESCHIKKING NIET VAN OPENBARE ORDE.

1° Artikel 1846, aline a 2, van het Burgerlijk Wetboek, naar luid waarvan de vennoot die tot zijn persoonlijk voordeel
geldsornmen uit de kas van de vennootschap getrokken /weft, van rechtswege
schuldenaar is van de interesten op die
sornmen, is een beschiklcing ·die de wil
van de partijen aan~ult, doch geen beschikking ,jan open bare or de; partijen
kunnen e!' dus van afwijken (1).
2° Artilcel 1996 van het Burge~·lijk Wetboek, nam· luid waarvan de lasthebber
de interesten verschullligd is van de geldsornrnen, die hij voor zijn eigen gebruilc
besteed heeft, is. een beschikkip,g die de
wil van de partijen aanvult doch geen
beschikking van openbare orde; partijen
kunnen er dus van afwijken (2).
(1) en (2) Memorie van toelichting van Treilhard, LocREi, uitg. 1836, bd. VII, blz. 243.
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(N. V. CINEMA FORUM,
T. RET BEIIEER VAN FINANCIEN.)

te Luik; veroordeelt de Staat tot de
kosten.

ARREST.

18 November 1946. - 26 kamer.
Voo1·zitter, H. Vitry, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever,
H. Sohier. Gelijlcluidende conqlusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.- Pleiter, H. Baugniet
(van de Balie bij het hof van beroep te
Brussel).

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 Maart 1946 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel,' schending van
artikelen 6, 1133, 1134, 1153, 1846, 1873
en 1996 van het Burgerlijk Wetboek,
1 en 53 van de samengeschakelde wetten
op de handelsvennootschappen, 25, 26,
§§ 1 en 3, en 27 der samengeschake~de
wetten betreffende de inkomstenbelastmo·en 2 van het besluit dd. 15 Juni 1941
bet~effende de nationale crisisbijdrage en
97 der Grondwet, en over het tweede
middel, schending· van artikelen H34,,
1320, 1322, 1846 en.1996, 1871, 1876,
1892 en 1905 van het Burgerlijk Wetboek,
53, 54, 60, 63, 70 en 74 .van de samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen en 97 der Grondwet :
• Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de eisende vennootschap
aan twee harer beheerders verschillende
leningen heeft toegestaan en d:l;t die leningen bedongen werden zonder mterest;
dat het beslist dat die beheerders nochtans interest verschuldigd waren, zowel
krachtens artikel 1846, alinea 2, van het
Burg·erlijk Wetboek in hun hoedanigheid
van vennoten die tot hun persoonlijk
voordeel uit de kas van de vennootschap
geldsommen getrokken hebben, a~~ krachtens artikel1996 van het BurgerhJk Wethoek in hun hoedanig·heid van lasthebbers die aan hun lastgever toebehorende
sommen voor hun eigen gebruik besteed
hebben · dat het daaruit alleidt dat het
be drag 'van die interesten door het beheer
terecht bij de winsten van aanleg·ster
werd gevoegd om als grondslag van de
belasting te dienen ;
Overwegende dat artikelen 1846 en
1996 van het Burgerlijk Wetboek niet
van openbare orde zijn, doch door de
wil van de partijen kunnen aangevuld
worden;
Dat het arrest, door ze in strijd met
de overeenkomst der partijen toe te
passen, de in het middel aangeduide
bepalingen geschonden heeft;
Om die redenen, en zonder dat het
eerste middel in zijn tweede onderdeel
client behandeld, verbreekt het bestreden
arrest· beveelt dat onderhavig arrest zal
overge'schreven worden· op de registers
van het Hof van beroep te Brussel en
dat melding· er van zal gemaakt worden
op de kant van de vernietig·de beslissing·;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
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AMNESTIE. BESLUITWET VAN
20 SEPTEMBER 1945. - MISDRIJVEN
BETEUGELD DOOR ARTIKEL 125 VAN
DE WET VAN 15 APRIL 1896 BETREFFENDE HET VERVAARDIGEN EN INVOEREN VAN ALCOHOL. - VAN DE AMNESTlE UITGESLOTEN.
2D VERBREKING. UITGESTREKTHEID: INBREUK OP DE WETTEN
BETREFFENDE DE DOUANEN EN ACCIJNZEN. ARREST DAT DE OPENBARE
VORDERING DOOR AMNESTIE VERVALLEN VERKLAART. 0NWETTELIJKE
BESLISSING. - VOORZIENING VAN RET
OPENBAAR MINISTERIE EN VAN HET
BEREEB VAN FINANCIEN. - VOORZIENING VAN HET BEHEER NIET ONTVANKELIJK BIJ GEBREK AAN BETEKENING.
- VERBREKING EN VERWIJZING BEPERKT TOT HET BESCHIKKEND GEDEELTE DAT OVER DE PUBLIEKE VORDERING UITSPRAAK DOET.

1D

1 o De uit de besluitwet van 20 Septein-

ber 1945 voo1·tvloeiende amnestie !weft
geen uitwerlcing op de · inbreuk_en op
artilcel125 van de wet van 15 Apnl1896
betreffende de veTvaardiging en invoer
van alcohol. (Besluitwet van 20 September 1945, art. 3, § 1, litt. e.)
2o In zaken van douanen en accijnzen,
wanneer het ope1~bam: minist~1·ie en het
beheer van financtiin ztch voorzten hebben
tegen een arrest dat onwettelijlc ee?L n~~t.
gevangenis en boete strafbaar mtsdn-Jf
geamn~stiee1·d verlclaart, verbreelct het hof
het arrest slechts in zove1' het ove1' de
vorde1·ing van het open?aa~ ministerie
uitspraalc gedaan heeft, tnd~en de voo1'ziening van het beheer me~. be_telcend
werd en dus niet ontvanlceltJlc ts (1).
(1) Raadpl, verbr., 12 December 1939 (Bull.
en PAsrc., 1939, I, 515) en nota 4; 4 Juni 1945
(ibid., 19<15, I, 177) en nota 2. - Zie oak verder, biz. 392, het arrest van zelfde datum
(Bil.U. en PASIC., 1946, I, 426).
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PROCUREUR-GENERAAL TE BRUSSEL EN
BEHEER VAN FINANCIEN, T. PERSIANI.j
ARREST.

'18 November 1946. - 2e kamer. Voorzittei', H. Vitry, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. de
Cocque!lu des Mottes. - Gelijkluidende
concluste, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 Januari 19/o6 gewezen door
het Hof van. beroep te Brussel;
Wat de voorziening betreft van het
beheer van financiiin, vervolgende partij :
Overwegende dat uit de stukken der
2• KAMER. - 18 November 1946.
rechtspleging niet blijkt dat de voorziening zou betekend geweest zijn aan verweerder; dat ze dus niet ontvankelijk is 1° MISDADEN EN WANBEDRIJVEN
(Wetboek van Strafvordering, art. loiS);
TEGEN DE UITWENDIGE VEIWat de voorziening betreft van het
LIGHEID VAN DE STAAT. -BELopenbaar ministerie :
.
GISCHE ZIEKENVERPLEEGSTER DIE AAN-·
Over het middel, schending van artiVAARDT AAN EEN VIJANDELIJK GASTkel 3, § 1, litt. e, van de besluitwet van
HUIS GEIIECHT TE WORDEN.- INBREUK
20 September 1%5, doordat het hof van
OP ARTIKEL 1.113 VAN HET STRAFWETBOEK. VOORWAARDEN.
beroep ten onrechte de vordering vervallen verklaard heeft door het openbaar
2°
BINDENDE
BEOORDELING DOOR
ministerie uitgeoefend wegens de betichDE RECHTER OVER DE GROND.
ting A en doordat het de Q.oor de openBELGISCHE
ZIEKENVERPLEEGSTER
bare partij gedane kosten te haren laste
DIE AAN VIJANDELIJKE MILITAIREN ZORlaat :
GEN TOEDIENT. - ZORGEN DOOR EEN
Overwegende da.t verweerder v(lrvolgd
EIS VAN MENSLIEVENDHEID GERECHTwas om aan de accijns brandewijn te
VAARDIGD. BEDRIJVIGHEID DIE HET
hebben onttrokken, vervaardigd of te
KARAKTER AANNEEMT VAN EEN WERK
vervaardigen in een geheime fabriek,
ONDER HET (,XEZAG VAN DE VIJAND
waarvan de werktuigen een totaal inVERRICHT EN VAN AARD OM HET VIJANhoudsvermogen hadden van minder .dan
DELIJK LEGER IN ZIJN OORLOGSINSPANt.1 hectoliters, inbreuk gestraft bij artiNING TE STEUNEN. SOUVEREINE
kel 125 van de wet dd. 15 April 1896 ;
BEOORDELING.
Overwegende dat het bestreden arrest
de publieke vordering door amnestie ver- 1° De Belgische ziekenvei'pleegstei', die,
vallen verklaart onder voorbehoud van
buiten de gevallen bij de op 17 Maart
artikelen 8 en 9 van de besluitwet dd.
1932 goedgekeurde conventie van Geneve
20 September '1 %5 ;
voorzien, erin toestemt aan een vijandeOverwegende dat gezegde besluitwet
lijk militai1· gasthuis gehecht te wm·den
in haar artikel 3, litt. e, uitdrukkelijk uit
om er zorgen toe te dienen, pleegt inhet voordeel van de amnestie uitsluit de
breuk op artikel 113 van het Strafwetbij artikel 125 van de wet dd. 15 April
boek, aangevuld door artikel 1 van de
1896 beteugelde inbreuken ;
besluitwet van 17 December 1942, indien
Dat het middel dus gegrond is ;
deze bedrijvigheid niet door een eis van
Om die redenen, verbreekt het bestremenslievendheid gerechtvaardigd was,
den arrest doch in zover slechts het,
doch het karakter vertoonde van een werk
uitspraak doende over de publieke voronder het gezag van de vijand verricht
dering wegens bet!chting A, deze vordeen van· aard om het vijandelijk lege!'
ring door amnestie vervallen verklaard
in zijn oorlogsinspanning te steunen.
heeft, en de kosten door de op'enbare
partij · gedaan ten laste dezer gelaten 2° De i'echter ovei' de grond beoordeelt
souve1·ein in feite of een Belgische ziekenheeft ; verwerpt de voorziening van het
verpleegster, bij het toedienen van zorgen
beheer van financiiin ; beveelt dat onderaan in een vijandelijk gasthuis in be~
havig arrest zal overgeschreven worden
handeling zijnde vijandelijke militaiin de registers van het Hof van beroep
ren, slechts aan een eis van· mensliete Brussel en dat melding er van zal
vendheid gehoorzaamd heeft, ofwel haar
gemaakt worden op de kant van de
bedrijvigheid het katakter vertoonde van
gedeeltelijk vernietigde beslissing; vereen werk onder het gezag van de vijand
oordeelt verweerder tot de helft der kosten
ver1·icht en van aard om het vijandelijk
en het beheer ,van financiiin tot de andere
leger in zijn oorlo.gsinspanning te:
helft; verwijst de za:ak aldus omschreven
naar het Hof van beroep te Luik.
steunen.
VERBR.,

1946. -
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(DE HERDT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 Augustus 1%6 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
Over het eerste middel, schending van
artikel 97 der Grondwet doordat het
bestreden arrest geen voldoend antwoord
heeft verstrekt op de conclusies van
aanlegster :
Overwegende dat het middel in feite
niet opgaat ;
•
Overwegende, inderdaad, dat aanlegster, Belgische ziekenverpleegster, die
zich ten dienste had gesteld van het
Duitse Rode Kruis, staimde hield dat
de werking van het Rode Kruis niet
gekenmerkt is door het vervullen, voor
_de vijand, van taken van strijd, vervoer,
werk of bewaking·, zoals voorzien bij
artikel 113 van het Strafwetboek, doeh
dat de rechter daarop antwoordt dat
aanlegster, door aan de Duitse militairen
te Praag de door hun toestand vereiste
zorgen toe te dienen, taken van werk heeft
aangenomen die normaal op het Duitse
leger en zijn diensten wegen; dat dit antwoord op de genomen besluiten past;
Over het tweede middel, schending
van het nieuw artikel 1'13 van het Stril.fwetboek, doordat het arrest aanlegster
veroordeelt dan wanneer zij · in haar
hoedanigheidvan ziekenverpleegster geen
bij gezeg·d artikel voorziene taak van
werk verricht heeft :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat aanlegster aang·enomen J1eeft, als
ziekenverpleegster, door de vij and gehecht te worden aan een Duits militair
gasthuis te Praag en dat zij _aldaar a an
in behandeling· zijnde militaire vijanden
de door hun toestand vereiste zorgen
heeft toegediend ;
_
Overwegende dat uit die vaststelling
blijkt dat aanlegster zich .niet bevond
in een van de gevallen voorzi~Jn hij de
Conven-tie te Geneve op 27 J uli 1929
getekend en door de Belgische wet dd.
17 ·Maart 1932 goedgekeurd ;
Overwegende dat de rechter over de
grond dus souverein moest oordelen of
de handeling·en van aanlegster gerechtvaardigd waren door een eis van rnenslievendheid, ofwel of ze het karakter
aanriamen van een taak van werk die
normaal op het leger of op zijn diensten
weegt, 't is te zeggen van een werk
verricht onder het gezag van de " vijand
en van aard het vijandig leger in zijn
oorlogsinspanning· te steunen ";

Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende dat de substantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de uitgesproken veroordelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de
kosten.
18 November 1%6. - 2e kamer.
Voorzitter en verslaggever, H. · Vitry,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende
conclusie,
H.
Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal. - Pleiter, M. Langie (van de
Balie bij.het Hof van beroep te Brussel).

2• KAMffiit. -
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STRAF.
ARREST- BEKLAAGDE
WEGENS EEN 1\USDAAD VEROORDELENDE. - BEKLAAG-DE VROEGER WEGENS
WAN£EDRIJF VEROORDEELD, BIJ EEN
IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGANE
BESLISSING. RECHTER OVER DE
GROND NIET VAN Ai'YIBTSWEGE NAGAANDE OF EJ!. i\IATERIELE SAMENLOOP
VAN BEIDE MISDRIJVEN BESTAAT. ARREST NIET MET ONWETTELIJKHEID
BEHEPT.
2° STRAF. --, VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. ARREST BEKLAAGDE
WEGENS i'YIISDAAD VEROORDELENDE. STRAF i\IINDER ZWAAR DAN DEZE DOOR
DE WET VOOR DIE iVIISDAAD VOORZIEN.
ARREST DE lv!AAT AANDUIDENDE
WAARIN MET DE VERZACHTENDE .Oi\'1STANDIGIIED.E;N REKENING GEHOUDEN
WERD.
1° Is niet met onwettelijkheid behept het
arrest van het militai1· gerechtshof dat
beklaagde wegens misdaad veroordeelt,
zonde1' van arnbtswege na te gaan, of
er materiele sarnenloop bestaat_ tussen
deze rnisdaad en een wanbed!'ijf, wegens
hetwelk beklaagde .v!'oege!' veroordeeld
werd bij een in kracht gegane. beslissing,
aldus de vraag van de vennenging of
vcm de samenvoe.ging van beide stm ffen ·
open latende (1).
2 6 IIet an·est dat, na ten voo!'dele van een
van misdaad betichte persoon het bestaan
van verzachtende omstandigheden. aangenornen te hebben, een straf uitspreekt
die rninder zwaar is dan deze doo1· de
1o

(1) Raadpl. verbr. fr., 21 Maart 1929 (SrREY,
1n30, 1, 275). -. Vergel.,verbr., 1 Februari 1909
(Bull. en PASIC., 1909, I, 123).
1
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wet voor die misdaad voorzien, d1tidt
dam·door zelf de maat aan, waarin de
rechter over de grand met de ve1·zachtende
omstandigheden heeft rekening gehouden.

(VAN ES.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 Aug·ustus 1946 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 59 en 63, in 't bijzonder,-61 van
het Strafwetboek, doordat het bestrede~
arrest verzuimd heeft vast te stellen dat
de misdaden welke het weerhoudt eveneens samenliepen met het misdrijf waarvoor aanlegger, bij arrest van het Hof
van beroep te Brussel dd. 20 Maart 1944,
veroordeeld vvas geweest tot een gevangenisstraf van vijf jaar, en, bijgevolg,
uitspraak gedaan heeft alsof die correctionele straf moest samengevoegd worden
met de criminele straf, welke het heeft
uitgesproken; dan wanneer het bestreden
arrest, - daar de misdaden waarvan
spraq_k begaan werden v66r dat het misdrijf van diefstal door een onherroepelijke beslissing werd vastgesteld - ,
wegens de samenloop van misdaden en
wanbedrijf en bij toepassing van artikel 61 van het Strafwetboek had moeten
beslissen dat de criminele straf van
twaalf jaar gewone hechtenis de te voren
uitgesproken correctionele straf zou opsltrnen :
Overwegende dat het bestredert arrest
geen melding maakt van de in het middel
bedoelde veroordeling; dat uit geen enkel
stuk van de rechtspleging, waarop het
hof acht. kan slaan, blijkt dat v66r- de
rechter over de grond conclusies werden
genomen betreffende de vermenging· der
straffen ; dat het bestreden arrest dienaang·aande niets beslist; dat de vraag·,
nopens de samenvoeg·ing' of de vermenging geheel open blijft, en, indien daartoe
aanleiding bestaat, zal kunnen opgeworpen worden bij de uitvoering der straffen ;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, schending
van artikelen 97 der Grondwet, 62, 113,
117, 121 bis, 123ter van het StrafwetbQek,
15 en 16 van het Militair Strafwetboek,
doordat het bestreden arrest zich beperkt
heeft tot de verklaring dat, wegens de
samenloop van misdaden, er bij taepas. sing van artikel 62 van het Strafwetboek
slechts een enkele straf dient uitgesproken, terwi]l het vonnis van de krijg·sraad
zijnerzijds verklaard had dat aileen de

~

zwaarste straf zal worden toegepast en
in hoofde van aanlegger het bestaan van
verzachtende omstandigheden had aangenomen ; dan wanneer de uiterste kortbondigheid van zijn bewoordingen alsook
d_eze van het v~nnis, ondanks. de verwijzmg· naar. talrlJke wetsbepalmg·en, niet
toelaat u1t te maken welke straf het
a~_rest beschouwd heeft als van toepassing·
ZlJnde op elke der weerhouden betichtingen, noch in welke maat de rechte1'
over de grond geoordeeld heeft dat de
verzachtende omstandigheden een strafvermindering konden medebrengen, en
da,t het hof van verbreking zich aldus
in de onmogelijkheid gesteld bevindt na
t~ gaan of de wet juist werd toegepast :
Overwegende dat de enige, door het
militair gerechtshof uitgesproken straf,
minder zwaar is dan de zwaarste straf
waarmede de wet de ten laste van aanlegger weerhouden misdrijven straft; dat
de rechter over de grond aldus de maat
heeft aangeduid waarin met de door
aanlegger ingeroepen verzachtende om.
standigheden diende rekening gehouden,
en dat de uitgesproken straf wettelijk is;
Waaruit volgt dat het middel niet kan
aangenomen worden ;
En overwegende dat de substantHHe
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de uitgesproken veroordelingen overeenkomstig de wet zijn .;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; vero·ordeelt aanleg·ger tot de
kosten.
18 November 1946. - 2e kamer. Voorzitter en verslaggever, H. Vitry,
raadsheer waa:rnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste aclvocaat-generaal.

2• KAMER. -

18 November 1946.

(TWEE ARRESTEN.)
1° EPUR.(\TIE IN ZAKE BURGERTROUW.- BESLUITWE'l' VAN 19 SEPTEMBER 19~5, ARTIKEL 1, ALINEA 1.
VERVALLENVERKLARING VAN ZEKERE RECHTEN. ZEKERE TITULARISSEN
VAN OPENBA~E MANDATEN, AJVIBTEN,
BEDIENINGEN OF. BETREKKINGEN TREFFENDE. - VOORWAARDEN .
2° RECHTERLIJKE MACHT. - KoNINKLIJK BESLUIT VERMELDENDE DAT
EEN TITULARIS VAN EEN OPENBAAR
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AMBT UIT ZIJN AMBT « ONTSLAGEN » IS.
BEPALING VAN DE AARD EN DE
OORZAAK/ VAN DEZE ilfAATREGEL. MACHT VAN DE RECHTER.

3° EPURATIE IN ZAKE BURGERTROUW. INSCIIRIJVING OP DE KIEZERSLIJSTEN EN UITOEFENING VAN HET
STEiiiRECHT. BESLUIT VAN DE REGENT VAN 12 NOVEMBER 1945. lVIACIIT AAN DE MINISTERS TOEGEKEND.

1° Opdat de vervallenverklaring van de
Techten op gesornd in art1:Jwl 1, aline a 1,
van de besl1titwet van 19 September 1945.
betre ffende de epw·atie in zake bm·gertrouw van rechtswege de titularissen van
openbare mandaten, arnbten, bedieningen of betrekkingen zou tre ffen, rnoeten
deze laatsten ontzet, vervallen, afgezet ·of
van arnbtswege ontslagen zijn geweest
wegens hun gedntging ten opzichte van
de vijand tijdens de bezetting. (Besluitwet van 19 September 191.5, art. 1,
al. 1.)
2° lndien het aan de hoven en rechtbanken
beho.ort een koninklijk beshtit te verklaren dat ve'l'rneldt dat de tit1tlm·is van
een openbaar ambt 1tit zijn ambt ontslagen is, en te oordelen dat betrokkene
van ambt§wege ontslagen is, is het hun
verboden de tekst van het besluit aan te
vullen en er de draagwij dte van te verdraaien door te beslissen, b1:j het zwij gen
van het besluit op dit punt, dat de rnaatregel getro ffen we1'Clwegens de gedmging
van betrokkene ten opzichle van de v1jand
tijdens de bezetting.

3° De bepalingen wtn het besluit v'an de
Regent van 12 November 1945, die de
ministers gelasten, elk wat hem betreft,
a·an de gemeenteoverheden die bevoegd
zijn om de kiezerslijsten op te maken,
de ve1·vallenverklaringen te betekenen, die
krachtens artikel 1, alinea' s 1 en 2, van
de besluitwet van 19 September 194.5
betreffende de epumtie in zake burgertromo we1·den opgelopen, kennen aan de
ministers de macht niet toe om de vermeldingen van een besluit van ontslag
(tan te vullen, narnelijk door de vaststelling, niet op de. ve1'1neldingen van
het besluit ge'steund, dat de pe1·soon die
er het voorwerp van uitmaakt, zich in
de ve1·eiste voorwaarden bevindt opdat
zijn ontslag de vervallenverklaring van
de rechten in artikel 1 van voornoernde
besluitwet opgesornd zou voo1· gevolg
hebben. (Besluitwet van 19 September 1%5, art. 1 en 13; besluit van de
Regent van 12 November 1945, art. 1
- en 3.)

Eerste. zaak.
(VAN H ... , T. VAN STEKELENBURG.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 30 September 1946 .
door het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel tot verbreking
luidende als volgt : sclwnding van artikel 97 der Grondwet, van artikelen 1319,
1320, 1321, 1341 en 1353 van het Burgerlijk .Wetboek; van artikel 1, meer bepaald alinea 1, der besluitwet van 19 September 1945 betreffende de epuratie in
zake burgertrouw, van het besluit van
den Prins Regent van 15 .Maart 1945
inhoudende het ontslag van eiser in
verbreking· en van de bewijskracht van
dit besluit, doordat het bestreden arrest
bevestigd heeft dat het vaststond dat
bedoeld ontslag besloten werd op grond
van de gedraging, van eiser ten opzichte
van de vijand, tijdens de bezetting·,
dat uit de voorgelegde bescheiden en
de debatten bleek dat gezegd ontslag niet
op verzoek van eiser, maar van ambts-.
wege werd gegeven, en dat deze vaststelling niet sproot uit een extensieve
in terpretatie van de bewoordingeri van
het besluit van de Regent van 15 Maart
1945, ma~r uit het normaal begrip van
hun zin, en doordat het bestreden arrest
dienvolgens besloten heeft dat eiser
onder de toepassing viel van artikel 1
van de besluitwet van 19 September 1945,
wanneer de aangehaalde artikelen van
het Burgerlijk Wetboek aan de rechter
verboden door getuigen of vermoedens
iets tegen of boven den inhou.d der akte,
het besluit van de Regent dd. 15 Maart
1945 inhoudende, als bewezen te beschouwen, wanneer gezegd besluit van
de Reg·ent aileen vermeldt dat eiser
"ontslagen is uit zijn ambt » van Substituut-Procureur des Konings bij de Rechtbank van eersten aanleg te ... », zonder
te vermelden dat dit ontslag "van ambtswege » gebeurde of "wegens de gedraging
van eiser ten opzichte van de vijand
tijdens de bezetting », wanneer integ·endeel het wootd "ontslag·en "zonder meer,
en het Franse woord " demissionne »
zonder meer, welke in gezeg·d besluit van
de Regent voorkomen, erop wijzeQ dat
het hier niet ging om een ontslag van
ambtswege, en dat eiser niet was
" demis d'office », wanneer geen enkeC
der N ederlandse of Franse term en
van artikel 1 der besluitwet van 19 September 1945 in het besluit van de
Regent van 15 Maart 1945 voorkwam,
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toepasselijk is, wanneer het bestreden verklaren dat het besluit van 15 Maart
arrest zijn vaststellingen voorstelt, nu 1945 voor gevolg heeft verval van het
eens als spruitende uit de voorgelegde recht om te stemmen en te kiezen, wanbescheiden en de debatten, en dan eens neer de verwezenlijking· van de twee door
als spruitende uit een normaal begrip der artikel 1, 1 e alinea, van de besluitwet
termen van gezegd besluit van de van 19 September 1945 vereiste voorRegent, hetg·een een onduidelijkheid en waarden niet blijkt uit het besluit van
tegenstrijdigheid uitmaakt in de moti- 15 Maart 1945 en niet kan worden vastvering, en dus een schending van arti- gesteld door het schrijven waardoor de
kel 97 der Grondwet :
Heer secretaris-generaal van het MinisOverwegende dat de in artikel 1, terie van justitie, handelend ter uitvoealine a 1, van de besluitwet van 19 Sep- ring van artikel 1 van het besluit van
tember 1945 betreffend de epuratie in de Regent dd. 12 November 1945, de
zake burgertrouw vermelde titularissen Heer burgemeester der stad ... bericht
van alle werkelijke of plaatsvervangende dat eiser in verbreking " ontslagen werd
mandaten van rechtswege levenslang zijn uit zijn ambt van Substituut-Procureur
vervallen van de bij bedoelde wetsbepa- des Koning·s te ... , bij besluit van de
ling opgesomde rechten wanneer zij ont- Regent op datum van 15 Maart 1945,
zet, vervallen, afgezet of van ambtswege wegens zijn gedragingen ten opzichte van
ontslagen zijn geweest wegens hun gedra- de vijand tijdens de bezetting »;
Dat inderdaad het besluit dd. 12 Noging ten opzichte van de vijand tijdens
vember 1945 door de Regent genomen
de bezetting ;
Overwegende dat, blijkens de stukken1 werd krachtens artikel13 van de besluitder rechtspleging, eiser in verbreking wet van 19 September 1945, hetwelk de
Koning de bevoegdheid toekent de toeuit zijn ambt ontslagen is geweest bij
besluit van de Regent dd. 15 Maart passingsmodaliteiten van de besluitwet
te bepalen betreffende de inschrijving
1945;
Dat het besluit niet vermeldt dat op de kiezerslijsten en de uitoefening
belanghebbende van ambtswege is ont- van het recht om te stemmen ;
Overwegende dat de bewoordingen
slagen noch de grond aangeeft waarop
« toepassingsmodaliteiten », naar geest
hij ontslagen wordt;
Overwegende dat het bestreden arrest en tekst van de · besluitwet, eenvoudig
beslist dat « uit de voorgelegde bescheiden de wijze bedoelen waarop de beslissing,
en de debatten blijkt dat het niet over die het verval van rechten voor gevolg
een op verzoek van V ... verleend ontslag heeft, zal bekend worden gemaakt aan
gaat, maar werkelijk over een beslissing de administratieve overheden belast met
waarbij de uitvoerende macht spontaan, het opruaken der kiezerslijsten, en de
uit eigen initiatief, van ambtswege V ... maatregelen die door deze overheden
.zullen getroffen worden naar aanleiding
uit zijne bediening ontslaat »;
Dat, alzo beslissend, het hof van vah voorbedoelde bekendmaking ;
Dat het besluit dd. 12 November 1945
beroep noch de zin noch de draagwijdte
van het besluit verdraait ;
aan een minister de bevoegdheid niet
Overwegende dat het bestreden arrest, heeft toegekend en niet had kunnen toewat de verwezenlijking betreft van de kennen om de vermeldingen van een
tweede der voorwaarden waaraan het besluit van ontslag aan te vullen en de
verval van de rechten bedoeld in artikel1, verwezenlijking vast te stellen van de
alinea 1, van de besluitwet van 19 Sep- voorwaarden vereist opdat het ontslag
tember 1945 is onderworpen, zich beperkt het vervallen van de in artikel 1 van de
tot deze loutere verklaring " dat het besluitwet van 19 September 1945 voorvaststaat dat bedoeld ontslag besloten ziene rechten, voor gevolg zou hebben;
werd op grond van de gedraging van V ...
Overwegende dat de verbreking, die
ten ppzichte van de vijand tijdens de hierna zal uitgesproken worden, het onderzoek .van de drie overige middelen
bezetting " ;
Overwegende dat door die verklaring, tot verbreking overbodig maakt;
dewelke geen steun vindt in de bewoorOm die redenen, verbreekt het bedingen van het besluit van 15 Maart 1945, streden arrest ; beveelt dat onderhavig
het bestreden arrest dit besluit niet heeft arrest zal overgeschreven worden in de
gelnterpreteerd, maar er iets aan toege- registers van het Hof van beroep te
voegd heeft, derhalve de .draagwijdte er Brussel en dat melding er van zal worden
van he eft verdraaid en het artikel 1, gemaakt op de kant van de vernietigde
aline a 1, va~ de besluitwet van 19 Sep- beslissing ; verwijst de zaak naar het Hof
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slagen noch de grand aangeeft waarop
hij ontslagen wordt;
Overwegende dat het bestreden arrest
18 November 1%6. - 2e kamer. - . beslist dat, wijl vaststaat dat de maatVoo1·zitter, H. Fontaine, raadsheer waar- regel op .initiatief van het beheer en
nemend voorzitter. Verslaggever,
buiten belanghebbende's toestemming
H. Smetrijns. - Gelijkluidende conclusie, werd getroffen· " het uitblijven in het
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo- betrokken besluit van de melding dat
caat-generaal. - Pleiters, HH. Struye en verzetter " van ambtswege " ontslagen
VanRyn,
was, geen twijfel kan doen ontstaan over
de aard van de getroffen maatregel ,
en " dat het feit dat in den Fransen
Tweede zaak.
tekst van het besluit de dubbelzinnige
bewoording " demissionne ~" werd ge{L ... , T. VAN STEKELENBURG.)
bruikt evenmin tegen de duidelijke draagARREST.
wijdte van de maatregel kan opweg·en ";
Dat, alzo beslissend, het hof van beHET HOF; - Gelet op het bestreden roep noch de zin noch de draagwijdte
arrest, g·evl•ezen de 30 September 1%6 van het besluit verdraait ;
·
door het Hof van beroep te Brussel;
.
Overwegende
dat
het
bestreden
arrest
Over het eerste middel tot verbreking,
schending van artikelen 97' der Grand- de verwezenlijking· van de tweede der
wet, 1319, 1320, 1321, 13t.1, 1353 van voorwaarden, waaraan het vervallen van
het Burgerlijk Wetboek, 1, alinea 1, van de rechten bedoeld in artikel1, alinea 1,
de besluitwet van 19 September 1%5 van de besluitwet van 19 September 191.5
betreffende de burgerlijke epuratie, van is onderworpen, heeft beschouwd als behet besluit van de Regent dd. 12 No- wezen .door de stukken van de bundel :
vember 1945 tot vaststelling der toe- namelijk door een brief van de Heer
passingsmodaliteiten van voormelde be- secretaris-generaal van het Ministerie van
sluitwet evenals van net besluit dd. juslitie dd. 29 J anuari 1946, waarin is
15 Maart 1945 bij hetwelk de Regent vermeld dat eiser uit · zijn ambt onteiser in verbreking ontslaat uit zijn slagen werd " wegens zijn gedragingen
ambt en van .de bewijskracht van· dat ten opzichte van de vijand tijdens de
besluit doordat, na vastgesteld te hebben bezetting ";
Overwegende dat het bestreden arrest,
dat voorbedoeld besluit niet vermeldt dat
eiser " van ambtswege " ontslagen was wat de verwezenlijking betreft van de
en dat eisers gedraging ten opzichte tweede der voorwaarden waaraan het
van de vijand tijdens de bezetting de verval van de rechten bedoeld in artioorzaak was van dat ontslag, het be- kel 1, aline a 1, van de besluitwet van
streden arrest verklaart dat bedoelde 19 September 1945 is onderworpen, zich
maatregel ongetwijfeld op initiatief van beperkt tot deze loutere verklaring " dat
het beheer en buiten de toestemming het vaststaat dat bedoeld ontslag beslovan de belanghebbende getroffen werd ten werd op grand van de gedraging
zonder de bewijsmiddelen aan te geven van L... ten opzichte van de vijancl
vvaarop 's hofs g·evolg·trekking· berustte: tijdens de bezetting ,-;
Overwegende dat, naar luid van artiOverwegende dat door die verklaring,
kel 1, aline a 1,- van de besluitwet van welke geen steun vindt in de bewoor19 September 1945 betreffend de epuratie ding·en van het besluit van 15 Maart 1945,
in zake.burgertrouw, vermelde titularissen het bestreden arrest dit besluit niet heeft
van aile werkelijke of plaatsvervangende ge!nterpreteerd maar er iets aan toegeman daten van rechtswege levenslang· ver- voegd heeft, derhalve de draagwij dte er
vallen zijn van de bij bedoelde wets- van heeft verdraaid en het artikel1, alibepaling opgesomde rechten wanneer zij nea 1, van de besluitwet van 19 September
ontzet, vervallen, afgezet of van ambts- 1945 geschonden heeft, door te verklaren
wege ontslagen zijn geweest wegens hun dat het besluit van 15 Maart 1945 voor
gedraging ten opzichte van de vij and gevolg heeft verval van het recht om te
tijden de bezetting;
stemmen en te kiezen, wanneer de verOverwegende dat, blijkens de stukken wezenlijking van de twee door artikel 1,
van de rechtspleging, eiser in verbreking aline a 1, van de besluitwet van 19 Sepuit zijn ambt ontslagen is geweest bij tember 1945 vereiste voorwaarden niet
besluit van de Regent dd. 15 Maart bliikt uit het besluit van 15 Maart 1945
1945 ; dat het besluit niet vermeldt dat en" niet kan vastgesteld worden ·door het
belanghebhende van ambtswege is ont- schrijven waardoor de Heer secretaris-

-391
generaal van het Ministerie van justitie,
handelend ter uitvoering van artikel 1
van het besluit van de Regent dd.
12 November 19!<5, de Heer burgemeester der stad .. . bericht dat eiser
in verbreking " ontslag·en werd uit zijn
ambt van Substituut-Procureur des Konings te ... bij besluit van de Reg·ent
op datum van 15 Maart 1945 wegens
zijn gedragingen ten opzichte van de
vijand tijdens de bezetting ";
Dat inderdaad het besluit dd. 12 November 1945 door de Regent genomen
werd krachtens artikel 13 van de besluitwet .van 19 September 1945, hetwelk de
Koning de bevoegdheid toekent de toepassingsmodaliteiten van de besluitwet
te bepalen betreffende de in~chrijving op
de kiezerslijsten en de uitoefening van
het recht om te stemmen;
Overwegende dat de bewoordingen
" toepassingsmodaliteiten "• naar geest
en tekst van de besluitwet, eenvoudig
de wijze bedoelen waarop de beslissing,
die het verval van rechten voor gevolg
heeft, zal bekend worden gemaakt aan
de administratieve overheden belast met
het opmaken der kiezerslijsten en· de
maatregelen die door deze overheden
zullen getroffen worden naar aanleiding
van voorbedoelde bekendmaking;
Dat het besluit dd. 12 November 1945
artn een minister de bevoegdheid niet
heeft toegekend en niet had kunnen toekennen om de vermeldingen van een
besluit van ontslag aan te vullen en
de verwezenlijking vast te stellen .van
de voorwaarden vereist opdat het antslag het vervallen van de in artikel '1
van de besluitwet van 19 September 1945
voorziene rechten, voor gevolg zou
hebben;
Om die redenen, en zonder dat het
noclig zij de twee overige middelen tot
verbreking na te gaan, verbreekt het
bestreden arrest ; beveelt dat onclerhavig
arrest zal overgeschreven worden in de
registers van het Hof van beroep te
Brussel en dat melding er van zal geniaakt .worden op de kant van .het
vernietigd arrest; verwijst de zaak naar
het Hof van beroep te Ge!).t; verwijst
verweerder Van Stekelenburg in de
kosten.
18 November 1946. - 2e kamer.
Voorzitter, H. Fontaine, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Simon. Gelijlcluidende concl1tsie,
I-I. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.- Pleitet·s, HH. Struye en
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JVUDDELEN 'l'OT VERBREKING. STRAFZAKEN. ARREST VAN VEROORDELING WEGENS VERSCHEIDENE JVIISDRIJVEN. EEN ENKELE STRAF. MIDDEL DAT SLECHTS EEN JVIISDRIJF
BETREFT. STRAF DOOR DE ANDERE
i\IISDRIJVEN GERECHTVAARDIGD BLIJVENDE. EIS TOT VERBREKING NIE'f
ONTVANKELIJK.

Is n·iet ontvankelijlc de eis tot verbrelcing
slechts tegen de 1tit gesprolcen veroordel1:ng gericht op grand van een van de
door de rechter over de grand weerhouden
misdrijven, dan wanneer deze laatste
voor al de misdr·ijven slechts een enkele
stmf heeft uitgesproken, en deze stmf
wettelijlc gerechtvaardigd is door de misdrijven, wellce door het middel niet
bestreden worden (1). (Wetboek van
Strafvordering, art. 411 en 414.)
(ZAKRETA.)
ARREST.

HET I-IOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 J uni 1946 gewezen door
het Hof van beroep te Luik ;
Over het middel, schending van artikelen 97 der Grondwet, 66 en 67 van het
Strafwetboek en van de rechten der
verdediging doordat uit de redenen van
het arrest geen betichting -van sluikslachting kan afgeleid worden ;
Overwegende dat ·aanlegger vervolgd
was om, als dader of mededader, 1° runderen te hebben geslacht elders dan in
een aangenomen slachthuis; 2° bedrieglijk een vergunning· tot aankoop of geleibrief te hebben weggenomen ten nadele
van Malmendier ;
Overwegende dat het bestreden arrest
verklaart dat de twee betichtingen ten
laste van aanlegger als dader bewezen
zijn, doch dat de feiten, daar ze uit een
en hetzelfde misdadig inzicht voortspruiten, slechts aanleiding· geven tot
toepassing van een enkele straf, de
zwaarste;
Overwegende dat het arrest het misdrijf van bedrieglijke wegneming vaststelt in de woorden van de wet en dat
die betichting de t~itgesproken straffen
wettelijk rechtvaardigt;
Dat het middel, dat slechts betrekking
heeft op de slachting van runderen, ware
(1) Zie hager, biz. 99, verbr., 11 Maart 1946
PASIC., 19•16, I, 101}.·

(Bu.l/. en
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het gegrond, de verbreking van het arrest '
niet zou kunnen met zich brengen ;
Dat, bijgevolg, de eis tot verbreking
niet ontvankelijk is (\IV·etboek van Strafvordering, art. 411 et 414);
En overwegende dat de substantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de uitgesproken veroordelingen overeenkomstig· de wet zijn ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
18 November 1946. - 2 8 kamer. Voorzitter en ve-rslaggever, H. Vitry,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
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1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - ARREST BESLISSENDE DAT BEKLAAGDE GEDWONGEN
WERD DOOR EEN MACHT WAARAAN HIJ
NIET HEEFT KUNNEN WEERSTAAN. VERVOLGENDE PARTIJ IN CONCLUSIES
BEWERENDE DAT DWANG UITGESLOTEN
IS WANNEER BEKLAAGDE UIT WINSTBEJAG GEHANDELD HEEFT. - BEWERING NIET DOOR HET ARREST BEANTWOORD.- SCHENDING VAN ARTIKEL 97
VAN DE GRONDWET.
2° VERBREKING. UITGESTREKTHEID. lNBREUK OP DE WETTEN
BETREFFENDE DE DOUANEN EN ACCIJNZEN. - MISDRIJF STRAFBAAR MET GEVANGENIS EN BOETE. - ARREST VAN
VRIJSPRAAK. ONWETTELIJKE BESLISSING. - VOORZIENING DOOR HET
BEHEER VAN FINANCIEN ALLEEN. VERBREKING EN VERWIJZING BEPERKT
TOT HET ONDERDEEL VAN DE BESLISSING DAT OVER DE VORDERING VAN
HET BEHEER UITSPRAAK DOET.
1 a Indien de rechter over de grand souverein in feite het bestaan beoordeelt van
een dwangtoestand die beMaagde rechtvaardigt, moet hij niettemin, om artikel 97 van de G1·ondwet te eerbiedigen,
d~ door de ve1·v'olgende partij in ha!'e
conclusies voorgebrachte bewering beantwoorden, dat dwang is uitgesloten wannee!' beklaagde uit winstbejag gehandeld heeft.
2° In zaken van douanen en accijnzen,.
wannee-r het behee!' van financien zich
alleen lweft voorzien te gen een art est
·dat beklaagde van een met gevangenis

en boete st-mfbacu misdrijf heeft vr~j
gesproken, verbreekt het hof het arrest,
in (jeval van verbreking, slechts in zover
het uitsp-malc doet over de voule1·ing van
het behee1· (1 ).

(BEHEER VAN FINANCIEN,
T. DESBONNETS.)
ARREST.
I-IET HOF; ~. Gelet op bet bestreden
arrest, op 16 Mei 1946 gewezen Cfoor bet
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 97 der Grondwet en. 71 van
het Strafwetboek :
Overwegende dat Desbonnets vervolgd
was om verschillende pharmaceutische
en andere producten, aan douanerechten
onderworpen, in Belgie te hebben ingevoerd zonder de voorgeschreven wettelij ke verklaringen te bebben gedaan
en, daarenboven, saccharine te hebben
vervoerd, deze laatste betichting het
voorwerp geweest zijnde van een regelmatige afstand vanwege het eisend
beheer; ,
Overwegende dat het bestreden arrest
de door de eerste rechter ten voordele
van verweerder uitgesproken vrijspraak
bekrachtigd heeft om reden dat, rekening
houdende met de geheel bijzondere omstandigheden waarin de feiten werden
begaan, dient aangenomen dat beklaagde
zich in een geval van overmacht bevonden heeft en gedwongen werd door een
macht waaraan hij niet heeft kunnen
weerstaan;
Dat het daaraan toevoegt dat de
bijzondere beschouwingen van feitelijke
aard, door het vervolgend beheer in
conclusies ingeroepen, niet dienend zijn
en, in onderhavig geval, de toepassing
van artikel 71 van het Strafwetboek
niet kunnen uitsluiten;
Overwegende dat de rechter. over de
grond, feitelijk, op souvereine wijze oordeelt of de dwang, van aard om de .overtreder te rechtvaardigen wat de strafbare feiten betreft welke hem worden
ten laste gelegd, uit de elementen der
zaak blijkt ;
Dat hij nochtans verplicbt is op afdoende wijze de conclusies te beantwoorden van de vervolgende partij die
betwist dat de voorwaarden tot toepassing van artikel 71 van bet Straf-wetboek voorhanden zijn ;
(1) Zie hager, biz. 384., arrest van zelfde datum (Bull. en PAsiC., 1946; I, 419).
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dwang desnoods kon aangenomen worden
in hoofde van een zieke wiens gezondheidstoestand het gebruik vereist van
de door hem sluiks ingevoerde geneesmiddelen, dit niet meer opgaat wanneer
de misdrijfpleg·er een invoerder is die
winst nastreeft ;
Overwegende dat de bestreden beslissing, claar ze geen voldoend antwoord
verstrekt op dit bij conclusies uitdrukkelijk ontwikkeld middel, niet wettelijk
gemotiveerd is ;
Om die redenen, en zonder stil te
blijven bij het tweede middel, verbreekt
de bestreden beslissing, doch in zover
slechts zij uitspraak doet over de vordering van het beheer van financien,
b~Jhalve daar waar ze de afstand betreffende de betichting B decreteert; 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 de kant'
van het gedeeltelijk vernietigd arrest;
verwijst de zaak aldus omschreven naar
het Hof van beroep te Luik; veroordeelt
verweerder tot de kosten.
18 November 1946. - 2e kamer. Voorzitter, H. Vitry, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Demoulin. --,. Gelijlcluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.
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MISDRIJVEN EN WANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT._.._ VooRSTEL VAN SANCTIES DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE
AAN
BEKLAAGDE
GEDAAN.- WEIGERING VAN ~EKLAAG
DE. PUBLIEKE VORDERING AAN DE
KRIJGSRAAD ONDERWORPEN. VORDERINGEN VAN HET OPENBAAR MINISTERIE BEPERKT TOT DE VOORGESTELDE
SANCTIES. BEPERKING NIET BINDEND VOOR DE KRIJGSRAAD BIJ WELKE
DE PUBLIEKE VORDERING DOOR DE
WET AANHANGIG WORDT GEMAAKT. BEPERKING DIE DEZE VOOR GEVOLG
HEEFT VAN HET VOORWERP VAN HET
HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR
iVIINISTERIE, EN DEZE VAN DE KENNISNEMING DOOR HET MILITAIR GERECHTSHOF TEN GEVOLGE VAN DAT HOGER
BEROEP.

Bij afwijlcing van de algernene principes
van het Wetboek van Strafvordering,
Jean het openbaar rninisterie, dat aan
de verdachte van een rnisdrijf tegen de
uitwendige veil~gheid van de Staat, het
voorstel gedaan heeft, zich aan de bij
de besluitwet van 10 Novernbe1· 194.5
1!Qorziene sancties te onderwerpen, in
geval van weige1·ing door belclaagde, in
zij n vorderingen v66r de rechter over
de giond van dit voorstel niet afwijlcen.
Deze beperlcing van de vorderingen van
het openbaar rninisterie bindt de krij gsraad niet, de publielce vordering bij
deze laatste aanhangig gernaalct zifnde,
niet door een van de wil van het openbaar
rninisterie afhanlcelijlce handeling, rnaar
lcrachtens een beschilclcing van de besluitwet zelf. Daarentegen is deze beperlcing
van de vorderingen van het openbaar
rninisterie noodzalcelijlcerwijze van toepassing op het door dit laatste ingesteld hoger beroep en, dienvolgens,
op de lcennisnerning door het rnilitair
gerechtshof ten gevolge van dat hoger
beroep. (Besh,litwet van 10 Novem.

ber 1945, art. 1, laatste alinea.)
(MICHEL.}
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 September 1946 gewezen
door het Militair Gerechtshof, zetelende
te Luik;
Over IHit eerste middel, schending van
artikel 1 van de besluitwet dd. 10 November 1945, doordat aanlegster gevonnist geweest zijnde door de krijgsraad
nadat zij geweigerd had zich te onderwerpen aan de door de krijgsauditeur
overeenkomstig gezegd artikel voorgestelde sancties, en nadat de krijgsraad
aanlegster tot die sancties veroordeeld
had, hetzij een gevangenisstraf van ·Mn
jaar, het militair gerechtshof het hoger
beroep van het openbaar ministerie niet
zonder voorwerp heeft verklaard, doch,
op dit hoger beroep, de gevangenisstraf
op drie jaar heeft gebracht;
Overwegende dat, volgende laatste alinea van artikel 1 van de besluitwet dd.
10 November 1945, wanneer beklaagde
weigert zich aan de door het openbaar
ministerie overeenkomstig alinea's 2 tot 5
voorgestelde sancties te onderwerpen, de
publieke vordering haar verder verloop
heeft, - dit wil zegg·en dat ZEl krachtens
een gebiedende beschikking der wet bij
de rechter over. de grond wordt gebracht;
Dat echter, bij afwijking van de principes van het W etboek van Strafvorde-
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ring, het openbaar ministerie, in zijn
vorderingen, de toepassing niet mag vragen van zwaardere straffen dan dezewelke
aan h.eklaagde werden vo'orgesteld ;
Overwegende, wei is waar, dat de
krijgsraad bij welke de publieke vordering aldus door de wet aanhangig
wordt gemaakt, niet gebondt)n is door
de geschreven vorderingen van het
openbaar ministerie;
Doch overwegende dat het militair
gerechtshof in hoger beroep, van de zaak
slechts kennis kari nemen door een aide
van hoger beroep ;
Dat, daar het voorwerp van de gesc~u.even. vorderingen van het openbaar
numster1e door de laatste alinea van
artikel 1 van het besluit dd. 10 N ovember 1945 wettelijk beperkt is, het voorwerp van zijn hoger beroep en, bijgevolg
de kennisneming van het militair g·erecht~lwf, door dat hoger beroep, noodzakebjk ook beperkt zijn;
Waaruit volgt dat het militair g·erechtshof, in onderhavig geval, de door
de eerste rechter gewezen beslissing
slechts kon verzwaren in de maat waarin
die beslissing minder zware straffen had
ui~g·_espr?ken d'iJ-ll de door het openbaar
Immsterie aan aanlegster voorgestelde
sancties;
· Overwegende dat de krijgsraad aanle_gster veroordeeld had tot een gevangemsstraf van et'm jaar, sanctie welke door
het openbaar ministerie was voorgest.eld
geweest; dat hij de stelling onder politietoezicht van aanlegster niet bevolen had,
alhoewel deze sanctie ook door het open-_
baar ministerie was voorgesteld geweest;
Overwegende dat het militair gerechtshof, op hoger beroep van het openbaar
ministerie, de stelling onder politietoezicht niet bevolen heeft, doch de gevangenisstraf op drie jaar heeft g·ebracht;
Dat het militair gerechtshof, door die
gevangenisstraf van drie jaar uit te
spreken, de in het middel aangeduide
wetsbepaling heeft geschonden ;
Om die · redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden in de
reg·isters van het militair gerechtshof en
dat melding er van zal gemaakt worden
op de kant van de vernietigde beslissing;
verwijst de zaak naar het militair gerechtshof anders samengesteld.
18 November 1946. - 2e kamer. Voorzitter, H. Vitry, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·,
H. Demoulin. - Gelijkluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- KIESZAKEN.- AKTE
VAN VERHAAL HET MIDDEL VEmiELDENDE WAAROP ZIJ GESTEUND IS.
~ VERPLICHTING VOOR HET HOF JIET
i\IIDDEL TE BEANTWOORDEN.
In kies~aken, moet het hof van beroep, dat
kennts neemt van een akte van verhaal,
die het middel aanvoert waarop het
ve1·haal stettnt, dit middel beantwoorden.
(Grondwet, art. 97.)

(CLAESSENS.)
1\.RREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 September 1946 gewezen
door het Hof van beroep te Brussel;
Over het· middel, schendirig van de
.rechten der verdediging en van artikel 97
der Grondwet :
Overwegende dat het eollege van
burg·emeester en schepenen der gemeente
Sehaerbeek, op 18 J uli 1946, aanlegster
heeft ter kennis gebraeht dat zij van
de kiezerslijsten was geschrapt g·ewcest
omdat zij onder de toepassing vie! van
artikelen 6 tot 9 van het Kieswetboek,
zonder nadere bepaling·;
Overwegende da~ aanlegster het hof
van beroep verzocht heeft deze beslissing
te wijzigen; dat zij, in haar akte van
verhaal, uitdrukkelijk verklaart dat het
verhaal gegrond is op het gebrek aan
redenen in de beslissing van het college
van hurgemeester en sehepenen ;
Overwegende dat het hestreden arrest
het verhaal niet gegrond verklaard heeft
omdat aanlegster tot staving noch hewijsstu~ken noch conclusies heeft neergelegd;
Overwegende dat, daar het verhaal het
middel aanvoerde waarop het steunt, het
hof van beroep dat middel moest beantwoorden;
Dat het, door dit niet te doen, artikel 97
der Grondwet heeft geschonden ;
Om die redenen, v,erhreekt het hestreden arrest; beveelt dat · onderhavig
arrest zal overgeschreven worden in de
registers van het Hof van beroep te
Brussel en dat melding· er van zal g·emaakt worden op de- kant der vernietigde heslissing; legt de kosten ten laste
van de Staat ; verwijst de zaak naar het
Hof van bcroep te Gent.
'18 November '1946. 2e kamer. Voorzitte1' en verslaggever, H. Vitry, raacls-
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heer waarnemend voorzitter. -. Gelijkl1tidende conclusie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, eerste advocaat-generaal.
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REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN. BESCHIKKING VAN
DE RAADKAMER BEKLAAGDEN NAAR DE
CORRECTIONELE RECHTBANK VEHWIJZENDE. GECOHHECTIONALISEERDE
MISDAAD EN WANBEDRIJVEN. SAMENHANGENDE !VIISDHIJVEN.- VONNIS
VAN ONBEVOEGDHEID, EEN DER FElTEN
ALS
WANBEDRIJF OMSCHHEVEN EEN
MISDAAD ZIJNDE.- VERNIETIGING VAN
DE BESCHIKKING.- UITGESTHEK'l'HEID
VAN DE VEHNIETIGING.

W a.nnee1', na een beschikking van de raadkamer beklaagden naar de correctionele
rechtbanlc verwijzende wegens een geco·ITectionaliseerde misdaad en wanbedrijven, deze rechtbank zich 'Onbev.oegd
verklaart om van de zaak kenms te
nemen, omda( een van de fe'iten, in de
beschikking als wanbedrijf ornschreven,
een rnisdaad is en al de rnisdrijven
samenhangend zijn, vernietigt het hof
van verbreking, bij het wellc de zaak
op verzoek tot regeling van rechtsgebied aanhangig werd gernaalct, de
beschikking van de raadlcarner en v~r
wijst de zaak naar de kamer van tnb~schttldigingstelling. De~e vernietiging
treft nochtans het beschtkkend gedeelte
niet dat het bestaan van verzachtende
omstandigheden aanneemt wat het feit
belreft als rnisdaad in de beschikking
omschreven (1).
(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK,
T. H ... EN ANDEREN.)
ARHEST.

RET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied dd.
30 September 1946, uitgaande van de
Procureur des Konings van het arrondissement Luik;
Overwegende dat de Raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te Luik
hij heschikking dd. 29 J uni 19~6 :
1o R.-M.-L. H ... ; 2o P.-J. R. .. ; 3° M.-.
R.-G. IL.; ~o M.-J.-P .. R ... ; 5° M.(1) Zie de nota, ,getekend R. H., onder dit
arrest in Bull. en PAsrc., 1946, I, 429.

M.-E. D ... ; 6° J.-C. B ... ; allen gehuisvest te Seraing·, naar de correctionele
rechthank heeft verwezen., om :
A. De eerste twee, te Seraing, tussen
3 November 1944 en 14 November 1945,
aanranding der eerbaarh~id te hehhen
gepleegd door tot ontucht, bederf of
prostitutie van M.-J. R. .. , geboren op
8 Januari 1928, minderjarige die meer
dan de voile leeftij d van zestien jaar
bereikt had, en van J. R ... , geboren op
~ April 1932 die, ?P het ogen~lik . der
feiten, de voile leeftlJd van veertlen Jaar
niet. hereikt had, aan te hitsen, ze te
bevorderen of te begunstigen ten einde
eens anders driften te voldoen, met de
omstandigheid dat zij de wettige vader
en moeder zijn van de personen jegens
wie het wanhedrijf werd gepleegd;
B. J egens de hierboven aangeduide
1
.minderjarigen in het openhaar-de zeden
te hehben geschonden door handelingen
Welke de eerbaarheid kwetsen;
C. De derde en de vierde, te Seraing,
of elders in het arrondissement Luik,
in 1945, v66r 8 November, in aanwezigheid van de minderj arige J. R... die
de voile leeftij d van zestien j aar niet
had. hereikt, geboren zijnde op ~ April
1932, in het openhaar de zeden ~e hebben
geschonden door handelingen d1e de eerbaarheid kwetsen;
D. De vij fde : 1o te Seraing, tussen
1 Januari en 17 November 1945, zonder
geweld noch hedreiging, herhaalde malen
een aanranding der eerbaarheid te hebben
g·epleegd op de persoon van J. R. .. , die
op het ogenblik der feit~n de voile l:eftijd van zestien jaar met had bere1kt,
geboren zijnde op ~ April1932; 2° in het
openbaar de zeden te hebben geschonden
door handeling·en die de eerbaarheid
kwetsen, in aanwezigheid van J. R ... ,
minderjarige die de voile ~eeftijd van
zestien jaar niet had here1kt gehoren
zijnde op ~ April 1932 ;
E. De zesde, te Seraing of elders in
het arrondissement Luik, v66r 7 November 19~5, in het openhaar de zeden
te hebben geschonden door handelingen
die de eerbaarheid kwetsen ;
Dat die heschikking slechts verzachtende omstandigheden aanduidt jegens
de heklaagde D ... betreffende de betichting aangeduid onder litter a D, 1°;
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Luik zich op 15 Juli 1%6
onhevoegd 'l1eeft verklaard om van de
ten laste van al de betichten gelegde
misdrijven kennis te nemen, omdat de
heschikking van verwijzing verzuimd
heeft op verzaclttende omstandigheden

:____ 396te wijzen, wat betreft het tweede onderdeel van de betichting A, welke ten laste
van de eerste twee beklaagden is gelegd,
dan wanneer dit laatste feit, door artikel 379 va:n het Strafwetboek als misdaad
is omschreven, 't is te zeggen, dan wanneer de eerste twee betichten de staat
van minderjarigheid kenden van J. R ...
hun wettige dochter, en verknochtheid
schijnt te bestaan tussen al de betichtingen ; dat gezegd vonnis op tegenspraak
gewezen werd jegens de beklaagden 1, 2,
to, 5 en 6 en bij verstek jegims de derde
betichte aan wie de beslissing aan persoon
betekend werd op 2to Augustus 1%6;
Ov.erwegende dat die twee beslissingen
in kracht van g·ewijsde zijn g·egaan en
dat uit hun tegenstrijdigheid een geschil
van jurisdictie is ontstaan dat de
rechtsbedeling belemmert; dat er aanleiding best.aat tot regeling van rechtsgebied;
Overwegende dat uit de stukken der
rechtspleging schijnt te blijken dat eerste
twee betichten de staat van minderj arigheid van J. R.:., geboren op to April
1932, kenden; dat het onder littera A
in de beschikking van verwijzing omschreven misdrijf, voor zover het jegens
gezegde minderj arige begane feiten bedoelt, dus een misdaad uitmaakt, welke
luidens artikelen 379, alinea 3, 381 en 266
van het Strafwetboek strafbaar is met
twaalf tot vijftien j aar dwang·arbeid;
Overwegende dat de beschikking van
verwijzing, wat gezegde feiten betreft,
niet het bestaan vaststelt ·van verzachtende omstandigheden ; dat ze dus artikel 2 van de wet van to October 1867
overtreedt, wet gewijzig·d bij artikel 3
van de wet dd. 23 Augustus 1919 en bij
artikel 3 van de wet dd. it. Mei 1937,
en de zaak niet gelclig heeft kunnen
aanhangig maken bij de correctionele
rechtsmacht;
Overwegende dat, anderzijds, zoals het
vonnis van onbevoegdheid het vaststelt,
er verknochtheid schijnt te bestaan tussen de betichtingen;
,
Om die rede:1en het Hof, het rechtsgebied regelende, vernietig·t de beschikking·
van de Raadkamer der Rechtbank van
eerste aanleg te Luik dd. 29 Juu.i 1%6,
behalve voor zover ze beslist dat het feit
wb littera D, 1°, hierboven aangeduid ten
laste van beklaagde D ... , wegens verzachtende omstandigheden slechts de toepassing van correctionele straffen kan
rechtvaardigen en voor zover ze zegt dat
er geen aanleiding bestaat tot vervolg·ing
wat zekere betichtingen betreft; zegt dat
onderhavig arrest zal overgeschreven

worden op Q.e registers van de Rechtbank van eerste aanleg te Luik en dat
melding er van· zal gemaakt worden op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; verwijst de zaak aldus omschreven · naar de Kamer van inbeschuldig·ingstelling van het Hof van beroep
te Luik.
18 November 1%6. - 2e kamer. Voorzitter, H. Vitry, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·,
H. Giroul. Gelijkluidende conclusie,

H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste.
advocaat-generaal.
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21 November 1946.

1° BEWAARGEVING. - VRIJWILLIGE
BEWAARGEVING. - ARTIKELS 1927 EN
1928 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK.
- BEPALINGEN NIET VAN OPENIIARE
ORDE.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING.
- BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL
GENOMEN UIT DE SCHENDING VAN EEN
CLAUSULE VAN EEN OVEREENKOMST.
- MIDDEL NIET VOOR DE RECHTER
OVER DE GROND INGEROEPEN.
MIDI,JEL NIET ONTVANKELIJK.
1° A1·tikels 1927 en 1928 van het Bu!·gerlijk Wetboek, die de verplichtingen van
de bewaarnemer bepalen, zijn niet van
openbm·e o1·de. Pm·tijen mogen, . bij
bijzonde-1·e bedingen, de voorwaarden
regelen waaruit de verantwoordelijlcheid
van de bewaa!'1W1ne1' zal ontstaan.
2° Is nieuw en, bijgevolg, niet ontvankelijk,
het middel daaruit genomen · dat het
bestreden arrest een beding van een
ove!'eenkornst niet /weft toegepast en deze
dienvolgens geschonden /weft, dan wanneer gezegd beding n.iet v661' de rechtel'
over de grond werd ingeroepen (1).
I

(N. V. GANTERIES SAW!DAM,
T. VERMEULEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 Februari 194to door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het enig middel, schending van
artikelen 97 cler Gronclwet, 113to, 1319,
(1) Verbr., 11 December 1944 (Arr. Yerln·.,
19•b5, blz ..17; Hull. en PASIC., 1945, I, 63).

-3971320,1322, 1315, 1927, '1928, 1932, 1937,
1H2, 1H6, 1147, 1149, 1150 van het

Burg·erlijk Wetboek:
Over het middel in zijn geheel :
OverwegEmde dat, bij ene op 26 Februari 1937 tussen partijen gesloten
overeenkomst, de eisende vennootschap
het beheer van een harer bijhuizen te
Brussel toevertrouwd had aan de verweerster, echtgenote Vermeulen, met de
bepaling dat deze de verplichtingen op
zich nam spruitende uit een betaalde
bewaargeving; '
Overwegende dat de verweerder de
·Cazenave, om het geheel der verplichtingen te waarborgen welke uit deze
overeenkomst voortvloeien, als borgtocht
zekere titels had overhandigd, waarvan
de twee verweerders in verbreking, door
een op 2 October 1941 ingestelde hoofd·vordering, de teruggave vroegen, omdat
gezegde overeenkomst in October 1940
een einde had genomen ; dat de eisende
vennootschap daarop antwoordde met
een wedereis in te stellen tot betaling
van de waarde van het tekort aan
koopwaar, dat vastgesteld werd naar
aanleiding van de op 7 October 1940
bij het einde van het beheer der zaak
opgemaakte inventaris; ·
Overwegende dat het bestneden arrest,
alhoewel het verklaart dat het feit dat
de echtg·enote Vermeulen het magazijn
op 15 Mei 1940 had verlaten en de sleutels
er van had overhandigd aan haar bed!ende-verkoopster, juffrouw Colmadin,
met volstaat om haar van haar verplichtingen van betaalde bewaarneemster te
ontlasten, vaststelt dat gezegd magazijn
op de 20° derzelfde maand terug werd
g·eopend en dat juffrouw Colmadin het
beheer er van heeft waargenomen in
akkoord met de eisende vennootschap ;
dat het arrest daarna, onderzoekende
wat de verantwoordelijkheid van de echtgenote Vermeulen betreffende de hierboven aangehaalde ontbrekende koopware~ kon d?en ontstaan, verwijst naar
~en mven~arrs. welke op 28 Juni 1940,
m aanwez1ghe1d van juffrouw Colmadin
en van een inspecteur van de vennootschap, in uitvoering van artikel 22 van
de overeenkomst van 26 Februari 1937
werd opgemaakt ;
Overwegende dat, luidens deze bep.aling, opdat gezegde inventaris zou kunnen
ingeroepen worden tegen de beheerster
hij op tegenspraak moest worden op:
gemaakt met deze laatste of haar lasthebber en een vertegenwoordiger van de
vennootschap; dat, zo de beheerster aan
die verrichting geen deel narn, door zich-

zelf of d'oor lasthebber, het de vennootschap vrij stond, om de inventaris contradictoir te maken, er toe te doen
overgaan na aanmaning en in aanwezigheid van een deurwaarder of van een
deskundige ;
Overwegende dat het partijen vrij
stond bij bijzondere bedingen de voor'waarden te regelen waaruit de verantwoordelijkheid van de bewaarster zou
kunnen ontstaan;
Overwegende, diena::mgaande, dat het
bestreden arrest, na te hebben verklaard
dat juffrouw Colrnadin geen lasthebber
was van Mevrouw Vermeulen en niet
b~voegd was om haar te vertegenwoordlgen, vaststelt dat de vennootschap zich
naar geen enkele van de voorwaarden
gedrage!l heeft door haarzelf opgelegd
« ten emde de inventaris contradictoir
te rnaken en deze tegen haar beheerster
te ku~me~ inroepen " ; dat het, terecht,
da~rmt, m hoofdzaak, besluit dat, daar
de mventaris van 28 Juni 1940 jegens de
echtgenote Vermeulen niet regelmatig
werd opgemaakt, deze niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor het tekort
aan koopwaren, vastgesteld na haar vertrek bij het opmaken van de inventaris
dd. 7 October 1940, tekort aangaande
hetwelk zij, ten andere, aile voorbehoud
heeft gemaakt ;
Overwegende, anderzijds, dat nit de
conc_lusies v66r het hof van beroep door
de e1sende venn?otschap genomen, blijkt
dat deze er artlkel 23 van de overeenk~~st niet hee!t ingeroepen om te beWlJZen dat de mve.I_~-taris opgemaakt op
7 October 1940, blJ het emde van het
beheer, moest « dienen tot grond van de
definitieve rekeningen onder partijen "•
en om aldus, onherroepelijk, de verplichtingen van de beheerster te bepalen,
doch dat die conclusies, waar zij gezegd
artikel 23 inroepen, geen ander doel
hadden dan antwoord te verstrekken op
de conclusies van Mevrouw Vermeulen
die deed gelden dat « de ge!ntimeerde ,'.
de eisende vennootschap, « tot het op:
maken van een inventaris moest overgaan v66r de plaatsvervangster in dienst
trad ";
·
Overwegende ·dat daaruit volgt dat
de rechter over de grond niet verzocht
werd uitspraak te doen over de in dit
de~l va~ het middel bedoelde moeilijkheld, m1ddel dat dus op dat punt nieuw
en, bijgevolg, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het middel, voor
zoveel het de schending van artikel 24
der overeenkomst inroept, van dezelfd(}
aard is, daar de conclusies der partijen
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voor het hof van beroep van die clausule
van het contract zelfs niet eens gewag
hebben gemaakt ;
Overweg·ende dat uit die g·ezamenlijke
overwegingen blijkt dat het bestreden
arrest de in het middel aangeduide wetsbepalingen niet geschonden heeft;
Om die redenen, verwerpt de voor:ziening ; veroordeelt de eisende vennootschap tot een vergoeding van 150 frank
j egens verweerders.

van de aan een aanmaning vel'schuldigde tromu, wanneer purtijen vo01· de
rechter over de grand op deze uanmaning
· geen beroep he bben gedaan en deze in
ile bestreden beslissing niet ingeroepen
wordt (2}.

- (DE LOOR, T. JACOBS.)
ARREST.

· 2° De feiten, die de onbekwaamheid of de
ontrouw in het beheer van de voogd of
van de toeziende voogd bewijzen, w01·den
souverein door de nchter over de grand
beoordeeld.
3° Is nieuw en, biJ gevolg, nie~ ontvankel~jk,
het middel genomen ttit de schending

HET HOF ·; - Gelet op het bestreden
arrest, op 31 Mei 1944 door het Hof
van beroep te Brussel gew~zen ;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 97 der Grondwet, 442, 444, ~~6,
~~7, 448, ~26, ~20 van het Burgerlijk
Wetboek, doordat het bestreden arrest,
alhoewel het erkent dat verweerder
Jacobs, in 193~, voorwap.rdelijk veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van
een maand wegens aanranding der eerbaarheid op de persoon van een minderj arige en in 1942 tot een politiestraf
veroordeeld werd wegens Iichte gewelddaden op de persoon van de voogdes,
beslist heeft dat genaamde Jacobs geschikt was tot het uitoefenen van het
ambt van toeziende voogd van de minderjarige Huyghe, en dat hij uit zijn ambt
niet diende ontzet te worden, om de
red en en : 1° dat het wangedrag een
losbandig·heid van zeden veronderstelt
welke niet noodzakelijk voortspruit uit
een enkel strafbaar feit, en dat niets
toelaat te beweren dat · Jacobs zich,
sedert 193~, niet zou gebeterd hebben ; 2° dat, tenzij men aanneemt
dat een vonnis van veroordeling volstaat
om de bij artikel ~~4 van het Burgerlijk
Wetboek vereiste bekendheid te bewijzen,
men, te v~rgeefs, in de zaak, het bewijs
zou zoeken dat de rechterlijke beslis"
sing en tegen Jacobs ter kennis zouden
gekomen zijn van derden ; 3° dat de
oorzaak van ontzetting voortspruitende
uit het kennelijk wangedrag slechts kan
ingeroepen worden in het belang van de
minderjarigen, dat, daar het ambt van
toeziende voogd hoofdzakelijk in een
opdracht van algemeen toezicht bestaat,
de b etrekkingen tussen Jacobs en de
minderiarig·e kinderen geen intiem karakter zuhen hebben van die aard dat
de moeder in haar bezorgdheid er door
zou kunnen verontrust worden; dan
wanneer : 1° de veroordeling· weg·ens
aanranding der eerbaarheid op de persoon
van een minderjarig kind de losbandjg-

(1) DE PAGE, Tmite element. de d1·oit ci1>.
belge, bd. II, nr 87; PLANIOL en RIPERT, bd. I,
ur 492.

(2) Verbr., 11 December 1944 (A1'1'. Yel'b?'.,
1945, biz. 57; Bull. en PASIC., 1945, I, 63).

21 November 1946. - 1e kamer. Voorzitter, H. Soenens, eerste voorzitter.
- Verslaggever, H. Lambinet. - Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
- Pleiters, HH. Resteau en Simont.

1:" KAMER. -

21 November 1946.

1D VOOGDIJ. -

UITSLUITING OF ONTZETTING VAN EEN VOOGD OF TOEZIENDE
VOOGD. KENNELIJK WANGEDRAG.
- MOET ACTUEEL ZIJN.
2oBINDENDE BEOORDELING DOOR
DE RECHTER OVER DE' GROND.
-FElTEN DIE BESTANDDELEN VAN DE
ONBEKWAAMHEID OF VAN DE ONTROUW
VAN EEN VOOGD OF TOEZIENDE VOOGD
UITi\'IAKEN. - SOUVEREINE BEOORDELING.
3o MIDDELEN TOT VERBREKING.
- BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL
GENOMEN UIT DE SCHENDING VAN DE
AAN EEN AANMANING VERSCHULDIGDE
TROUW. - AANMANING WAAROP PARTIJEN VOOR DE RECHTER OVER DE
GROND GEEN BEROEP HEBBEN GEDAAN.
- AANMANING NIET IN DE BESTREDEN
BESLISSING INGEROEPEN. - MIDDEL
NIET ONTVANKELIJK.
1° Het kennelijk wangedmg, dat een OOI'zaak van uitsluiting of van ontzetting
van de voogdiJ of van de toeziende voogdiJ
uitmaakt, moet actueel ziJn; het moet
bestaan ten tiJde van de -voogdiJ (1).
· (Burgerlijk Wetboek, art. 44~, 1°, en
~26.}

-

399 :-

heid van zeden bewijst van hem die de
veroordeling heeft ondergaan, en dat
verweerder Jacobs niet bewezen he eft
dat hij zich gebeterd heeft, wat ten
andere niet dienend zou geweest zijn;
2D het op de publieke terechtzitting uitgesproken vonnis van veroordeling door
derden gekend is, en, in aile geval,
geacht wordt door hen gekend te zijn;
dat, wei is waar, de wet vereist dat het
wangedrag kennelijk zij, doch dat ze
aldus vereist dat dit laatste bewezen zij
zonder discussie mogelijk, wat klaarblijkelijk het geval is wanneer dat wan-.
gedrag bewezen is· door een rechterlijke
eindbeslissing ; 3D de redenen van uitsluiting van, het ambt van toeziende
voogd dezelfde zijn als deze van uitsluiting van het ambt van voogd ; ten andere,
het ambt van toeziende voogd bestaat
er ook in te handelen in het belang van
de minderj arige, wanneer dat belang
strijdig is met dat van de voogd; schending van dezelfde wetsbepalingen en van
artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek doordat het bestreden
arrest, alhoewel het erkent dat de aangevoerde onbekwaamheid of ontrouw
bestaat in de weigering door Jacobs
zekere rekeningen te doen van zijn
bestuur over goederen die tussen de
minderjarigen en !eden van de familie
Huyghe onverdeeld zijn, niettemin beslist heeft dat Jacobs geschikt was om
het ambt van toeziende voogd te vervullen en dat hij uit gezegd ambt niet
client onzet, om red en : 1D dat het beheer
dagtekent van v66r de opening van de
toeziende voogdijschap ; 2D dat het beheer
zelf niet betwist wordt, doch dat, volgens
aanleggers, de houding van' Jacobs is
ingegeven door plaaggeest ten opzichte
van de voogdes; 3D dat artikel 442,
§ 3, van het Burgerlijk Wetboek, zijn
toepassing niet vindt wanneer het over
een geding gaat ingesteld post eventum,
met het inzicht een toestand te scheppen
waarop men zich wil beroepen; dan
wanneer : 1D indien het juist is dat
Jacobs het beheer heeft gehad over het
fortuin van de overleden vader van de
minderjarige kinderen, hij niettemin aan
de v9ogdes rekening moet doen van zijn
beheer, en zijn weigering zijn ontrouw
of onbekwaamheid bewijst ; 2D de plaag·geest van Jacobs zijn onbekwaamheid
bewijst ; 3D het verzoek om rekening te
doen de eis 'tot ontzetting voorafgaat,
vermits het de vrederechter voorgelegd
verzoekschrift van 5 Februari 1942 dagtekent en de buitengerechtelijke aanmaning tot het doen van rekening van

26 J anuari 1942 dateert; dat, aldus, het
arrest het geloof heeft g·eschonden dat aan
die authentieke akte dient gehecht;
Over het eerste onderdeel van het
middel:
Overweg·ende dat het kennelijk wangedrag, om. een oorzaak van uitsluiting
of van ontzetting van de ·voogdijschap
of van de toeziende voogdijschap te
kunnen uitmaken, actueel moet zijn;
dat artikel 444, 1D, vari het Burgerlijk
Wetboek en artikel 426 van hetzelfde
wetboek uit de voogdijschap en uit de
toeziende voogdijschap uitsluiten en ontzetbaar verklaren, niet dezen die vroeger
een kennelijk wang·edrag hebben gehad,
doch « de lieden van kennelijk wangedrag "• het is te zeggen, deze die, ten
tijde van de voogdijschap, van kennelijk
wangedrag zijn; dat het bestreden arrest
vaststelt dat het aan de verweerder
Jacobs verweten wangedrag niet actueel
is·
'overwegende dat de1·halve het onderzoek naar de gegrondheid van de onder
nummers 2 en 3 van dit onderdeel van
het middel aangevoerde grieven geen
belang meer oplevert, vermits het gebrek
aan hedendaagse onwaardigheid van de
toeziende voogd het beschikkend gedeelte van het arrest rechtvaardigt;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat de bestanddelen van
de onbekwaamheid en van de ontrouw
feitelijke kwesties zijn, die afhangen van
de souvereine beoordeling van de rechter
over de grond; dat daaruit volgt dat
de feiten waarop het arrest wijst om,
op dat punt, de beweringen van de
aanleggers te verwerpen, aan het toezicht van het hof van verbreking ontsnappen;
Wat de schending betreft van het
geloof dat aim de aanmaning dd. 26 J anuari 1942 client gehecht :
Overwegende dat uit de stukken der
rechtspleging niet blijkt dat partijen,
v66r de rechters over de grond, zich op
die aanmaning zouden beroeperi hebben;
dat noch het arrest. noch het vonnis
a quo er op zinspelen, doch dat ze verwijzen naar een vordering tot het doen
van rekening, ingesteld tegen de toeziende voogd en welke v66r de rechtbank
nog hangend was, in de loop van de
aanleg waaraan het bestreden arrest een
~
einde heeft gesteld ;
Dat daaruit volgt dat het middel, op
dat punt, nieuw en, bijgevolg, niet ontvankelijk is;
Over .het tweede middel, schending
van artikelen 446, 44 7, 448 en 449 van
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het Burgerlijk Wetboek, 883, 885, 886,
887, 888 en 889 van het Wetboek van
burgerlijke rechtspleging·, 97 der Grandwet, doordat het bestreden arrest beslist
heeft dat de vordering tot bekrachtiging
van de beslissing dd. 27 Februari 1942,
voor zover ze ingesteld is bij wedereis,
niet ontvankelijk is; dat het niet volstaat dat dergelijke vordering de kentekens vertoont van een rechtspleging
in betwiste zaken om ze te onttrekken
aan de verplichting zich naar de rechtsvormen te gedragen voorgeschreven bij
artikelen 885 en volgende van het Wethoek van burgerlijke rechtspleging·; dan
wanneer ·het geen enkel reden van zijn
heslissing _doet kennen ; dan wanneer het
Wetboek van burgerlijke rechtspleging
zelf en, overigens, het Burgerli.ik Wethoek, voorzien dat de vordering· tot
bekrachtiging kan, en, in sommige gevallen, moet worden vervolgd hij een
rechtspleging voor betwiste zaken, en
dan wanneer ook, er geen reden bestaat
om niet toe te laten dat de hekrachtiging
bij wedereis, worde vervolgd, wanneer
de wet toelaat dit hij middel van een
hoofdvordering te doen :
Overwegende dat dit middel van helang ontbloot is; dat, inderdaad, het
arrest,
bij
bekrachtiging van
het
vonnis a quo, - voor zover dit' laatste
besliste « dat de door de familieraad
weerhouden feiten .. , de ontzetting van
Jacobs uit zijn ambt van toeziende
voogd ... niet rechtvaardigen ,, - noodzakelijk de vordering tot bekrachtiging
van de beslissing van de familieraad,
die de g·enaamde· Jacobs had ontzet,
verwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanleggers tot de
kosten en tot een enkele vergoeding van
150 frank jegens de verweerders.
21 November 1946. -

1 8 kamer. -

Vom·zitter, H. Soenens, eerste voorzitter.
- Verslaggever, H. Lambinet. - Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de
'l'ermicourt, eerste advocaat,generaal. Pleiters, HH. Resteau en Simont.
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21 November 1946.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRES'l'EN. BURGERLIJKE
ZAKEN. - EIS TOT VERNIETIGING VAN
EEN OVEREENKOMST ZAKELIJKE RECHTEN OP EEN ONROEREND GOED AANWIJZENDE. -ARREST DE EIS ONTVANGENDE. VERPLICHTING VOOR HET
HOF VAN BEROEP NA TE GAAN OF DE

INLEIDENDE AKTE VAN AANLEG EN DE
AKTE VAN HOGER BEROEP BIJ DE
BEWARING VAN DE HYPOTHEKEN INGESCHREVEN WERDEN. - GEEN WET:
TEKST AAN .HET HOF VAN BEROEP
OPLEGGENDE VAST TE STELLEN DAT
HET TOT DIT NAZICHT IS OVERGEGAAN.
2° VERDELING. VORDERING TOT
VERNIETIGING VOORZIEN DOOR ARTIKEL.888, ALINEA 1, VAN HET BURGERLIJK WETBOEK. VORDEll.ING ONTVANKELIJK ZELFS TEGEN EEN WERKELIJKE DADING DIE TOT DOEL HEEFT
EEN EINDE TE STELLEN AAN DE ONVERDEELDHEID.
3° MIDDELEN TOT VERBREKING.
BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL
DAARUIT GENOMEN DAT EEN AKTE
TWEE VERSCHILLENDE OVEREENKOMSTEN VASTSTELT. AKTE VOOR DE
RECHTER OVER DE GROND INGEROEPEN
ALS EEN ENKELE OVEREENKOMST VASTSTELLENDE. - MIDDEL NIET ONTVANKELIJK.
4° HUWELIJK.- KIND UIT EEN VORIG
HUWELIJK.- GEMEENSCHAP VAN AANWINSTEN SLECHTS OMVATTEND DE
WINSTEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ARBEID VOORTKOMENDE, EN
VAN DE BESPARINGEN OP DE ONDERSCHEIDEN INKOMSTEN VAN BEIDE ECH'l'·GENOTEN. TOEKENNING AAN EEN
VAN DE ECHTGENOTEN VAN EEN GROTER
GEDEELTE DAN DE HELFT. - VORDERING TOT INKORTING, NIETTEGENSTAANDE DE EINDBEPALING VAN AR- '
TIKEL 1527 VAN HET BURGERLIJK
WETBOEK.
5° MIDDELEN '1'0'1' VERBREKING.
BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL
EEN GEBREK AAN ANTWOORD OP DE
CONCLUSIES AANVOERENDE. ----,ARREST
IMPLICIET DE CONCLUSIES BEANTWOORDENDE. PASSEND ANTWOORD. ----,
MID DEL DAT FEITELIJKE 1 GRONDSLAG
MIST.
1° Het hof van beroep, dat een eis ont-

vangt tot vernietiging van· een overeenkomst zakelijke rechten ·op een onroerend
goed aanwijzende, heeft tot plicht na te
gaan of het inleidend exploot van aanleg
en de alcte van hoger beroep, overeenlcomstig artilcel 3 van de wet van 16 December 1851 werden ingeschreven, doch geen
enkele wettekst legt het op in zijn arrest
vast te stellen dat het tot dit nazicht is
overgegaan, indien geen van de partijen
het dam·toe he eft aanzocht (1).
·
(1) Zie de nota 1, getekend R. H., onder dit
arrest in Bull. en PAsrc., 1946, I, 435.

-4012° De vordering tot vernietiging, bedoeld thecair regime, doordat het bestreden
bij art1:kel 888, alinea 1, van het Burger- arrest een eis heeft aangenomen streklijk Wetboek, is ontvankelijk tegen een kende tot de vernietiging, wegens benawerkelijke dading, die tot voorwe1·p !weft deling, van drie op 24 J uli 1936, 24 Deaan de onverdeeldheid tussen de erf- cember 1936 en 8 Mei 1937 tussen partijen gesloten overeenkomsten die, hetzij
genamen een einde te stel]en (1).
3° Is nieuw en, bijgevolg, niet ontvankelijk, ten titel van dading, hetzij ten titel van
het middel daaruit genom en dat een akte verdeling, aile drie _de_rechten aanwijzen
twee verschillende overeen/wmsten vast- welke voor de partijen voortvloeien uit
stelt dan wanneer deze akte v66r de de onverdeeldheid van de gemeenschap
rechter over de grond slechts als titel van en de nalatenschap, onverdeeldheid onteen enkele overeenkomst ingeroepen werd. staan door het overlijden van hlJn man
en vader, en namelijk hun rechten aan4° De eindbepaling van artikel 1527 van
wijzen op ten minste een in Belgie gelegen
het Bul'gerlijk Wetboelc, naar luid waar-van eenvoudige winsten, van de gemeen- onroerend goed afhangende, volgens verweerder en het bestreden arrest, van die
schappelijke arbeid voortkomend~_ en v~n
de besparingen op de .pndersche~den ~n onverdeeldheid, zonder vast te stellen
komsten van beide echtgenoten, al zijn dat het inleidend exploot van aanleg
die ook ongelijlc, niet beschouwd worden of de akte van hoger beroep overeenals een bevoordeling ten nadele van de komstig artikel 3 van de hypothecaire
kinderen uit het eerste huwelijk, is toe- wet dd. 16 December 1851 waren inpasselijk op de verdeling in gelijke delen geschreven geweest op de bewaring van
van de gemeenschap, bij de ontbinding de hypotheken, dan wanneer die eis
van het huwelijk. Zij ve1·hindert de VOl'- strekkende tot het uitspreken van de
dering t'ot inlcorting niet, die door het vernietiging van rechten spruitende uit
kind uit het eerste huwelijlc wordt in- akten waarbij zakelijke onroerende rechgesteld tegen de echtgenoot aan wie hetzij ten aangewezen worden en die aan de
de gehele gemeenschap, hetzij een grotm· overschrijving onderworpen zijn, slech ts
deel dan de helft werd toegekend {2). kon ontvangen worden na gezegde inschrijving, en het bestreden arrest, door
5° Mist grondslag in feite het middel ·een de vaststelling van het bewerkstelligen
gebrelc aan antwoord op de conclusies - dier inschrijving te verzuimen, het hof
aanvoerende,~dan wanneer deze in het
van verbreking in de onmogelijkheid
arrest impliciet doch passend beantwoord stelt de wettelijkheid na te gaan van de
werden.
beslissing welke over de eis beslist :
(CAMBIER, T. NILLE.)
ARREST

{3).

HET HQF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 Mei 1945 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het eerste middel, schending van
artikel 97 der Grondwet; van artikelen 883, 2044 en 2052 van het Burgerlijk
Wetboek en van artikelen 1 en 3 (gewijzigd bij art. 2 van de wet dd. 10 October 1913} van de wet dd. 16 December 1851 op de herziening van het hypo(1) Verbr., 21 Octob-er 1943 (.d1·r. Verbr.,
1944, blz. 5; Bull. en PAsrc., 1944, I, 18, en de
nota).
(2) Sic PLANIOL en RIPERT, bd. I:A, n" 976
en 977; AuBRY en RAu, bd. XI, § 690; Hue,
bd. IX, ur 395; L. GENDEBIEN, I!u regime mat?·imonial de la communaute 1·{;duite aux acquets,
nr 357; CROIZAT, «La notion d'avantage matrimonial », Rev. C?'it., 1928, blz. 151 en volg.;
SERESIA, studio, Belg. jud., 1898, kol. 1041 en
volgende; Fr. verbr., 13 Juni 1855 (Dall. per.,
1855, 1, 321) en 20 April 1880 (ibid., 1880, 1,
428); Brussel, 9 Maart 1929 (Belg. jud., 1929,

Overwegende dat, krachtens artikel 3
van de wet dd. 16 December 1851, de eis,
om ontvankelijk te zijn, moest ingeschreven worden op de reg·isters van de
bewaring der hypotheken, vermits de
betwisting de toe}l:enning van de eigendom van zekere onroerende goederen
betrof;
Overwegende dat deze bepaling, van
openbare orde, aan de rechter over ae
grond de verplichting oplegde na te gaan
of d,ie formaliteit was nageleefd geweest ;
dat echter geen tekst hem verplichtte,
in zijn beslissing, ambtshalve vast te
stellen dat tot dit nazicht werd over\tol. 421). - Contm : LEMAiRE-BOSERET, CoU?'s
de d1·oit civil, Contrat de mariage, nr 595;
P. ROBER'i', Natu1·e jw·idique des avantages
matrimoniaux, blz. 65; DEMARET, stu die, Belg.
.Tud., 1929, kol. 431 en volgende; NANCY, 25 Februari 1892 (Dctll. pC?·., 1892, 2, 65) en de nota,
ondertekend D. Cijfer, bij het hierboven vermeld arrest van Brussel dd. 9· Maart 1929.
(3) Zie het arrest op 21 October 1943 nitgesproken, op ·een vorige voorziening tussen
zelfde partijen (.d1'1·. Yerbr., 1944, blz. 5; Bu'll.
en PASIC., 1944, I, 18).

-402gegaan; dat het middel in rechte niet gen, welke tot uihverksel hebben e.en
einde te stellen aan de onverdeeldhe1d,.
opgaat;
.
.
Over het tweede m1ddel, schendmg niet, wegens hun wisselvallig karakter
van artikelen 815, 883, 887, 888, 1101, dat alle zin van gelijkheid uitsluit, kun1118, 113t., 1319, 1320, 20H en 2052
nen- verbroken worden weg·ens benadevan het Burgerlijk Wetboek:
ling voor meer dan een vierde, verm.i.ts
Over de twee gezamenlijke onderdelen: artikel 888, alinea 1, van het BurgerhJk
Wetboek wat de da:dingen betreft,
Overwegende dat het middel het aan- slechts s~hijndadingen beoogt, die geen
gevallen arrest best~~jdt hierom d.at het ander doel hebben dan een einde te·
aan de tussen partlJen op 8 Mm 1937 stellen aan de onverdeeldheid; 2° uit
gesloten overeenkomst een betekeni:> zou de bewoordingen van de akte del. 8 Mei
gegeven hebben welke haar bewoordmgen 1937 waarvan het bestreden arrest aldus.
niet toelaten ;
de b~wijskracht heeft geschonden, blijkt
Overwegende dat het arrest, na te dat die akte twee overeenkomsten behebben vastgesteld dat gezegde overeen- heist de eerste een dading vaststellende
komst was gesloten geweest na de ont- over' moeilijkh~den ontstaan, tengevolgedekking van een nieuw bestanddeel ~an van de ontdekking van een schuldhet actief, hetzij een schuldvordermg vordering van 83.738 frank ~etr~f
waarvan het bestaan tot dan onbekend fende de uitwerksels en de geld1gh81d
was gebleven, en dat die overeenkol!lst van de vereffeningen dd. 2t. J uli 193.'}
slechts tot voorwerp had de oplossmg en 2t. December 1936, - eerste overeenvan een nieuwe door die ontdekking ont- komst waarbij de aanlegster aan verstane toestand van zaken, heeft kunnen weerder een onverdeeld recht op de helft
beslissen, zonder in strijd te zijn met de in deze schuldvordering erkende, mits.
bewoordingen van de overeenkomst, en, welk recht verweerder verklaarde niets.
dus, op souvereine wijze, dat. ~e~e ov~r meer te vorderen te hebben en de vereenkomst een aanvullende veraelmg mt- effening dd. 2t. December 1936 te ?emaakte en niet een akte waarbij een krachtigen; - de tweede, een verdehng·
dadino· werd aangegaan over uit de eerste vaststellende van gezegde schuldvordeakte gntstane werkelijke moeilijkheden; ring op grond van de door de dading
dat het middel dus niet gegrond is ;
· erkende onverdeelde rechten, bij. middel
Over het derde middel, schending van van toekenning van de gehele' schuld,
artikelen 815, 883, 887, 888, 889, 1101, vordering aan de aanlegster tegen beta'1'118, H3t., 1319, 1320, 1322, 20t.t. en ling aan de verweerder van de som van
2052 van het Burgerlijk Wetboek, en 97
41.869 frank, hetzij de helft van haar
der Grondwet, doordat, zonder het ka- bedrag : zoclat de .dadin15 over bezwaren
rakter van waarachtigheid en van werke- tegen vroegere vereffenmgen moest gelijke dading· te betwisten van de drie nieten van artikel 888, alinea 2, van het
overeenkomsten dd. 2t. Juli 1936, 2t. De- Burgerlijk Wetboek, en niet onder alicember 1936 en 8 Mei 193 7, waarvan de nea 1 van hetzelfde artikel kgn v allen,
vordering van de verweerder de vernie- omdat ze zich er bij heperkte het deel
tiging beoogt wegens benadeling· voor van de onverdeelde rechten der partijen
meer dan een vierde, het bestreden arrest te erkennen in de ontdekte schuldvordedie vordering ontvankelijk heeft ver- ring·, zonder dat de ':order~ng tot verklaard om de reden : a) dat dergelijke nietiging tegen de. op d1e dadm.!? volgende
vordering toegelaten is tegen elke hande- verdeling, vordermg welke hlJ o~tst~~
ling die de onverdeeldheid doet ophouden tenis van welk nadeel ook klaarbhjkehJk
welke ook de benaming· weze, echte of niet gegrond is, wettelijk de ontvankevalse die er aan werd gegeven; b) dat lijkheid kon medebrengen van dezel~de
d·e la~tste overeenkomst del. 8 Mei 1937, vordering ten opzichte van de dadmg
'waarbij de verweerder, bij wijze -van welke die .verdeling enkel uitvoerde en
dading, de twee vorige ov~reenkomsten welke alhoewel ze in dezelfde akte werd
had goedgekeurd, geen dadmg was over vastg~steld, rechfskundig er van onderwerkelijke bezwaren welke de eerste scheiden was, · het bestreden arrest ten
alden opleverden, als zodanig genietende andere geen onverdeelbaarheid tussen de
van artikel 888, alinea 2, van het Bur- twee overeenkomsten vaststellende :
gerlijk Wetboek, doch een aanvulle~de
Over het eerste onderdeel :
verdeling uitmaakte omdat ze verdelmg
Overwegende dat elke akte, welke het
behelsde van een nieuw bestanddeel van
het actief en, als dusdanig, onder toe- ophouden van· een onverdeeldheid tot
passing viel van alinea 1 van geze.gd doel heeft, een verdeling uitmaakt ;
artikel, dan wanneer: 1° de echte dadmOverwegende dat de g·elijkheid der
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ting behorende, de wetgever de maat- ten nadele van verweerqer, kind uit het
rege,len moest treffen welke hij geschikt eerste huwelijk;
achtte om, ten minste in een redelijke
Overwegende dat die interpretatie van
maat, die gelijkheid te verzekeren jegens alinea 3 van artikel 1527 niet kan aanal de medeerfgenamen; dat artikel 887 genomen worden; dat, daar de gemeenvan bet Burgerlijk Wetboek, te dien schap, bij de ontbinding van het huweeinde, aan de deelhebber, die voor meer lijk, in principe, verdeelbaar is in gelijke
dan een vierde benadeeld is; een vorde- delen, de hiervoren aangehaalde beschikring tot vernietiging verleen t ;
king, na aan degrondregel van artikel1098
Overwegende dat artikel 888, alinea 1, te hebben herinnerd, slechts tot voorwerp
om de rechten van gezegde deelhebber heeft kunnen hebben te beschikken dat
nog meer te· waarborgen, verklaart dat de gelijke verdeling van de gemeenschap
elke handeling die de onverdeeldheid doet niet als een ten nadele van de kinderen
ophouden, welke ook haar henaming uit bet eerste huwelijk gedane bevoorweze, in geval van benadeling vernietig- deling zou beschouwd worden, alhoewel,
baar is;
. wegens mindere inkomsten en winsten
Overwegende dat uit die beschou- in de g·emeenschap door een der echtwingen volgt dat het door de wetgever genoten ingebracht, die verdeling voor
beoogde doel niet zou bereikt zijn in- deze minder inbrengende echtgenoot een
dien, bet uit onverdeeldheid treden ver- voordeel kon zijn; dat het middel in
wezenlijkt zijnde onder de vorm van een rechte niet opgaat ;
echte dading·, de vordering tot vernietiOver het vijfde middel, schending van
ging aan de henadeelde deelhebber ge- artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
weigerd werd; dat, bijgevolg, het middel, Burgerlijk Wetboek :
in · zijn eerste onderdeel, in rechte niet
Overwegende dat uit de stukken der
opgaat;
rechtspleging blijkt dat de aanleggers in
Over het tweede onderdeel :
hun eerste v66r het Hof van beroep
Overwegende dat uit de door de aanleg- te Gent g·enomen besluiten staande hielgers v66r de rechter over de grond geno- den dat, wijl zekere deelneming van de
:inen conclusies niet blijkt dat het middel de cujus, vader van verweerder, in de
van deze rechten werd ingeroepen; dat vennootschap Rossel-Nille, niet beschrehet middel in zijn tweede onderdeel dus ven werd in het huwelijkscontract Nillenieuw, en, bijgevolg, niet ontvankelijk is; Cambier, het bedrag van die deelneming,
Over het vierde middel, schending van krachtens artikel1499 van bet Burgerlijk
artikelen 894, 920, 1098, 1134, 1387, 1525 Wetboek, als aanwinst •van de gemeenen 1527 van bet Burgerlijk Wetboek : schap moest beschouwd worden ; dat,
Overwegende dat het bestreden arrest . in alle geval, de waarde door deze deelvaststelt dat de echtgenoten Nille- neming verkregen, van het huwelijk af
Cambier door hun huwelijkscontract, het tot op de datum van de overdracht aan
stelsel van de scheiding van goederen gezegde vennootschap, in de aanwinsten
hadden aangenomen, met gemeenschap moest begrepen worden als opbrengst van
beperkt tot de aanwinsten voor de ·de arbeid en de besparing van de overtoekomstige in gemeenschap verworven ledene; dat aanleggers in aanvullende
goederen ; dat daarenboven bedongen conclusies deden gelden, namelijk, dat
werd dat al de van die gemeenschap verweerder noch van het bedrag noch
afhang·ende goederen zouden toebehoren van het bestaan van de deelneming deed
blijken in bet aan zijn rechtsvoorganger
aan de overlevende ;
Overwegende dat de aa:nleggers, steu- eigen patrimonium, " bewering van vernende op de eindbepaling van alinea 3 weerder te niet gedaan door de aan bet
van artikel1527 van het Burgerlijk Wet- huwelijkscontract gehechte inventaris,
hoek, in hoofdzaak, beweren dat, dewijl welke van dergelijk vermogen geen melde gemeenschap Nille-Cambier slechts de ding maakt " ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
tijdens het huwe)ijk verwezenlijkte aan~
-.,vinsten bevat, en wijl die aanwinsten zich latende leiden door de samenslechts de opbrengst zijn van de winsten hang· van die conclusies, deze, zonder
die voortkomen van de gemeenschappe- het geloof te. schenden dat er aan diende
lijke arbeid en van de besparingen op gehecht, heeft kunnen interpreteren in
de onderscheiden inkomsten van beide deze zin dat, zonder te betwisten dat de
echtgenoten, de toekenning, aan de aan- litigieuze deelneming aan de overledene
legster, van al de goederen die gezegde werkelijk toebehoorde v66r zijn huwelijk
gemeenschap samenstellen, niet kan be- ·met de aanlegster, ze zich er bij beperkten
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een rechtsmiddel af te leiden uit het feit
dat gezegde deelnerning in het contract
niet was beschreven geweest, om daaruit
te besluiten dat de deelneming krachtens
artikel H99 van hJJt Burgerlijk Wetboek
rnoest beschouwd worden als aanwinst;
dat het arrest deze laatste bewering verwerpt aan de hand van beschouwingen
welke door de voorziening niet worden
bestreden ;
Dat daaruit blijkt dat het vijfde mid del
in feite niet opgaat ;
Over het zesde middel, schending van
artikel 97 der Grondwet, doordat het
bestreden arrest beslist dat twee op naam
van de aanlegster tijdens het huwelijk
verkregen onroerende goedereh in de
tussen de overledene en de aanlegster
bestaande gemeenschap zijn gevallen
zonder de conclusies te beantwoorden,
waarbij de aanlegster staande hield dat
de verweerder niet gerechtigd was om
v66r het hof te betwisten dat die goederen in haar persoonlijk patrimonium
voorkwamen, omdat hij, volkoinen op de
hoogte van het huwelijksstelsel der echtgenoten Nille-Cambier en van de aankoop
der litigieuse onroerende goederen, vroeger nooit de eigendom ervan betwist had:
Overwegende dat een rechtstreeks antwoord op de in het middel aangeduide
conclusies onnodig was geworden omdat
het arrest ze impliciet had beantwoord
door hierop te wijzen dat de litigieuze
verkrljgingen tij.dens het huwelijk en
onder bezwarende titel verworven onder
het stelsel vielen van de gemeenschap van
a,anwinsten voorzien bij artikel S van
het huwelijkscontract, tenzij de verkrijgingen geschiedden als wederbelegging,
wat hier het geval niet was ;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eisers tot de kosten
en tot een vergoeding van 150 frank
jegens verweerder.

DERE TERECHTZITTINGEN. AFZONDERLIJK PROCES-VERBAAL VOOR ELKE
TERECHTZITTING. - MELDING VAN DE
EEDAFLEGGING VAN DE GETUIGEN
SLECHTS OP HET PROCES-VERBAAL VAN
DE EERSTE TERECHTZITTING GEDAAN.
-: EEDAFLEGGING DOOR DE GETUIGEN
OP DE VOLGENDE TERECHTZITTINGEN
GEHOORD NIET BEWEZEN.
2° VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. GETUIGEN DOOR DE
KRIJGSRAAD GEHOORD. - AFLEGGING
VAN DE WETTELIJKE EED DOOR ALLE
GETUIGEN NIET VASTGESTELD. - ARREST GESTEUND NA111ELIJ'K OP DE VOOR
DE KRIJGSRAAD GEVOLGDE RECHTSPLEGING. - NIETIGHEID.
so VALSHEID. - INSCHRIJVING WEGENS VALSHEID. - VERBREKING~ STRAFZAKEN. AANVRAAG TOT INSCHRIJVING WEGENS VALSHEID TOT STAVING VAN EEN MIDDEL TOT VERBREKING. - VERBREKING OP GROND VA"<
EEN ANDER MIDDEL UITGESPROKEN. GEBREK AAN BELANG. NIET-ONTVANKELIJKIIEID.

1° Wanneer de rechtsmacht van wijzen
aan het verhoo1· van verschillende getuigen 1n%1'dere zittingen besteed heeft,
waarvan afzonderlijke processen-ve1·baal
werden opgemaakt, levert de melding van
de aflegging van de wettelijke eed dum·
de getuigen, slechts op het proces-verbaal
van de ee1·ste terechtzitting gedaan, het
bewijs niet op van het nctleven van die
pleegvonn door de op de volgende zittingen gehoorde getu·igen (1).
2o Is niet·ig het arrest van veroo1·deling
van het militair gerechtshof' dat namelijk
op de vom· de krijgs1·aad gevolgde rechtspleging gesteund is, indien niet vastgesteld wordt, dat al de getuigen, die v66r
de krij gsraad getuigd hebben, regelmatig
de eed hebben afgelegd (2).
so W anneer, om de in een middel tot
verbreking ingeroepen onwettelijkheid
21 November 1946. - 1 8 .kamer. vast te stellen, e·iser toelating vraagt,
Vom·zitter, H. Soenens, eerste voorzitter.
om een melding van het proces-verbaal
- Verslaggever, H. Lambinet. - Gelijkder terechtzitting van de rechtsrnacht die
luidende conclusie, H. Raoul Hayoit de·
de bestreden beslissi1Jg geveld heeft, van
Termicourt, eerste advocaat-generaal.valsheid te betichten, wordt de aanvraag
tot inschrijving wegens valsheid niet
Pleiters, HH. Marcq en Simont.
• ontvankelijk bij gebrek aan belang, in-

2•

KAMER. ~

25 November 1946.

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. - VERHOOR VAN VERSCHILLENDE GETUIGEN TIJDENS MEER-

(1) Zie nota 1, <mderteken(\ R; J. B., onder
dit anest in Bull. en PA§IC., 1946, I, 440.
(2) Zie boger, b)z. 143, 144 en 281, verbr.,
8 April (2 arresten) en 8 Augustus 1946 (Bull.
en PASIC., 1946, I, 143, 14<1 en 309) en de nota's
onder deze anesten.
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-405dien deze beslissing op grond van
een andere onwettelijlcheid verb!·oken
wordt (1).
(VAN DIEREN.)
ARREST.

HET HOY; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 8 J uni 1946 door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Brussel;
Gelet op het verzoekschrift waarbij
eiser in verbreking de toelating aanvraagt zich tegen zekere vermeldingen
in het proces-verbaal der terechtzitting
van het militair gerechtshof van 2 Mei
1946 wegens valsheid in te schrijven ;
Overwegende dat de zaken nrs 1811
en 2103 verknocht zijn en dienen samengevoegd;
I. Aangaande de beslissing over de
publieke vordering :
Over het tweede middel tot verbreking,
schending van artikelen 155, 189 et 317
van het Wetboek van Strafvordering voor
het Ieger te Iande, 1317,1318, 1319,"1320
van het Burgerlijk Wetboek, 97 der
Grondwet, doordat het proces-verbaal
van de " zittingen , van de krijgsraad
vermeldt v66r het verhoor van de
eerste getuige dat " vooraleer te getuigen " legt ieder Vlaams sprekende
getuige de volgende eed af (volgt de
Vlaamse tekst van den eed) en ieder
Franssprekende getuige de volgende
eed af '(volgt de Franse tekst van de
eed) en doordat de processen-'Verbaal der
zittingen van 12, 13, 14, 15 en 16 Februari 1946 niet vaststellen dat de tijdens
laatstbedoelde terechtzittingen gehoorde
getuigen de eed hebben gedaan en daar
het afleggen van den eed door elk getuige
door het proces-verbaal slechts kan geconstateerd worden nadat de eed, afgelegd is g·eweest, het proces-verbaal der
terechtzitting van 11 Februari 1946,
namiddag, in aanhef vermeldende dat de
getuigen de eed hebben afgelegd, het
beyvijs niet oplevert van het naleven van
dien pleegvorm, vooral op latere terechtzittingen :
Overwegende dat noch in de processenverbaal van de zittingen van 12, 13, 14,
15 en 16 Februari 1946, noch in enig
ander akte van de procedure is geconstateerd hetzij rechtstreeks, hetzij door uitdrukkelijke verwijzing naar de desbetreffende vermelding van het proces-verbaal
(1) Zie verbr., 10 Februarj 1941 (A1·1·. T'erbr.,
1941, blz. 26) en de nota 1 onder dit arrest in
Bull. en PASIO., 1941, I, 35.

der terechtzitting van 11 Februari 1%6,
dat al de getuigen die gedurende voormelde terechtzittingen werden gehoord
vooraf de eed hebben afgelegd of van die
verplichting door de wet waren ontslaan:
Overweg·ende dat, bij gebreke van uit•
drukkelijke verwijzing in de later opgestelde processen-verbaal, de in het
zittingblad van 11 Februari 1946 voorkomende vermelding aangaande de eedaflegging niet volstaat om vast te stellen
dat de g·etuigen die gehoord werden in
de latere terechtzittingen de wettelijke
eed hebben afgelegd, terechtzittingen
voor elk derwelke een afzonderlijk procesverbaal werd opgesteld ;
Overwegende dat alle pleegvormen,
waarvan de inachtneming niet blijkt uit
stukken waarop het hof acht kan slaan
als niet vervuld worden beschouwd ;
Overwegende dat, behoudens uitzonderlijke aan de zaak vreemde gevallen,
de getuigen op straffe van nietigheid v66r
, de strafrechtbanken de eed moeten
afleggen;
Dat, gesteund zijnde ·op oni·egelmatig
gedane getuigenverklaringen, het vonnis
van de krijgsraad nietig is ;
Overwegende dat, naar de vermeldingen van de aangeklaagde beslissing·, het
militair gerechtshof zijn arrest heeft gesteund uitsluitend op het verslag van
de voorzitter, op het beroepen vonnis, op de stukken, op de ondervraging
van de betichte, op de vordering van
de auditeur-generaal en de pleidooien ;
Dat derhalve ,niet blijkt dat het militair gerechtshof de in eerste aanlEg
onregelmatig gedane getuigenverklaringen uit de elementen van zijn overtuiging
heeft verwijderd;
Dat het bestreden arrest aldus de
nietigheid, die het vonnis van de krijgsraad aantast, heeft overgenomen en de
in het middel vermelde wetsbepaling
geschonden ;
Overwegende dat de verbreking die
hierna zal uitgesproken worden alle
belang ontneemt aan de overige middelen ·
Dat dientengevolge de betichting wegens valsheid, ingeleid met het enig
oogmerk het eerste middel in verbreking
te ondersteunen, van belang is ontbloot,
en, derhalve niet ontvankelijk;
II. Aangaande de beslissing over de
burgerlijke vordering :
Overwegende dat de verbreking van
de beslissing over de publieke vordering
de verbreking meesleept ·van de beslissing
over de burgerlijke vordering;

-----
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Om die redenen, voegt samen dezaken
nrs 1811 en 2103; verbreekt het bestreden
arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal
overgeschreven worden in de registers
van het 1\'Iilitair Gerechtshof te Brussel
en dat melding er van zal worden geniaakt op de kant van de vernietigde
beslissing; verwijst de zaak naar het
militair gerechtshof anders samengesteld ; ·
zegt dat de door aanlegger verzochtetoelating een aanvraag wegens valsheid
formeel in te dienen niet ontvankelijk
is; laat de kosten van de betichting
wegens valsheid -ten laste van aanlegger en de overige kosten ten laste van
de burgerlijke partij.
25 November 1946. - 2" kamer. -Voo!'zitteT, H. Wouters, raadsheer;, waarnemend voorzitter.
Ve!'slaggeveT,
H. Simon. Gelijkluidende conclusie,

H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.- Pleite1's, HH. della Faille
d'Huysse en Van Ryn.

2• KAMER. -

25 November 1946.

BIJZONDERE EN TIJD_ELIJKE BELASTING OP DE UITZONDERLIJ"
KE WINSTEN. -WET VAN 10 JANUARI 1940. __: PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. - BEZOLDIGING VAN DE BEHEERDERS. - BESTANDDEEL VAN DE AAN
BELASTING ONDERHEVIGE WINSTEN VAN
DE VENNOOTSCHAP. - AFTREK VAN
DE GEDURENDE TWEE VORIGE DIENSTJAREN DOOR DE VENNOOTSCHAP GELEDEN BEDRIJFSVERLIEZEN. - WETTELIJKHEID.
De bezoldiging van de behee1·de!'s van een
pe!'sonenvennootschap met bepeTl£te aanspTakelijkheid is een van de bestanddelen van de uitzonde!'lijke winsten van
een vennootschap, die aan de bijzondeTe
en tijdelijke belasting ondel'hevig zijri;
van deze winsten kunnen de dooT de
vennootschap tijdens de twee voTige
dienstj aTen geleden bedTijfsveTliezen afget!·okken woTden. (Wet van 10 J anuari
1940, art. 3, §§ 1 en 2, en art. 9;

·sameng·eschakelde wetten' betreffende
de inkomstenbelastingen, art. 32, § 1.)
T.

(BEHEER VAN FINANCIEN,
P. V. B. A. HUYS, LEVITA EN CO.)

ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op .22 1\'Iaart 1944 gewezen door
het H of van beroep te Brussel ;

Over het enig middel, schending van
artikelen 97 en 112 van de Grondwet,
van artikelen 25, § 1, en 32, § 1, der
wetten betreffende de inkomstenbelastingen,_ samengeschakeld bij koninklijk besluit dd. 12 September 1936, van artikel1
van het koninklijk besluit dd. 9 September 1935, van artikel 3, §§ 1 en 2,
en van artikel 9 van de wet dd. 10 Januari 1940, doordat het bestreden arrest
het verhaal gegrond verklaard heeft en
de verweerster van de betwiste belasting
outlast heeft, dan wanneer artikel 32,
§ 1, alinea 2, hierboven aangeduid, waarop het steunt, de aftrekking toelaat
aileen van de bedrijfsverlieze.q gedurende
de twee vorige j aren of tij dens de twee
vorige boekjaren geleden, bepaling welke
de toegestane aftrekking uitsluit vermits
de aftrekking beperkt is tot de door
de belastingplichtige zelf geleden -yerliezen :
Overwegende dat het middel hierop
steunt dat de persoon die de verliezen
heeft ondergaan niet deze is die de
winsten heeft opgestreken ;
Overwegende dat; zo ten slotte et)n
dee! van de door de vennootschap verwezenlijkte winsten aan de beheerders
werd toegekend als vergelding, dan is
het daarom niettemin de vennootschap
die deze winsten heeft verwezenlijkt en
die, -wegens die winsten, aangeslagen
werd in de belasting op de uitzonderlijke
winsten;
Ovenvegende, anderzijds, dat het bestreden -arrest op souvereine wijze vaststelt dat de verweerster gedurende de
twee vorige dienstj aren verliezen he eft
geleden, welke die zelfde winsten overtreffen;
Overwegende dat, krachtens artikel 3
van de wet del. 10 J anuari 1940, de vergeldingen der beheerders, ten aan zien
van die wet, een van de bestanddelen
van de belastbare winst uitmaken ; dat
het dus de vennootschap is die de belasting verschuldigd is; dat het ten
andere zij is die belast werd en die moest
belast worden vermits het zij is die aangezien wordt als haar vermog·en te hebben
verhoogd;
Overwegende, anderzijds, dat het de
vennootschap is die de vroegere verliezen
heeft geleden ; dat dus de bewering onjuist is dat men hier voor verschillende
personen staat, de ene, de vennootschap
die verliezen heeft geleden, de anderen,
de beheerders, die belaste winsten hebben
verwezerilijkt;
Overwegende dat de omstandigheid,
dat, in zal\e bedrijfsbelasting, deze de
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beheerders, die vergeldingen genieten,
treft, hier van belang" ontblpot is, vermits de wet van 10 Januari 1%0, om
de belasting op de uitzonderlijke winsten
te vestigen, met die omstandigheid geen
rekening houdt; dat ze voorschrijft dat
die vergeldingen en de ter beschikking·
van de vennootschap gebleven som op
:Qctieve wijze moeten verenigd worden
om een geheel te vorrilen dat tot grandslag van de belasting dient;
Overwegende dat daaruit blijkt dat
artikel 32, § 1, der samengeschakelde
wetten, volgens welk het de beheerders
niet zhu toegelaten zijn van de bezoldigingen die zij hebben ontvangen de verliezen van de vorige jaren af te trekken,
met de zaak geerf verband heeft, vermitp
het e;' op aankomt, niet uitspraak te doen
over de bedrijfsbelasting welke uit dien
hoofde door elke beheerder zou verschuldigd zijn·, doch te beslissen hoe de
belasting op de uitzonderlijke winsten,
ten laste van· de vennootschap moet
gevestigd worden ;
Overwegende, dienaangaande, dat artikel 9 van de wet dd. 10' Januari 1%0,
waarbij op die belasting de algemene
hepalingen worden toegepast vervat in
de samengeschakelde wetten betreffende
de bedrijfsbelasting, logischerwijze onder
deze bepalingen deze van artikel 32, § 1,
alinea 2, bedoelt, dat aan de belastingplichtige toelaat van zijn winsten de
bedrijfsverliezen- af te trekken welke
tijdens de twee vorige dienstjaren-werden
geleden;
Overwegende dat het bestreden arrest,
met deze aftrekking toe te laten, de wet
niet overtreden heeft, doch ze juist heeft
toegepast;
Overwegende, anderzijds, dat het
eisend beheer niet aanduidt waarin
het bestreden arrest artikelen 97 en 112
der Grondwet zou geschonden hebben ;
Dat het middel dus niet gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; laat de kosten ten laste van
de Staat, beheer van financien.
25 November 1946. - 2e kamer. Voorzitter, H. \'Vouters, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. de
Cocqueau des Mottes. - Gelijkluidende
conclusie, H. Co lard, advocaat-generaal.

2" KA:\'IEJR. -

25 November 1946.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
- ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - ExCEPTIE VAN ONBEVOEGDHEID «RATIONE

MATERIAE "· ARREST VASTSTELLENDE DAT DE RECHTER BIJ \VIE DE
ZAAK AANHANGIG WERD GEMAAKT ZICH
BEVOEGD HEEFT VERKLAARD BIJ EEN
VORIG, IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN ARREST. - ARREST WETTELIJK
GEMOTIVEERD.
Is wettelijlc gemotiveerd het arrest dat, in
antwoord op de exceptie van onbevoegdheid ratione materiae, vaststelt dat de
rechter, bij wie de zaak aanhangig werd
gemaakt, zich bevoegd !weft verklaard
bij een vorig, in kracht van gewijsde
gegaan arrest.

(GHIJSSENS EN BOVI,
T. VAN DAMME EN ANDEREN.)
ARREST.
RET HOF; ,.--- Gelet op het bestreden
arrest, op 3 April 1946 door het Hof van
beroep te Gent op tege)lspraak gewezen;
I. Wat de voorziening van Maria
Ghijssens betreft :
A. Jegens Van Damme en Calbrecht :
Overwegende dat de aanlegster verklaart afstand te doen van hare voorziening jegens Remi VanDamme en Jan
Calbrecht;
B. J egens Cyriel Hermans :
Over het middel, schending van artikel 97 der Grondwet doordat het bestreden arrest het middel nopens de
onbevoegdheid ratione materiae door de
aanlegster aangevoerd, niet beantwoord
heeft :
· Overwegende dat het bestreden arrest
hierop wijst dat de eerste rechter zich
bij het vonnis dd. 14 December 1943
onbevoegd verklaard heeft, dat dit vonnis
'bekrachtigd werd door arrest dd.
14 Maart 1%5 dat kracht van gewijsde
bekomen heeft en dat, in strijd met wat
de aanlegster in conclusies beweert, geen
nieuw feit na dit arrest aan het licht is
gekomen;
Dat · uit die overwegingen blijkt dat
het bestreden arrest de conclusies juist
heeft beantwoord en dat het middel in
feite niet opgaat ;
II. Wat de voorziening van Leon Bovi
betreft :
Overwegende dat aanlegger tot staving
van zijn voorziening geen enkel middel
inroept en dat het hof er van amhtswege
geen opwerpt ;
Om die redenen, decreteert de afstand
. van aanlegsters voorziening aangaande
de verweerders Louis Van Damme en
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Jan Calbrecht; verwerpt de voorziening
van de aanlegster wat Cyriel Hermans
betreft; verwerpt de voorziening van
Leon Bovi; veroordeelt de ~anleggers
tot de kosten van hun respecbeve voorziening.
25 November 1946. 2e kamer. Voorzitter H. Wouters, raadsheer waarnemend 'voorzitter. Verslaggever,
H. Bail.
Gelijkluidende conclusie,
H. Co lard, advocaat-generaal.

2e KAMER.

~

25 November 1946.

1o VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. VONNIS EEN AANVRAAG TOT
INOBSERVATIESTELLING
VERWERPENDE. --HOGER BEROEP EN
INSCHRIJVING WEGENS VALSHEID TEGEN
DIT VONNIS. - EERSTE ARREST VERKLARENDE DAT ER GEEN AANLEIDING
TOT INSCHRIJVING WEGENS VALSHEID
BESTAAT. TWEEDE ARREST VAN
ZELFDE DAG DE INOBSERVATIESTELLING BEVELENDE. VOORZIENING
TEGEN HET EERSTE ARREST. - NIET
ONTVANKELIJK BIJ GEBREK Al\N BE·
LANG.
2o MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. NIIDDELEN GESTEUND OP IN EERSTE AANLEG BEGANE
ONREGELMATIGHEDEN. NIIDDELEN
NIET ONTV ANKELIJK.
3o .MIDDELEN .TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN.
NIIDDEL GENOMEN UIT DE SCHENDING VAN DE
RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. BEWERING ZONDER STEUN IN DE STUKKEN VAN DE RECHTSPLEGING.- MIST
GRONDSLAG IN FEITE.
4o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN, BURGERLIJI(E .. VORDERING.- VEROOR·
DELING TOT SCHADEVERGOEDING. CONCLUSIES HET OORZAKELIJK VERc
BAND TUSSEN DE i'IIISDRIJVEN EN DE
SCHADE, ALSOOK HET BEDRAG VAN
DEZE LAATSTE BETWISTENDE. - PAS"
SEND ANTWOORD.
1 o Wan nee!' het militaiT gerechtshof, bij

een eeTste m'1'est, veTklaard heeft dat eT
geen aanleiding bestond tot inschl'ijving
wegens valsheid tegen een vom~is van
de k!'ijgsraad, een aanvraag tot ~nobser::
vatiestelling venveTpende, en daaTna -b~J
een tweede an·est, op zelfde dag geveld,
deze inobseTvatiestelling bevolen !weft,

is de voo!·ziening legen het eeTste aTrest
niet ontvankelijk bij gebTek aan belang.
2° Zijn ni~t ontvankelijk de middelen,
· vreemd aan de bevoe,qdheid, gesteund op
de onregelmatigheden in eerste aanleg
begaan, en die v66!' de rechteT in hager
beToep niet werden inge1·oepen of doot
deze laatste hersteld werden (1).
3° Mist gTondslag in feite het middel
genomen uit,..de schending van de rechten
van de verdediging, doordat van niet
medegedeelde stukken gebruik .zou gemaakt zijn geweest, dan wannee!' uit de
stulcken, welke het hof lean in aanmerking
nemen, niet voo1·tvloeit, dat deze bewning
zou juist zijn.
4° Is wettelijk gemotiveeTd en beantwoordt
op passende wijze de conclusies, die het
oo.Tzakel-ijk ve1·band tussen de weerhouden
misdrijven en de geleden schade alsoolc
het bedtag dezer schade betwisten, de
beslissing die de burgeTZ.ijlce veroordelingen, welke zij uitspreekt, op beschouwingen steunt welke zij uiteenzet en op
feitelijlce vaststellingen welke zij souverein beoordeelt.
(QUISTHOUDT EN ANDEREN,
T. BELGISCHE STAAT EN ANDEREN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
arresten, gewezen respectievelijk op 13 Februari 1946 en 30 J uli 1946 door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Gent;

I. Aang·aande de beslissing over de
publieke vordering :
A. Betreffende de voorziening van aanlegger Andre Van W assenhove tegen
het arrest van 13 Februari 1946, hetwelk
beslist dat er geen aanleiding bestaat tot
betichting wegens valsheid van het
vonnis uitgesproken den 10 October 1945
door de Krijgsraad te leper :
Over de drie middelen tot verbreking,
aangevoerd tot steun van de voorziening tegen voorbedoeld arrest, scherrding van artikel 459, alinea 2, van het
Wetboek van Strafvordering; artikel 427
van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging; artikel 97 van de Grondwet
doordat : 1° het aang·eklaagd arrest de
bevoegdheid van de militaire rechtsmacht
tot kennisneming van een betichting
wegens valsheid schijnt te betwisten;
2o het militair gerechtshof, in de veronderstelling dat het onbevoegd was,
(1) .Zie verbr., 27 Maart 1944 (Bull. en PAsrc., 1944, I, 277).
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uitspraak heeft gedaan over de ontvankelijkheid van de betichting wegens
valsheid, wanneer zij, in dat geval,
het tussengeschil had moeten verwijzen
naar het rechtscollege dat bevoegd was
en de behandeling van de hoofdzaak had
moeten schorsen ; 3° de beklaagde beslissing, na verklaard te' hebben dat "indien
de buitengewone rechtsmachten niet bevoegd zijn om kennis te nemen van
het strafrechterlijk tussengeschil over
valsheid, daar dit onder de bevoegdheid der gewone rechtbanken valt », er
aan toevoegt dat " zij de betichting
van valsheid zowel in strafzaken als
in burgerlijke zaken maar mogen ontvangen wanneer er daartoe plaats grijpt »,
motieven die, volgens aanlegger, met el. kander strijdig zijn, en derhalve artikel 97
der Grondwet schenden » :
Overwegende dat, door zijne voorzieningen tegen de drie arresten de 13 Februari 1946 uitgesproken, aanlegger de
uitspraak beoogde nopens zijne inobservatiestelling, welke toegestaan werd door
een van die drie arresten, tegen hetwelk
geen middel tot verbreking wordt aangevoerd, en dat overeenkomstig de wet
uitgesproken werd ;
. vVaaruit volgt dat, ware het :1rrest,
beslissende dat er geen aanleiding bestaat
tot betichting wegens valsheid ver-.
broken, of ware de voorziening tegen dit
arrest verworpen, de toestand van aanlegger onveranderd blijven zou ;
Dat dus, bij gebrek aan belang·, die
drie middelen niet dienen in acht genomen;
B. Betreffende de voorziening van aanlegg,er Andre Van Wa~senhove tegen het
arrest van 30 Juli 1946 :
Over de vier middelen, genummerd 4,
5, 6 en 7, en luidende als volgt : het
vierde : schending der hoofdzakelijke
rechten der verdediging in dien zin dat
de proceduren ter openbare zitting ten
laste van A. Van Wassenhove niet op
tegenspraak zijn geweest en dat medebetichten ten laste van Van Wassenhove
als getuigen eri onder eed gehoord zijn
geworden ; schending of verkeerde verklaring van artikelen 226, 227 en 308
van het W etboek van strafvordering;
het vijfde, schending of verkeerde verldaring van artikelen 1, 5 en 9 van
de wet van 9 April 1930 en schending der hoofdzakelijke rechten der
verdediging ; het zesde, schending der
hoofdzakelijke rechten der verdediging
in dien zin dat de krijgsraad systematisch
aile besluiten door de verdediging genomen onbeantwoord heeft gelaten en

bij de grand der zaak heeft g·evoegd ;
het zevende, schending der hoofdzakelijke rechten der verdediging in dien zin
dat de Krijgsraad te leper aanvrager
in verbreking van een graad van' jurisdictie heeft beroofd met zijn vonnis dat
bij verstek was op tegenspraak te verklaren;
Overwegende dat die middelen, vreemd
aan de bevoegdheid, gesteund zijn op
onregelmatigheden die zouden begaan
zijn geweest in eerste aanleg en die,
hetzij niet werden ingerQepen v66r de
rechter in hager beroep, hetzij door
deze werden hersteld ;
Dat die middelen dus niet ontvarikeIijk zijn;
Over het achtste middel : schending
der rechten van de verdediging en van
het principe der tegensprakelijkheid van
de procedure, doordat v66r het krijgshof
gebruik werd gemaakt van een reeks
nieuwe stukken die sedert October 1945
bij de bundel werden gevoegd, en die
niet op tegenspraak werden behandeld,
noch aan de verdediging medegedeeld :
Overwegende dat het middel uitsluitend is gesteund op navolgende vermelding van het proces-verbaal der terechtzitting van 8 Juli 1946 : « De Heer
Stevigny, substituut auditeur-generaal,
vraagt akte dat uit de debatten verwijderd worden aile stukken die in het
kader van de zaak in eerste aanleg,
meer bepaald de telastleggingen waarvan
beroep, niet passend zijn ;
Dat uit die vermelding niet volgt dat
stukken, die aan de verdediging niet
werden medegedeeld en het voorwerp
niet hebben gemaakt van een voorafgaand op tegenspraak debat, aan het
militair gerechtshof voorgelegd ziin geweest;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
C. Betreffende, voor het overige, de
voorziening van aanleggei· Van Wassenhove tegen de vier arresten, en betreffende de voorzieningen van aanleggers
Quisthoudt en Laton tegen het. arrest
van 30 Juli 1946 :
Overwegende dat al de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven pleegvormen nageleefd zijn geweest
en dat de veroordelingen overeenkomstig de wet zijn;
II. Aangaande de beslissing over de
burgerlijke vorderingen :
A. Betreffende de voorziening van
Van Wassenhove:
,
Over het middel, genummerd 9, scherrding of verkeerde verklaring van m:ti-

'
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Wetboek, het principe actoTi incumbit
probatio en artikel 97 der Grondwet,
doordat het bestreden arrest : 1° verzuimd heeft na te gaan of er een verband
van oorzaak tot g·evolg· bestond tussen
de bewezen verklaarde misdrijven en de
schade waarvan de herstelling gevorderd
wordt; 2° het bedrag der schade heeft
vastgesteld uitsluitend op het beweren
van de burgerlijke partijen :
Dverwegende dat het rnilitair g·erechtshof de· burgerlijke veroordelingen, welke
het uitspreekt tegen aanlegger Van Wassenhove, grondt op feitelijke vaststellingen en alzo het bestaan van een verband
van oorzaak tot gevolg tussen de ten
laste van aanlegger bewezen verklaarde
misdrijven en de schade waarvan de
burgerlijke partijen de herstelling nastreven, souverein heeft vastgesteld;
Wat betreft in 't bijzonder de werkelijkheid en het bedrag der schade geleden
door de Belgische Staat :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat Van Wassenhove werkelijk
aan de Belgische Staat een schade
heeft veroorzaakt, waarvan het bedrag
niet in franken en centiemen kan gecijferd
worcl~n, doch ex aequo et bono met
omzichtigheid kan vastgesteld worden op
een millioen ;
Dat, wat de overige burgerlijke vorderingen betreft, het militair gerechtshof
gecleeltelijk uit het betoog van de
krijgsraad, gedeeltelijk uit eigen besehouwingen, de slotsom heeft getrokken
clat ten gevolge van de misdrijven aan
dewelke Van Wassenhove zich schuldig
heeft gemaakt, de burgerlijke partijen
zowel een stoffelijke als een morele
schade hebben geleden waarvan de aangeklaagde beslissing het bedrag naar
billijkheid heeft geraamd, na de deskundige onderzoeken verzocht door Van
V\T assenhove nodeloo_s te hebben ver-~
klaard;
Dat, zodoende, het bestreden arrest
de conclusies van aanlegg·er behoorlijk
beantwoord heeft en aan zijn beschikkingen over de burgerlijl~e vorderingen
een wettelijke grondslag· heeft geg·even;
Dat het middel in al zijn onderdelen
ongegrond is ;
'
B. \Vat betreft de voorzieningen van
Quisthouclt en Laton tegen de beschikkingen over de burgerlijke vorderingen
ingesteld tegen hen :
·
Overwegende dat geen middel tot verhreking wordt voorgesteld en dat het Hof
er geen ambtshalve opwerpt ;
O~n, die redenen, verwerpt de voor-

zieningen;
kosten.

verwijst aanleggers in

25 November 1946. -

de

2e kamer. -

Voo1·zitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter.
VeTslaggever,
H. Simon. Gelijlcluidende conclusie,

H. Colard, advocaat-generaal.

2e
1°

KAM.um. -

25 November 1946.

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. VOORLOPIGE HECHTENIS. ARREST
VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING, DAT WEIGERT HET BEVEL
VAN DE ONDERZOEKSRECHTER TE HERVORMEN, HETWELK VERKLAART DAT ER
GEEN AANLEIDING BESTAAT TOT RET
VERLENEN VAN EEN AANHOUDINGSBEVEL. VASTSTELLING VAN HET
ONTBREKEN VAN DE WETTELIJKE VOORWAARDEN VEREIST OM EEN AANHOUDINGSBEVEL TE KUNNEN VERLENEN.
VVETTELIJK GEiVIOTIVEERDE BESLISSING.

2° VOORZIENING IN VERBREKING.
BESLISSINGEN WAARTEGEN iVIEN
ZICH KAN" VOORZIEN. STRAFZAKEN.
ARREST VAN DE KAMER VAN INBE-·
SC:HULDIGINGSTELLING DE OORSPRONKELIJ_KE BETICHTING DOOR EEN NIEUWE VERVANGENDE, WAAROMTRENT HET
BEVEELT TE ONDERZOEKEN. VOORBEREIDENDE OF ONDERZOEKSBESLISSING. VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK VOOR HET EINDARREST.

'1 ° Is wettelijlc gemotiveerd, het arrest van
de kame1· van inbeschuldigingstelling
dat, om te weigeren het bevel te wijzigen
van_ de onderzoeksrechter, hetwelk verklaw·t dat er geen aanleiding bestaat
tot het verlenen van een aanhoudingsbevel, vaststelt dat de peTsoon, beticht
van een misdaad strafbaar met dwangarbeid van tien tot vijftien jaar, zijn
ve'/'.blijf in Belgiii heeft, en dat el' geen
gewichtige en uitzonderlijke omstandigheden bestaan die de voorlopige hechtenis
in het belang van de openbaTe veiligheid
vereisen. (Wet van 20 April 1874,

art. 1.)
2° Is een voorbereidende of onderzoekbeslissing, en dienvolgens niet vatbaal' voor
vooTziening v66'1' het eindaTrest, het al'l'est
'l]an de kame'/' van inbeschuldigingstelling, dat een nieuwe betichting, waw·omtl·ent het beveelt te onderzoeken, in

-411de plaats stelt van de oorspronkelijke
betichting. (Wetboek van Strafvordering, art. 416.)
(PROCUREUR-GENERAAL TE GENT,
T. CECILIA LAGROU.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 Mei 1946 gewezen door het
Hof van beroep te Gent, Kamer van
inbeschuldigingstelling ;
Over de eerste twee middelen, het
eerste, schending van artikel 1, § 2, van
de wet dd. 20 April 1874, doordat het
arrest het bevelschrift van de onderzoeksrechter weigert te vernietigen om
reden dat het te laat werd verleend ;
het tweede, schending van artikel 9?
der Grondwet, doordat het arrest niet
wettelijk gemotiveerd is :
Overwegende dat de verweerster beticht was van kindermoord op haar
onwettig kind, misdaad die gestraft
wordt met d>vangarbeid van tien tot
vijftien jaar; dat verweerster, luidens
de in het arrest weergegeven vordering,
haar verblijf in Belgie heeft;
Overwegende dat, volgens artikel 1,
alinea 2, van de wet dd. 20 April 18?4,
de onderzoeksrechter het bevel tot aanhouding dus slechts mocht verlenen
indien (Jr gewichtige en uitzonderlijke
omstandigheden bestonden en indien de
hechtenis door het belang van de openbare veiligheid vereist werd ;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat deze omstandigheden bestaan noch ten opzichte van de hier.boven gezegde betichting noch ten opzichte van de nieuwe betichting waarover de kamer van inbeschuldigingstelling een onderzoek beveelt;
Overwegende dat, daar die reden vol·
staat om de beslissing wettelijk te recht.
vaardigen, de aanlegger geen reden heeft
tot klagen;
Dat daaruit volgt dat het eerste middel
niet ontvankelijk is bi) gebreli:. aan belang,
en dat het tweede middel in feite niet
opgaat;
Over het derde middel, schending van
artikel 235 van het Wetboek van Straf-.
vordering, doordat het hof de bij artikel 396 van het Strafwetboek bedoelde
betichting vervangen heeft door deze van
artikelen 401, 401bis en 410 van het
Strafwetboek, zich aldus uitsprekende
over het bestaan ·van telastlegg·ingen,
zulks, zonder de zaak tot zich te trekken,
dan wanneer v66r het hof slechts een

geschil nopens de voorlopige hechtenis
werd aanhangig gemaakt :
Overwegende dat het arrest, in de maat
waarin het niet over de voorlopige
hechtenis uitspraak doet, voorbereidend
is; dat het, niet over de bevoegdheid
gewezen zijnde, v66r het eindarrest of
eindvonnis niet voor voorziening in
verbreking· vatbaar is (Wetboek van
S_trafvordering, art .. 416); . ·
En overwegencle dat de substantiele
of op,straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd· en dat
de uitgesproken beslissing· overeenkomstig de wet is ;
Om die r.edenen, verwerpt de voorziening; kosten ten laste van de Staat.
25 November 1946. - 2e kamer. Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. de
Cocqueau des Mattes. Gelijkluidende
conclusie, H. Colarcr, advocaat-generaal.

2e KAMEH, -

25 November 1946.

1° STRAF. - VERBEURDVERKLARING.
GEBREK AAN VASTSTELLING VAN
DE DOOR DE WET VEREISTE VOORWAARDEN.- VERBREKING.- ARREST.
VERBEURDVERKLARING.
2° STRAF. ARREST. WEGENS VERSCHILLEND)' MISDRIJVEN VEROORDELENDE
EN DE VERBEURDVERKLARING UITSPREKENDE VAN DE VOORWERPEN DIE.
TOT HET PLEGEN VAN RET i\iiSDRIJF
GEDIEND HEBBEN, ZONDER NADERE
BEPALING. VERBEURDVERKLARING
NIET WETTELIJK GEMOTIVEERD.
3° VERBREKING. UITGESTREKTHEID. - 0NMOGELIJKHEID VOOR HET
HOF ZIJN TOEZICHT UIT TE OEFENEN
OP DE WETTELIJKHEID VAN DE VEROORDELING TOT VERBEURDVERKLARING. VERBREKING TOT DEZE VEROORDELING
BEPERKT.
4° VERWIJZING NA VERBREKING.
0NMOGELIJKHEID VOOR HET HOF
ZIJN TOEZICHT UIT TE OEFENEN OP DE
WETTELIJKHEID VAN· DE VEROORDELING TOT VERBEURDVERKLARING. VERBREKING VAN DEZE VEROORDELING.
- VERWIJZING.
1 o Het arrest, dat een ve1·bem·dverklaring

uitsp1'eekt zonder het bestaan vast te
stellen van de voonvaarden. waaraan
de wet de toepassing van deze maatregel ·
ondergeschikt maakt, laat aan het Hof

-412van verbreking niet toe zijn .toezicht op
de wettelijkheid van deze verooTdeling
uit te oefenen. (Grondwet, art. 97 .)
2o TVannee1· het aTrest beklaagde wegens
veTschillende misd1·ijven verom·deelt en
de veTbeurdveTklaring uitspreekt van de
voonuerpen die gediend hebben om het
misdTijf te plegen, zondeT nadere bepaling, is de uitgesp1·oken verbe1tTdverkla1'ing niet .wettelijk gemotiveerd (1).
(Strafwetboek, art. t.2.)
3° TVanneer de verbTeking bevolen woTdt
omdat het aTrest aan het hof niet toelaat
zij n toezicht uit te oefenen op de wettel7:jkheid van de vemoTdeling tot verbeU1·dverklaring, is zij tot dit punt bepeTkt (1).
4° Wanneer de gedeeltelijke verb1·eking
daarop gesteund is, dat het arrest aan
het hof niet toelaat zijn toezicht op de
wettelijkheid van de veroordeling tot
verbenrdverklaTing uit te oefenen, woTdt
de verw~jzing bevolen (1).
·

rechtsvormen werden nageleefcl en clat
de uitgesproken veroorclelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest doch in zover slechts het
de voorwerpen, die tot het plegen van
het misdrijf g·ediend hebben, verbeurd
verklaart; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschi'even worden in de registers
van het Hof van beroep te Gent, en dat
melding ervan zal gemaakt worden op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; verwijst de zaak alzo omschreven naar het Hof van beroep te
Brussel ; kosten ten laste van de Staat.
25 November 1946. - 2• kamer. Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. de
Cocqueau des Mottes. Gelijkluidende
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.

(ARTHUR HALLAERT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 J uli 194 6 g·ewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het middel, schending van artikelen 42 van het Strafwetboek en 97 der
Grondwet, doordat het hof van beroep
de verbeurdverklaring heeft uitgesproken
van de voorwerpen die tot het plegen
van het misdrijf gediend hebben zonder
nader te bepalen a) over welke voorwerpen het gaat; b) welke van de vier
weerhouden betichtingen deze is die door
deze bepaling bedoeld is :
Overweg·ende dat het bestreden arrest
de aanlegger veroordeelt wegens vier
verschillende misdrijven ; dat het, op dit
punt het vonnis a quo bekrachtigende,
de verbeurclverklaring uitspreekt van de
voorwerpen die tot het plegen van het
misdrijf gecliencl hebben;
Overweg·ende dat het bestreden arrest,
waar het verzuimt te bepalen op welk
misdrijf die straf toegepast wordt en
nauwkeurig te bepalen welke voorwerpen
Dnder de verbeurdverklaring vallen, het
hof van verbreking· niet toelaat zijn
toezicht uit te oefenen op de wettelijkheid
van de beslissing en in gebreke blijft die
beslissing nopens de verbeurdverklaring
wettelijk te rechtvaardigen;
En overwegende dat de substantiele
of op straf van nietigheicl voorgeschreven
(1) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
20 October 1911 (Bull. en PAsiC., 1941, I, 385).

2• KAMmfi. -

25 November 1946.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. ARREST ARTIKEL 123SEXIES VAN HET
STRAFWE'l'BOEK TOEPASSENDE DOCH
ONDER BIJVOEGING DAT ER GEEN AANLEIDING BESTAAT TOT UITSPRAAK VAN
DE ONTZETTING VAN DE RECHTEN VAN
ARTIKEL 31 VAN ZELFDE WETBOEK. DuBBELZINNIGHEID. - ARREST NIET
WETTELIJK GEMOTIVEERD.
2° VERBREKING. UrTGESTREKTHEID. STRAFZAKEN. DUBBELZINNIGHEID
VAN
DE
RED EN EN
BETREFFENDE DE ONTZETTING VAN
DE RECHTEN.
GEDEELTELIJKE
VERBREKING.
1° Is niet wettelijk gemotivee1·d, om Teden
van zijn dubbelzinnigheid, het aTrest van
veToordeling van het militaiT gerechtshof, dat het vonnis bevestigt, waarin
toepassing wordt gedaan van aTtikel 123sexies van het Stmfwetboelc, en
daarna verklaaTt dat er geen aanleiding
bestaat tot uitsp1·qalc van de ontzetting
van de Techten van aTtilrel 31 van het
Stmfwet boek.
2° W anneeT het m·rest van verooTdeling
verbrolcen wordt op gTond van de dubbelzinnigheid van de redenen betre ffende
de ontzetting van de Techten, is de veTbrelcing beperkt tot het deel van de beslissing, dat ove1· dit punt uitsp1·aak
doet.

413• (AUDITEUR-GENERAAL,
T. DE MEESTER EN ANDEREN).
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest van het Militair Gerechtshof, zetelende te Gent gewezen op r. Juni 194c6;
Over het middel ambtshalve opgeworpen, schending van artikel 97 der
Grondwet:
Overwegende dat het beroepen vonnis
• verweerders veroordeeld had tot criminele• straiTen met de vaststelling· dat
zij van ambtswege levenslang on tzet
zijn van de rechten vermeld in artikel 123sexies van het Strafwetboek;
Dat het bestreden arrest, na de straffen
l1erleid en de vergelding toekomende
aan de Schatkist verminderd te hebben,
voor het ov!ilrige het beroepen vonnis
bevestigt doch verklaart " dat er geen
plaats grijpt dat de ontzetting der rechten
van artikel 31 van het Strafwetboek uit
te spreken " ;
Overwegende dat, alzo gemotiveerd,
het bestreden arrest onzeker laat het
punt te weten of het militair gerechtshof
de toepassing van artikel 31 van het
Strafwetboek uitdrukkelijk heeft willen
uitsluiten, ofwel heeft willen verklaren
dat het overbodig was die ontzetting
nit te spreken, ten gevolge van de toepasselijkheid van artikel 123sexies van
het Strafwetboek;
Waaruit volgt dat het arrest, door
onduidelijkheid van motivering ten dien
opzichte, niet gemotiveerd is;
En overwegende dat de substantiiile
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de uitgesproken veroordelingen. overeenkomstig de wet zijn;
Om die redenen, verbreekt de bestreden beslissing, doch enkel waar zij
verklaart" dat de ontzetting der rechten
van artikel 31 van het Strafwetboek
niet dient uitgesproken "; beveelt dat
onderhavig arrest zal overgeschreven
worden in de registers van het Militair
Gerechtshof te Gent en dat melding· ervan
zal gedaan worden op de kant van het
gedeeltelijk verbroken arrest; verwijst
de zaak alzo beperkt naar het militair
gerechtshof anders samengesteld; veroordeelt de verweerders tot de helft der
kosten, en de Staat tot de andere helft
der kosten.
25 November 1946. - 2e kamer. Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend"voorzitter. - Verslaggeve1·, H. de
Gelijkluidende conclusie,
Clippele.
H. Colard, advocaat-generaal.
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25 November 1946.

1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. MIDDEL GERICHT
TEGEN EEN BESLISSING DIE HET ARREST
NIET ,BEVAT. MIDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN FEITE.

2° BINDENDE BEOORDELING DOOR
'DE RECHTER OVER DE GROND.
- STRAFZAKEN. BURGERLIJKE VORDERING. AFHOUDINGEN GEDAAN
DOOR. DE STAD OP DE WEDDE VAN HAAR
BEDIENDEN. V ASTSTELLING DAT ZIJ
GEDAAN WERDEN MET HET OOG OP HET
PENSIOEN VAN IIET GEMEENTEPERSONEEL. SOUVEREINE VASTSTELLING.

3° BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE RECHTER OVER DE GROND.
STRAFZAKEN. BURGERLIJKE VORDERING. VERORDENING VAN HET GEiVIEENTEPERSONEEL.
UITLEGGING
VOLGENS WELKE
DE
LE'I'TERLIJKE
BE'I'EKENIS VAN DE WOORDEN AAN DE'
BEDOELING VAN
PAR'I'IJEN
BEANTWOORDT. SOUVEREINE INTERPRE-'
TATIE.

r.o VOORZIENING

IN VERBREKING.

- STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE VOR-.
DERING. ONNAUWKEURIG iV!IDDEL.
- VERWERPING.

1° Is gebrekkig in feite het middel gericht
tegen een beslissing die het a1'1"est niet
bevat (1).
2° De rechter over de grond stelt souverein
vast dat de, door een stad op de wedde
van ham· bedienden gedane afhoudingen,
geschiedden met het oog op het pensioen
van haar personeel.
3° Is souverein de inte1·pretatie, door de
rechter over de grond aangenomen, volgens wellr.e de letterlijke betekenis van
de woorden van een verordening betreffende het gemeentepersoneel aan de
gemeenschappelijke bedoeling van de
contracte1·ende partijen beantwoordt.
r.o Ilet Hof neemt het middel niet in aanmerking, waarvan de onnau1vkeurighe·id
het onderzoek onmogelijk maakt (2).
(MAURICE STERCKX, '!'.

DE S'I'AD GENT.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest door het Hof van beroep te Gent
op 11 Juli 1946 gewezen;
(1) Vast-e rechtspraak.
(2) Sic verbr., 10 Februari 1941 (Bull. en
1941, I, 38).

PASIC.,

.-414Over het eerste mid del van· verhreking, afgeleid uit de schending van
artikel1g82 van het Burgerlijk Wethoek,
doordat het hestreden arrest het bestaan
van een oorzakelijk verband tussen het
hewezen verklaard wanbedrijf en de oppensioenStfllling van de politieagent
D'Haenens heeft aangenomen, dan .wanneer die oppensioenstelling is geschied
wegens tekortkoming()n in de dienst :
. Overwegende dat bij het hestreden
arrest geen vergoeding aan de Stad Gent
wordt toegekend voor de gezegde oppensioenstelling; dat het middel derhalve
feitelijke grondslag mist;
Over het tweede middel tot verbreking·, afg·eleid uit de schending· van
artikelen 1gs2, 1156 en 1250 .van het
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest : 1 o vergoeding aan de
Stad Gent heeft verleend voor de wedde
hetaald aan de geweze politieagent
D'Haenens, gedurende de periode van
zijn ongeschiktheid tot werken, dan
wanneer die betaling haar oorzaak vindt
in de op zijn wedde gedane afhoudingen;
2° aan de . dienstovereenkomst gesloten
door de Stad Gent met D'Haenens het
karakter van een kansovereenkomst
heeft ontkend, wanneer gezegde dienstovereenkomst moet worden uitgelegd
volgens haar geest ; go heeft aangenomen
dat de Stad Gent in de plaats van
D'Haenens was gesteld geworden, wanneer de voorwaarden noch der conventionele subrogatie noch der wettelijke
subrogatie voorhailden zijn :
Aangaande het eerste onderdeel van
het middel:
Overwegende dat door het hestreden
arrest op souvereine wijze wordt vastgesteld dat de afhoudingen, door de Stad
Gent op de wedden van haar bedienden
gedaan, geschieden met het oog op het
pensioen van haar personeel;
W at het tweede onderdeel van het
middel betreft :
Overwegende dat de irripliciet door
ltet hof van beroep aang·enomen zienswijze, volgens welke de letterlijke betekenis van de woorden van artikel 59bis
van de algemene verordening van het
hediendenpersoneel der Stad Gent aan
de gemeenschappelijke bedoeling van de
contracterende partijen beantwoordt,
bindend is voor het hof van verhreking;
Wat het derde onderdeel aangaat :
Overwegende dat 11et toekennen van
vergoeding aan de Stad Gent door het
bestreden arrest wordt gegrond niet op
de wettelijke subrogatie, maar op de
overeengekomen indeplaatsstelling ;_ dat

ten aanzien van deze laatste subrogatie,
eiser met enkel aan te voeren dat de
voorwaarden der conventionele in de-·
plaatsstelling niet voorhanden zijn, zonder
de ontbrekende voorwaarden aan te
duiden, en · derhalve zonder te doen
kennen op welke wijze artikel 1250 van
het Burgerlijk Wetboek werd geschonden, het derde lid van zijn middel niet
voldoende he eft bepaald;
Overwegende dat uit voorafgaande
beschouwingen volgt dat het middel in •
geen van zijn drie onderdelen kan
slagen;
.
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser tot de kosten.
25 November 1%6. - 28 kamer. Voo!'zitte!', H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. . - Verslaggeve!',
H. Smetrijns. - Gelijklttidende conclusie,
H. Colard, advocaat-generaal.

1"

KA!VIER. -

28 November 1946.

1° OPENBARE ORDE.- VERBOD VAN
BEDINGEN OMTRENT TOEKOMSTIGE NA·
LATENSCHAPPEN. - . BEPALING VAN
OPENBARE ORDE.
2° MID·DELEN TOT VERBREKING.
- BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL
GENOMEN UIT DE SCHENDING VAN
ARTIKEL 11g0, ALINEA 2, VAN HET
BURGERLIJK WETBOEK, DAT DE BEDINGEN OMTRENT TOEKOMSTIGE NALATENSCHAPPEN VERBIEDT. - MIDDEL
VAN OPENBARE ORDE, DAT VOOR DE
EERSTE MAAL VOOR HET HOF MAG VOORGESTELD WORDEN.
go ERFENISSEN. - KLEINE NALATENSCHAPPEN. - ERFGENAMEN IN RECIITE
LINIE DIE HUN RECHT TOT OVERNEMING
VERZAKEN, DAN WANNEER DE ECHTGENO_OT VAN DE « DE CUJUS "• MEDEEIGENAAR VAN DE GOEDEREN, IN LEVEN
IS. - VERZAKING DOOR ARTIKEL 11g0
VAN HET BURGERLIJK WETBOEK NIET
VERBODEN.
4° ERFENISSEN. - KLEINE NALATENSCHAPPEN. VERZAKING VAN HET
RECHT TOT OVERNEMING. VOR!VI.
1° Het verbod van artikel 1130 van -het
Bu!'gerlijk Wetboek, betreffende de bedingen orntrent toekornstige nalatenschappen, is van openbw·e o1·de (1).
(1) Zie Fr. verbr., 2 Juli 1903 (SIREY, 1904, 1,
65) ; 19 Februari 1929 (Dall. ph., 1929, 1, 100).

-415·2o Kan voor de ee'I'Ste maal voor het hof ' door, op 4 Augustus 1942, de hetwiste
g6ederen voor een termijn van neg-en jaar
van verbreking voo1·gesteld worden, inte verpachten aan de verweerders; dat
gevolge zijn kam/cter ~an openbar:e oTde,
het middel genomen mt de schendtng vc:_n de wet van 16 Mei 1900 voor doe! heeft
aTtikel 1130, alinea 2,_ van het BnTgeTltJk te heletten dat de kleine eigendommen
lVetboek, dat de bedtngen omtrent toe- worden in stukken getrokken door de
verkaveling of uit de handen der familien
komstige nalatenschappen verbiedt.
zouden gaan door verkoping ; dat indien
3o Arti/cel 1130, alinea 2, van het Burgerlij/c Wetboe/c, dat de bedingen omt!·ent de overname moest toegestaan worden ten
toekomstige nalatenschappen verbtedt, voordele van de partijen welke het erf
verzet zich e1· niet tegen dat, in .het niet hewonen, zulke heslissing : 1° het _
geval bedoeld bij aTtikel 4 van de wet doel niet zou hereiken dat de wet van
van 16 Nl.ei 1900 op de eT(1·egeling van 1900 heoogt ; 2° niet zou overeenkomen
met hetg·een partijen zonder de minste
de kleine nalatenschappen, de erfgenatwijfel hehhen gewild; dat door hun
men in Techte linie het Techt tot oveTneming bij deze bepaling voorzien ver- onverdeeld goed te verpachten tot in
zaken, dan wanneer de echtgenoot van 1952, de verpachteride erfg·enamen zich
de de cuju~,--mede-eigenam· van de vo~1· vrij\villig in de onmogelijkheid gesteld
terugneming vatbare goedeTen, nog ~n hehhen nog voor lange jaren hun erf zelf
te hewonen of te gehruiken; dat de overLeven is (1).
name toestaan aan de aanleggers in
4o De verzalcing aan het recht tot terugverhreking als uitwerksel zou hehhen
neming, voorzien bij artikel 4 van de wet dat deze die overnemen om zelf te hevan 16 Mei 1900 op de erfregeling van wonen en uit te haten, juist dezen zouden
de kleine nalatenschappen, is aan geen zijn die er nog meer dan acht jaar lang
enkele sacramentele vonn onderworpen. niet kunnen over heschikken ; dat er hij

de verpachting hedongen werd dat, hij
het overlijden der moeder of van gelijk
wie der verpacliters aan de pachtovereenkomst, geen einde zou kunnen gesteld
ARREST.
worden v66r het. verstrijken der neg-en
jaar, tenzij met toestemming der pachI-IET HOF ;·- Gelet op het vonnis, ters ; dat verscheidene der aanleggers
op 14 J anuari 19H gewezen door de heden een eigen woning hetrekken en·
Vrederechter van het kanton Sinte- alle een heroep uitoefenen dat geen verIYiaria-Horeheke;
hand houdt met Iandhouwhedrijf tot
, Over het eerste middel, schending van hetwelk bet kwestig erf geschikt is, dan
artikelen 6, ?18, ?91, 1130, en inzonder- wanneer de aanleggers in verhreking op
heid 1130, alinea 2, van het Burgerlijk 4 Augustus 1942 niet gel dig de uitoefening
Wethoek; 4, en inzonderheid 4, alinea's 1 van het recht tot overneming zouden
en 3, van de wet van 1,6 .Mei 1900 tot · kunnen hehhen verzaakt, mits op dien
>vijziging van de erfregeling· van de kleine datum de nalatenschap van hun moeder
nalatenschappen, doordat het hestreden niet opengevallen was (art. ?18 van het
vonnis heslist heeft dat, alhoewel de Burgerlijk Wethoek) en de rechter over
aanleggers in verbreking de meerderheid de grond, door het tegenovergestelde
der belangen vertegenwoordigden zij niet te h~slissen, uitwerksel heeft gegeven aan
overeenkomstig· artikel 4 van gezegde een heweerd heeling hetreffende toekomwet van 16 .Mei 1900, het recht konden stige erfenis, heeling dat verhoden is door
uitoefenen tot overneming van het huis de heschikkingen van openhare orde van
en de grond afhangende van de nalaten- artikelen 6 ?91 en 1130 van bet Burgerschappen van hun vader en moeder lijk Weth~ek, en, hijgevolg, artikel 4
onderscheidenlijk overleden op 1? Fe- van de wet van -16 .Mei 1900 heeft gebruari 1%2 en 1? April 1943, en dat schonden; en dan wanneer, voor 't ove.de voorkeur moest gegeven worden aan rige, geen enkel der door de rechter
de verweerders in verhreking, onder voor- over de grond verschillende ing·eroepen
wendsel dat de aanleggers in verbreking, elementen de aanleggers in verhreking·
het uitoefenen van het recht - tot kon heletten gezamenlijk als titularissen
overneming zouden verzaakt hehhen van de meerderheid der helangen het
recht tot overneming uit te oefenen
(schending van artikel 4 van de wet
(1) Zie verbr., 6 Dec·ember 1945, redenen
van 16 Mei 1900) :
,
(An·. T'erbr., 1945, blz. 256; Bull. en PAsrc.,
Overwegende dat uit het hestreden
19!5, I, 284).
(CONSOORTEN DE GROOTE,
T. ECHTGENOTEN DE GROOTE.)
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vonnis blijkt dat het, uitspraak doende
over het verzoekschrift van de verweerders in vel'breking, aan dezen het recht
heeft toegekend om de betwiste goederen
over te nemen overeenkomstig de bepalingen van artikel 4 van de wet dd.
16 Mei 1900 ; dat het vonnis, om zijn
beslissing te rechtvaardigen, namelijk inroept dat de huur welke hun, na het
overlijden van de vader, door hun thans
overleden moeder en de aanleggers in
verbreking werd toegestaan vanwege deze
laatsten de verzaking behelsde van het
recht tot overneming;
Overwegende dat het middel staande
houdt dat, in aile geval, dergelijke verzaking·, g·edaan v66r het overlijden van
de moeder, geen gevolg kan hebben voor
zover ze een beding uitmaakt omtrent
een nalatenschap die nog· niet is opengevallen, wat verboden is bij artikel1130,
alinea 2, van het Burgerlijk Wetboek;
Over de grand van niet-ontvankelijkheid door de verweerders hieruit afgeleid
dat het middel nieuw is :
Overwegende dat, noch uit het- bestreden vonnis, noch uit de overgelegde
stukken, blijkt dat die bewering aan de
rechter over de grand werd voorgelegd;
dat, nochtans, vermits het verbod van
artikel H30 van het Burgerlijk Wetboek,
betreffende bedingen omtrent nalatenschappen welke niet opengevallen zijn,
van openbare orde is, het middel ontvankelijk is, en voor de eerste maal v66r
het hof van verbreking kan aangevoerd
worden;
·
Overwegende dat de goederen, waarvan
de verweerders/ in verbreking de over'
neming verkregen hebben, niet afhingen
van de nalatenschap van hun moeder,
die nog in leven was op het ogenblik
waarop de huur hun werd toegestaan,
doch van de nalatenschap van de vader,
vooroverleden, en van het aandeel aan
de moeder gevallen in de gemeenschap
welke bestaan heeft tussen haar en
den de cujus ,· dat, vanaf het overlijden
van d.e vader, de partijen over elk
bestanddeel van de nalatenschap een
onverdeeld recht van medeeigendom
hadden, dat het voorwerp kon zijn van
een overeenkomst; dat, op die datum,
de aarrleg·gers in verbreking, voor hun
aandeel, geldig het recht tot overneining
van artikel 4 van de wet dd. 16 Mei
1900 konden verzaken, gezeg·d recht
tot overneming anderzijds, volgens het
stelsel der wet, verkregen zijnde voor
elk der erfgenamen in rec)ltstreekse
linie; dat de wetgever .tot doel heeft
zekere goederen zowel van de nalaten-

schap als van de gemeenschap te onttrekken aan de veiling en aan de gevolgen
van een g·edwongen verdeling; dat daaruit volgt ·dat het recht tot overneming,
waarover het gaat in het hiervoren vermeld artikel to, ontstaat, in hoofde van
de in gemeenschap zijnde echtgenoot
en van de erfgenamen, op de dag van
het overlijden van de eerststervende
echtgenoot;
Overwegende dat de rechter over de
grand, - rekening houdende met de
elementen der zaak, en de huurovereenkomst interpreterende, aan de verweerders voor negen jaar toegestaan na het
overlijden van de vader, - zonder de
in het middel aangeduide bepalingen te
schenden, heeft kunnen beslissen dat
de aanleggers het recht tot overneming
hadden verzaakt, recht dat zij aan de
verweerders hadden afgestaan ;
Dat het middel, noch in feite, noch
in rechte opgaat;
· Over het tweede middel, schending
van artikel 4 en inzonderheid 4, alinea's 1
en 3 van de wet van 16 Mei 1900 tot
wijziging van de erfregeling van de kleine
nalatenschappen en voor zoveel als nodig van artikelen 97 der Grondwet; 893,
894, 895, 931, 967, 969, 970, 971, 976,
981; 982, 983, 985, 988, 989, 999, 1076
van het Burgerlijk Wetboek, gezegde
artikelen 971 en 976 gewijzigd door het
enig artikel van de wet van 16 December 1922 tot wijziging van artikelen 9,
10, 11, 12, 14 van de wet van 25 Ventose
jaar XI en van de artikelen 154, 971,
972, 974, 975 en 980 van het Burgerlijk
Wetboek en tot afschaffing van arti·
kel 977 van hetzelfde wetboek; van
het .enig artikel van gezegde wet van
16 December 1922, doordat het bestreden
vonnis beslist heeft, steunende op de
pacht van 4 Augustus 1942, dat de
verweerders in verbreking het recht hadden het recht tot overneming van de
betwiste goederen, afhangende van de
nalatenschap, uit te oefenen bij voorkeur ·
op de aanleggers in verbreking onder
voorwendsel dat noch het bestaan van
een voorkeur,· noch de verzaking van
het recht tot overname aan enige sacramentele vormen onderworpen zijn, dan
wanneer luidens artikel 4 van de wet
van 16 Mei 1900, wanneer verscheidene
belanghebbenden het recht tot overneming uitoefenen, de voorkeur dan gegeven wordt aan de overlevende echtgenoot, vervolgens aan degene aangewezen door den de cujus, zo niet
beslist de meerderheid der belangen, en
dan wanneer de wijziging, door de
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de cttjus, van de erfgenaam aan wie
de voorkeur toekomt, slechts kan gedaan
worden in de gewone vormen van de
schenkingen en de testamenten :
Overwegende dat het bestreden vonnis
zijn beslissing steunt op de bedoeling van
de wet dd. 16 Jlilei 1900, op de elementen
der zaak en op de huur in 1%2 aan de
verweerders toegestaan voor een duur
van negen jaar; dat het daaruit afleidt
dat die lange termijn voor de aanleggers
medebracht, de onmogelijkheid het bedrijf over te nemen en hun wil- het recht
tot overnemirig niet uit te oefenen ;
Dat, aldus, het bestreden vonnis· het
recht tot overneming van de goederen
aan de verweerders heeft toegekend op
grond van de verzaking vanwege de
aanleggers ;
Dat die verzaking kon afgeleid worden
nit de elementen der zaak en 1aan geen
enkelen sacramentelen .vorm onderworpen was;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de aanleggers tot
de kosten en tot een vergoeding van
150 frank.
28 November 1%6. - 1° kamer. Voorzitter, H. Soenens, eerste voorzitter.
- Ve1·slaggever; H. Louveaux. - Gelijkluidende conclusie, H. Roger Janssens
de Bisthoven, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Simont et Delacroix.

1e KAMER. -

28 November 1946.

ERFENISSEN.
KLEINE NALATENSCHAPPEN. - AANDUIDING DOOR DE
« DE CUJUS " VAN DE ERFGENAAM DIE
BIJ VOORKEUR ZAL GEROEPEN WORDEN
OM HET RECHT TOT OVERNEMING UIT
TE OEFENEN. - VORM.
De aanduiding, door de de cujus, van _de
etfgenaam die bij voorkeur zal geroepen
worden om het l'echt tot overneming
vootzien bij artikel 4 van de wet van
16 1\!Jei 1900 op de erfregeling van de
kleine nalatenschappen uit te oefenen,
rnoet schtiftelijk gedaan wotden (1).
(1} Sic ERNST, Regirne successoral des· zJetits
heritages, biz. 144; fJ-oossENS, Revue pmtique
d·u notariat, 1900, biz. 365; Semmes en VANISTERDEEK, Pra-tique nota1'iale, bd. IV, biz. :100.
Contra : KLUYSKENS, E>·jenissen, biz: 99.

n~RBR., 1946. - 14

(STEENSSENS,
T. CONSOORTEN STEENSSENS.)
De Iieer advocaat-genetaal Janssens
de Bisthoven heeft zijn advies gegeven
als volgt :
Door de voorziening wordt de vraag·
gesteld of de aanwijzing door de de cujus
van de erfgenaam die bij voorkeur het
recht tot overneming, voorzien door artikel 4 van de wet vari 16 Mei 1900 tot
erfregeling der kleine nalatenschappen,
kan uitoefenen, schriftelijk moet gedaan
worden - zoals het bestreden vonnis
het 'beslist - ofwel of zij' stilzwijgend
kan geschieden en, bijgevolg, door vermoedens kan bewezen worden ' - wat
de stelling is van de voorziening.
De wet van 16 Jlilei 1900 houdt geen
enkele bepaling· nopens de wijze .waarop
die aanwijzing dient te worden gedaan.
Het stilzwijgen van de wet dienaangaande is niet aan vergetelheid of onbedachtzaamheid te wijten. Het was opzettelijk.
Overbodig werd inderdaad geacht een
bijzondere bepaling over dit punt
in de wet te sluiten. Dit werd stellig
verklaard in het verslag opgesteld over
het eerste ontwerp, door de Heer de
Corswarem, verslaggever, namens de
centrale sectie van de Kamer van volksvertegenwoordigers.
" Il a paru inutile, schreef hij, de determiner dans quelle forme la designation
devra etre faite. En droit elle ne peut
etre consideree que comme une liberalite,
elle devra done etre faite dans la forme
ordinaire des donations et testaments "·
(Parlement.Bescheiden,Kamer, 1890-1891,
nr 218, blz. 232.)
De commentators van de wet hebben
met reden doen opmerken dat bedoelde
aanwijzing niet kan gelijk gesteld worden
met een schenking, daar de persoon die
de aanwijzing· doet zich niet dadelijk en
onherroepelijk van het goed ontdoet ten
gunste van een zijner · kinderen. Zij
wijzen er ook op dat zulke aanwijzing·,
gedaan onder de vorm van een akte
onder levenden, een beding omtrent een
toekomstige erfenis zou uitmaken en
dienvolgens uitdrukkelijk door de wet
zou moeten geoorloofd zijn.
De zelfde auteurs drukken de mening·
uit dat die aanwijzing aanleiding geeft
tot een overdracht van onroerende goederen ten erfelijken titel; dat zij werkelijk een akte is waarbij een persoon
beschikt tegen de tijd dat hij er niet
meer zal zijn, over al of een gedeelte
van zijn goederen en die door hem kan
worden herroepen, dat zij dus de voor-

-418waarden van artikel 895 van het Burgerlijk Wetboek verenigt en clerhalve
slechts in de vorm van een testament
kan geclaan \\rarden.
· ERNST (Regime successoral des petits
-heritages) schrijft in clezen zin (blz. 144) :
" Il n'y a nullement, dans l'espece,
depouillement actuel et irrevocable ; les
biens qui font l'obj et de la disposition
restent dans le patrimoine du pere de
famille. Celui-ci se borne a en disposer,
en une certaine fagon, pour le temps oit
il ne sera plus. Il modifie en quelque
sorte les reg·les qui determinent la devolution de sa succession. La designation
de l'heritier reprenant rentre des lors,
dans les conditions de l'artide 795 clu
Code civil, et par consequent elle ne
peut etre faite que clans les formes ordinaires des testaments. Pour deroger aux
regles qui cleterminent les formes dans
lesquelles les dispositions testamentaires
doivent etre faites, un texte formel
serait indispensable ... Le partage d'ascendant peut se faire par acte entre vifs
(Code civ., art. 1076) ... c'est que le
legislateur l'a expressement prescrit ... ici
nous ne trouvons rien de semblable n.
(In clezelfcle zin : GoossENS, Revue
pratique du notariat, 1900, blz. 365 ;
SCHICKS et VANISTERBEEK, P·ratique
notariale, b. IV, blz< 300. C:ont1·a :
KLUYSKENS, ETfenissen, blz. 99.)
Die leer komt overeen met de verklaring afgelegd. v66r de Kamer van
volksvertegenwoorcligers door de Heer
Van der Linden, verslaggever, namens
de Centrale Sectie ter zitting van 18 April
1900 (Parl. Handelingen, Kamer, 18991900, blz. 1014). " Le droit de reprise
accorde par. le premourant a un de ses
enfants, zegde hij, n'est en definitive
qu'une disposition testamentaire soumise
quant a la forme a la legislation sur les
testaments "·
Uit die beschouwingen meen ik te
mogen besluiten dat de bestreden beslissing voor geen verwijt vatbaar is en
dat de voorziening client verworpen.
ARREST.
HET I-I OF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 6 J uli 1 94!. gewezen door de
Heer vrederechter van het kanton Puurs;
Over het enig rriiddel, schending van
artikelen If, meer bepaald alinea 3, van de,
wet van 16 Mei 1900 op de erfregeling
der kleine n:ilatenschappen, 97 van de
Grondwet, doordat, bij het bestreden
vonnis, de rechter over de grand, uitspraak doende over de eis waarbij eiser
in verbreking aanspraak maakte op de
overname van zekere onroerende en roe-

rende goecleren welke onder toepassing
vielen 'van de wet van 16 Mei 1900
op de erfregeling der kleine nalatenschappen, en zijn aanvraag staafde op
het feit dat hij stilzwijgend aangeduid
geweest was d'oor zijn overlevende moeder
om, bij voorkeur, het recht op overname
uit te oefenen, en daartoe bepaalde feiten
inriep, beslist. dat de eis van eiser
in verbreking . niet gegrond was, om
reden dat eiser niet bij wijze van
geschrift bewijzen kon dat hij door zijn
moeder aangewezen werd, en dat " een
geschrift de enige wijze is om de overnemer aan te duiden zonder mogelijke
betwisting n, wanneer ar:tikel If van de
wet van 16 Mei 1900 geenszins bepaalt
dat de aanwijzing, door de overlevencle
echtgenoot, van die erfg·enaam die de
voorkeur zal genieten om het recht op
overname uit te oefenen, schriftelijk moet
gedaan worden, en wanneer, bij gevolg,
de stilzwijgende aanwijzing, die door
vermoedens kan bewezen worden, door
de wet geenszins uitgesloten wercl :
Overwegende dat de rechter over de
grand terecht beslist heeft dat, in het
bij alinea 3 van artikel If der wet del.
16 Mei 1900 voorzien geval, de aanduiding, door de de cttjus, van de belanghebbende die geroepen wordt om gebruik
te maken van het recht tot overneming,
noodzakelijk door geschrift moest geschieden;
,
Overwegende dat uit de voorbereiclende
werken van de wet klaar blijkt clat dit
wel de wil geweest is van de opstellers
ervan;
Dat, anderzijds, de vermelding van
deze voorwaarde in de tekst overboclig
.
zou geweest zijn;
Dat, inderclaad, de aancluiding, waarover het gaat, even als een testament,
een akte van uiterste wil, een beschikking met het oog op het overlijclen is,
akte of beschikking welke slechts uitwerksel kan hebben bij het overlijden
van de de cujus, en welke deze laatste
tot op dat oogenblik vrij is te herroepen;
Dat het vaststellen bij geschrift van
clergelijke beschikkingen tot het wezen
zelf clezer behoort ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de aanlegger tot
de kosten en tot een enkele vergoecling
van 150 frank jegens de verweerders.
28 November 1%6. - 1 8 kamer. Voo1·zitte1· en verslaggever, H. Soenens,
eerste voorzitter. - Gelijkluidende conclusie, H. Roger Janssens de ~ist
hoven, advocaat-generaal. H H. Struye .en Van Leynseele.

Ple~ters,
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to SPECIALE EN UITZONDERLIJKE
BELASTINGEN OP DE WINSTEN
UIT ZEKERE VALUTA-SPECULATIES. -WET VAN H JUNI 1937. 0PERATIES BESCHREVEN IN ARTIKEL 1.
- BELASTBARE SPECULATIES INDIEN
ZIJ DE DOOR ARTIKEL 3 BEPAALDE
~HNIMA. BEREIKEN. VERMOEDEN
DAT SLECHTS KAN WO)l.DEN OMVERGEWORPEN DOOR HET BEWIJS VAN EEN
DER IN § 1 VAN ARTIKEL 2 BEDOELDE
FEIT~N.

2° SPECIALE EN UITZONDERLIJKE
BELASTING OP DE WINSTEN UIT
ZEKERE VALUTA-SPECULATIES.
- 0PERATIE DIE VERLOPEN IS v66R
29 MAAR'!' 1935. - BEGRIP.
3° SPECIALE EN UITZONDERLIJKE
BELASTING OP DE WINSTEN UIT
ZEKERE VALUTA-SPECULATIES.
- AANKOOP VAN VREEMDE DEVIEZEN
DIE GEDIEND HEBBEN TOT EEN GELDPLAATSING IN TITELS WAARVAN DE
WAARDE IS 'UITGEDRUKT IN VREEMDE
MUNT. - BELASTBARE SPECULATIES.
1° De wet van J4. Juni 1937 aanziet als
speculaties en onderwerpt aan de speciale
en uitzonderlijke belasting de operaties
beschreven in artilcel 1 voor zoveel de
sommen, waarop ze slaan, de door artikel 3 bepaalde minima bereilct hebben;
dit vermoeden kah slechts worden omvergeworpen door het bewijs, waarvan de
last op de belastingplichtige rust, van
een der in § 1 van artikel 2 bedoelde
feiten (1). (Wet van H Juni 1937,
art. 1, 2 en 3.)
2° De operatie bestaande in de aanlcoop
van vreemde deviezen is, in de zin van
de wet van 14 Juni 1937, niet verlopen
v66r 29 M.aart 1935 indien op deze
datum de vreemde deviezen niet vervangen war en door Belgische franks (2).
(Wet van H Juni 1937, art. 2, § 1, 4°.)
3° De omstandigheid, dat de aangekochte
vreemde deviezen gediend hebben tot een
geldplaatsing in titels waarvan de waarde
is uitgedr·ukt in vreemde munt, doet aan
die aankoop van deviezen het karakter
van belastbare speculatie niet verliezen (3). (Wet van'H Juni 1937, art. 1,
2 en 3.)
(1) Verbr., 18 Juni 1941 (Bull.

1941,
1942
(2)
1940,

(VAN DEN PERRE,
T. BEHEER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
HET HO.F; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 Maart 1942 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over het enig middel, schending van
artikelen 1, 2, inzonderheid 2, § 1, 1o, 4o
en 5°, en van artikel 3 van de wet van
H Juni 1937 tot vestiging van een speciale en uitzonderlijke belasting op de
winsten uit zekere valuta-speculaties, van
artikelen 110 en 97 der Grondwet, doordat het bestreden arrest : 1° de door de
aanlegger in verbreking betwiste belasting handhaaft om de reden dat de
litigieuze aankopen van buitenlandse
deviezen onder de toepassing vallen van
de door de wet van H Juni 1937 geves•
tigde belasting; dat ze, bijgevolg, niet
begrepen zijn in de' ontlastingen voorzien
bij artikel 2 var;t deze wet, en dit, zelfs
wanneer ze het karakter niet zouden
vertonen van een door het feit van de
devaluatie van de frank profijtvoortbrengende speculatie en doordat de
rechter over de grond, om deze reden,
weigert •na te gaan, alhoewel aanlegger
hem daartoe in conclusies uitnodigde,
of deze aankopen dit karakter vertoonden ; 2° beslist dat, voor de toepassing
van de belasting, het onverschillig is dat
de aankoper van buitenlandse deviezen,
op datum van 29 Maart 1935, niet meer
eigenaar of schuldeiser van deze deviezen
was, indien hij niet onder de toepassing
viel van de ontlastingen bedoeld bij
artikel 2 van de wet van H Juni 1937,
en dat het, dienvolgens, van weinig belang was dat aanlegger de door hem·
gekochte deviezen zou besteed hebben
aan de betaling, v66r 29 Maart 1935,
van invorderbare schulden, namelijk van
de aankoopprijs van vreemde titels door
een wisselagent, voor zijp rekening te
Parijs gekocht, wanneer : 1° de door
de wet van H J uni 19 3 7 gevestigde
belasting slechts toepasselijk is op de door
deze wet voorziene operaties, indien deze
het karakter vertonen van een speculatieve operatie waarvan de belasting, alhoewel op het kapitaal berekend, de
winst treft die ze verschaft heeft door
het feit van de devaluatie van de frank ;
2o de aankopen van vreemde deviezen

en PAsiC.,

I, 245) en de nota; 7 J anuari en 29. April
(ibid., 1942, I, 5 en 99).
Verbr., 22 April 1940 (Bull. en PAsiC.,
I, 126) ; zie ook de conclusie van de Heer

advocaat-generaal R. Hayoit de Termicourt
v66r verbr., 6 Mei 1940 (ibid., 1940, I, 140). ·
(3) Verbr., 22. April 194(} (Bull. en PASIC.,
1940, I, 126).
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niet belastbaar zijn, wanneer de aankoper wijdte' aan haar tekst geven en overigens
op datum van 29 Maart 1935 van deze er niet de overhand kunnen op hebben ;
deviezen geen bezitter of schuldeiser
Overwegende clat, volgens artikel 3,
meer was, en dus uit de waardeverminde- de in artikel 1 beschreven operaties aan
ring· van de nationale munt geen de de belasting onderworpen zijn, tenzij de
mjnste winst meer kon trekkeri, daar de sommen waarover het in die operaties
operatie op laatst aangeduide datum op ging samen 100.000 frank gedurende het
monetair gebied haar verloop had ge- tijdperk 1 Februari-29 Maart 1935, of
kregen; 3o de aankopen van vreemde 'een millioen frank gedurende het tijdtitels uit de toepassing van de wet ge- verloop 1 November 193!•-31· Januari
sloten zijn en, bijg·evolg, ook de aan- 1935, niet hebben bereikt;
kopen van vreemde deviezen, nodig tot
Overwegende dat, om te bepalen .of
de betaling van de ·prijs, derwijze dat het minimum van 100.000 frank niet
de aankoop van Franse franks op 15 Fe- bereikt werd, de gedurende' het ~ijdperk
bruari 1935 door de ai).nlegger gedaan van 1 Februari tot 29 Maart 1935 gedane
niet belastbaar was, en de aankoop van operaties in hun geheel dienen in aanZwitserse franks op 20 Maart 1935 het merking· genomen ;
bij artikel 3 van de wet vastgestelde
Overwegende dat uit het arrest blijkt.
minimum niet bereikende, de litigieuze dat het totaal der twe.e operaties, door
belasting wettelijk niet kon gehandhaafd de aanlegger tijdens dat tijdperk gedaan,
worden:
100.000 frank overtreft; dat zij moeten
Overwegende dat het bestreden arrest beschouwd worden als ·een speculatief
vaststelt dat de aanlegger op 15 Februari karakter hebbende en dat de aanlegger
en 20 Maart 1935 twee aankopen van dat vermoeden ni'et heeft omvergeworpen
vreemde deviezen gedaan heeft voor een door het bewijs van een der bij § 1 van
respectievelijk bedrag van 495.199 fr. 95 artikel 2 voorziene omstandigheclen die
gezegde operaties aan de belasting zou
en van 3.648 fr. 80;
Overwegende dat, om aan de belasting onttrokken hebben;
Overwegende dat het middel ten onte ontsnappen, de aanlegger inriep dat
cle op 15 Febru.ari 1935 aangekochte de- rechte beweert dat de litigieuze operaties
viezen, voor een bedrag van 495.199 fr. 95, op 29 Maart 1935 verlopen waren, omdat
g·ediend hebben tot het betalen van een aanlegger, op deze datum, niet meer in
aankoop van obligatien der« Messageries bezit of schuldeiser der gekochte deviezen
Maritimes » door een wisselagent, voor was;
zijn rekening te Parijs gedaan, en dat
Dat inderdaad aanlegger in gebreke is
cle op 20 Maart 1935 voor eeh bedrag gebleven te bewijzen dat de aangekochte
van 3.648 fr. 80 gekochte deviezen ge- vreemde deviezen op ·29 Maart 1935 verbruikt werden om het ereloon van een vangen geweest waren door Belgische
Zwitserse geneesheer te regelen, en dat franks, .hetgeen hij had moeten doen
die operaties geen speculatief k<;Takter opdat, in casu, de operaties konden worhadden;
den aangezien als verlopen in de zin
Overwegende dat het bestreden arrest van de wet;
het verzoek van de hand heeft gewezen ;
Overwegende dat het middel nog te
Overwegende dat, volgens het middel, vergeefs beweert dat, de aankopen van
de wet van 14 Juni 1937 slechts op de vreemde titels uit de toepassing van de
operaties die zij voorziet toepasselijk zou wet gesloten zijnde, de aankopen van
zijn, indien ze een speculatief karakter vreemde deviezen, welke nodig zijn tot
hebben;
het betalen van de prijs van dergelijke
Overwegende dat uit de tekst zelf van titels, niet belastbaar zijn;
Overwegende dat geen enkel der beartikelen 1, 2 en 3 blijkt dat de wet
van 14 J uni 193 7 als specula ties aanziet, schikkingen van § 1 van artikel 2 de aanen aan de speciale en uitzonderlijke koop van vreemde deviezen, die gediend
helasting onderwerpt, cle operaties be- hebben tot een geldplaatsing in titels
schreven in artikel 1 voor zoveel de waarvan de waarde in vreemde munt
sommen, waarop ze slaan, de door arti- is uitgedrukt, tussen de operaties ~ang
schikt die uitzonderlijk aan de belasting
kel 3 bepaalde minima bereikt hebben;
Dat dit wettelijk vermoeden slechts ontsnappen;
Overwegende dat uit deze beschoudoor het bewijs van het bestaan van een
der in § 1 van artikel 2 bedoelde feiten wingen volgt dat het bestreden arrest
te reeht besloten heeft dat de twee
kan omvergeworpen worden ;
. Overwegende dat de voorbereidende litigieuze operaties · aan de belasting
'lverken van de wet geen andere draag- moesten onderworpen zijn ;

I

4-.21
Dat het tniddel in zijn verschillende
onderdelen in rechte niet opgaat;
Om die redenen, verw,erpt de voorziening; veroordeelt de aanlegger tot de
kosten.
2 December 1946.- 2e kamer.- Voorzitter, H. Vitry, raadsheer waarnemend
voorzitter. Verslaggever, H. Leperre.
Gelijkluidende conclusie, H. Janssens
de Bisthoven, advocaat-generaal.

in zake van douanen en accijnzen
wezen arrest van v.eroo1·deling tot
hoofdzakelijke gevangenisstraf en tot
geld boete ver breekt, is de cassatie
heel (3).

geeen
een
ge-

(BEHEER VAN FINANCIEN,
T. MARENNE EN GAVELlER.)
ARREST.

1° Is schuldig noch als dade1· noch als
medeplichtige aan vervoer van tabak
zondei' geldige bescheiden, hij die, zonde·r
de werkelijke vervoerder te zijn, slechts
!weft gehandeld voor' iekening en onder.
de bevelen van de werkelijke vervoe1·der
en in de onwetendheid van de sluikhandel (1).
2° Het hof van beroep kan, zonde1· te
beslissen met eenparigheid van stemmen
en zonder zulks vast te stellen, de
door de eerste rechter vrij gesproken verdachte niet veroordelen (2).' (iiVet van
4 September 1891, ,art. 2.)
3°· Wanneer, op de voorziening alleen van
het beheer van financiiin, het hof een

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 17 Februari 1944 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het enig middel, schending van
artikelen' 19, 20, 22 tot 35 der wet van
6 April 1843 aangaande de beteugeling
van de sluikhandel in douanezaken, doordat de aangevallen beslissing de betichte
Marenne vrijgesproken heeft, dan wanneer .deze laatste een onregelmatig verVOflr van tabak deed en, in zijn hoedanigheid van vervoerder kennis hebbende van
de aard van de waar, hii, zoals de verzender, de verplichting had, zich van een
regelmatig bescheid te voorzien :
Overwegende dat verweerder Marenne
vervolgd was om, zonder geldig bescheid
van douanen of accijnzen, dertien bundels
tabak in bladeren van een netto gewicht
van 215 kilos vervoerd te hebben;
Overwegende dat het bestreden arrest,
ha de omstandigheden van de zaak te
hebben uiteengezet, eruit afleidt : " dat
deze elementen bewijzen dat Cavelier de
werkelijke vervoerder was, terwijl Marenne slechts. voor zijn rekening en onder
zijn bevelen handelde en in de onwetendheid van de sluikhandel " ;
Dat het arrest, alzo souverein vastgesteld hebbende dat Marenne de vervoerder van de waar · niet was en dat
hij van de sluikhandel geen kennis had,
wettelijk beslist heeft clat hij aan de
inbreuk noch als dader noch als medeplichtige schuldig was;
En overwegende, wat betreft Marenne)
dat de substantiiile of op straf van nietigheid voorg·eschreven rechtsvormen nageleefd werden en dat de aangegeven beslissing wettelij k is ;
Wat .betreft Cavelier, over het middel
ex officio, schending van artikel 2 van
de wet van 4 September 1891, artikel HO
van de rechterlijke inrichting :
Overwegende dat Cavelier, die in eerste
aanleg vrijgesproken werd, op hoger

(1) Verbr., 12 Maart 1940 (A1'1'. Ye,·b,·., 1940.,
biz .. 35; Bull. en PASic., 1940, I, 88 en de nota 1); 1 J uli 1946, zie hager, biz. 259 (Bull. en
PAsrc., 1946, I, 28<! en de nota 1).

(2) Vaste rechtspraak. Zie o. m; verbr.,
24 Januari 1944 (Bull. en PASIC., 1944, I, 168).
(3) Zie de nota 2, in fine, onderaan ve1·br.,
4 J uni 1945 (Bull. en PAsrc., 1915, I, 177).

2e KAMER. -

2 December 1946.

1o MISDRIJF.- IN FISCALE ZAKEN.

VERVOER VAN TABAK ZONDER GELDIGE BESCHEIDEN. - VERDACH1'E DIE
SLECHTS HEEFT GEHANDELD VOOR ~E
KENING VAN EN ONDER DE BEVELEN
VAN DE VERVOERDER EN IN DE ONWETENDHEID VAN DE SLUIKHANDEL.
- GEEN DADER NOCH MEDEPLICHTIGE.
2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
- EENPARIGHEID VAN STEMMEN. HOF VAN BEROEP DAT EEN VERDACHTE
YERQORDEELT WELKE WERD VRIJGESPROKEN DOOR DE EERSTE RECHTER.
- EE,NPARIGHEID VAN STEM~IEN VEREIST..
'
3° VERBREKING. DRAAGWIJDTE.
STRAFZAKEN.
DOU{\NEN EN
ACCIJNZEN. ARREST VAN VEROORDELING TOT EEN' HOOFDZAKELIJKE GEVANGENISSTRAF EN TOT EEN GELDBOETE. - VERBREKING OP DE VOORZIENING ALLEEN VAN RET BEHEER.
VERBREKING VOOR HET GEHEEL.

-422beroep van het openbaar ministerie en
van het beheer van financien, schuldig
verklaard en· door het bestreden arrest
veroordeeld werd ; dat nit de uitgifte
van het ondernomen arrest niet blijkt
dat de beslissing genomen is geweest
met eenparigheid van stemmen, overeBlikomstig artikel 2 van de wet van 4 September 1891; dat deze schending' van
een bepaling van openbare orde de verbreking medesleept, betreffende Cavelier,
van de te zijnen laste gewezen heslissing,
en dat de cassatie geheel moet zijn om
reden van de ondeelbaarheid van de
veroordeling ;
Om -die red en en, verwerpt de voorziening voor zoveel ze gericht is tegen
de jegens Marenne gevelde beslissing;
verbreekt het bestreden arrest voor zoveel
het Cavelier veroordeelt ; zegt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden
in de registers van het Hof van beroep
te Luik en dat melding ervan zal gemaakt
worden op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; laat de kosten ten
'!aste van het beheer; verwijst de zaak
aldus omsclweven naar het Hof van
heroep te Brussel.

1° TVanneer de minuut van een arT est,
hetwelk een aanvraag tpt herziening ontvangt en beveelt dat tot het onde?'Zoek
er van zal wo?·den ove?'gegaan door een
hof van be?·oep, werd ventield door een
bmnd alvorens het hof van beroep is
ove?·gegaan tot dit onderzoek en dat er
noch een uitgifte noch een authentiek
afsch?·ift van het arrest bestaat, herstelt
het hof van verbreking, op de vordering
van de p?·ocureur gene?·aal, zijn arrest (1).
2° TVanneer de minuut van een a'l'rest
verni"eld werd door bTand en noch een
uitgifte noch cen authentiek afschTift el'
van bestaat, kunnen het bestaan en de
inhiJud van dit arTest woTden bewezen
door alle ?'echtsrniddelen (2). (Burgeri.
Wetboek, art. 46 en 1348, 4°.)

(DELBASCOURT.)
ARREST.

1° VERNIELING VAN BUNDELS.
STRAFZAKEN. - RECHTSPLEGING TOT
HERZIENING. ~ ARREST DAT DE AANVRAAG ONTVANGT EN BEVEELT DAT
TOT HET ONDERZOEK ER VAN ZAL
WORDEN OVERGEGAAN DOOR EEN HOF
VAN BEROEP. MINUUT VERNIELD.
GEEN UITGIFTE OF AUTHENTIEK
AFSCHRIFT ER VAN. - HERSTELLING
VAN DE MINUUT OP VORDERING VAN
DE PROCUREUR-GENERAAL.
2° BEWIJS. - DooR BRAND VERNIELDE
iVIINUUT VAN EEN ARREST. - GEEN
UITGIFTE OF AUTHENTIEK AFSCHRIFT
ER VAN.- BEWIJS-VAN HET BES'l'AAN
EN 'VAN DE INHOUD VAN HET ARREST.
BEWIJS DOOR ALLE RECHTSM:IDDELEN.

HET HOF; - Gelet op de door de
Heer procureur-generaal hij dit hof tot
het hof van verbreking gerichte vordering, luidende als volgt :
" Aan de Heren Voorzitter en leden
van de tweede kamer van het Hof van
cassatie :
" De ondergetekende Procureur-Generaal heeft de eer U te kennen te geven,
» Dat de genaamde Marie Delbascourt,
echtgenot'e Leon Courtois, vertegenwoordigd door 1\([r Marcq, advocaat bij het
Hof van verbrekmg, de herziening· aangevraagd heeft van de verourdeling tegen
haar uitgesproken door arrest van het
Hof van beroep te Luik dd. 12 November 1943, arrest dat in kracht van gewijsde is gegaan;
» Dat het Hof, bij arrest van 3 April
1944 deze aanvraag heeft ontvangen en
bevolen dat tot onderzoek er van zal
worden overgegaan door het Hof van
beroep te Brussel ten einde na te, gaan
of het in het verzoekschrift aangehaald
feit afdoende genoeg schijnt om tot herziening aanleiding te geven ;
» Dat het dossier van deze rechtsple,ging vernield werd door de brand van
het J ustitiepaleis te Brussel op 3 September 1944, alvorens het Hof van beroep
te Brussel was overgegaan tot het onderzoek waarmede het gelast was;
» Dat de minuut van het arrest van

(1) ·en (2) Vergel., DE RYOKERE, Re·vue de
droit belge, 1926-1930·, blz. 91 en volgende;
Lcs consequences ju1·idiques de l'inrendie du
greffe de la cow· de cassation,· rede uitgespro-

ken. door cle Heer advocaat-general'tl R. Jamsens de Bisthoven ter plechtige openingszitting van het Hof van verbreking op 15 September 1945, blz. 5.

2 December 1946. ~ 2° kamer.- Voorzitter, H. Vitry, raadsheer waarnemend
voorzitter. Ve?·slaggeve?', H. Gh·oul.
Gelijkluidende conclusie, H. Janssens
de Bisthoven, advocaat-generaal.
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-4233 April 19!.4 door dezelfde brand ver- ziening aanleiding te geven; behoudt
nield werd en dat er noch een uitgifte de kosten voor.
noch een authentiek afschrift er van be"Brussel, ? October 1946.
staat;
Namens de Procureur-Generaal,
" Dat, om het Hof van beroep te
De Advocaat-Generaal,
Brussel toe te laten over te gaan tot het
(g.)
ROGER
JANSSENS DE BISTHOVEN. »
onderzoek over de aanvraag tot herziening, het nodig is dat het arrest van
De motieven van gezegde vordering
3 April 191.4 hersteld weze ;
overnemende, herstelt als volgt zijn arrest
, Dat, bij een analogische toepassing · van 3 April 19!.4 :
van artikelen 46 en 1348, 4°, van het
Gezien het verzoekschrift waarbij
Burgerlijk Wetboek, het bestaan en de
Mevrouw Marie :Oelbascourt, rechterlijk
inhoud van deze beslissing door alle van
de heer Courtois gescheiden echtrechtsmiddelen kunnen bewezen worden; genote,
wonende te Wepion, Steenweg ·
. , Dat het arrest waarvan sprake, in op Dinant, nr 10, thans aangehouden
zijn geheel gepubliceerd werd in de in het gevang te N amen, verteg·enwoorBulletin des a1'1'i!ts de la cou1' de cassation, digd door Mr Marcq, advocaat bij het
jaar 1944, blz. 296, 1e kolom; dat deze Hof van cassatie, de herziening· aanvraag·t
uitgave kan aangezien worden als de van de veroordeling tot twee jaar gevang,
trouwe weergeving van het vernield hoofdens aanranding van de eerbaarheid,
arrest ;
· tegen haar uitgesproken bij -arrest van
" Om die redenen, vordert de Procu- het Hof van beroep te Luik dd. 12 Noreur-Generaal dat het aan het Hof behage vember 1943, arrest dat in kracht van
zijn arrest van 3 April 1944 als volgt te gewijsde gegaan is;
herstellen :
Overweg·ende dat Mevrouw Delbas" Gezien het verzoekschrift waarbij court tot staving van haar aanvraag een
Mevrouw Marie Delbascourt, rechterlijk feit aanhaalt dat zich sedert haar veroorvan de heer Courtois gescheiden echt- deling zou voorg·edaan hebben en waaruit,
genote, wonende te Wepion, Steenweg volgens haar, het bewijs yan haar onop Dinant, nr 10, thans aangehouden schuld zou blijken;
in het gevang te Namen, vertegenwoorGelet op het met redenen omkleed
digd door Mr Marcq, advocaat bij het en bij het verzoekschrift gevoeg·d gllnstig·
Hof van cassatie, de herziening aanvraagt advies van drie advocaten bij het Hof
van de veroordeling tot twee jaar gevang, van beroep te Luik, met tien jaar inschrij·
hoofdens aanranding van de eerbaarheid, ving op de lijst;
tegen haar uitgesproken bij arrest van
Gelet op de artikelen 443, 444 en 445,
het Hof van beroep te Luik del. 12 No- alinea 3, van het Wetboek van strafvember 1943, arrest dat in kracht van vordering gewijzigd door de wet van
gewijsde gegaan is;
18 Juni 1894;
Om die redenen, ontvangt de aan" Overwegende dat Mevrouw Delbas'court tot staving van haar aanvraag een vraag; beveelt. dat het Hof van beroep
feit aanhaalt dat zich sedert haar veroor- te Brussel zal overgaan tot het onderzoek
deling· zou voorgedaan hebben en waar- er over, ten einde na te gaan of het in
uit, volgens haar, het bewijs van haar het verzoekschrift aangehaald feit afdoende genoeg blijkt om tot herziening
Onschuld ZOU blijken;
I
, Gelet op het met redenen omkleecl aan:leiding te geven; behoudt de kosten
en bij het verzoekschrift gevoegd gunstig vcior.
advies van drie advocaten bij het Hof
2 December 1946 - 2e kamer. van beroep te Luik, met tien jaar in- Voorzitter en verslaggever, H. Vitry, raadsschrijving op de lijst;
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk, Gelet op de artikelen.443, 444 en 445, luidende conclusie, H. Roger Janssens
alinea 3, van het Wetboek van straf- de Bisthoven, advocaat-generaal.
vordering gewijzigd door de wet van
18 Juni 1894;
, Om die redenen, Ret Hof, ontvangt
de aanvraag; beveelt dat het Hof van
2e KAMER. - 2 December 1946
beroep te Brussel zal overgaan tot 'het
onderzoek er over, ten einde na te gaan 1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. MIDDEL DAT EEN
of het in het verzoekschrift aangehaald
VERGISSING VAN HET ARREST INROEPT
feit afdoende genoeg blijkt om tot her-

---, 424 DIE ZONDER UITWERKSEL IS. OP RET
BESCHIKKEND GEDEELTE. - 0NONTVANKELIJK.
2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
- EENPARIGHEID VAN STEMMEN. l-IOF VAN BEROEP DAT EEN VERDACHTE
VEROORDEELT DIE VOOR DE EERSTE
RECHTER I-IET VOORDEEL DER AMNESTIE
HEEFT GENOTEN. EENPARIGHEID
VAN S'l'EMMEN VEREIST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 J uli 1%6 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het enig· middel tot verbreking,
schending van artikel 97 der Grondwet,
1 en 2 van de besluitwet van 20 September 1945 waarbij · amnestie wordt v(lrleend voor zekere misdrijven, 350 van
het Strafwetboek; 1319, 1320 van het
Burgerlijk Wetboek; 1!.0 van de wet
van 18 Juni 1869 op de rechterlijke
inrichting, aangevuld door artikel 2 van
de wet van 4 September 1891, doordat
het bestreden arrest de betichte veroordeelt wegens het. eerste feit van vruchtafdrijving, te haren last.e gelegd, met te
verklaren dat de feiten, door de eerste
rechters vaststaand verklaard, bewezen
zijn gebleven door ·het onderzoek v66r
het hof gedaan en met het vonnis a quo
te bevestigen, zonder met eenparigheid
te statueren aangaande de verklaring van
plichtigheid van de b(ltichte, dan wanneer
de eerste rechters zich over de plichtig•
heid van de betichte betreffende het
eerste feit van vruchtaf,drijving niet
hebben uitgesproken; dat zij zich bepaald
hebben bi.i de beslissing dat, indien het

feit bewezen was, het bij toepassing van
de besluitwet van 20 September 1945
g·eam~estieerd zou zijn, waaruit volgt,
enerzrJds, dat het bestreden arrest niet
wettelijk gemotiveerd is en de uitwerksels
van de amnestie ontkent alsook het geloof
dat client g·ehecht aan de vermeldingen
van het vonnis a q1to (schending van
artikelen 97 der Grondwet, 1 en 2 van de
besluitwet van 20 September 1945, 350
van het Strafwetboek, 1319 en 1320 van
het Burgerlijk Wetboek); dat het hof
van beroep, anderzijds, niet, zonder met
eenparigheid te statueren, een feit mocht
bewezen verklareri waarvan de strafhaarheid ten laste van betichte niet weerhouden werd (schending van artikel 1!.0
van de wet van 18 Juni 1869, aangevuld
door artikel 2 van de wet van 4 September 1891) :
Over het eerste onderdeel van het
middel :
·
Overwegende dat, om de wijziging van
het vonnis a quo aangaande het eerste
feit en de veroordeling van aanlegstei'
hoofdens dit feit te motiveren en wettelijk te rechtvaardigen, het nodig maar
voldoende was dat het arrest vaststelde
dat de. aanlegster zich schuldig had gemaakt aan gezegd feit en dat de toe te
passen straf twee jaar gevangenis te
hoven ging;
Overwegeilde dat uit een redelijke
interpretatie van het arrest blijkt dat
dit wel zijn echte draagwijdte is;
Overwegende dat het hof van beroep
inderdaad geoordeeld heeft dat de plichtigheid van aanlegster betreffende het
eerste feit, zowel· als betreffende het
tweede, bleek uit het ter zitting van hel
hof gedaan onderzoek; da:t het hof bovendien geoordeeld heeft dat het eerste feit,
om reden van zijn gewichtigheid, de
toepassing moest medeslepen van een
straf die de twee jaar gevangenis te
hoven ging· ;
Dat het dienvolgens van belang antbloat is dat het arrest ten onrechte dit
eerste feit door het vonnis a quo als
vaststaand verklaard beschouwd heeft;
clat het ook zoncler belang is dat het
arrest ten onrechte nog gezegd heeft de
verklaring van plichtigheid van aanlegster, betreffende het eerste feit, te bevestigen;

(1) Verbr., 13 Mei 1943 (1L1·>·. irerb1·., 1943,
blz. 107; Bull. en PASIC., 1943, I, 174 en de nota 3); zie ook verbr., 24 Juni 1942 (Bull. en
PAsrc., 19<!2, I, 158) en cle nota 1.

(2) Arg. verbr., 21 Maart 1904 (Bull. en
PAsrc., 1904, 1, 181); conclusie van de Heer
procureur-generaal Terlinden voor verbr.,
5 Mei 1913 (ibid., 1913, I, 219, 1ste kol.).

1° Is niet .ontvankelijlc het middel dat een

door het anest begane ,vergissing inroept,
dan wanneer die vergissing zonde1· uitwe~·ksel is op)wt beschikkend gedeelte (1).
2° Het hof van beroep kan niet, zonder
te beslissen met eenparigheid van stemmen en zonde1· zulks vast te stellen,
een verdachte veroordelen die voor de
eerste 1·echter het voordeel der amnestie
heeft genoten (Stilzwijgende beslissing) (2). (Wet van 18 Juni 1869,
art. 140; wet van 4 September 1891,
art. 2:)
(PIERRE.)

ARREST.
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Overwegende '_ dat de door het arrest
te dien opzichte begane vergissing niet
belet dat zijn beschikkend gedeelte ten
genoege der wet gemotiveerd en wettelijk
gerechtvaardigd is;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het voorschrift van
artikel 2 van de wet van ~ September
1891 nageleefd is, wanneer het hof van
beroep uitspreekt met eenparigheid van
zijn leden;
Overwegende dat het bestreden arrest
woordelijk zegt : " ... wijzigende betreffende het eerste feit en met e'enparigh~id
statuerende, veroordeelt aanlegster tot
drie j aar gevangenisstraf en tot een geldboete van 500 frank;
Waaruit volgt dat het middel in geen
enkel van zijn onderdelen kan aangenomen worden;
En overwegende dat de substantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rech tsvormen werden nageleefd en dat
de uitgesproken veroordelingen overeenkomstig de wet zijn;
Om die redenen, . verwerpt de voorziening· ; veroordeelt de aanlegster tot de
kosten.
2 December. 1946. 2e kamer. Voorzitter en verslaggever, H. Vitry, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, H. Roger Janss·ens
de Bisthoven, advoeaat-genPraal.
Pleiter, H. Simont.

2e I):AMmn. -
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1° STRAF. GECONTRAVENTIONALISEERD . WANBEDRIJF. GELDBOETE
VAN 26 FRANK. - ONWETTELIJK.
2D VERBREKING.- DRAAGWIJDTE.STRAFZAKEN. - VOORZIENING DOOR
DE VERDACHTE. - KOMT TEN GOEDE
AAN DE BURGERLIJK VERANTWOORDELIJKE PARTIJ.

1° Is onwettelijk de vero01·deling tot een
geldboete van 26 frank wegens een wanbedrijf dat de madkamer, bij aannerning
van verzachtende omstandigheden, heeft
verwezen naar de politierechtbank. (Wet
van 23 Augustus 1919, art. 3; Straf_wetboek, art. 38.)
f 0 pe op de voorzieninr; van de. verd'!-chte
· mtgesproken verbrektng van de tegen
hem gewezen veroo1·delingen·, waarvoor de
burgerlijlc verantwoo1·delijke partij aan-

sprakelijk u·erd gesteld, kornt ten goede
. a an die partij (1).
'
(COLETTE EN
PECTOR, T. DUBUT.)

ARREST.
HET HOF; - Gelet op _het bestred~n ·
vonnis, op 21 .r uni 19~-6 gewezen door de
Correctionele Rech thank te N amen, zetelende in g-raad van hoger beroep ;
Op de voorziening van Edmond Collette :
Wat betreft de heslissing op de pul;llieke vordering gewezen :
Over het tweede middel, sGhending
van artikel 38 van het Strafwetboek :
Overwegende dat, bij aanneming var'i
verzachtende .omstandigheden, de raadkamer van de Rechthank van eerste
aanleg, te Namen, aanlegger naar de
politierech thank verwezen he eft onder
betichting V"\n verwondingen bij gebrek
aan voorzichtigheid;
Dat deze beslissing aan het misdrijf
definitief het karakter van overtreding·
toekende;
Overwegende dat de geldbo~te wegens
overtreding ten hoogste 25 frank bedraagt;
Dat het bestreden vonnis, door aanleggf:1r tot een geldboete van· 26 frank
te veroordelen, de in het middel bedoelde
wetsbepaling· geschonden heeft;
Overwegende dat de verbreking van
de op de publieke vordering gewezen
beslissing de verbreking medebrengt van
de op de burgerlijke vordering gewezen
b eslissing ;
·
Op de vobrziening van Pector. :
Overwegende dat ze niet ontvankelijk
is; dat niet blijkt dat ze betekend werd
aan de partijen tegen welke ze gericht is;
Maar overwegende dat de verbreking
van de beslissing ten aanzien van de
betichte gewezen, de verbreking medebrengt, gezien hun ondeelbaarheid, van
de beslissing gewezen tegen J ozef Pector,
burgerlijk verantwoordelijke partij, daar
deze beslissing het gevolg is van de
1:1erste;
Om die redenen, verbreekt het bestre.den \ronnis ; beyeelt dat onderhavig
arrest zal overg·eschreven worden op de
registers van de Correctionele Rechtbank
te Namen en dat melding er zal van
gemaakt worden op de kant van- de
vernietigde beslissing; veroordeelt de
(1) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr.,
2•1 Sept-ember 1945 (Bull. en PAsrc., 1945, I,
226):

426burgerlijke partij Dubut tot de kosten;
verwijst de zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Dinant, zetelende in graad
van hoger beroep.
2 December 1946.- 2e kamer.- VooTzitter, H. Vi try, raadsheer waarnemend
voorzitter. Verslaggeve!', H. de Cocqueau des lVIottes. Gelijkluidende conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal.

2c

2 December 1946.

KAJ>IER. -

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. VONNIS VAN VEROORDELING DAT HET
i\USDRIJF OMSCHRIJFT IN. DE BEWOORDINGEN VAN DE WET. - GEEN CONCLUSIES. VEROORDELING WETTELIJK GEMOTIVEERD.
2° lVIISDADEN EN WANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT.- LEVERING
VAN BELANGRIJKE HOEVEELHEDEN
WIJN, BESTEMD TOT DE RAVITAILLERING VAN DE VIJAND.
lNBREUK
OP ARTIKEL 115, § 2, 1°, VAN HET
STRAFWETBOEK.
1° Bij ge b·rek a an conclusies, motivee1·t de
rechter over de grand ten genoege van
de wet de ve1·klaring . van plichtigheid
met, in de bewooTdingen van .de wet,
te wijzen op het. bestaan van de bestanddelen van het misdTijf (1).
2° Valt onder de toepassing van artikel115,
§ 2, 1°, van het StTafwetboek, hij die,
althans in hoedanigheid van tussenpeTsoon, vrijwillig aanzienlijke hoeveelhedeh wijn /weft geleverd aan de vijand,
bestemd tot mvitailleTing van zijn legeT.
(Besluitwet van 25 lVIei 1945.)

(ERNENS,
T. BELGISCHE STAAT EN BERLER.)
ARREST.
I-lET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 Juli 19!~6 gewezen door het
Militair Gerechtshof; zetelende te Luik;
Over het eerste middel, schending van
artikel 121bis van het Strafwetboek en
van artikel 97 der Grondwet, doordat
de feiten, betreffende de tweede betich.(1) Vaste rechtspraak. Zie o. m. hoger,
blz. 282, verbr., 22 Augustus 1946 (Bull. en·
PASW., 19·~6,

I, 310).

I

ting, zoals ze in de bestreden beslissing
aangehaald zijn, de aangifte met kwaad
opzet niet uitmaken ;
En over het tweede middel, schending
van artikel 118bis van het Strafwetboek
en van artikel 97 der Grondwet, doordat
het bestreden arrest niet vaststelt in wat
de aanlegger 's vijands politiek of oogmerken met kwaad opzet zou gediend
hebben:
Overweg·ende dat het bestreden arrest
in de bewoordingen van de wet vaststelt,
dat de onder nummers 2, 3 en 4 aangehaalde betichtingen, die deze zijn welke
'in de twee middelen bedoeld zijn, bewezen zijn; dat het alzo op al de bestanddelen van deze misdrijven wijst en dat
de ondernomen beslissing, bij g·ebrek aan
conclusies van betichte, ten genoege van
de wet gemotiveerd is ;
Dat de middelen in feite niet opgam~;
Over het derde middel, schending van
artikel 121 bis van het Strafwetboek, van
artikel 97 · der Grondwet en van de
rechten der verdediging, doordat het
bestreden arrest in werkelijkheid de aanlegger veroordeelt wegens aangifte van
de heer Berler, wanneer hij. wegens dit
feit niet in betichting is gesteld :
Overwegende dat de bestreden beslissing, verre van aanlegger een betichting
ten laste te leggen van aangifte van
Berler aan de vijand en hem hoofdens
dit feit te veroordelen, in teg·endeel, en
bij verwijzing naar de motieven van
de eerste rechter, verklaart dat de incidenten betreffende Berler een der feitelijke elementen uitmaken van de betichting van wetens 's vijands politiek of
oogme1·ken te hebben gediend ;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het vierde middel, schending van
artikel 115 van het Strafwetboek gewijzigd door de besluitwet van 25· Mei 1945
en van artikel 97 der Grondwet, doordat
het bestreden arrest aanlegger op grond
van 1° van artikel 1 van de besluitwet
van 25 lVIei 1945 veroordeelt, dan wanneer de te zijnen laste aangehaalde feiten
slechts g·ebeurlijk de bij 3° van zelfde
artikel bedoelde overtreding zouden kunnen uitmaken :
Overwegende dat het bestreden arrest,
bij verwijzing naar de motieven vim de
eerste rechter, vaststelt dat aanlegger,
althans in zijn hoedanigheid vari tussenpersoon, vrijwillig aanzienlijke hoeveelheden wijn aan de vijand heeft geleverd,
wat een levering uitmaakt van levensmiddelen, die van een werkelijk belang
waren voor een oorlogvoerend leger, tot
wiens ravitaillering ze bestemd waren ;
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Overwegende dat de feiten, zoals ze
aangehaald zijn, wel de door de aangevallen beslissing ten laste van aanlegger
weerhouden betichting uitmaken;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Overwegende hoven dien da t de substanti~le of op straf van' nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de uitgesproken veroordelingen overeenkomstig de wet zijn;
Overwegende dat, voor zoveel de voorziening· gericht is tegen de beslissing
geveld op de burgerlijke vorderingen, de·
aanlegger geen bijzonder middel inroept
en dat het hof er van ambtswege geen
opwerpt;
~
Om die redenen, verwerpt de voorziening· ; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
2 December 1946.- 2 8 kamer.- Voorzitter, H. Vitry, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggever, H. Giroul.Gelijlcluidende
conclusie,
H.
Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

2" KAMEIL -

2 December 1946.

1° HERZIENING. V.EROORDELii\'G
TOT EEN ENKELE STRAF WEGENS VERSCHILLENDE MISDRIJVEN. - AANVOERING VAN EEN NIEUW FEIT WAARUIT
DE ONSCHULD VAN DE VEROORDEELDE
TEN AANZIEN VAN 'EEN VAN DE MISDlUJVEN SCHIJNT TE VOLGEN. - STRAF
BLIJFT GERECHTVAARDIGD DOOR DE
ANI)ERE MISDRIJVEN. AANVRAAG
TOT HERZIENING ONTVANKELIJI(.
2° HERZIENING. VEROORDELING
DOOR EEN MILITAIRE RECHTSMACHT. NIEUW FEIT. - VERWIJZING NAAR EEN
HOF VAN BEROEP VOOR ONDERZOEK.
1° lV anneer een enlcele straf werd uitgesproken wegens ve1'schillende misdrijven, is de 1'egelmatige aanvraag tot
herziening, wellce slechts is gesteund op de
aanvoering van een nieuw feit waaruit
het bewijs zou volgen van de onschuld
van de ve1·oordeelde ten aanzien van een
van die misdrijven, ontvankelijk wat
betTeft dit misdTijf, zelfs dan wanneer
de stTaf wettelijk is gerechtvaa1'digd door
de andere (1). (Wetboek van Strafvordering· [wet van 18 Juni 1894], art. 443, 3°,
444 en 445.)
2° W anneer het hof een aanvraag tot herziening ontvangt tegen een veroordeling
1titgesprolcen door de militm:re rechts-

macht, aanvmag welke gesteund is op
de aunvoe1·ing van een nieuw fe'it waaruit het bewijs van de onschuld van de
veroo1·deelde zou blijken, beveelt het dat
een ho( van beroep zal overgaan tot het
onderzoek van de aanvraag (1) (2).
(Wetboek van Strafvordering [wet van
18 Juni 1894], art. 443, 3°, en 445,
al. 3.)

(LOOCKX, T. BELGISCHE STAAT,
GILi\IONT EN CONSOORTEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift waarbij Frangois-Antoine Loockx,
geboren te Bergen op 18 Februari 1924,
student, gehuisvest t~ ·Schaarbeek, 53,
Raafstraat, thans aangehouden, vertegenwoordigd door Mr Henri Van Leyuseele, advocaat bij het Hof van verbreking, de herziening aanvraagt van de
veroordeling tot de doodstraf ·met de
kogel, tegen hem uitgesproken, bij toepassing der wettelijke regelen op de samenloop van verschiliende misdrijven, bij
vonnis van de Krijgsraad te Brussel van
4 Februari 1946, vonnis dat in kracht
van gewijsde gegaan is, hoofdens misdaden tegen de uitwendige veiligheid van
de Staat en, bij verknochtheid, ho'Ofdens
moord met het oogmerk om te doden
en met voorbedachte raad en hoofdens
wanbedrijven ;
Overwegende dat Loockx tot staving
van zijn aanvraag aanhaalt dat het bewijs
van zijn onschuld, wat betreft de vrijwillige doding, met het oogmerk om te
doden en met voorbedachte raad op
23 J uli 1944 gepleegd op de persoon ·
van Frangois Gilmont, schijnt te volgen
uit een omstandigheid die hij niet in staat
was te bewijzen ten tijde van het geding,
te weten de aanwezigheid op de plaats
van twee getuigen van de misdaad,
Jules Glaesener en zijn echtgenote, geboren Annette Sterckx ;
Gelet op het met redenen omkleed en
bij zijn verzoekschrift gevoegd gunstig
advies van drie advocaten bij het Hof
van beroep te Brussel, met tien jaar
inschrijving op de lijst;
Gelet op de aanmaning om tussen te
(1) Zie de conclusie van de Heer advocaatgeneraal R. Janssens de Bisthoven, gepublice·erd v66r het onderhavig arrest in Bull. en
PAsrc., 1946, I, 460.
(2) Verbr., 19 April 1921 (Bull, en PAsrc.,
1921, I, 329); 22 Juni 1925 (Revue de dro•i.t pcnctl et de c1·iminologie, 1925, blz. 736).
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1 J uni '194o6 betekend aan : 1° het beheer
van financien · 2° Henri-Joseph Gilmont;
30 Celine J ~ns, echtgenote Gilmont;
4oo Joseph Gilmont, burgerlijke partij en;
Gelet op het verzoek~chrift tot tussen:
komst ter griffie van d1t hof op 30 Juh
1946 door Henri-Joseph Gilmont, Geline
Jans en Joseph Gilmont, in hun hoedanigheid van burgerlijke partijen, neergelegd;
Overwegende dat de aanvraag tot herziening slechts de misdaad van moord
beoogt; ·
Overwegende dat de tussenkome~de
burgerlijke partijen een gTond va~ me~
ontvankelijkheid inroepen, afgele1d mt
artikel443, 3°, alinea 4o, van het Wetboek
' van strafvordering ;
Overweo·ende dat deze exceptie slechts
kan aang~nomen worden in geval er op
aanlegger een strengere strafwet werd
toeg·epast dan die welke in~erdaad door
hem werd overtreden, en met wanneer,
zoals in casu, de onschuld van de veroor.
deelde wordt aangevoerd;
Overwegende, voor het avenge, dat
het hof van verbreking, bij hetwelk
slechts de ontvankelijkheid van de aanwaag gesteund op artikel 4o~3, ~ 0 , van
het W etboek van strafvordermg IS aanhangig gemaakt, alleen beslist over de
vraag of de onschuld van veroor~eel~e
" schijnt " te volgen uit de omstand1ghmd
door deze aangehaald, en niet _over het
vertrouwen dat de verschillende mgewonnen of in te winnen getuigenissen ver~n@;
'
.
Gezien artikelen 443, 4o44 en .445,
alinea 3 van het Wetboek van strafvordering, gewijzigd door de wet van
18 Juni 1894;
Om die redenen, ontvangt de tussenkomsten evenals de aanvraag ; beveelt
dat het Hof van beroep te Brussel zal
overgaan tot het onderzoek ten einde
na te gaan of het in het verzoeksc~~ift
aangehaald feit afdoende genoeg s?hiJnt
om aanleiding te geven tot herZiemng
van het vonnis van de . Krijgsraad te
Brussel van 4o Februari 1946, voor zoveel
het de aanvrag·er wegens moord vero_ordeelt; en, gezien de staat van ontzettmg
van veroordeelde, benoemt als curator
tot ·zijn verweer, Mr Van Leynse_ele,
advocaat bij het Hof van verbr~ki!lg,
die hem in de rechtspleging tot herz1emng
zal vertegenwoordigen; behoudt de kosten voor.
2 December 194o6.- 2" kamer. -Voorzitter, H. Vitry, raadsheer waarneme~1d
voorzitter. - Verslaggever, H. Demoulm.

~

Gelijkluidende conclusie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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KAMGlt. -

5 December 1946.

VERKOOP. - COJVIMERCIELE V;ERKOOP
ZONDER TERJVIIJN. - AFSTAND DOOR
DE KOPER VAN DE UITVOERING ER VAN.
- BEWIJS DOOR FEITELIJKE VERMOE- .
DENS. - vVETTELIJK.
De rechter over de grond vermag a( te
leiden van feitelijke vermoedens het bewijs dat de lwper afstand lweft gedU;an
van de uitvoering van een commerc1.ele
verkoop wam·voor geen termijn tcenl
voorzien.

T. N.

V. «

{FINETTI,
AUX CAVES TOSCANES ll.)
ARREST.

HET HOF · - Gelet op het bestreclen ·
arrest door het Hof van beroep te Brussd
op 29 December 1943 gew_ezen;
.
Over het middel, schendmg van artlkelen 1315,1350,1352,1610,1657 en 1658
van het Burg·erlijk Wetboek, en van
artikel 97 der Grondwet, doordat het
bestreden arrest na vastgesteld te hebben, enerzijds, dat verweerster in verhreking op 2 April 1941, aan aanlegger
tien pijpen wijn had verkocht, waarvan
er zeven nog moesten geleverd word_en,
zonder dat er een termijn van levermg
of van afhaling bepaald werd, anderzijcls,
dat aanlegger verweerster slechts _op
30 Mei 1942 dagvaardde en dat .er mmiddels door aanlegger geen enkele mededeling, aanmaning of inmora?_telling hetzij aan de verweers~er hetZIJ aan haar
lasthebber De Carohs werd gedaan of
betekend, beslist heeft dat er nit de
vereniging van .artikelen 1657 .en 1_610
van het Burgerlijk Wetboek voortvloeicle,
clat de alzo vastgestelde feiten moesten
doen vermoeden dat aanlegger in cassatie
van de uitvoering van de litigieuze overeenkomst had afgezien, voor recht h_e_eft
gezegd dat dit contract door de part!Jen
stilzwijgencl verbroken werd en aldus het
bestaan heeft bevestigd van een wettelijke oorzaak van verbreking van het
contract van verkoop voortvloeiend nit
het enkel feit dat de koper de normale
termijn, binnen welke de verkochte zaak
door de verkoper moest geleverd word_en,
heeft laten verlopen zonder de levermg
er van te eisen, en cloordat het bestreden
arrest, na beve&tigd te hebben dat de
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artikelen 1657 en '1610 van het Burgerlijk een dubbelzinnigheid in de motieven uitWetboek voortvloeiden, daaraan heeft maakt, die het hof in de onmogelijkheid
toegevoegd dat deze vermoedens in casu stelt zijn toezicht uit te oefenen over de
ontvankelijk waren, gezien de zaak van wettelijkheid van de bestreden beslissing,
commerciele aard was ; dan wanneer de alsook een schending van artikel 97 der
verweerster, volgens artike~.1315 van het Grondwet :·
Burgerlijk Wetboek, van de verbintenis
Overwegende 'dat het bestreden arrest,
de verkochte waren te leveren, slechts in zijn eerste deel, als principe stelt dat,
bevrijd kon verklaard worden indien zij wanneer voor de uitvoering van een
het bewijs van deze bevrijding leverde, verkoop, geen termijn voorzien, is· gewat ze in gebreke is gebleven te doen, weest, de koper op straf van stilzwijgend
dan wanneer artikel1610 van het Burg·er- in de ontbinding van het contract
lijk Wetboek de koper, en niet de ver- toe te stemmeri, niet lang mag wachten
koper, toelaat het gebrek aan levering· de uitvoering of de ontbinding er van te
in te roepen om de verbreking van een eisen; dat het dit principe · steunt op de
overeenkomst te vorderen, en integen- samenvoeging van artlkelen 1610 en 1657
deel aan de koper het recht toekent de van het Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat het bestreden arrest
uitvoering ervan te eisen ; dan wanneer
de verkoper, naar luid van artikel 1657 daardoor niet noodzakelijk aan de vervan het Burgerlijk Wetboek, de ontbin- moedens, die het zal afleiden uit de feiten
ding- van de verkoop slechts kan vorderen van de zaak en uit zijn interpretatie van
met het gebrek aan afhaling vanwege gezegde artikelen, het karakter van wetde koper ·in te roepe'n, en hiet met zich telijke vermoedens wil geven ; dat het in
op zijn eigen gebrek aan levering te zijn tweede deel, inderdaad, omstandigberoepen; dan wanneer artikel 1658· van heden van de zaak inroept, feitelijke
het Burgerlijk Wetboek, m,et te beschik- verll).oedens uitmakend, die vanwege de
ken dat : " afgezien van de oorzaken koper afstand insluiten ;
van nietigheid of van ontbinding die in
Dat de draagwijdte van het arrest op
dezen titeJ reeds uiteengezet werdE)n, en dit punt aileen is te bewijzen dat artidie welke aan alle overeenkomsten ge- kelen 1610 en 1657 van het Burgerlijk
meen zijn, het contract van verkoop kan Wetboek toelaten, door dergelijke Verontbonden worden door de uitoefening moedens, de afstand vanwege de koper
van het recht van wederinkoop, en af te leiden ;
wegens de geringheid van den prijs n,
Dat dit bewezen wordt door het feit
medebrengt dat er geen andere oorzaken dat, na hierop te hebben gewezen dat
van ontbinding kunnen bestaan dan deze de dagvaarding ten einde levering aan
die beperkend door het wetboek zijn de verkoper slechts op 30 M ei 1%2 beteopgesomd, dan wanneer de vermoedens, kend werd, dan wanneer de verkoop op
die uit geen enkele wettelijke tekst voort: 2 April1941 was gesloten geweest zonder
vloeien, niet als wettelijke vermoedens, dat er, intussen, aanmaning of inmorain de zin van artikelen 1350 en 1352 van stelling plaats greep, de rechter vaststelt
het Burgerlijk Wetboek, kunnen voor- dat de koper alle normale termijn van
gesteld worden; en, althans, dan wanneer uitvoering heeft laten verstrijken, en dat
het feit zekere vermoedens terzelfdertijd zijn volledig stilblijven, vooral in de
voor te stellen als gegrond op arti- economische voorwaarden waarin de koop
kelen 1610 en 1657 van het Burgerlijk gesloten werd en moest uitgevoerd worWetboek, en als ontvankelijk weg·ens het den, zijn afstand insluit;
commercieel karakter van de zaak, er
Dat het karakter van feitelijke , verop neerkomt deze vermoedens terzelfder- moedens, door de rechter over de groncl
tijd voor te stellen als wettelijke en feite- aan zijn afleidingen gegeven, nog uit de
lijke vermoedeqs wat een tegenstrijdig- einclbeschouwing van het bestreden arrest
heid in de motieven en een schending van blijkt, te weten dat, inclien een afstand
artikel 97 der Grondwet uitmaakt; en niet vermoed wordt, hij in commerciele
dan wanneer dergelijke tegenstrijdigheid zaken, door alle rechtsmiclclelen kan bede vraag onzeker laat of de rechters wezen worden, zelfs door vermoedens ;
over de grond, met te bevestigen dat
Waaruit volgt dat het bestreden arrest
de lange stilzwijgendheid van aanlegger zijn heslissing niet op een verkeerde
moet do en vermoeden dat hij ·van de interpretatie van artikelen 1610 en 1657
uitvoering· van de overeenkomst heeft . van het :i3urgerlijk Wetboek heeft geafgezien, aldus een wetsbepaling hebben steund vermits het, door zich te beroepen
willen toepassen en uitleggen, of een feite- op feitelijke vermoedens om de afstand
1
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van de koper vast te stellen, niet het
bestaan van een vermoeden jttris et de
jure heeft kunnen hevestig-en, in de zin
van artikelen 1350 en 1352 van het
Burgerlijk Wetboek, voortvloeiend uit de
verenig-ing van artikelen 1610 en 1657
van het -Burg-erlijk Wetboek;
Overweg·ende dat het bestreden arrest
de verweerster niet van het bewijs van
haar bevrijding· heeft vrijg-esteld, maar
dat het,g-eoordeyld heeft dat deze be":ezen ·
is door feitelijke omstandigheden d1e de
afstand door de koper van de uitvoering
van de koop insluiten ;
·
Overweg-ende dat uit wat voorafg-aat
hlijkt dat het hestreden arrest, om deze
afstand aan te nemen, heeft gesteund .op
het hewijs door feitelijke vermoedens,
dat in commerciele zaken toegelaten is ;
dat het op voldoende wijze de juridische
g-rond van zijn heslissing heeft aang-eduid
en dat deze noch tegenstrijdigheid, noch
duhhelzinnigheid in haar motieven be-

vat·

o'rn die redenen, verwerpt de voorziening · veroordeelt de aanlegger tot de
kost~n en hlt de verg-oeding van 150 fr.
5 December 1946. - te kamer. Voorzitter, H. Soenens,.eerste voorzitter.
- Verslaggever; H. Louveaux. - Gelijkluidende conclusie, H. Co lard, advocaatgeneraal.
Pleiters, HH. Struye en
Collette.

2e
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9 December 1946.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- VEROORDELING WEGENS AANGIFTE AAN
DEN VIJAND. - ViTINSTBEJAG. - ARREST DA'I' DE GEGEVENS NIET BEPAALT
WAARUIT HET WINSTBEJAG BLIJKT. GEBREK AAN CONCLUSIES. - ARREST
GEMOTIVEEIW.
Is, bij afwezigheid van conclusies, wetteZij'k gernotiveerd het an·est dat, zonder
de gegevens te bepalen waaruit het winstbej ag blijkt, een verdachte veroordeelt
orn, uit winstbejag, een aangifte aan de
vijand te hebben gedaan. (Grondwet,
art. 97 ; Strafwetb., art. '12tbis en
123ter.)
(VEREECKE,
T. COESSAERT EN CONSOORTEN.)

ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het hestreden
arrest, g-ewezen op 8 October 1%6 door

het Militair Gerechtshof, zetelende te
Gent;
I. Wat aangaat de voorziening- tegen de
beslissing op de puhlieke vordering :
Over het eerste middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, vari artikel121 bis van het Strafwethoek, doordat
het hestreden arrest, alhoewel aannemende dat er tegenstrijdigheden en vergissing·en voorkome1i in de g-etuigenissen
ten laste, de conclusies van aanlegger,
die deze aanstipte, afgewezen heeft met
de enkele motivering dat zij van bijkomende aard zijn, zodat derg-elijke
motivering onvoldoende is, en uit de
g-etuig-enissen bewijzen afleidt die er niet
in te vinden zijn :
Overwegende dat het hestreden arrest
vaststelt dat de teg-enstrij digheden en
vergissing:en " van gans hijkomenden
aard zijn en de waarachtigheid van deze
verklaringen niet in twijfel kunnen
br'engen »;
Dat deze heoordeling souverein is en
een gepast en voldoende antwoord g-eeft
op de conclusies ;
Waaruit volg-t dat het middel in feite
niet opgaat;
Over het tweede middel, schending
van artikelen 97 van de Grondwet, van
artikelen 1919 en 1920 van het Burgerlijk
Wethoek, doordat het bestreden arrest,
alhoewel het aanneemt dat aanleg-ger
tijdens de hezetting een vaderlandse
houding heeft gehad, niettemin besl~st
daL deze geen verzach ten de omstandlg'heid uitmaakt, daar de aanlegger de
aanklachten aan de vijand gedaan heeft
uit g-eldzucht, dan wanneer het arrest
niet bepaalt door welke gegevens deze
geldzucht hewezen iey, terwijl, wei integendeel, geen enkel bescheid, noch g-een enkel
g-etuigenis dit hewijzen :
,Overwegende, enerzijds, dat de rechter
over de · g-rond, hij afwezigheid van
conclusies dienaangaande, niet te verklaren had door welke hepaalde g-egevens
de geldzucht bewezen was;
Overweg-ende, anderzijds, dat de bewering van aanleg·~er, als z~:~ de recht~r
uit . de getuigemssen beWIJzen afg-ele1d
hebben die er niet in te vinden zijn,
steunt op beschouwingen van louter feitelijke aard die aan de beoordeling van
het Hof ontsnappen; ·
''Vaaruit volgt dat het middel niet kan
aangenomen worden ;
En overwegende dat de substantiele
of op straf van nietigheid voorg-eschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de uitgesproken veroordelingen overeenkomstig· de wet zijn;

1

-431II. vVat aangaat de voorziening tegen
de beslissing over de burgerlijke vorderingen·:
'
Overwegende dat de aanlegger tot staving van zijn voorziening geen enkel
middel inroept en dat het Hof er van
ambtswege geeh opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
9 December 1%6. 2e kamer.
Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. de
Clippele.
Gelijkluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.
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2° · Niet het oog op het dekken van de
kosten van· onderhoud en herstelling van
de dijken, heeft het polde1·bestuur de
macht om, met de vereiste goedkeuring,
« geschotten " te vestigen die belastingen
zijn en die, volgens de w:ttelijk gevestigde
grondslagen, en onder het enig voo?'.behoud van de uit de wet voortvloeiende
vrijstellingen, alle eigenaars treffen van
erven gelegen in het gedeelte vctn het
grondgebied dat afhangt van het gezag
van het polde1·bestuu1· (2).
so li'ord~n niet door de belasting getroffen,
de goederen behorend tot het publiek
Staatsdomein of deze afhangende van
het privaat Staatsdomein die geheel gebruikt zijn vo01· een openbare dienst
of voo1· een dienst van algemeen nut (S).

(BELGISCHE STAAT,
T. POLDERBESTUUR VAN LILLOO.)

ARREST.
POLDER. 0PENBAAR BESTUUR.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
HANDELT HOOFDZAKELIJK IN HET besluit van de Bestendige Deputatie van
O~ENBAAR BELANG.
de Provincieraad van Antwerpen dd.
14 December 1%5 ;
2° POLDERS EN WATERINGEN. Over het middel, schending van artiPOLDERBESTUUR. - MACHT TOT HET
VESTIGEN VAN BELASTINGEN. - GE- kel 11S der Grondwet, van artikelen 2&
en SS der wet van 16 September 1807
SCHOTTEN. - BEGRIP.
S0 BELASTINGEN. - GOEDEREN VAN betreffende het droogmaken der moerasDE STAAT. 0PENBAAR STAATS- sen, van artikelen 2 en S der wet van
DOMEIN. - GOEDEREN VAN HET PRI- 14 Floreal jaar XI, van artikelen 10S
VAAT STAATSDOlVIEIN GEBRUIKT TOT ' en 105 der wet van Frimaire j aar VII,
EEN OPENBARE DIENST OF TOT EEN doordat de bestreden beslissing geweigerd
ALGEMEEN NUT. GOED)':REN NIET heeft de dijkgelden als belastingen aan
te zien en ze dan ook, ten onrechte, ten
GETROFFEN DOOR DE BELASTING.
laste van de Belgische Staat g-elegd
heeft, dan wanneer het openbaar domein
1° De polde1· is een openbaar bestuur dat,
alhoewel het de belangen dient van de van alle belastingen vrijgesteld is :
Overwegende dat, zonder na te gaan
eigenaars der ingedijkte erven, niettemin
hoofdza!Celijk handelt in het openbaar of de onroerende goederen die in de
belang, te weten : de beschutting van Polder van Lilloo gelegen zijn en aan
een deel van het grondgebied tegen de de Staat toebehoren, deel uitmaken
overstrominge1~, het in stand houden van het publiek Staatsdomein ofwel, of,
van een aangepast water1·egime en van afhangend van het privaat Staatsdomein,
de voorwaarden die de gezondheid van ze geheel of g·edeeltelijk voor een opende bevolking der streek bev01·deren (1). bare dienst of voor een dienst van al(Decreet van '11 Januari 1811, art. 19 gemeen nut gebruikt worden, het bestreden besluit het verhaal van de Staat
en 25.)
verwerpt en verklaart dat deze de door
het polderbestuur gevestigde dijkgeschot-'

1° POLDERS EN WATERINGEN.

(1) Verbr., 8 Mei 1863 (Hull. en PAsrc.,
1863, I, 312); 21 December 1876 (ibid., 1877,
I, 129); PAUWELS,~ Polde1·s en wateringen,
biz. 66 en 118; VA UTHIER, Precis de droit administratif, biz. 343.
(2) Verbr., 8 Mei 18ti3 (Bull. en PAsrc., 1863,
I, 312·) ; PAUWELS, Polde1·s en wateringen, nr 48;
SCHRAMME, Des Polde1·s, biz., 205; VAUTHIER,
lac. ci(., llcp. prat. droit beige, v' lmp8ts,
nr 136.

Om trent de omschrijving van de belasting,
raadpl. GmoN, v' hnpots, n'" 1; Rep. pmt.
d1·oit belge, v' lmpots, nrs 124 en 12-7; verbr.,
18 December 1869 (Bull. en PAsrc., 1870, I, 39)
en 7 Juni, 1910 (ibid., 1910, I, 335).
(3) Zie de voetnota, getekend R. H., onderaan bet onderhavig arrest in Bull. en -PAsrc., 1946, I, 467.
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ten verschuldigd is, om de enige reden
dat die geschotten niet ten laste van al
de burgers, zonder uitzondering, en niet
ten voordele van de gehele gemeenschap gevestigd zijn, doch invorderingstaxes zijn welke aileen de eigenaars van
de ingedijkte erven treffen in wi'ens uitsluitend voordeel zij gevestigd zijn ;
Overwegende, enerzijds, dat een door
een plaatselijke macht gevestigde belasting· haar karakter van belasting niet
verliest om de reden dat deze niet aile
eigenaars van in het Rijk gelegen onroerende go'ederen ·treft, doch aileen de
eigenaars van onroerende goederen welke
gelegen zijn in het gedeelte van het
nationaal grondgebied waar die macht
haar bevoegdheden wettelijk uitoefent;
Dat de betwiste belasting, overeenkomstig de wettelijk gevestigde grondslagen, en onder het enig voorbehoud
van de uit de wet voortvloeiende vrijstellingen, aile eigenaars treft van de
er'ven gelegen in het gedeelte van het
grondgebied dat afhangt van het gezag
van het polderbestuur van Lilloo;
Overwegende, anderzijds, dat het bestreden besluit ten onrechte bevestigt
dat de bel'asting door een polderbestuur
geheven niet tot doel heeft te voorzien
in uitgaven van publiek belang, doch is
ingevoerd in het belang aileen van de
eigenaars der in de polder gelegen
erven;
Dat de polder een openbaar bestuur
is; dat, alhoewel dit laatste, door de
werken tot onderhoud en herstelling van
de dijken te bevelen en uit te voeren,
het b'elang· van de eigenaars dient, het
niettemin hoofdzakelijk handelt in het
openbaar belang, te weten : de beschutting van een deel van het grondgebied
tegen de overstroming·en, het in stand
houden van een aangepast waterregime
en van de voorwaarden die de gezondheid van de bevolking der streek bevorderen;
Dat de wet, ·precies met het oog op
dat algemeen belang, aan het polderbestuur de machten toekent welke het
uitoefent, en namelijk, het vestigen, met
de vereiste goedkeuring, van behtstingen of geschotten welke het bedrag van
de hierboven bepaalde werken moeten
dekken;
Overwegende dat het bestreden besluit, - door, om de redenen welk(l het
aangeeft, het verhaal van de aanlegg·er
te verwerpen, en door niet te onderzoeken, zoal~ de aanlegger het vroeg,
of de belaste goederen tot het publiek
Staatsdomein behoorden ofwel of, afhan-

gende van het privaat Staatsdomein, ze
geheel of gedeeltelijk tot ee,n openbare
dienst of tot een algemeen nut g'ebruikt
worden, - de in het middel aangeduide
bepalingen geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden besluit ; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden in de
registers van de Bestendige . Deputatie
van de Provinciale Raad van Antwerpen en dat melding er van zal gemaakt
worden op de kant van de vernietigde
beslissing ; kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar de Bestendige Deputatie van de Provincialen
Raad van Oost-Vlaanderen.
9 December 1946. -

28 , kamer. -

Voo1·zitte!', H. Wouters, raadsheer waarnemend · voorzitter.
Ve!'slaggeve1·,
H. Smetrijns. - Gelijkhtidende conclusie,

H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaa t-generaal.
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EPURAITIE INZAKE BURGERTROUW.- BESLUITWET VAN 19 SEPTEMBER 1945.- VERVAL VAN BURGERLUKE RECilTEN. - BEPALING DIE DE
DOOR DE WET VAN 20 MAART 1945
AAN DE KONING TOEGEKENDE MACHTEN NIET OVERSCHRIJDT.
De besluitwet van 19 September 1945
ove!'schrij dt de door de wet van .20 1\II a art
1945 aan de Koning toegekende machten niet voo1· zover zij beschikt dat
vervallen zijn of zullen zijn, geheel of
ten dele, van de bij artikel 123sexies
van het Strafwetboek voorziene rechten,
diegenen die, tijdens de vijandelijke bezetting van het Rijksgrondgebied, zich
aan zekere feiten tegen het Vaderland
hebben schuldig gemaakt (1).

(HAEST.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest gewezen den 11 J uli 1946 ·door het
Hof van beroep zetelende te Brussel;
Over het enig middel tot verbreking
luidende als volgt : schending van artikelen 26 en 107 van de Grondwet en van
artikel 1 der wet 'van 20 Maart · 1945,
(1) Zie hager, biz. 376, verbr., 13 November

19-16 (Bull, en PAsrc., 1946, l, 411).
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machten geeft voor een beperkte tijd,
doordat het bestreden arrest eiser ontzet heeft uit de rechten opgesomd bij
artikel 123sexies van het Strafwetboek,
zulks bij toepassing van de besluitwet
van 19 September 1%5 betreffende de
epuratie in zake burgertrouw, en doordat
het arrest de inschrijving van eisersnaam op de lijst voorzien bij artikel 4
van de genoemde besluitwet defmitief
verklaard heeft, wanneer de besluitwet
van 19 September 1945 het machtsgebied, welke door de wet van 20 Maart
1945 aan de Koning toegekend . werd
js te buiten gegaan, wanneer artikel1, 4°,
van de wet op de bijzondere machten
van 20 Maart 1945 duidelijk omschrijft
dat de Koning, in geval van nood en
hoogdringendheid, bij besluit in rp.inisterraad, person en welker activiteit tij dens
de vijandelijke bezetting ene zware
schade aan de nationale belangen had
toeg·ebracht kan verwij deren· uit het publiek leven, wanneer de besluitwet •van
19 September 19"45 deze duidelijke omschrijving van artikel 1, 4°, van de wet
van 20 Maart 1945, welke aan de
Koning slechts de macht geeft bedoelde
personen uit het publiek leven te verwijderen, over het hoofd ziet door zich
op de algemene bepalingen van artikel 1, 5o, van de wet van 20 M-aart 1945
(morele en materiele heropbouw van
het land) te beroepen om aldus de bepalingen van artikel 1, 4°, die zich beperkten to,t het publiek leven, te kunnen
uitbreiden tot het burgerlijk leven, wanneer de besluitwet van 19 September 1945
op duidelijke wijze de restrictieve bepalingen van artikel 1, 4°, van de wet van
20 -Maart 1945 te buiten gaat en aldus
de door voorgenoemde wet toegekende
machten overschrijdt, wanneer, bijgevolg, het bestreden arrest deze besluitwet niet mocht toepassen :
Overwegende dat de wet van 20 Maart
1945 op de buitengewone machten voor
een beperkten duur de Koning heeft
gemachtigd, in geval van hoogdringendheid en van noodzakelijkheid, bij besluit
g·enomen op voordracht van de in raad
vergaderde ministers, kracht van wet
hebbende bepaling·en te verordenel). ten
einde, onder meer, de personen wier bedrijvigheid tijdens de vij andelijke bezetting' 's lands belangen ernstig heeft geschaad uit het openbaar leven te verwijderen en om 's lands zedelijke en
stoffelijke wederopbouw te verzekeren ;
Overwegende dat de besluitwet van
19 September 1945 genomen werd op

voordracht van de minister van justitie,
overeenkomstig het advies der ministers
die er over in raad hebben beraadslaagd ;
Dat het in zijn aanhef, na verwijzing
naar de wet van 20 Maart 1945 en meer
bepaaldelijk naar n'' 5 van artikel 1 dier
wet, uitdrukkelijk vermeldt dat " met
het oog op de verzekering van den zedelijken en stoffelijken wederopbouw van
hetland " het noodzakelijk is onverwijld
de in de besluihvet vermelde beschikkingen te treffen, namelijk het levenslang
vervallen der bij artikel 123sexies van
het vVetboek van Strafrecht voorziene
rechten van al wie e.en der in de besluitwet opgesomde feiten heeft gepleegd,
ofwel toegetreden is tot een p artij,
beweging of organisme van politieke of
culturele aard, terwijl het algemeen
bekend was dat die partij, beweging,
of organisme de politiek, de propaganda
of de plannen van de vijand in de hand
werkte of, in geval hij v66r Mei 1940
tot die partijen, beweg·ingen of organismen was toegetreden, die toetreding
na 1 Januari '1942 heeft behouden, feit
waaraan, volgens ·de souvereine vaststellingen van de rechter over de grond,
aanlegger zich schuldig heeft gemaakt
tot in 1943, dan wanneer hij zestien jaar
oud was of m·eer ;
Overwegende dat de noodzakelijkheid
en de hoogdringendheid van een bepaling,
verordend bij een besluitwet, genomen
krachtens de wet van 20 Maart 1945,
wanneer zij door het besluit geconstateerd zijn en niet tegengesproken worden
door de tekst van dit laatste, aan het
toezicht van de hoven en rechtbanken
ontsnappen;
Dat echter de rechterlijke macht de
plicht heeft na te gaan of het besluit
binnen de omvang van de aan de
Koning gegeven opdracht is gebleven,
in welk geval de _besluitwet de kracht
heeft van een wet, in deze zin dat de
rechterlijke macht niet bevoegd is om na
te gaan of het besluit. al dan niet de bij
de Grondwet gehuldigde principes eerbiedigt;
Overwegende dat, blijkens de voorbereidende werken, de wet van 20 Maart
1945 de Kohing gemachtigd heeft, mits
.inachtneming van de formaliteiten welke
die wet voorziet en binnen de tijdsruimte
die zij bepaalt, alle maatregelen te treffen
welke hij geschikt acht om 's lands zedelijke en morele wederopbouw te verzekeren;
Dat uit de bepaling van artikel1, nr 4,
van hogergemelde wet geenszins volgt
dat de wetgever de. Koning niet zou
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hebben gemachtigd om .het uitoefenen
van bepaalde burgerlijke rechten te ontzeggen aan degenen wier bedrijvigheid,
tijdens de vijandelijke bezetting van het
Rijksgrondgebied, de nationale belangen
ernstig heeft geschaad en evenmin dat
dergelijke ontzetting door de Koning,
op grond van artikel 1, nr 5, van g·emelde
wet, niet zou kunnen voorgeschreven
worden tegen de personen die zich aan
zekere feiten tegen het Vaderland schuldig hebben gemaakt ;
Dat het micldel in rechte niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; verwijst aanlegger in de kosten.
9 December 1946. - 2" kamer. Voo1·zitter, H. ViTouters, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggevet,
H. Simon. Gelijkluidende conclusie,
H. Raoul I-Iayoit de Termicourt, eerste
ad vocaa t-generaal.
1~
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1° VONNISSEN EN ARRESTEN. -

BURGERLIJKE ZAKEN.- BESCHIKKEND
GEDEELTE. BESLISSING VAN DE
RECHTER BETREFFENDE EEN BETWISTING. - PLAATS IN DE TEKST VAN
HET VONNIS. - ZONDER BELANG.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. IN CONCLUSIES VOORGEDRAGEN VRAAG.- VRAAG VERWORPEN.
- ARREST DAT DE REDEN VAN DIE
BESLISSING NIET AANDUIDT.- ARREST
NIET GElVIOTIVEERD.
1° 1\IIaakt een beschikkend gedeelte uit al
wat de techtet beslist betreffende de hem
voo1·gelegde betwisting, welke oak de
plaats weze welke die beslissing inneemt
in de tekst van het vonnis of van het
arrest (1).
2° Is niet gemotiveerd het a!'!;est dat, zondet
de 1·eden e1' van aan te duiden, een, in
regelmatig overgelegde conclusies, doo!'
een p artij gedane vraag venuerpt (2).
(Grondwet, art. 97 .)

(BELGISCHE STAAT, T. JANSSEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 J uni 1943 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
(1) Verbr.,
31 October 1946, z1e hager,
biz. 3(13 (Bull. en PAsrc., 19±6, I, 39(1) en de
nota.

Over het eerste middel, schending van
artikelen 113t. -'en 1135, 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk WeLboek; van
artikel 33, inzonclerheid 33, litt. C, van
het algemeen kohier van de lasten, bepalingen en voorwaarden voor de aannemingen van· werken voor de Staat,.
goedgekeurd op de zitting van de·
M.inisterraad del. 18 M.ei 1933 ; van de·
overeenkomst tussen partijen en van
de bewijskracht der akten die ze vaststellen en van artikel 97 der Belgische
Grondwet, doordat het bestreden arrest,.
nadat het ·eerst heeft aangenomen dat.
de uitvoering van ambtswege der betwiste . werken jegens de verweerder·
regelmatig was voortgezet geweest in
overeenstemming met 'de bepalingen en
voorwaarden der overeenkomst en dat
de verbreking der overeenkomst ten laste
van de Staat niet diende uitgesproken,
in strij d met deze eerste vasts telling en
in schending met de overef)nkomst der
partijen en .met de bewijskracht van de
akten die ze vaststellen (inzonderheid
van het bijzonder lastkohier van de
betwiste aanneming en van het algemeen
kohier van de lasten, bepalingen en voorwaarden voor de aannemingen van werken voor de Staat), aan de Staat het
recht ontzegd heeft tegen de verweerder
de uitgave in rekening te brengen welke
voortspruit uit de uitvoering vart amb tswege der werken (ln beslist lreeft dat de
verweerder het recht zou hebben de
terugbetaling; te eisen van zijn uitgaven
en voorschotten darenboven vermeerderd
met de gebruikelijke winsten en de interesten, onder het enkel voorbehoud van
het 'recht voor de Staat op boeteri en
schadevergoedingen voor de fouten ei1
nalatigheden van de aannemer ;I .aldus
de bepaling·en en voorwaarden van de
overeenkomst heeft miskend waarbij de
rechten en verbintenissen der partijen
worden g·eregeld ingeval de werken van
ambtswege worden uitgevoerd voor rekening van de aannemer en er aldus
over beslist heeft zonder de reden te
doen kmmen waarop zijn beslissing is
gesteund :
Wat de ontvankelijkheid van het middel betreft :
Overwegende dat, naar verweerder, het
aan het bestreden arrest gedaan verwijt
het volgende zou zijn dat de door de
Staat opgemaakte rekening op onaannemelijke grondslagen rust, dan wanneer
die beweerde beslissing niet voorkomt in
(2) VerbJ;., 13 December 1945 (Bttll. en PAs!C.,
19±.'5, I, 289).
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doch alleen in zijn beweegredenen; dat
het middel, daar het slechts een beweegreden bestrijdt, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de wet de plaats niet
hepaald heeft welke onderscheidenlijk het
heschikkend gedeelte en de redenen in
de vonnissen en arresten moeten innemen ; dat, welke ook die plaats weze,
een beschikkend gedeelte uitmaakt al
wat de rechter beslist betreffende de hem
voorgelegde betwisting; dat heweegredenen uitmaken al de g-ronden welke de
rechter tot staving van zijn heslissing
inroept;
Overwegende dat, de partijen het niet
eens zijnde over de wijze waarop de
hetwiste rekening moest worden opgemaakt, het arrest uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verklaart dat de grondslagen, waarop de verweerder de berekening steu·n t, niet kunneri aangenomen
worden; dat dergelijke verklaring een
heslissing uitmaakt over een punt van
het geschil, en, bijgevolg, als dusdanig
door de voorziening kan bestreden
worden;
Dat de ingeroepen grond van nietontvankelijkheid dus niet kan aangenomen worden;
Over den grond :
Overwegende dat de aanlegger, in v66r
de rechter in hoger beroep regelmatig
overgelegde conclusies, staande hield, ten
eerste, dat de formaliteiten, in de zaak
nageleefd voor de uitvoering van amhtswege der betwiste werken, op alle gebied
deze waren van het algemeen kohier van
lasten, bepalingen en voorwaarden, welke
de onderneming beheersen; dat hij
daarna als feit stelde dat de afrekening
van gezegde werken door hem was opgemaakt geweest, zich stipt naar die bij
overeenkomst verbindende hepalingen en
voorwaarden gedrag·ende, en dat de som,
welke aan de verweerder toekomt, aldus
berekend, dat bepaald bedrag beliep ;
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het arrest blijkt dat de Staat, in
de uitvoering van amhtswege der werken,
zich w8l;kelijk, zoals hij het heweert,
g·edragen heeft naar de voorschriften -van
het algemeen lastertkohier ; dat het
arrest, na aldus geantwoord te hehhen
op het eerste deel van de hiervoren aangehaalde conclusies, het tweede deel onbeantwoord laat; dat, inderdaad, de
rechter .zonder te erkennen of te ontkennen dat de door de Staat overgelegde afrekening opgemaakt werd valgens die reglemen taire voorschriften,
verzuimt in feite of in rechte de redenen

op te geven welke hem de grondslagen
van de berekening van de Staat, grondslagen door deze voorgesteld als de enige
regelmatige en strikt bindende, heeft
tloen verwerpen om ze door andere te
vervano·en ·
Over~eg'ende dat dit gemis aan antwoord op dat punt van de conclusies
een gebrek aan redenen uitmaakt en een
schending van artikel 97 der Grondwet,
in het middel aangeduid ;
Over het tweede middel, schending van
artikel 97 der Belgische Grondwet, doordat het bestreden arrest, de heslissing van
de eerste rechter op dat punt bekrachtigende, de aanlegger in verbreking veroordeeld heeft om aan de verweerder
in verbreking de som te betalen van
71.815 fr. 65, die volgens het vonnis
a quo, verschuldigd zou erkend geweest .
zijn, zonder de conclusies van de aanlegger in verhreking te hebhen heantwoord, conclusies welke het aldus zonder
reden heeft afgewezen, en waarbij die
erkenning in ieite hetwist wordt en waarbij beweerd wordt dat, zo de rekening
van de verweerder in werkelijkheid op
dat hedrag was afgesloten geweest, de
som van 10.020 frank er diende vim
afgetrokken te worden, hedrag der geldstraffen, zodat het aanhod yan hetaling
van de Staat slechts over een som van
61.795 fr. 65 had gelopen :
Overwegende dat de eerste rechter den
Staat veroordeeld had om aan de ver,weerder in verbreking de som te hetalen
van 71.815 fr. 65 ; dat de Staat v66r
de rechter in hoger beroep hiertoe hesloot dat die yeroordeling, in alle geval,
zou verminderd worden tot 61.795 fr. 65,
daar het verschil, of 10.020 frank, door
de verweerder moest gedragen worden
als boete wegens .vertraging in de uitvoering der werken ;
Overwegende dat het arrest, zonder
antwoord te gevE;n op deze hewering, die
evenmin door de eerste rechter in
overweging was genomen, zich op dat
punt heperkt tot de bekrachtiging van
het vonnis a q1to en de Staat defin,itief
veroordeelt om de gehele som te betalen ;
dat het, wel is waar, het recht van de
Staat op vergo.eding voorbehoudt doch,
dat dit voorbehoud slechts hetrekking
heeft op andere sommen welke de Staat
zou kunnen g·ehouden zijn aan de tegenpartij te betalen;
Dat het middel dus gegrond is;
·Om die redenen, verbreekt het hestreden. arrest, behalve voor zover het
de vordering van de verweerder ontvankelijk en de eis van deze strekkend·e
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van de tussen partijen gesloten overeenkomst, gegrond verklaart; beveelt dat
onderhavig arrest zal overgeschreven
worden in de registers van het Hof van.
beroep te Brussel en dat melding er van
zal gemaakt worden op. de kant van het
gedeeltelijk vernietigd arrest; veroordeelt de verweerder tot de kosten ;
verwijst de zaak aldus omschreven naar
het Hof van beroep te Gent.
12 December 1946. - 1 e kamer. Voorzitter, H. Soenens, eerste voorzitter.
- Ve1·slaggever, H. Fauquel, voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal.
Pleite1·s, HH. Delacroix en
Marcq.

1e KAi\mR. -

12 December 1946.

VOORZIENING IN VERBREKING.BESLISSING WAARTEGEN VOORZIENING
TOEGELATEN IS. - BURGERLIJKE ZAKEN. - BESTREDEN VONNIS DAT DE
ONTRUIMING VAN EEN HUURDER BEVEELT. - LATER GERECHTELIJK BE. KRACHTIGD AKKOORD TUSSEN DE
PARTI.TEN. - BEVELSCHRIF'l' VAN BEKRACHTIGING NIET BESTREDEN.
VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK.
Is niet ontvankelijk de voorziening ingesteld tegen een vonnis dat de ont-ruiming
van een huurde1· beveelt, dan wanneer,
na dit vonnis en v66r het indipwn van
de voorziening, de partijen een akkoord
hebben gesloten betreffende hetzelfde voorwerp, akkoord dat bekrachtigd werd doo1·
een niet bestreden bevelschtift.

(TUYTTENS,
T. VAN WASSENHOVE EN SCI}AUTEET.)
ARREST.
HET HO.f; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 26 J anuari 1944 gewezen door
de Rechtbank van eerste aanleg te
Kortrijk, uitspraak doende in graad van
hoger beroep ;
Over de ontvankelijkheid van de voorziening:
Overwegende dat uit de rechtspleging,
welke het Hof ter beoordeling wordt
overgelegd, blijkt dat het besLreden vonnis de aanlegster beveelt de plaatsen
welke zij van de verweerders in huur
houdt onmiddellijk te ontruimen; dat
die beslissing haar op 19 J anuari 1944

werd betekend; dat de aanlegster op
$1 derzelfde maand, overeenkomstig het
besluit dd. 27 J anuari 1942, de verweei'ders v66r de rechter in kortgeding
heeft gedagvaard ten einde uitstel te
bekomen van de tenuitvoerlegging van
het bestreden vonnis; dat er in de loop
van die rechtspleging tussen partijen
een akkoord gesloten werd waarbij aan
de bestreden beslissing wijziging werd
gebracht; dat de rechter in kortgeding,
bij bevelschrift dd. 17 Februari 1944, aan
de partijen akte heeft verleend van dit
akkoord en de tenuitvoerlegging er van
bevolen heeft; dat gezegd bevelschrift
aan de aanlegster op 21- M~art '1944
betekend werd ; ·dat de aanlegster zich
op 19 April '1944 in verbreking heeft
voorzien, doch tegen het vonnis van
6 J anuari 1944 aileen ;
Overwegende dat, - daar dit vonnis,
teng·evolge van het aangegaan akkoord,
waaraan bij een niet bestreden bevelschrift rechtskracht werd gegeven, voo1·
geen tenuitvoerlegging meervatbaar was,
- de voorziening van belang ontbloot
en, bijgevolg, niet ontvankelijk is;
Om deze redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de aanlegster tot de
kosten en tot een verg·oeding van 150 fr.
jegens de verweerders .
12 December 1946. 1e kamer. Voorzitter, H. Soenens, eerste voorzitter.
- Verslaggever, H. Fauquel, voorzitter. ·
Gelijkluidende conclusie, ·H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat
generaal.
Pleiters, HH. Struye en
Simont.
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12 December 1946.

REGISTRATIE. - OPENBAAR TEKOOPSTELLEN VAN EEN ROEREND VOORWERP.
- VOORWimP DAT TOEBEHOORT AAN
MEDEEIGENAARS. - TOEWIJZING AAN
EEN VAN DE MEDEEIGENAARS. - ONDERWORPEN AAN HET EVENREDIG RECHT.
DAT DE OVERGANGEN TE BEZWARENDEN TITEL VAN ;LICHAiVIELIJKE GOEDEBEN TREFT.
Artikel 281 van het Wetboek der 1·egistratie,
hypotheek- en griffierechten betreffende
de openbare verkopen van roerende goede-ren, onderwerpt aan het evenredig
1·echt, dat de overgangen te bezivarenden
titel van rowrende goederen t!·eft, het
openbaar tekoopstellen van een i"oerend
voorwerp, dat gevolgd is van een openbaal'
aanbod of een openbaar gemaakt aanbod,

-437
zelfs indien deze die het aanbod heeft
gedaan een van de onverdeelde eigenaars
is van de te koop gestelde zaak (1). ( Kon.
besl. nr 64 van 30 November 1939,
art. 77, 78 en 231.}

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 20 October 1942 g·ewezen door,
den Heer vrederechter van het kanton
Mol;
Over het enig middel, schending van
artikelen 77, 78, 109 en 231 van het
koninklijk besluit nr. 64 van 30 November 1939, behelzende het Wetboek der
registratie-, hypotheek- en griffi~recht~n,
in zover het aang·evallen von'rns beshst
dat, in geval van openbare verkoo_p van
lichamelijke roerende voorwerpen d1e aan
meerdere personen toehoren, de toewijzing van deze voorwerpen aan een
der medeveilers aanleiding g·eeft tot de
hefting· van het recht van 0,90 t. h.,
ingesteld door artikel 109 van gezegd
wetboek, en niet tot die van het recht
van 5 t. h., ingesteld voor de verkopen
van roerende goederen in 't algemeen
Overwegende dat de wet van 22 Pluviose j aar VII de grondslagen niet heeft
gewijzigd volgens welke het registratierecht verschuldigd is op openbare verkopen van onroerende goederen, zoals
die grondslagen werden bepaald door de
wet van 22 Frimaire jaar VII, zodat,
wanneer de eigenaar van de verkochte
zaak de koper er van is, daar geen
overgang of overdracht te bezwarend~n
titel plaats gehad heeft, geen evenred1g
recht verschuldigd is; dat eveneens, om
dezelfde reden, wanneer openbaar verkochte roerende voorwerpen toegewezen
zijn aan medeveilers, en wanneer dit feit
vermeld is in het proces-verbaal van de
verkoop, en dit stuk, opgemaakt met
inachtneming vah al de formaliteiten
vereist om tussen partijen een geldige
instrumentaire akte uit te maken, de
w(lttelijke voorwaarden verenigt van een
veiling, het recht, dat bij het ter registratie aanbieden van de akte dient geind,
volgens de twee hiervoren aang·eduide
wetten en deze van 15 Mei .1905, het
recht op de veiling en niet het recht
op de verkoop is;

Overwegende dat de enige vraag welke
door de voorzienip.g gesteld wordt is
of van deze bij een vaste rechtspraak
gehuldigde principes werd afgeweken
door artikel 231 van het koninklijk
besluit nr 64 dd. 30 November 1939
het Wetboek uitmakende der registratie-,
hypotheek- en griffierechten;
Overwegende dat, luidens dit artikel
" voor de toepassing van dit hoofdstuk »
(« Hoofdstuk XVI, Bijzondere bepalingen
betreffende de openbare verkopingen
van roerende goederen ») "als toeg·ewezen
wordt beschouwd en aan .het evenredig
recht onderworpen, ieder roerend voorwerp waarvan het openbaar tekoopstellen
van een openbaar aanbod of een openbaar
gemaakt aanbod is gevolg·d, · ongeach t
wie het aanbod heeft gedaan en welke de
modaliteiten van den verkoop zijn en
ongeacht of al dan niet toewijzing plaats
heeft ... , het recht g·eheven wordt op den
toewijzingsprijs en, bij gebreke daaraan,
op het hoogste aanbod »;
Overwegende dat, alhoewel deze tekst
voorkomt in een hoofdstuk dat hoofdzakelijk d.e formaliteiten regelt waaraan de
openbare verkopen· van roerende goederen onderworpen zijn, het nochtans
onmogelijk is, gezien zijn bewoordingen,
hem te beschouwen als enkel betrekking
hebbende op de uitwendige voorwaarden
ot op de formaliteiten van dergelijke
verkopen;
, Dat door " als toegewezen , te beschouwen - wat niets anders kan willen
zeggen dan " als verkocht » - ieder
roerend voorwerp waarvan het openbaar
tekoopstellen van een openbaar aanbod
is gevolgd, en dit zelfs bij ontstentenis
vim alle toewijzing, het opvalt dat de
wetgever, in dit bijzonder geval, heeft
willen afwijken van de in de wetten van
het jaar VII en van 15 Mei 1905 gehnldigd principe, krachtens de welke de
eisbaarheid van het evenredig recht
op verkoop, noodzakelijk en altijd, afhangt van de verwezenlijki:ttg van een
overgang te bezwarenden titel;
Dat door daaraan in 'algemene bewoordingen . en zonder voorbehoud toe
te voegen, dat het alzo zou zijn " ongeacht wie het aanbod heeft g·edaan »,
de wetgever duidelijk zijn will~eeft_ doen
blijken de medeve1lers aan d1e meu;ve
regel te onderwerpen, van hui1_hoedamgheid van onverdeelde medee1g·enaar af

(l>) HAUCHAMPS et GOTHOT, Code deg.
l' enregistrement, art. 109, nr 81;
urs 1, 5 en 6; GENIN, Commentaar 011
boelc de1· 1"egistratierechten, nrs 58,

2119. - Contra : VAN DE VoRsT, "Etude thearique et prptique sur }e nouveau regime des
ventes publiques de Ineubles », Rev. pmt. du
Notm·iat, 1941, biz. 82 en volg.

(BELGISCHE STAAT, T. STUYCK.}
ARREST.

d>·oits de
art. 231,
het Wet1040 en
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te zien en van artikel 109 van het Wethoek af te wijken, telkens wanneer de
verdeling van de roerende goederen zou
geschieden bij middel van een openbare
verkoop;
Overwegende dat die wil, reeds voldoencl veropenbaard door de tekst van
artikel 231, ten overvloede bevestigd
wordt door het verslag aan de Koning
dat het besluit van 30 November 1939
voorafgaat, en waarin te lezen staat <i het
evenredig recht voor roerencle verkoop
is verschuldigcl op den toewijzingsprijs
of, bij gebreke daaraan, op het hoogste
aanbocl, wie ook de persoon weze wien
de koop wordt toegewezen, of die de
meest biedende is, al mocht deze persoon
de. verkoper zelf of een van de medeveilers zijn " ;
Overwegende dat geen argument a
cont1·ario zou kunnen afgeleid worden uit
het feit dat een besluit del. 7 October
1942, in de zaak niet van toepassing,
achter de woorden « en is aan het. evenredig recht onderworpen "• geoordeeld
heeft de woorden te moeten toevoegen
« door artikelen 77 en 78 vastgesteld ";
Dat die toevoeging aan artikel 231
slechts nadruk legt op een reeds duidelijk in de oprspronkelijke tekst uitgedrukte gedachte;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
door uit te spreken zoals het deed, ,dus
die bepaling geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig·
arrest zal overgeschreven worden in de
registers van het Vredegerecht te ·Mol
en dat melding er van zal gemaakt
worden op de kant van de vernietigde
beslissing; veroordeelt verweerders tot
de kosten; verwijst de zaak naar de
Heer vrederechter te Herenthals.
1~ December 1946. 1 e kamer.
V:oorzitter, H. Soenens, eerste voorzitter.
- Verslaggever, ·H. Fauquel, voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul
Havoit de Termicour:t, eerste advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Van Leynseele
en Marcq.

2c KA"'IER. -

16 December 1946.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN

EN ARRESTEN. - IN ZAKEN VAN
RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. GRONDBELASTING.- KWIJTSCHELDING
GEVRAAGD TENGEVOLGE VAN ·DE ONl\IOGELIJKHEID EEN HUURDER TE YINDEN . ..,- ARRES 11' DAT DE VRAAG AF-

WIJST ONDER DE VASTSTELLING DAT
DE EICENAAR NIET BEWIJST DAT HET
TENGEVOLGE IS VAN EEN OiVIS'l)\NDIGHEID VOLKOJ\IEN ONAFHANKELIJK VAN
ZIJN WIL DAT HIJ GEEN HUURDER
HEEFT GEVONDEN. - ARREST WETTELIJK GElVIOTIVEERD.
2° INKOMSTENBELASTINGEN.
- GRONDBELASTING. - OiVJSTANDIGHEID INGEROEPEN TOT STAVING VAN
EEN VRAAG TOT KWIJTSCHELDING. BEWIJS VAN HET BESTAAN VAN DIE
OlVISTANDIGHEID RUST OP DE AANVRAGER. '
1° Is wettelijk gernotiveerd het a·rrest dat,
- orn een vmag tot kwijtschelding van
de grondbelasting af te wijzen, die gesteund is op de onrnogelijkheid waarin
de eigenam· van een tot verhuring besternd onroe1·end goed zich /weft bevonden
een htmrde1· te vinden, - die eigenam··
volgt op het terrein waarop deze het
de bat he eft geplaatst en vaststelt dat hij
niet bewijst dat het tengevolge is van een
ornstandigheid, volkornen onafhankelijk
van .zijn wil, dat hij geen lmwrde1· heeft '
kunnen vinden.
2o vVanneer de eigenaa·r van een onroerend
goed, besternd orn in hutt1' te worden
gegeven, kwijtschelding vmagt van de
grondbelasting orn reden dat hij zich in
de onrnogelijkheid /weft bevonden een
hutt!'der te vinden tengevolge van een
ornstandigheid, onafhankelijk van zijn
wil, dan rnoet h~j het bewijs van die
ornstandigheid inb1·engen (1). (Samen-

gescliakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 13, § 1, en 61,
§§ 3 en 4.)
. (CLAESSENS, T. BEHEER VAN. FINANCIEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen op 3 Mei 1943 door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, schending van
artikelen 97 der Grondwet, 2, 3, 4, 5,
13, 61, § 4, en 62 der wetten op de
inkomstenbelastingen, samengeschakeld
bij koninklijk besluit van 12 September 1936, of, indien nodig, bij besluit
van de secretaris-generaal van het ministerie van fmancien dd. 3 Juni 1941, '
4 en 6 van de wet van 17 Juni '1938
betreffende de nationale crisisbelasting
(dienstjaar 1940), 4 en 7 van het beslui.t
(1) Zie verbr., 18 Juni 1941 (Bull. en PAsrc.',
1941, I, 244).

---- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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van de secretaris-generaal van het ministerie van fin ancien van 16 J uni 1941
betreffende de nationale crisisbelasting
(dienstjaar 1%1), a) doordat het bestreden arrest niet gemotiveerd is, daar
de motivering· er van niet toelaat te
weten of het .beschikkend gedeelte · gerechtvaardigd is door de overweging· dat
de aanlegger het bewijs niet zou geleverd
hebben van het niet-bestaan van werkelijke inkomsten, of door de beschouwing
dat de kwijtschelding van belasting niet
mag verleend worden aan de eigenaar
die zich vrijwillig onthoudt zijn huis te
huur te stellen; b) doordat het bestreden
· arrest in elk geval gemotiveerd is door
in rechte verkeerde beschouwingen, betreffende hetzij de bewijslast, hetzij het
vrijwillig karakter van de niet-opbrengst,
dan wanneer het bestreden arrest erkent
dat het huis, na eerst in huur gegeven
geweest te zijn, in 19~0 en 19~1 niet
meer in huur g·egeven werd, en dat er
in de wet g·een spoor bestaat der voorwaarden waarvan het arrest geacht heeft
het recht op kwijtschelding· van belasting
te moeten doen afhangen :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat aanleg·ger, om de
door artikel 13 der samengeschakelde
wetten voorziene kwijtschelding· . der
grondbelasting te bekomen, in zijn verzoekschriften tot het hof van beroep
gericht, inriep dat hij tijdens de jaren
1%0 en 1941 van geen enkele inkomst
genoten had, om de reden dat hi.i geen
huurder had kunnen vinden, en dit ten
gevolge van de staat waarin vorige huurder de plaatsen had verlaten, en van de
- onmogelijkheid waarin hij verkeerde, g·ezien de omstandigheden, om tot de nodige
herstellingen te doen overgaan ;
Overwegende dat het .bestreden arrest
op deze verzoekschriften geantwoord
heeft dat de belastingplichtige het bewijs
niet leverde dat de vorige lmurder het
huis in dergelijke staat had verlaten,
dat niemand het in huur had willen
nemen, noch dat de huidige omstandigheden hem belet hadden de nodige herstellingen te doen, 'en dat het integendeel,
uit het onderzoek door het beheer gedaan,
bleek dat het huis niet te huur was aang·eboden g·eweest, en dat de aanlegger
vrijwillig aldus had gehandeld;
Overwegende dat dit antwoord klaar
en duidelijk is : de rechter over de
grond, aanlegger op het terrein volgend
waarop deze het ·debat had geplaatst,
te weten dat het in casu ging over een
onroerend goed, bezet door anderen of
door zijn eigenaar daartoe bestemd, heeft

de kwijtschelding niet willen verlenen
omdat .aanlegger niet bewees dat het
tengevolge van een van zijn wil onafhankelijke omstandigheid was, dat hij geen
huurder had kunnen vinden; ·
Dat het middel in dit onderdeel, voor
zoveel het aan het arrest verwijt nietg·emotiveerd te zijn, in feite niet opgaat;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat artikel13 der samengeschakelde wetten een werkelijke of vermoede en normaal in het begin van het
belastingj aar vastgestelde netto-inkomst
veronderstelt, maar die, door het uitwerksel van omstandigheden ontstaan
tijdens het j aar en onafhankelijk van de
wil van de belastingplichtige, door deze
werkelijk niet is ontvangen;
Overwegende dat deze laatste, die om
kwijtschelding of vermindering van de
belasting ver:i'oekt, het bewijs van deze
omstandigheden moet inbrengen ;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat aanlegger, die gewoonlijk
zijn huis in huur geeft, de omstandigheden niet heeft bewezen die hij aanhaalde tot staving· van zijn · bewering
luidens welke hij geen huurder tijdens
de jaren 19~0-1%1 had kunnen vinden;
Overwegende dat het hof' van beroep
in deze- voorwaarden terecht en zonder
een enkel der in het middel aangehaalde
wettelijke beschikkingen te schenden geweigerd heeft de aang·evraagde kwijtschelding te verlenen ;
Dat het niets afdoet dat het hof in
een overbodige beweeg·reden daaraan toegevoeg·d heeft dat uit het door het befl.eer
gedaan onderzoek blijkt dat het huis niet
in huur werd aangeboden en dat aanleg·ger aldus vrijwillig gehand.eld heeft;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de aanlegger tot de
'
kosten.
16 December 19~6. - 2° kamer. Voorzitter, H. Fauquel, voorzitter. Verslaggever, H. Vitry. - Gelijkluidende
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.

2e
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16 December 1946 ..

OVERSPEL. MEDEPLICHTIGHEID. VEROORDELING GESTEUND OP .EEN DUBBELZINNIGE VASTSTELLjNG.- VEROORDELING NIET WETTELIJK GEMOTIVEERD.

Is niet wettelijk gemotiveerd de veroordeling wegens medeplichtigheid aan
overspel, hoch zelfs deze wegens overspel,
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die ges~eund is op de dubbelzinnige
vaststelhng « dat de omstandigheden
betreffende de betrapping wdartoe we'l'd
ove1·gegaan, het wanbedrijf van oveTSpel
nitmaken ». (Grondwet, art. 97 ; Strafwetboek, art. 388, al. 2.)

(X ... EN Y... , T. Z... )
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen op 9 October 1946 door
het Hof van beroep te Luik;
Over het middel van ambtsweg.e
schending- van artikel 97 der Grondwet'
artikelen 387-en 388 van het Strafwet~
boek, doordat d.e bestreden beslissing
niet gemotiveerd is ;
Overwegende dat, indien het de rechter
over de grond behoort souverein vast te
stellen of het wanbedrijf van overspel
op heter daad werd betrap t, en daaruit
a~_te leid_en d;~t de betichting bewezen is,
hiJ verphcht, IS zulks te doen in bewoordingen die het hof van verbreking toelaten zijn toezicht uit te oefenen, betreffende het bestaan van de bestanddelen
van het misdrijf en betreffende de wettelijkheid van het bewijs dat er van geleverd wordt;
Da:t, door de veroordeling van eisers
te steunen op de enige dubbelzinnige
vaststelling· « dat de omstandigheden
betreffende de betrapping waarto.e werd
overgegaan, het wanbedrijf van overspel
uitmaken », het bestreden arrest door
dit toezicht niet toe te Iaten de in het
middel aangeduide bepalinge~ heeft geschonden;
Overwegende dat d() verbreking van
de beslissing wat de publieke vordering
betreft, deze medesleept van de beslissing
op .de burgerlijke yordering;
Om die red en en, verbreekt de bestreden
beslissing ; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden op de registers
van het Hof van beroep te Luik en dat
melding er van zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing ·
verwijst de zaak, naar het Hof va~
beroep te Brussel; veroordeelt de burgerlijke partij tot de kosten.
16 December 1946. - 2e kamer. Voorzitter, H. Fauquel,. voorzitter. Ve1·slaggever, H. Demoulin. - Gelijlcluidende conclusie, H. Colard, advoc\1-at-g-eneraal.
'

ze KAMER. -

16 December 1946.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. ARREST VAN VEROORDELING DAT DE
WETSBEPALINGEN AANDUIDT DIE VAN
IIET FEIT EEN INBREUK iVIAKEN EN DE
STRAF BEPALEN. - ARREST TEN GE·
NOEGE VAN DE WET IN RECHTE GEMOTIVEERD.
2° VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. -ARREST VAN VEROORDELING. - VERGISSING IN DE VERMELDING VAN• DE TOEGEPASTE WETSBEPALINGEN. - WETTELIJKE STRAF UITGESPROKEN. - GEEN NIETIGHEID.
3° VONNISSEN EN ARRESTEN. KRIJGSRAAD EN MILITAIR GERECH'I'SHOF. - GEEN VERPLICH'I'ING IN ELK
GEVAL GE'I'UIGEN TE ONDERHOREN OP
DE TERECHTZITTING.
1° Is ten genoege van de wet in 1·echte
gemotiveerd het arrest van veroordeling
dat de wetsbepaling aanhaalt die van
het feit een inbreuk maakt en degene
die de straf bepaalt .(1). (Grondwet,
art. 97 .)
,
2° De vergissing in de vermelding van de
wetsbepalingen die van het feit een inbreuk rnaken en de straf bepalen brengt
de nietigheid niet rnede van de veroo1'deling indien de uitgesproken st1'af deze
is welke voorzien wordt door de op het
feit toepasselijke wet (2). (Wetboek van
Strafvordering, art. 195, 411 en 414.)
3° G_~en enkele wetsb~P_al~ng verplicht de
krtjgs1'aad of het rrnlztmr gerechtshof in
elk geval getuigen te onder/wren op de
terechtzitting (3). (Wetboek van Strafvordering, art. 190 en 211.)
(NIVELLES.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen op 30 October 1946 door
het Militair Gerechtshof. zetelende te
Luik;
Over het eerste middel, schending der
wet van 21 J anuari 1924, 'van artikel195
van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het bestreden arrest geen melding maakt van artikel 2 van de wet
(1) Zie verbr., 27 Maart en 26 Juni 1944
(Bu.ll. en PAsrc., 1944, I, )274 en 405).
,
(2) Verbr., 29 Januari 1945 (Arr. Yerb1·.,
1945, biz. 90; Bull. en PAsrc., 1945, I, 100).
(3) Zie het hierna volgend arrest in d·e zaak
Sandijcl> tegen Beheer van financien.
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van 19 Juli 1934, dat artikel15 van het
16 December 1946. - 2°' kamer. Militair Strafwetboek heeft gewijzigd,
Vo01·zitter, H. Fauquel, voorzitter. dan wanneer deze beschikking noodzakeVe1·slaggever, H. Giroul. - Gelijkluidende
lijk is voor de motivering van het arrest : conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.
Overweg·ende dat het gebrek aan vermelding, in de beslissing, van de aa:b.duiding door de voorzitter van de toegepaste
wetsbepaling, geen nietigheid mede2° KAMER. - 16 December 1946.
sleept; dat luidens artikel.'195 van J:tet
Wetboek van Strafvordermg de emge 1o VONNISSEN EN ARRESTEN. sanctie daarvoor is een geldboete ten
MILITAIR 6ERECHTSHOF DAT HET VONlaste van de griffter;
NIS VAN DE KRIJGSRAAD TE NIET DOET
Overwegende dat het bestreden arrest
EN DE VOOR DEZE ONREGELMATIG AFverklaart toe te passen artikel 1 van het
GELEGDE GETUIGENISSEN UIT DE DEkoninklijk besluit van 26 Augustus 1939?
BATTEN VERWIJDERT . .- EVOCATIE. artikelen 16 en 58 der wet van 15 Jum
VEROORDELING NAAR BESCHEIDEN EN
1899, en artikelen 118bis en 123sexies
ZONDER ONDERHOOR VAN GETUIGEN.
van het Strafwetboek, die, volgens het
- , WETTELIJKHEID.
arrest, van het feit een inbr~uk maken 2o REDENEN VAN DE VONNISSEN
en de straffen bepalen; dat, d1envolgens,
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.het arrest in rech te gemotiveerd is ;
ARREST VAN VEROORDEL!NG IN DE
Dat, anderzijds, de uitgesproken strafBEWOORDINGEN VAN ARTIKEL 115 VAN
fen deze zijnde welke door de wet voor
HET STRAFWETBOEK.- GEEN CONCLU-.
de vaststaand verklaarde feiten voorzien
SIES. - ARREST WETTELIJK GE!\IOTIzijn, niemand, naar luid van artikel 411
VEERD. - MISDAAD GEPLEEGD TEGEN'
van het Wetboek van Strafvor(lering, de
BELGIE ..
vernietiging van het arrest kan eisen,
onder voorwendsel dat er .Qij de aanha- 1 o Het militair gerechtshof dat de zaak
ling van de tekst van de wet een vergistot zich trekt, na het vonnis van de
sing )Jegaan werd;
krijgs!'aad .te hebben te niet gedaan en
Dat het middel niet kan aangenomen
de v66r deze onregelmatig 'afgelegde getuiworden;
genissen uit de debatten te hebben verOver het tweede middel, schending van
wij derd, lean de verdachte veroordelen
artikel 97 der Grondwet en van de
naar bescheiden en zonde!' getuigen te
rechten der verQ.ediging, doordat het
onderhoren (1). (Wetboek van Strafmilitair gerechtshof, geen rekening houvordering, art.'190, 211 en 215; besluitdende met de ter terechtzitting van de
wet van 27 Januari 1916, art. 3.)
krijgsraad onregelmatig opgeno~en ge- · 2° Is wettelijlc gemotiveerd het arrest van
tuig·enissen, verplicht was de getmgen op
het militair gerechtshof dat, bij gebrelc
zijn terechtzitting te horen :
a an conclusies, veroordeelt in de bewootOverwegende dat de rechter in hoger
dingen van artikel 115 van het Strafberoep, zoals deze in eerste aanleg, souwet boek · uit die veroordeling blijlct dat
verein oordeelt of getuigen dienen gede misdaad begaan werd tegen Belgie.
hoord; dat geen enkele wetsbepaling ~e
militaire rechtscolleges verplicht ter Zlt- (SANDIJCK,, T. BEl~EER VAN FINANCIEN.)
ting tot getuigenverhoor over te gaan ;
ARREST.
dat de rechtspJeging er te dien opzichte
te volgen deze is voorzien bij artikelen 190
HET.
HOF;
Gelet op het bestreden
en 211 van het Wetboek van Strafvordearrest,
gewezen
op
11 September 1946
ring, volgens welke de g·etuig·en slechts door het Militair Gerechtshof,
zetelende
onderhoord worden zo er daartoe aante Brussel;
leiding bestaat;
Over het eerste middel, schending van
Dat het middel in rechte niet opgaat; artikelen 97 der Grondwet, 115 en 117
En overwege,nde dat de substantiele van het Strafwetboek, doordat het arrest
of op straf van nietigheid voorgeschreven · niet gemotiveerd is of minstens dat zijn
rechtsvormen werden nageleefd en dat beweegredenen tegenstrijdig zijn, hetgeen
de uitgesproken straffen overeenkomstig gelijkstaat met een ~ebrek aan motivede wet zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de aanlegger tot de
(1) Zie het voorgaande arrest in de zaak
Nivelles.
kosten.
0

0

-442ring; dat, inderdaad, gezegd arrest, na
vastgesteld te hebben dat de door de wet
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen bij het onderhoor der getuigen v66r 'de krijgsraad niet nageleefd
werden, wat de nietigheid medesleept
van de rechtspleging en van het beroepen
vonnis, de betichting ten laste van aanlegger bewezen verklaart, enkel bevestigende dat de feiten " bewezen " zij,n door
het onderzoek v66r het hof gedaan, wanneer geen enkel g·etuige onderhoord werd
en tot geen enkel onderzoek overgegaan
werd:
Overwegende dat uit het bestreden
arrest en uit het proces-verbaal der zitting van de Krijgsraad te Gent dd.
18 December 1%5 blijkt dat drie getuigen
y66r deze rechtsmacht onderhoord werden zonder de eed afgelegd te hebben ;
Dat dienvolgens het arrest het vonnis
waartegen hoger beroep heeft vernietigd,
de door nietigheid aangetaste verklaringen uit de debatten heeft verwijderd,
en dat, na onderzoek v66r het hof gedaan,
dit laatste, beslissende naar bescheiden
en opnieuw wijzende, de aanlegger tot
acht jaar opsluiting heeft veroordeeld;
Overwegencle dat de aanlegger, itit het
feit dat geen enkele getuige v66r de
rechtsmacht van hoger beroep onderhoard werd, ten onrechte afleidt dat,
in strijd met wat in het arrest wordt
beweerd, geen onderzoek v66r dit hof
.
is tussengekomen ;
Dat uit h,et. proces-verbaal der zitting
van 11 September 1946 volgt dat het
onderzoek g·edaan werd in de zin en de
geest van artikelen 190 en 211 van het
VVetboek van Strafvordering;
Dat, eindelijk, artikel HO der wet van
18 Juni 1869 niet van toepassing is op
het oriderzoek v66r het militair gerechtshof;
Dat het hof, bij gebrek aan regelmatige
conclusies, zijn ,beslissing, in qe bewoordingen van de wet, voldoend heeft gemotiveerd;
Dat h'et middel dus in feite en in
rechte niet opgaat;
Over het tweede middel, schending van
artikelen 115 en 117 van het Strafwetboek
(besluitwetten van·11 October 1916 en
7 December 1 %2) doordat het hof, v66r
hetwelk betichte gedaagd was hoofdens :
aan de vijan_den van de Staat hulp. verschaft te hebben in soldaten, mannen,
geld, levensmiddelen of oorlogsmunitie,
hetzij dat de inbreuk gepleeg·d werd
tegen Belgie, hetzij tegen de bondgenoten
van Belgie, handelende tegen de gemeenschappelijke vijand, hetzij tegen een

Staat die, zelfs afgezien van een verdrag
van bondgenootschap, oorlog voert tegen
een Staat 'waarmeqe Belgie in oorlog is,
de veroordeling· van aanlegger uitspreekt
enkel bewerende " dat uit het v66r het
hof gedaan onderzoek is gebleken dat
betichte aan de vijanden van de Staat
hulp verschaft heeft in oorlogsmunitie
met de omstandigheid dat hij in het
door de vijand bezette grondgebied verbleeL. hulp aan de vijanden van de
Staat heeft verschaft in kleding of uitc
rustingsstukken waarvan hij wist dat zij
voor militair gebruik bestemd waren,
enz. " en daaraan toevoegende " dat
het overige van de betichting ten laste
gelegd van betichte door gezegd onderzoek niet bewezen ls geweest "• als wanneer g~zegd ·overig·e van de betichtiqg
in werkelijkheid was te weten of de
misdaad gepleegd werd hetzij tegen
Belgie, hetzij tegen de bondgenoten van
Belgie handelende tegen de gemeenschappelijke vijand, hetzij tegen een Staat dre,
zelfs afgezien van een verdrag van bondgenootschap, oorlog voert tegen een Staat
waarmede Belgie zelf in oorlog is, omstandigheden welke krachtens artikel117
van het Strafwetboek noodzakelijk moesten vastgesteld worden, en welke het
arrest integendeel uitdrukkelijk niet bewezen heeft verklaard :
Overwegende dat de aanlegger ten
onrechte beweert dat, zelfs wanneer de
misdaad voorzien bij artikel 115 van het
Strafwetboek gepleegd werd tegen Belgie,
deze omstandigheid noodzakelijk, naar
luid van artikel 117 van het Strafwetboek, in de beslissing moet aangehaald
worden;
Dat, inderdaad, de tekst van artikel 115, op zichzelf, volledig is wanneer
de misdaad gepleegd is geweest tegen
de Belgische Staat;
Dat artikel 117 slechts voorgeschreven
is met het doel artikel 115 toepasselijk
te maken wanneer de inbreuk gepleegd
werd tegen Belgie's bondgenoten of tegen
elke Staat die, zelfs afgezien van een
verdrag van bondgenootschap, oorlog
voert tegen een Staat waarmede Belgie
in oorlog· is;
Dat, indien de nieuwe tekst preciseert
" hetzij dat de misdaden voorzien bij
deze artikelen (113, 115, 116) gepleegd
geweest zijn tegen Belgie, hetzij tegen
de bondgenoten van Belgie ... », het alleenlijk is om uit te drukken dat in beide
gevallen de straffen dezelfde zullen zijn ;Dat, bij gebrek' aan regelmatige conclusies, het bestreden arrest dus wettelijk
de veroordeling gemo tiveerd heeft met
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de bewoordingen van artikel 115, bij
uitsluiting van deze van artikel 117, de
misdaad gepleegd geweest zijnde, zoals
het bestreden arrest het zegt, tegen de
Staat en niet tegen de b0ndgenoten van
Belgie;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
En overwegende dat de substantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de uitg(lsproken veroordeling wettelijk
is·
'nat, wat de burgerlijke vordering betreft, geen enkel middel is ingeroepen
en het Hof er van ambtswege geen
opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de aanlegger tot de
kosten.

beslissing geveld over de publieke vordering:.
Overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de uitgesproken veroordelingen overeenkomstig de wet zijn ;
B. Voor zoveel ze gericht is tegen de
beslissing geveld op de burgerlijke vorderingen :
·
Overwegende dat de aanlegger geen
enkel middel inroept en dat bet hof er
van ambtswege geen opwerpt ;
II. Op de voorziening van Armilde
Dubreucq:
· Over het enig middel, schending van
artikel 97 der Grondwet, 61 en 62 van
het Strafwetboek, 121 bis aan hoofdstuk II, titel I, hoek II, van het Straf-.
wetboek bijgevoeg·d door artikel 1 van
'16 December 1%6. 28 kamer. de besluitwet van 8 April 1917, betrefVoorzitter, H. Fauquel, voorzitter. fende de misdaden en wanbedrijven
Verslaggever, H. Demoulin. Gelijlctegen de veiligheid van de Staat; 1 van
luidende conclusie, H. Colard, advocaatgezegde besluitwet van 8 April ·~.9~ 7;
generaal.
121 bis van het Strafwetboek, geWIJZigd
en ' vervangen door artikel 4 van de
besluitwet van 17 December 1942, tot
aanvulling en wijziging van artikelen 113,
2'J KAMIDR. - 16 December 1946.
117 118bis en 121bis van het Strafwethoek; 4 van gezegde besluitwet van
MIDDELEN TOT VERBREKING. 17 December 1942; 1382 van het BurSTRAFZAKEN. VEROORDELING TOT
gerlijk Wetboek, doordat het bestreden
EEN ENKELE STRAF WEGENS VERSCHILarrest, beslissende op de burgerlijke vorLENDE AANGIFTEN AAN DE VIJAND VAN
dering; de aan eiser toegekende schadeEEN ZELFDE PERSOON. AAN DEZE
vergoedingen van 110.000 frank op
PERSOON VERLEENDE SCHADELOOSSTEL30.000 frank heeft verminderd onder
LING WEGENS « DE AANGIFTE "· voorwendsel dat de schade voortvloeiend
J\IIIDDEL AFGELEID UIT DE 'fEGENST~IJ
uit " de ten laste van betichte weerDIGHEID VAN DIE BESLISSINGEN.
houden verklikking billijk zal hersteld
MIDDEL MIST IN FEITE.
zijn door de toekenning van gezegde
som" dan wanneer, het militair g·erechtsW anneet een ar'l'est veroordeelt tot een hof, ;tatuerende op de strafv~rdering,
enlcele stmf we gens verschillende a an-. ten laste van betichte " versch1llende "
giften aan de vijand van een zelfde
aangiften heeft weerhouden, welke ten
persoon en a'an deze een bedrag toe/cent nadele van aanlegger werden gepleegd ;
tot vergoeding van de schade voortvVaaruit volgt dat de redenen van het
vloeiende uit " de aangifte ,, mist het bestreden arrest tegenstrijdig zijn en dat
middel, afgeleid uit de tegenstrijdigheid
de ondernomen beslissing, dienvolgens,
van die beslissingen, feitelijke grondslag.
niet ten genoege van artikel 97 der
Grondwet wettelijk gemotiveerd is :
(HORLEN'f EN DUBREUCQ,
Overwegende dat het bestreden arrest,
T. DUBREUCQ EN HORLENT.)
dat aangaande de pub1ieke vordering
verschillende verklikkingen, gepleegd ten
ARREST.
nadele van aanlegger, heeft weerhouden
HET HOF; - Gelet op het bestreden ten laste van betichte, wanneer het uitarrest, gewezen op 9 October 1946 door spraak deed op de burgerlijke vordering,
het Militair Gerechtshof, zetelende te de schadevergoeding welke het toekende
niet heeft willen beperken tot de gevolgen
Brussel;
van een enkele aangifte, doch ze wel
I. Over de voorzienin,g van Jean heeft willen verlenen voor de verklikHorlent:
kingen samen genomen !')n die het vastA. Voor zoveel ze gericht is teg·en .de staand verklaarde ; dat, naar de geest
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gebruikt in het enkelvoud, de synthesis
is van de samen genomen verklikkingen,
welke, daar ze slechts de toepassing van
een enkele straf medebrengen, als een
ondeelbaar geheel uitmakende beschouwd
worden;
,
Dat het middel in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de aanlegger tot de
kosten van zijn voorziening en de aanlegger Dubreucq tot de kosten van zijn
voorziening, alsook tot de vergoeding· van
150 frank jegens Horlent.
16 De_cemb_er 1_94_6. __ :- 2" ka:mer. Voorzitter, H. Fauquel, voorzitter. Verslaggever, H. Giroul.- Gelijkluidende
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal."
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16 December 1946.

VOORZIENING IN VERBREKING.STRAFZAKEN. ARREST VAN HET
MILITAIR GERECHTSHOF. - 'VOORZIENING DOOR MIDDEL VAN EEN AANGETEKENDE BRIEF, GERICH'!' TOT DE
GRIFFIE VAN HET ~IILITAIR HOF.
NIET ONTVANKELIJK.
Is niet ontvankelijk de voorziening tegen
een aTTest van· het militair gei'echtshof,
gedaan door middel van een aangetekende
brief, gerichl tot t)e- griffier van he{
militair gerechtshof. (Besluitwet van
19 October 1944, art. 2.)

(VIRGO, T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 September 1946 gewezen
door het Militair Gerechtshof, zetelende
te Brussel;
Over de ontvankelijkheid van de voorziening :
,
Overwegende clat, luidens artikel 2
van de besluitwet del. 19 October 1944
tot regeling van de uitoefening van de
voorziening in verbreking tegen de arresten van het militair g·erechtshof, de
veroordeelde de verklaring tot verbreking
moet doen aan de griffier van het militair
gerechtshof;
Overwegende dat die rechtsvorm van
substantii:He aard is; dat hij niet nageleefd werd en niet _kan ve-rvangen
worden door het sturen van een door
de aanlegger tot de griffie van l~et mili-

tair gerechtshof gerichte ~angetekende
brief;
Dat de voorziening dus niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de aanlegger tot de
kosten.
16 December 1946. - 2" kamer. Voorzitter, H. Fauquel, voorzitter. Verslaggever, H. Vitry. - Gelijkluidende
canclusie, H. Co lard, advocaat-generaal.

1" KAMDm_ -
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HUUROVEREENKOMST. PACHT.
- BESLUIT VAN 26 NOVEMBER 1940.
- VERPACHTER .DIE OPZEGGING HEEFT
GEDAAN 011-I ZELF HET GOED IN GEBRUIK
TE NENIEN. - INZICHT DAT OPGEHOUDEN HEEFT TE BESTAAN. - 0PZEGGING
WORDT ZONDER UITWERKSEL.
TVanneer de ve1·pachter van een landeigendorn opzegging heeft gedaan aan de
pachter om zelf het goed in gebmik te
nemen en dat dit inzicht, alhoewel het
werd uitgedrukt ·in de opzegging,
ophoudt te bestaan, dan blijft de opzegging zonder uitwe1·ksel. (Besluitwet van
26 November 1940, art. 2, 6°.)

(CORNEILLIE, T. PRIEM.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis op 16 Augustus 1944 gewezen
door de Rechtbank van eerste aanleg
te leper, zetelende in graad van hoger
beroep;
Over het eerste middel, schending van
artikel 2, 6°, van het besluit van 26 November 1940 _betreffende de pachten en
van artikel 1775, alinea's 2 en 6, van
het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd door
de wet van 7 Maart 1929, cloordat het
bestreclen vonnis het betwiste pachtcontract verlengt, wanneer het • de opzeg, op 28 Mei 1942, gegeven door den
eiser in verbreking aan zijn pachter
Maurice Priem, tegen 1 October 1944,
nietig en zonder uitwerking verklaart,
welke opzeg het inzicht van de verpachter uitdrukte zelf zijn landgoed uit
te baten, om de reden dat hij « na opzeg
gegeven te hebben voor zijn landgoed,
klaar en duidelijk het inzicht te kennen
gaf, het landgoecl niet meer zelf te gebruiken », dan wanneer artikel 2, 6°,
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van het besluit van 26 November 1940 ' de eiser in verbreking met succes zijn
betreffende de pachten; de verlenging van huurder gedagvaard had in uitdrijving
het pachtcontract uitsluit " wanneer de van een handelshuis te Roeselaere, beweverpachter wenst het verpachte goed . rende het zelf te will en gebruiken en
zelf in gebruik te nemen Of het in gebruik uit te baten, en door dit feit beschouwd
te geven aan bloedverwanten in neder- heeft dat de eiser in verbreking het
dalende linie of aan een hunner, en hij inzicht te kennen gaf het landgoed zelf
dit inzicht in den opzeg heeft uitge- niet meer te gebruiken, en dat de opzeg
drukt ,, en ten andere de opzeg, aange- zijn uitwerkingskracht verliest en zonder
zegd door een deurwaardersexploot, reke- 'uitwerking moest blijven, dan wanneer
ning hield met de twee jaar opzegging, deze feitelijke omstandigheden wettelijk
opgelegd door artikel 1775 van het Bur- als bewijs niet mochten ingeroepen worgerlijk Wetboek, zodat · het bestreden den, tegen de inhoud van de opze,g,
vonnis, dat overigens vaststelt dat de gegeven door exploot van de deureiser in verbreking in zijn opzeg het waarder Alberic Van Cappel te leper;
inzicht wezenlijk uitgedrukt heeft de op 28 Mei 1942, en de uitwerkjngskracht
hofstede zelf in gebruik te nemen, nog van de bedoelde opzeg niet mocht
iets bijvoegt bij de door het besluit verhinderen :
voorziene voorwaarden, wanneer het de
Over het eerste onderdeel, als bezwaar
verlenging van het pachtcontract voor. aanvoerende de schending van het geloof
geldig erkent, om beschouwingen, die het dat aan de opzeg dient gehecht (artibesluit niet betreffen, en een opzeg nietig kelen 1317, 1319, 1320, 1322 van het
verklaart die overeenkwam met de ver- Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat het bestreden vonnis
eisten van het artikel 1775 van het
Burgerlijk Wetboek:
noch de bewoordingen van het opzeg'Overwegende dat de bij artikel 2, 6°, exploot, noch den zin welke de aanlegger
van het besluit dd. 26 November 1940 er aan hecht tegenspreekt;
Dat het middel, in zijn eerste ondervoorziene opzeg· g·een uitwerksel kan
hebben, tenzij de verpachter voornemens dee!, in feite niet opgaat;
Over het tweede onderdeel, waarbij
is het verhuurde goed zelf in gebruik
te · nemen en dat inzicht in de opzeg tegen het vonnis wordt aangevoerd dat
het eenvoud~ge vermoedens als bewijs
is uitgedrukt;
Overwegende dat dit inzicht werkelijk heeft aangenomen tegen een geschreven
en echt moet zijn en blijven, en niet bewijs (art. 1341, 1353 van het Burgerlijk
Wetboek) :
eenvoudig in de vorm bestaan;
Overwegende dat het vonnis, steuOverwegende dat het bestreden vonnis,
steunende op feitelijke omstandigheden nende op omstandigheden buiten de
welke het opsomt, verklaart dat dit opzeg, en nadien ontstaan, vaststelt dat
inzicht, alhoewel in de opzeg uitgeqrukt, de in deze gedane verklaring onecht is
thans bij de verpachter niet meer be- geworden, en beslist dat ze, derhalve,
staat, en dat de opzeg, bij gebrek aan als zonder uitwerksel voorkomt;
Overwegende dat het middel ook in
dit hoofdbestanddeel, geen uitwerksel kan
zijn tweede onderdeel ongegrond is;
hebben;
, Om die redenen, verwerpt de voorOverwegende dat het bestreden vonnis,
door aldus uit te spreken, de 'in het ziening; veroordeelt de aanlegger tot
middel aangeduide wetsbepalingen juist de kosten en tot een vergoedirtg van
150 frank jegens de verweerder.
heeft toegepast ;
Dat het middel niet kan aangenomen
19 December 1946. - 1e kamer. worden;
Voorzitter, H. Soenens, eerste voorzitter.
Over het tweede middel, schending der - Ve1·slaggever, H. Louveaux. - Gelijkartikelen 1341 en 1353 van het Burgerlijk luidende conclusie, H. Roger Janssens
Wetboek · en artikelen 1775, alinea's 2 de Bisthoven, advocaat-generaal. en 6, 1317, 1319, 1320 en 1322 van Pleite1·s, HH. Veldekens en Van Leynhet Burgerlijk Wetboek over het geloof seele.
te hechten aan de akten, en van arti. kel 2, 6o, van het besluit van 26 November 1940 betreffende de pachten,,
1" KAMER. - 19 December 1946.
doordat het bestreden vonnis, spijts de
opzeg gegeven op 28 Mei 1942 .door de
eiser in verbreking, welke opzeg zijn 1° SCHEIDSGERECHT.- BEDING VAN
EEN COGNOSSEl\iENT WAARBIJ BEVOEGDinzicht uitdrukte de hofstede zelf uit te
baten, rekening hield met het feit dat
HEID WORDT TOEGEKEND AAN EEN
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RET HOF; Gelet op het bestreden
arrest, op 27 Juni 1942 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
· Over het enig mid del van voorziening,
schending van artikelen 6, '1108, 1128,
'1131 en '1133 van het Burgerlijk Wetboek; 83, 1003 en '1004 van het Wetboek
van burgerlijke rechtsvordering, en 91,
vooral A,§ II,§ III, 2° en 8°, der samengeordende wetten op de scheepvaart,
welke boek II van het W etboek van
koophandel uitmaken (gemeld artikel gewijzigd bij art. 1 der wet van 28 November 1928), doordat het bestreden arrest
een overeenkomst bekrachtig·d heeft die
bevoegdheid aan een vreemde rechtbank
gaf en g·ewe"igerd heeft de uitsluitende

bevoegdheid der Belgische rechtbanken
aan te nemen om uitspraak te doen over
de eis, hoewel deze een aan de beschikkingen van openbare orde van g·emeld artikel 91, A, III, 8°, onderworpen
geschil instelde, zulks om . reden dat
bedoeld artikel zich niet verzet tegen
het rechtspreken over dergelijke geschillen door vreemde rechtbanken, ingeval
de hen bevoegdheid toekennende clausule
bedingt dat " deze, bij het beslechten
der tussen partij en opgerezen twistpun ten, de beschikkingen van artikel 91
der Belgische geordende wetten op zeevaart en binnenvaart zal toepassen n,
en waar er geen. red en bestaat. om a an
te nemen dat de vreemde rechter zal
afwijken van de in Belgie geldende heschikkingen ; - dan wanneer geen enkel
geschil dat de Belgische openbare orde,
en namelijk de beschikkingen van artikel 91 der samengeordende wetten op
de scheepvaart, betreft, mag OJ)ttrokken
worden aan de kennisneming der Belgiselle rechtbanken om te worden opgedragen aan andere rechtsmachten, zowel buitenlandse rechtsmachten als
scheidsrechterlijke tribunalen, en zulks
welke ook de aan deze rechtsmachten
opgelegde regelen wezen om hunne beoordeling te binden, en ongeacht de mening
welke men over deze kan hebben:
Overwegende dat het bestreden arrest
het beding als geldig erkent van een
cognossement opgemaakt voor het vervoer van goederen uit een Belgische
haven, beding waarbij de bevoegdheid
van de rechtbanken te Hamburg voorzien wordt;
Overwegende dat het arrest souverein
vaststelt : 1° dat het cognossement,
waarbij bevoegdheid wordt toegekend
aan de Rechtbank te Hamburg·, uitdrukkelijk verwijst naar artikel 91 van
de samengeschakelde Belgische wetten
op de zeevaart en de binnenvaart ; 2° dat
de " reg·e~en van den Haag n in Duitsland in werking zijn; 3° dat artikel 656, to,
van het Duitse Wetboek van koophandel zegt dat " geloof client gehecht
aan het cognossement voor de rechtsbetrekkingen tussen de bevrachter en
dnze die de waren in ontvangst neemt n,
~rtikel dat, volgens de Duitse rechtsleer, de Duitse rechter verplicht op
de overeenkomst van het vervoer ter zee

(1) Zie Fr. verbr., 29 Februari 1888 (Dall.
per. 1888, I, 483); 13 Maart 1889 (ibid.., 1889,
I, 420); I Februari 1898 (SIREY, 1899, I, 166) ;
19 J uni 1928 (D. H., 1928, 415) ; 27 Februari
1935 (D. P., 1936, 1, 76). - Arg. verbr., 5 No-

vember 1931, beweegredenen (Bull. en PAsrc.,
1931, I,. 277). - Oontra : VAN RYN, Belgique
judicia ire, 1,932, 421.
(2) Arg. verbr., 9 Juni 1932 (Bull. en PAsrc.,
1932, I, 183) .

V.REEMDE RECHTBANK. BEDING DAT
GEEN
SCHEIDSRECHTERLIJK
BEDING
UITMAAKT.

2°

SCHEEPVAART. ZEEVAART. CONTRACT VAN VERVOER 'l'ER ZEE. BEDING VAN HE'!' COGNOSSE~IENT WAARBIJ BEVOEGDHEID WORDT TOEGEKEND
AAN EEN VREEJVIDE RECI-ITBANK. BEDING DAT DE TOEPASSING VAN DE
BELGISCI-IE WETGEVING VOORZIET AAN
DE GEBEURLIJKE GESCHILLEN. -GELDIGHEID.

t 0 Is geen scheids1'echteTlijk beding, het

beding van een cognossement waarbij
de pm·tijen overeenlcomen de beslechting
van de gebeurlijke geschillen op te dmgen
aan een bepaalde vTeemde Techtbank (1).
2° Is geldig het beding van een cognossement, dat betTekking !weft op een veTvoer
ove1' zee met afvaart uit een Belgische
haven, houdende toewijzing van Techtsmacht aan een bepaalde vreemde rechtbank om de tussen de partijen op te
r~jzen geschillen te beslechten, wanneer
dit beding de veTplichting medebTengt
de bepalingen van de Belgische wet toe
te pets sen en namelijk deze van m·tikel 9 i
van de samengeschakelde wetten op de
zeevaart (2).
(NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP ONDER ARGENTIJNS
RECHT « SOCIEDAD
COMMERCIAL E INDUSTRIAL JUSTO HERMANOS Y COMPANIA LilVIITADA n, T. KAPITEIN WITT.)
ARREST.
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€erst en vooral het recht toe te passen
waarvan de toepa,ssing door de contractuerende partijen uitdrukkelijk of stilzwijgend voorzien werd in de hevrachtingsovereenkomst; '• 0 dat niets in de
zaak toelaat te vrezen dat de rechtbanken te Hamburg, om willekeurige
redenen, de toepassing zouden weigeren
van artikel 91 der Belgische wetten waar11aar liet cognossement verwijst;
Dat uit die vaststellingen blijkt : 1° dat
het kwestieus beding niet een scheidsrechterlijk beding is, doch wel een beding
van toewijzing van rechtsmacht aan een
vreemde rechtbank; 2° dat de in het
geschil toe te passen regelen deze zullen
zijn van artikel 91 der samengeschakelde wetten op de ·scheepvaart;
Overwegende dat een beding van toewijzing van rechtsmacht aan een vreemde
rechtbank enkel de outlasting van, de
van openbare orde zijnde verantwoordelijkheid, voorzien bij dit artikel 91, zou
inedebrengen, indien het ook verzond
naar een vreemde wetgeving die op dat
vunt in strijd zou zijn met de Belgische
vYe t ;
'
Overwegende dat partijen, ver van de
gebiedende en van openbare orde zijnde
bepalingen van artikel 91 te hebben
willen ontduiken, uitdrukkelijk bedongen
l1ebben dat die bepalingen de uitvoering
van hun overeenkomst zullen beheer.sen;
Dat dus, het beding waarbij pai'tijen
in gemeenschappelijk overleg beslist
hebben de beslechting van de geschillen
welke uit dezeuitvoering zouden kunnen
ontstaan, toe te vertrouwen aan de recht1Janken te Hamburg,~ met verplichting
de bepalingen van artikel 91 der Belgiselle wet toe te passen - , geen beding
is dat vrijstelling van bepalirigen van
openbare orde kan medebrengen, doch
enkel een heeling met toewijzing van
bevoegdheid;
Dat het middel dus noch in feite noch
in rechte opgaat;
Om die redenen, ver,verpt de voor·ziening; veroordeelt de eisende vennootschap tot de kosten en tot een vergoeding van 150 frank jegens de verweerder.
19 December 1946. - 1e kamer. Foorzitter, H. Soenens, eerste voorzitter.
Ferslaggeve1', H. Wouters. Gelijk1uidende condusie, H. Roger Janssens
-de Bisthoven, advocaat-generaal.
Pleiters, HH. Veldekens en Marcq.

2e

KA:VIER. -

23 December 1946.

VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. 0NDERHOREN VAN
VERSCHILLENDE GETUIGEN OP VERSCHILLENDE
TERECHTZITTINGEN.
EEN ENKEL PROCES-VERBAAL VOOR AL
DE TERECHTZITTINGEN. VERIVIELDING IN DE AANHEF VAN RET PROCESVERBAAL VAN DE EED AFGELEGD DOOR
DE GETUIGEN. VOLDOENDE BEWIJS
VAN HET NAKOMEN VAN DE FORMA·LITEIT D.OOR AL DE GETUIGEN.

Wanneer, voor het onde1'lwren van de
getuigen, de rechtsmacht van wijzen verschillende te-rechtzittingen /weft nodig
gehad welke het voonve-rp z~in geweest
van een enlcel proces-verbaal, dan geldt
de vermelding, gedaan in de aanhef
van dit proces-verbaal, van het afleggen
door de get1tigen van de ead in de wettelijke bewoordingen voor al de er in
opgenomen get1tigenverkla.ringen (1).
(MERCKX, T. VAN GILBERGEN
EN CONSOORTEN.)
ARREST.

HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen den 31 October 1946 door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
I. Aangaande de beslissing over de
publieke vordering :
Over het enig middel tot verbreking,
schending van artikelen 155, 189 en 317
van het Wetboek van strafvordering,
87, 106 en 173 van het Wetboek van
strafvordering voor het leger te lande,
doordat uit de stukken der rechtspleging
niet blijkt dat de getuigen die gehoord
werden door de krijg:sraad gedurende
de namiddagzitting van 6 Mei 1946 en
de zittingen van 7 Mei voormiddag en
7 Mei namiddag de bij de wet voorgeschreven eed hebben afgelegd en dat
de in de aanhef van het proces-verbaal
der terechtzitting van 6 Mei 1946 voormiddag voorkomende vermelding het
bewijs niet levert dat de getuigen die
gedurende voorbedoelde voormiddagzitting gehoord werden de eed hebben
afgelegd :
Overwegende dat, van wat gebeurd is
tijdens de behandeling der zaak door den
krijgsra~d
slechts een enkel . procesRET

(1) Zie de voet~wta: 1, getekend R. J. B.,
onderaan het arrest van 25 Novemb-er 1946 in
Bull. en PASIC., 1946, I,_ 440.
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verbaal opgemaakt is geweest, waarin
(HERE!VIANS EN CONSOORTEN.)
zijn vermeld onder meer de uren waarop
ARREST.
de zitting « geschorst ,, en daarna hernomen werd;
HET HOF; - Gelet op de bestreclen
Dat in de aanhef van dat enig proces- vonnissen, door de Correctionele Rechtverbaal uitdrukkelijk geconstateercl is bank te Antwerpen op 25 April 1946
dat de getuigen vooraleer hunne verkla- gewezen;
ring te doen de eed hebben afgelegd
Overwegencle dat de voo1'zieningen in
met de bij artikel 317 van het Wetboek .de zaken ingeschreven sub nrs 1702, 1 ?04
van strafvordering voorgeschreven plech- en 1732 ingesteld zijn tegen gelijkaardige
tige bewoordingen;
beslissingen en gestaafd worden door hetOverwegende dat die vermelding, ge, zelfde vertoog ;
Overwegende dat eisers in hun
waarmerkt door de handtekeriing van
de voorzitter en die van de griller memorie in de eerste plaats verwij.zen
onderaan het proces-verbaal, met de naar de besluiten .welke zij beweren
overige vermeldingen van dit laatste een g·enomen te hebben v66r de Rechtbank
ondeelbaar geheel uitmaakt en dienvol- van enkele politie .te Antwerpen;
Overwegende dat dergelijke verwijzing
gens geldt voor al de in het proces-verbaal
niet met voldoende duidelijkheid enig
opgenomen getuigenverklaringen;
Dat aldus duidelijk blijkt dat de voor- middel aanduidt om het voorwerp van
schriften der in het middel bedoelcle een onderzoek door het hof van verbrewetsbepalingen nagekomen zijn geweest, king te kunnen uitmaken ;
Overwegende dat, voor het overige,
waaruit volg·t dat het micldel ongegrond
eisers enkel feitelijke beschouwingen
is;
van
Overwegende bovendien dat de sub- doen gelden, welke aan het toezicht
.
stantiele of op straffe van nietigheicl het hof ontgaan ;
overwegende dat de substantiele
voorgeschreven pleegvormen werden na- of En
op
straf
van nietigheid voorgeschreven
geleefd en dat de uitgesproken straffen rechtsvormen
werden nageleefd en dat
wettelijk zijn;
, de uitgesproken veroordelingen overeenIL Aangaande de beslissing over de komstig de wet zijri ;
burgerlijke vorderingen :
Om die red en en, voegt sam en de voor· Overwegende dat aanlegger geen mi'd- zieningen in de zaken ingeschreven sub
del tot verbreking· voorstelt en dat bet nrs 1702, 1704 en 1732; verwerpt ze en
verwijst eisers in de kosten.
_Hof er geen ambtshalve opwerpt ;
Om die reden, verwerpt de voorzie23 December 1946. - 2" kamer.
ning; verwijst aanlegger in de kosten.
Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarVerslaggever,~
23 December 1946. - 2 8 kamer.,- nemend voorzitter. H. Smetrijns. - Gel~jklttidende conclusie,
Vom·zitter, H. Wouters, raadsheer waarH. Roger Janssens de Bisthoven, advonemend voorzitter.
Verslaggever,
caat-generaal.
H. Simon. Gelijkluidende conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

2"

KA~mR.

-

23 December 1946.

MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. - ENKELE VERWIJZING
NAAR CONCLUSTES GENOMEN VOOR DE
RECHTER OVER DE GROND. ~ ONDUIDELIJK MIDDEL. - NmT ONTVANKELIJIC.

BEWIJS. BEWIJSKRACHT VAN DE
AKTEN. - STRAFZAKEN. - PROCESVERBAAL. - VRIJSPRAAK VERLEEND
OMDAT HET BEWIJS VAN HET MISDRIJF
NIET VOORTVLOEIT UIT DE MATERIELE
VASTSTELLINGEN VAN HET PROCES-.
VERBAAL. GEEN SCHENDING VAN
DE BEW~JSKRACHT VAN HET PROCE,SVERBAAL.

Is wegens zijn onduidelijkheid niet ontvankelijk het middel dat, zonder meer,
verwijst naar de door de eiser v66r
den l'echter ove1· de grond genomen
conclu'sies.

Schendt de bewijskl'acht niet van een
p·1'oces-verbaal, het arrest dat, zonder de
materiele lvaststellingen van dit procesverbaal te miskennen, de betichte vrijspreekt omdat die vaststellingen niet toe-

2" KAMER. -

23 December 1946.
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laten de betichting als bewezen te beschouwen.

(BEHEER VAN FINANCIEN, T. DE MAN.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op tegenspraak gewezen door het
Hof van beroep te Gent, de 4 J anuari
'l%6;
Over het middel, schending van artikel 4 van de besluitwet dd. 20 September '1945, doordat het bestreden arrest
een proces-verbaal niet heeft weerhouden
als het bewijs uitmakende van aan de
verweerder ten laste gelegde feiten, proces-verbaal waaraan geloof dient gehecht tot wanneer het tegendeel bewezen is - , en dit zonder aan te duiden
waaruit het bewijs van het tegendeel zou
voortvloeien :
Overwegende dat, zo het procesverbaal, waarover het gaat, geloof verdient tot wanneer het tegendeel bewezen
is van de er in aangehaalde feiten, dan
toch nog moeten die feiten, zoals ze zijn
aangehaald, misdrijven uitmaken om een
veroordeling te rechtvaardigen;
Dat het bestreden arrest, door te
zegg·en dat de betichte zich niet aan bet
hem ten laste gelegde heeft schuldig g·emaakt, beslist beeft dat de vaststellingen
van het proces-verbaal niet toelaten een
enkele van de aan de aanlegger ten
laste gelegde betichtingen als bewezen
te beschouwen ;
Dat deze beslissing, welke niet onverenigbaar is rriet de vaststellingen van
het proces-verbaal, souverein is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening· ; kosten ten laste van bet beheer.

OP GROND VAN DEZELFDE INKOMSTEN
SUBSIDIAIRE AANSLAG ONWETTELIJK.
Er blijkt uit de bewoordingen van artikel 74bis der samengeschakelde wetten
bet1·e[fende de inkomstenbelastingen dat
een subsidiaire aanslag niet geldig in
de plaats kan worden gesteld van een
oorspronkelijke aanslag die werd gevesttgd na het verstrijken van de wettelijke termijn, zelfs indien die oorspronkelijke aanslag nietig werd verldaard om
een reden zonder verband met de verjaring (1). (Besluiten van 12 Mei 1942,
art. 6, en van 8 Maart 1944, art. 1.)

(BEHEER VAN FINANCIEN,

'f.

DEFRENNES.)

ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 April1 %5 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het middel, scbending van artikel 3 van de wet van 28 Julf 1938,
gewijzigd bij artikel 4 van het koninklijk
besluit van 3 Juli 19B9 en aangevuld bij
artikel1 van het besluit van 2 Maart 1942
(huidig art. 13, § 1, 2°, der samengeschakelde wet ten op de inkomstenbelastingen),
van artikel 4, § 'l, van de wet van 17 J uni
'1938. betreffende de nationale crisisbelasting en van artikel 1 van het besluit
van 8 Maart 1944 (huidig art. 74bis der
samengeschakelde wetten), doordat het
hof van beroep beslist heeft dat de
belasting·, ingekohierd in 1943 bij navordering van rechten betreffende het
dienstjaar 1939, nietig is omdat ze gevestigd werd in schending van een regel
aangaande de inning om reden dat de
termijn gesteld voor de inkohiering ver23 December 'l%6. - 2" kamer. streken was wanneer de oorspronkelijke
Voorzitter, H, Wouters, raadsbeer waar- aanslag gevestigd werd :
nemend · voorzitter. Verslaggever,.
Overwegende dat het bestreden arrest
H. Bail.
Gelijkluidende conclusie, vaststelt dat de oorspronkelijk en op
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo- 29 Maart 1941 gevestigde aanslag door
de directeur der belastingen vernietigd
caat-generaal.
werd omdat die aanslag bij het dienstjaar 1940 werd gevoegd, dan wanneer hij
aan het dienstjaar 1939 moest gehecht
geweest zijn ;
2e KAMER. - 23 December 1946.
Dat het arrest daarenboven hierop
INKOMSTENBELASTINGEN.- ARTI- wijst, zonder dienaangaande te worden
KEL 74bis DER SAMENGESCHAKELDE bestreden, dat, op de dag der vestiging
WETTEN. - AANSLAG GEVESTIGD NA van de aanslag, het beheer vervallen
RET VERSTRIJKEN VAN DE WETTE- was daar de voor het vestigen van de
LIJKE TERMIJN.
NIETIG VER- aanslag gestelde termijn sedert 3'1 Maart
KLAARD DOOR DE DIRECTEUR DER 1940 verlopen was ;
BELASTINGEN OM EEN REDEN ZONDER
VERBAND MET DE VERJARING.- VESTI(1) Zie hoger, biz. 358, bet arrest van 28 OcGING VAN EEN SUBSIDIAIRE AANSLAG tober 1946 (Bull. en PAsrc., 1946, I, 386)
VERilH.,

194fl. -

15

-450Overwegende dat de omstandigheid,
dat de oorspronkelijke aanslag vernietigd
werd om een reden zonder verband met
de verjaring, krachteloos is;
Dat, inderdaad, artikel 7"-bis der samengeschakelde wet ten niet tot doel heeft
het beheer te ontheffen van het verval
opgelopen door het verstrijken van de
voor het vestigen van de aanslag gestelde termijn ; dat het geen andere
draagwijdte heeft dan het beheer in de
toestand te herstellen waarin het zich
bevond op het ogenblik waarop de
- aanslag g(;Jvestigd werd;
Dat het aan de fiscus toegekend recht
om een subsidiaire aanslag te vestigen
vereist dat de belastingplichtige, wanneer de oorspronkelijke belasting gelegd
werd, deze nog verschuldigd was; dat
het niet te verstaan is dat een latere
subsidiaire aanslag de termijn zou kunnen verlengen welke reeds geheel verstreken was wanneer de oorspronkelijke
aanslag, in de plaats waarvan hij gesteld
wordt, gevestigd werd;
Dat het middel dus niet gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de Belgische Staat,
beheer van financien, tot de kosten.
2 3 December 1946. 2e kamer. ----'Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. de Cocqueau des Mottes. - Gelijkluidende conclusie, H.· Roger Janssens
de Bisthoven, advocaat-g·eneraal.

2" KAMER. -

30 December 1946.

MISDADEN EN WANBEDRIJVEN
'l'EGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT. -LEVERING AAN DE VIJAND VAN DRUKWERK.
- lNGEVOLGE AANZOEKEN OF STAPPEN
BIJ DE VIJAND. - LEVERING KAN HET
MISDRIJF T:JITMAKEN VOORZIEN BIJ
ARTIKEL 115, § 2, 3°, VAN HET STRAFWETBOEK.
De levering van drukwerk aan de vijand,
ingevolge aanzoeken of stappen bij de
vijand, kan het misdl'ijf uitmaken voorzien bij artikel 115, § 2, 3°, van het
Strafwetboek.

(VROMANS, T. BEHEER VAN FINANCIF:N.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen op 13 November 1946

door het Militair Gerechtshof, zetelende
te Brussel;
Over het eerste middel, schending van
de bepalingen van artikel 115 van. het
Strafwetboek, gewijzigd door de .besluitwet van 25 Mei 1945, doordat de bestreden beslissing· de betichting 3 bewezen
verklaart bij toepassing van§ 2, 1°, van
gezegde besluitwet, hetwelk het feit voorziet van hulpverschaffing aan de vijand in
arbeidskrachten, dan wanneer het bestreden arrest vaststelt dat betichte enkel
formulieren gedrukt heeft bestemd of die
gediend hebben voor de ambtenaren van
de Werbestelle en van de Arbeitseinsatz,
belast met het tellen, het oproepen en
het zenden naar Duitsland van de Belgische arbeiders onderworpen aan de
verplichte arbeid;
Overwegende dat het bestreden arrest
verklaart : " dat met, voor rekening van
de vijand, millioenen formulieren gedrukt
te hebben, dienende tot de werking van
de Werbestelle en van de Arbeitseinsatz,
gelast met het tellen, het oproepen en
het zenden naar Duitsland van de Belgiselle arbeiders onderworpen aan het
verplichte werk, betichte, om recbtstreeks aan de fnbreuk medegewerkt te
hebben, aan de vijanden van de Staat
hulp heeft verschaft in mannen » ;
Overwegende dat deze feitelijke vaststellingen van het bestreden arrest souverein zijn, en dat de feiten waarop aldus
wordt gewezen,- ten laste van betichte,
- als daden van rechtstreekse medewerking aan de uitvoering van de misdaad, en- j egens de organism en, aangehaald als mannen aanwervende voor de
vij and-, nauwkeurig al de bestanddelen
van de inbreuk bepalen volgens artikel 66
van het Strafwetboek en § 2, 1°, van de
besluitwet van 25 Mei 1945 ;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het tweede middel, schending
van artikel 97 der Grondwet en van de
bepalingen van artikel115 van het Strafwetboek, gewijzigd door de besluitwet
van 25 Mei 1945, doordat de bestreden
beslissing de betichting bewezen verklaart
bij toepassing van § 2, 3°, van gezegde
besluitwet, die de levering voorziet aan
de vijand van grondstoffen of bewerkte
stoffen, levering gedaan ingevolge aanzoeken of stappen, dan wanneer het bestreden arrest -betichte verwijt aan de
vijand aanplakbiljetten, brochures en
boeken geleverd te hebben, wetende dat
deze bestemd waren voor de propaganda ;
waaruit volgt dat de vermeldingen van
het arrest niet toelaten een toezicht uit
te oefenen op de aard van de ten laste
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gelegde leveringen, daar deze niet vereenzelvigd zijn en dat de bestanddelen van
de schuldige welwillendheid n:iet in de
beslissing vermeld zijn ; dat het bestreden
arrest, anderzijds, aan de wet iets bijvoegt door te zeggen dat de leveringen
bestemd waren voor de propaganda :
Overwegende dat het bestredim arrest
verklaart cc dat betichte, door belangrijke
hoeveelheden papier te kopen, door deze
met winstbejag te Iaten drukken ten
einde aan de vijand aanplakbiljetten of
brochures te bezorgen, wetende dat deze
bestemd waren voor zijn propaga.nda,
deze leveringen gedaan zijnde geweest
ingevolge aanzoeken of stappen bij de
vijand, de door 3° van§ 2 van artikel115
van het Strafwetboek en door artikel 123ter van hetzelfde Wetboek voorziene inbreuk heeft gepleegd ";
Overwegende dat de bestreden beslissing alzo vaststelt dat aanlegger aan de
vijanden van de Staat bewerkte grondstoffen - papier en drukwerk - heeft
geleverd, en dat deze levering het gevolg
is .van aanzoeken of stappen door hem
gedaan ; dat deze vaststellingen in feite
souverein de bestanddelen aanhalen voorzien bij artikel115, § 2, 3°, van het Strafwetboek voor het bestaan van dit misdrijf ; dat de vermeldingen van het
arrest enerzijds nauwkeurig de aard bepalen van de leveringen, te weten papier,
dat daarna gedrukt wordt en eindelijk
aanplakbiljetten of brochures geworden
is, en, anderzijds, op het bestaan wijzen
van bij de vijand gedane aanzoeken of
stappen, dit wil zeggen de schuldige welwi!lendheid zoals de wet ze bepaalt;
Dat het van belang ontbloot is voor
het bestaan van de misdaad, dat het
arrest overbodig bepaald heeft dat betichte wist dat deze leveringen bestemd
waren voor de propaganda;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Overwegende, voor het overige : a) wat
de publieke vordering betreft, dat de
substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de uitgesproken veroordelingen o vereenkomstig de wet zijn ;
b) voor zoveel de voorziening gericht is
tegen de beslissing· gewezen op de burgerlijke vordering, dat aanlegger geen enkel
middel inroept, en dat het hof er geen
ex officio opwerpt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de aanleggers .tot de
kosten.
30 December 1%6. - 2e kamer.
Voorzitter, H. Fauquel, voorzitter.

Verslaggever, H. Giroul. - Gelijkluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. .

2e

KAMEJR. -

30 December 1946.

1° INKOMSTENBELASTINGEN.
- · .BEIJRIJFSBELASTING. VENNOOTSCHAP OP AANIJELEN. REGIME TOEPASSELIJK V66R HET BESLUIT VAN
22 SEPTEMBER 19/d. - BEDRIJFSBELASTING NIET VERSCHULDIGD OP DE
AAN DE ACTIEN OF AANDELEN UITGEKEERDE INKOMSTEN. VRIJSTELLING VAN HET BRUTO-BEDRAG VAN DE
INKOMSTEN DAARIN BEGREPEN HET BIJ
DE UITKERING BEHOREND BEDRAG VAN
I_JE MOBILIENBELASTING. BEDRAG
VAN DE MOBILIENBELASTING INGESCHREVEN ONDER EEN ONDERSCHEIDEN
RUBRIEK VAN DE WINST- EN VERLIESREKENING. - 0MSTANDIGHEID ZONDER
UITWERKSEL OP DE VRIJSTELLING VAN
DE BEDRIJFSBELASTING.

2° VENNOOTSCHAP.

NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP. BALANS EN WINSTEN VERLIESREKENING. WORDEN
SLECHTS DEFINITIEF TEN GEVOLGE VAN
HUN AANNEMING DOOR DE ALGEMENE
VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS.

Onder het regime van artilcel 35, § 3;
der samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, zoals dit artikel
van toepassing was v66r het in werking
treden van het besluit van 22 September 1941, wordt, voor de vennootschappen
op aandelen, de bedrijfsbelastfng geregeld naar rato van hun winsten verminderd met de aan de actiifn of aandelen
uitgekeerde inlcomsten.
Onder uitgelceerde inkomsten dient te worden verstaan de inlcomsten, daarin begrepen de mobilienbelasting wel!ce bij
deze uitkering behoort, zonder dat onderscheid dient te worden gemaakt naargelang het bedrag van deze taxe werd
begrepen in de bepaling van die inlcomst of onder een onderscheiden rubriek
werd ingeschreven in de winst- en
verliesrelcening (1).

1°

(1) Het besluit van 22 September 1941, artikel 1, dat paragraaf 3 van artikel 35 van de
samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen heeft gewijzigd, is, naar
luid van artikel 9 van gezegd besluit, voor de
eerste maal van toepassing op het dienstjaar
1942.
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de beslissing van de algemene vergadevan een naamloze vennootschap wol'den ring dd. 31 October 1938, de vermelde
slecht.s definitief na hun aanneming dool' dividenden op dezelfde dag betaalbaar
de algemene vergadering van de aandeel- gesteld werden, en dat bijgevolg, krachhouders (1). (Samengeschakelde wet ten tens artikel 21 der gezegde samengeschaop de handelsvennootschappen, art. 77, . kelde wetten, de mobilienbelasting, al79 en 80.)
hoewel betaalbaar binnen de veertien
dagen, op het ogenblik dezer betaalbaarstelling verschuldigd was; overigens in
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP " COMPAGNIE
strijd met wat het arrest beweert, 'het
AUXILIAIRE D'ELECTRICITE n , T. BEbedrag der alzo verschuldigde belasting
HEER VAN FINANCIEN.)
volkomen kon bepaald worden op voet
ARREST.
der wettelijke beschikkingen die deze
HET HOF; - Gelet op het bestreden belasting beheersen, en namelijk artiarrest, gewezen door het Hof van beroep kelen -3!• en 52 der samengeschakelde
wet ten· op de inkomstenbelastingen in
te Brussel de 16 Februari 19t,A ;
Over het enig middel, schending van het middel aangeduid; anderzijds, de
artikelen 97 der Belgische Grondwet, datum van 30 J uni 1938 door het beH, § 2, 21, 25, 27, en bijzonder § 2, so, streden arrest weerhouden als de dag
34, 52, 54 der wetten betreffende. de waarop de belasting beslist verschudigd,
inkomstenbelastingen, samengeschakeld is, te dien opzichte zonder belangl is
bij besluit van 12 September 1936 en vermits volgens de voorschriften der
bij besluit van 3 Juni 1941; 1, § 1, van samengeschakelde wetten op de handelsd'e wet van 30 December 1932, en arti- vennootschappen, en namelijk van artikelen 1 en 9 van het koninklijk besluit kelen 77 en 79 in het middel bedoeld,
van 13 Januari 1933, betreffende de de balansen slechts definitief worden door
nationale crisisbelasting; 77, 78, 79, 80 de goedkeuring van de statutaire alg·eder bij koninklijk besluit van 30 Novem- mene vergadering, welke in casu plaats
ber 1935 samengeschakelde wetten op greep op 31 October 1938 en, dat het
de handelsvennootschappen, 1319, 1320 de balans is aangenomen door de algeen 1321 van het Burgerlijk Wetboek, mene verg·adering, die, naar luid van
doordat het ondernomen arrest beslist gezegd artikel 54 der samengeschakelde
heeft dat de som van 3.824.732 fr. 26, wetten, de grondslag· is van de door de
ingeschreven in de verdelingrekening, vennootschappen, van de aard van vergehecht aan de op 30 J uni 1938 afge- zoekster, in te dienen verklaring; dat,
sloten balans van verweerder in cassa..tie, overigens, het slechts aan de op 31 Octoonder de 'woorden : " Provisie voor de ber 1938 verenigde algemene vergadering
mobilienbelasting en overgebrachte som- toebehoorde de grondslag te bepalen,
men n, een provisie uitmaakte met het belastbaar hetzij in de bedrijfsbelasting,
oog op de beta.ling van een nog niet hetzij in de mobilienbelasting, volgens
verschuldigde en niet bep-aalbare belas- zij j a dan neen een verdeling decreteerde
ting, dienvolgens in haar geheel aan de der sociale winsten, ten titel van· divibedrijfsbelasting onderworpen was, en dit denden, aan de aandeelhouders :
zonder in acht te nemen dat_gezegde som
Overwegende dat het gedeelte van de
voor het grootste deel, te weten voor door de eisende vennootschap bestreden
de som van 3. 791.329 frank, het bedrag· beslissing, dit is door hetwelk het bebevatte van de mobilienbelasting door streden arrest het verhaal van de vende vennootschap verschuldigd op de nootschap niet gegrond verklaart . tegen
betaalbaar gestelde dividenden, doordat haar aanslag in de bedrijfsb(llas,ting en,
het arrest bovendien, om de datum te bij wijze van gevolg, in de nationale crisisbepalen waarop een belasting verschul- belasting, op een som van 3. 791.329 frank
digd is, zich plaatst op de dag van het begrepen in deze van 3.824.732 fr. 26,
verlijden van het geschrift - op 30 J uni vermeld in de balans afgesloten op
1938 - in plaats van op deze van de 30 Juni 1938, onder de benaming van
g·oedkeuring van de balans door de al- " Provisie voor de mobilienbelasting en
gemene vergadering; dan wanneer, ener- overgebrachte sommen ";
zijds, naar de uitdrukkelijke termen van
Overwegende dat blijkt uit de winst(1) Het is slechts ten aanzien van de toepassing van de strafb'epalingen voorzien bij de
sectie XIII van de samengeschakelde wetten
op de handelsvennootschappen dat de balans

wordt beschouwd ah bestaande zodra zij te~
inzage van de aandeelhouders of van de leden
der vennootschap is gesteld (zelfde wetten,
art. 209),

"-------.-_--;---:--------·--------------
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-453.en verliesrekening, deel uitmakende van
voormelde balans, dat het batig saldo,
op de punten die het verhaal aanbelangen, verdeeld is geweest op de volgende
wijze : « netto-dividend van 37 fr. 50
aan de gewone aandelen, 8.250.000 fr. ";
« Provisie voor mobilii'mbelasting en overgebrachte sommen : 3.824.732 fr. 26 ";
Overwegende dat daaruit volgt dat
de eisende vennootschap, in plaats van,
zoals ze het gedaan had in haar vorige
balansen, in Mn artikel ~van de wins ten verliesrekening, het aan de aandelen
toegekend bruto-dividend te vermelden,
net is te zeggen, het netto-dividend vermeerderd met de mobi1Hinbelasting, en
vim de overgebrachte sommen het voorwerp te maken van een onderscheiden
rubriek, terzelfdertij d in deze laatste
het bedrag der som voorzien voor de
kwijting van de mobilienbelasting heeft
vermeld;
Dat de door de voorziening opgeworpen
vraag deze is te weten of gezegde som
aan de bedrijfsbelasting, en dienvolgens
aan de nationale crisisbelasting, onder.
worpen is;
Overwegende dat, in principe, aile
voorafgenomen som, zoals in huidig
geval, van het batig saldo van een
handelsvennootschap, krachtens artikel 25, § 1, der sameng·eschakelde wetten,
een inkomst is aan de bedrijfsbelasting
onderworpen, en dat de omstandigheid
dat deze som bestemd werd tot een
provisierekening ze des te minder ~ou
kunnen vrijstellen dat, naar luid van
artikel 27, § 2, der samengeschakelde
wetten, voor de toepassing van de bedrijfsbelasting als winsten worden ,aangezien ·om 't eve11 welke reserves of
voorzorgsfondsen ;
Overwegende echter dat, wanneer een
vennootschap op aandelen aan haar aandeelhouders een bruto-dividend uitkeert,
de mobilienbelasting bevattend, het bedrag van deze taxe, alhoewel door de
vennootschap bij toepassing van artikel2.0, § 2, afgehouden, in haar hoofde,
niet aan de bedrijfsbelasting onderworpen
is; dat inderdaad, uit artikel 35, § 3,
blijkt, zoals. het in voege was voor het
dienstjaar 1938, artikel afwijkend van
het principe gesteld bij artikel 25, § 1,
dat voor de vennootschappen op aandelen, de bedrijfsbelasting geregeld wordt
naar rato van hun winsten « verminderd
met de aan actien of aandelen uitgekeerde inkomsten " ;
Overwegende dat onder uitgekeerde
inkomsten dient te worden verstaan de
inkomsten, daarin begrepen de belastin-

gen welke bij deze uitkering behoren,
zonder dat onderscheid dient te worden
gemaakt naargelang het bedrag van
deze taxes in de bepaling van die inkomst
begrepen werd of onder een onderscheiden rubriek werd ingeschreven ;
Dat het, inderdaad, onbegrijpelijk zou
zijn, dat, alhoewel de vennootschap aan
de bedriJfsbelasting· ontsnapt door in de
winst- en verliesr\')kening het brutobedrag der dividenden te vermelden, ze
aan deze taxe zou oriderworpen zijn
wanneer zij het netto-bedrag· der inkomsten of dividenden op deze reken:ing
inschrijft;
Overwegende dat het bestreden arrest
opwerpt dat de provisie gevestigd tot
het betalen van de taxe aan deze aanslag
slechts kan ontsnappen op voorwaarde
dat de belasting zou verschuldigd zijn
op het ogenblik waarop de provisie gevestigd werd of, ten minste, reeds nauwkeurig bepaald weze ; dat, volgens het
arrest, deze voorwaarde in casu niet
vervuld is, vermits « de belasting niet was
verschuldigd op het ogenblik van het
passeren van het geschrift (30 Juni 1938)"
en het bedrag er van niet met juistheid
was bepaald daar « in feite op het
ogenblik waarop de balans, dienende tot
grond voor de aanslag, op 30 Juni 1938
gesloten werd, het onmogelijk was het
gedeelte van de som van 3.824. 732 fr. 26
vast te stellen dat door de mobilienbelasting zou opgeslorpt \vorden " ;
Maar overwegende dat, naar luid van
artikel 79 der samengeschakelde wetten
op de handelsvennootschappen, de balans
en de winst- en verliesrekening slechts
definitief worden na hun discussie en hun
aanneming· door de algemene vergadering
der aandeelhouders, hetzij in huidig
geval, op 31 October 1938 ; dat, zelfs
in het stelsel van het arrest,. het deze
laatste datum aileen was die in aanmerking moest genomen worden ; dat .het
slechts op deze datum is dat de door de
beheerraad in uitvoering van artikel 77
der samengeschakelde wetten betreffende
de handelsvennootschappen opgestelde
balans afgesloten werd en dat een voorzorgsfonds definitief werd gevestigd ten
gevolge van de beslissing van de algemene vergadering ;
.
Overwegende, anderzijds, dat, luidens
artikel 21 der samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, het
de toekenning of de betaalbaarstelling
is der inkomsten die het verschuldigd
:zijn van de mobilienbelasting medebrengt; dat, in casu, deze inkomsten
toegekend of betaalbaar gesteld werden

-454op 31 October 1938; dat de taxe dus op
deze datum verschuldigd was zonder dat
haar voorafgaandelijke inkohiering vereist was vermits het hier gaat over een
belasting die aan de bron kan afgehouden
worden;
Overwegende dat uit deze bescbouwingen voortvloeit dat het bestreden
arrest zijn beslissing niet wetteliik heeft
gerechtvaardigd en de in het middel aangeduide wetsbepalingen heeft geschonden;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest voor zoveel het het verhaal
van de eisende vennootschap tegen haar
aanslag op de bedrijfsbelasting en op
de nationale crisisbelasting voor het
dienstJaar 1938 niet gegrond heeft verklaard en voor zoveel het de aanlegster
tot de helft der kosten heeft veroordeeld; beveelt dat onderhavig arrest zal
overgeschrevert worden op de registers
van het Hof van beroep te Brussel en
dat melding ervan zal gedaan worden
op de kant van het dienaangaande vernietfgd arrest; veroordeelt het Beheer
van financien tot de kosten; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te
Gent.
30 December 1946. 2e kamer.
Voorzitter, H. Fauquel, voorzitter. Verslaggeve1', H. Wouters. - Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, eerste ::Jdvocaat-generaal: Pleiters, HH. Feye (van de balie bij het
Hof van beroep te Brussel) en Van
Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. - VERENIGING ZONDER WJNSTGEVEND DOEL. VERRICHTINGEN BINNEN HET KADER
VAN HAAR WETTELIJKE BEDRIJVIGHEID.
- EATEN NIET ONDERWORPEN 'AAN
DE BEDRIJl'SBELASTING.
20 HANDELSDAAD. WINSTBEJAG
BEHOORT TOT HET WEZEN VAN EEN
UANDELSDAAD. - ARREST DAT EERST
VERKLAART DAT EEN VENNOOTSCHAP
VERRICHTINGEN MET EEN WEL BEPAALD
iiANDELSKARAKTER HEEFT ONDERNOi'IIEN.- EN DAARNA BESLIST DAT HAAR
BEDRIJFSACTIVITEIT NIET MET WINSTBEJAG GESCHIEDT. - TEGENSTRIJDIGHEID.

1o

(1) Verge!. verbr., 5 Juli 1937 (Bull.
1937, I, 212) en de nota.

PASIC.,

en

1° De ven·ichtingen van een vereniging
zonder winstgevend doel, ondernomen
binnen het kader van haar wettelijke
bedrijvigheid, zijn vreemd aan alle winstbejag en de baten die eruit voortvloeien
zijn dienvolgens niet onderworpen aan
de bedrijfsbelasting (1). (Wet van
27 Juni 1921, art. 1 ; wetten betreffende
de inkomstenbelastingen samengeschakeld de 3 Juni 1941, art. 25, § 1.)
2° Iiet winstbejag behoort tot het wezen
van de handelsdaden. Zijn tegenstrijdig
de 1·edenen van een arrest dat verklaart,
enm·zijds dat een vereniging zonder
winstgevend doel ve1·richtingen met een
wel bepaald handelskarakter heeft ondernomen en, anderzijds, dat haar bedrijfsactiviteit niet met winstbejag geschiedt (2).

(BEHEER VAN FINANCIEN, T. « ROYAL
AUTOMOBILE CLUB DE BELGIQUE ».)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen op 4 Maart 1946 door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het tweede midd,el, schending
der bepalingen van artikel 25, § 1, 1°
en 3°, der wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld door
het koninklijk besluit van 12 September 1936 en door het besluit van 3 J uni
1941, doordat de bedrijfsbelasting, luidens deze wetsbepaling, ben evens de
bezoldigingen bedoeld sub nr 2, a en b, de
winsten van om 't even welke nijverheids-, handels- of landbouwbedrijven,
alsook de baten van elke winstgevende
verrichting treft :
Overwegende dat de bedrijfsbelasting,
luidens artikel 25 der samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, namelijk de winsten van handelsbedrijven en de baten van winstgevende
betrekkingen treft ;
Overwegende dat het winstbejag eigen
is aan elk handelsbed,rijf; dat dienvolgens de inkomstenbelasting slechts
toepasselijk is op de verwezenlijkte winsten en baten, indien deze1 nagestreefd
werden uit winstbejag;
Overwegende dat de vereniging· bepaald door artikel 1 van de wet van
2 7 J uni 1921 deze is die, de rechtspersoonlijkheid genietende, geen niiverheids- of randelsdaden verricht of die
niet tracht zichzelve of haar leden stoffelijke voordelen te verschaffen ;
(2) Verbr., 25 Februari 1935 (Bull. en
1935, I, 170).

PASIC.,
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Dat de inkomsten en baten van dergelijke vereniging·, in principe vreemd aan
alle winstbej ag, dus aan de bedrijfsbelasting ontsnappen; dat zulks nochtans niet meer kan zijn wanneer deze
vereniging, buiten het kader van haar
wettelijke bedrijvigheid gaande, zekere
winsten of baten verwezenlijkt, voortvloeiend uit met winstbejag ondernomen
verrichtingen ; dat, indien dit het geval
is; deze inkomsten aan de belasting onderworpen zijn ;
Overwegende dat de vraag of dergelijk
bepaalde verrichtingen, door een vereniging zonder winstgevend doel voltrokken,
plaats grepen uit winstbejag, een feitelijke vraag is waarvan de oplossing van
de souvereine beoordeling van de rechter
over de g·rond afhangt; dat deze rechter
daaromtrent duidelijk uitleg moet g·even
en zijn beschikking moet staven met
beweegredenen, vrij van dubbelzinnigheid Em tegenstrijdigheid;
Overwegende dat het bestreden arrest
in gebreke is gebleven dit te doen ;
Dat het enerzijds hierop wijst, dat
de litigieuze verrichtingen « een wei
bepaald handelskarakter vertonen "• wat
medebrengt dat deze ondernomen werden
uit winstbejag; dat, om het handelskarakter van deze verrichtingen nauwkeurig te bepalen, het arrest daaraan
toevoegt cc dat zij zelfs voor de vereniging een bron zijn van grote baten en
haar toegelaten hebben merkelijke reserves te maken " ;
· Overwegende dat het arrest, alhoewel
het vaststelt dat aanlegster handelsverrichtingen had gedaan, of, met andere
woorden, verrichtingen met winstgevend
doel, nochtans verklaart dat de vereniging " niet mag aangezien worden als
een handelsbedrijf en dat de door haar
verwezenlijkte baten het feit niet zijn van
een bedrijfsactiviteit uit winstbejag";
Overwegende dat deze .redenen on-verenigbaar en tegenstrijdig zijn, wat
gelijk staat met een gebrek aan redenen;
dat de rechter, met zijn beslissing daarop
te gronden, artikel 97 der Grondwet en
de in het middel bedoelde wetsbepalingen
heeft geschonden ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest ; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden in de
registers van het Hof van beroep te
Brussel en dat melding ervan zal gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing ; veroordeelt de verwerende vereniging tot de kosten ; verwijst de zaak naar het Hof van beroep
- te Luik.

30 December 19!.6. - 2" kamer. Voorzitter, H. Fauquel,- voorzitter. Verslaggever, H. Vitry. - Gelijkluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

30 December 1946.

RECHTERLIJKE

INRICHTING.

MILITAIRE RECHTSMACHTEN.
KRIJGSRAAD. MILITAIR LID BELET.
VERVANGING.

Naar luid van artikel 4 van de besluitu:et
van 4 Mei 194-5, dat tijdelijk van artikel 8 van de besluitwet van 26 Mei 1944
afwijkt, wm·dt het belet werkend militair
lid van een krij gsra:ad vervangen door
zijn plaatsvervanger, zo e?' geen plaatsvervanger is, door de officier die hem
volgt op de lijst opgemaakt door de territoriale commandant van de provincie en,
in geval deze o[ficie1· belet of afwezig is,
door de officier aangewezen door de
territoriale commandant.
(DELOGE.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen op 31 October 1946 door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
Over het enig middel, schending van
artikelen 6 en 8 van de besluitwet van
26 Mei 1944 betreffende de bevoegdheid
en de rechtspleging in zake misdaden
en wanbedrijven tegen de veiligheid van
de Staat, en van artikel 3 van de besluitwet van 27 J anuari 1916 die de rechtspleging regelt van het boger beroep der
vonnissen uitgesproken door de krijgsraden te velde, doordat in de krijgsraad,
die aanlegger in eerste aanleg veroordeeld heeft, een officier gezeteld heeft
waarvan de aanduiding niet al de door
deze wettelijke beschikkingen vereiste
waarborgen hood :
Overwegende dat uit de procedure
blijkt dat de hogere officier (majoor
Duport), die gezeteld beeft in de krijgsraad, niet door loting' werd aangeduid,
maar door de bevelhebber der provincie
Brabant geroepen werd om te zetelen,
de werkelijke en vervangende led en belet
zijnde;
··
Overwegende dat deze aanduiding
overeenkomstig de wet is; dat inderdaad
artikel 8 van de besluitwet van 26 Mei
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30 December 19~6. - 2" kamer. Voorzitte1·, H. Fauquel, voorzitter. Verslaggever, H. Vitry. - Gelijkluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleiter, H. Nossent (van,de balie bij het Hof
van beroep te Brussel).
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194!., waarvan het middel de schending
aanhaalt, gewijzigd werd door de besluitwet van ~ Mei 1%5 luidens welke " het
belet werkend lid vervangen wordt door
zijn plaatsvervanger; zo er geen plaatsvervanger is, door den officier die hein
op de lijst opvolgt, en in geval deze
officier belet of afwezig is, door een
door den territorialen commandant aangewezen officier , ;
Overwegende dat het belet of de afwezigheid van deze officier stilzwijgend
en genoegzaam naar rechte blijkt uit
de aanduiding, door de commandant der
provincie, van de officier gelast hem te
vervangen;
Dat het middel dus niet kan aangenomen worden ;
En overwegende dat de substantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nag·eleefd en dat
de uitgesproken veroordelingen overeenkomstig de wet zijn ;
.
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de aanlegger tot de
kosten.

2"

--·--~

30 December 1946.

1° MIDDELEN TOT VERBREKING.

- STRAFZAKEN. - MIDDEL HIERUIT
AFGELEID DAT DE. ElSER GEEN INZAGE
VAN DE BUNDEL HEEFT KUNNEN NEMEN TEN EINDE DE TOT STAVING VAN
DE VOORZIENING NEER TE LEGGEN
MEMORIE OP TE STELLEN: - MIDDEL
VREEMD AAN HET BESTREDEN ARREST.
- MIDDEL NIET ONTVANKELIJK.
2° LIJFSDWANG. - VEROORDELING
DOOR DE STRAFRECHTER. LIJFSDWANG BETREFT HET GEHEEL VAN DE
TEN LASTE VAN DE VEROORDEELDE
GELEGDE KOSTEN.
1° Is niet ontvankelijk, als zijnde Vl'eemd
aan het bestreden arrest, het middel hieruit afgeleid dat de eiser geen inzage van
de bundel heeft kunnen nemen ten einde
de tot staving van zijn voorziening. neer
te leggen memo1·ie op te stellen.
2° De liifsdwang is een middel tot uitvoering bestemd om de invordering te

verzekeren van al de kosten, zonder
onderscheid, _ welke ten laste van de
veroordeelde werden gelegd door het
an·est van veroordeling.

(FRANZEN,

T.

BELGISCHE STAAT.)

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen op 13 November 1%6
door het Militair Gerechtshof, zetelende
te Luik;
Over het eerste middel, schending der
rechten van de verdediging, doordat de
auditeur-generaal aanlegger niet zou toegelaten hebben inzage te nemen van het
dossier ten einde de tot staving van de
voorziening neergelegde memorie op te
stellen :
Overwegende dat het feit aangehaald
als grond van het middel zou voorgevallen zijn na de datum van de bestreden beslissing en aan deze vreemd is;
Dat het dus niet kan dienen tot rechtvaardiging der voorziening ;
Over het tweede midde1, schending· der
wettelijke regelen betreffende_de gerechtskosten, doordat het bestredim arrest, in
de kosten waartoe het aanlegger veroordeeld heeft, de kosten begrepen heeft
van een deskundigenonderzoek bevolen
ten einde het bestaan te bewijzen van
een verknocht wanbedrijf van verduistering, dan wanneer de ontkennende besluiten van deze onderzoeksverrichting niet
toegelaten hebben hem hoofdens deze
overtreding te vervolgen :
Overwegende dat, noch uit het bestreden arrest, noch uit de stukken der
rechtspleging, waarop het Hof acht kan
slaan, blijkt dat het in het middel bedoeld
deskundigenonderzoek slechts zou bevolen geweest zijn ten einde te onderzoeken
of er een met de door het arrest aangehaalde feiten verknocht misdrijf bestond;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het derde middel, afgeleid uit
de schending der beginsels van het Strafwetboek en van het Wetboek van strafvordering doordat de lijfsdwang bevolen
werd·voor de invordering der kosten van
gezegd deskundigenonderzoek :
Overwegende dat de lijJsdwang een
middel van uitvoering uitmaakt bestemd
om de invordering der kosten te verzekeren;
Dat de wet op dit oogpunt 'geen onderscheid maakt tussen de verschillende
kosten door de rechters, over de grond ·
ten laste van de veroordeelde gelegd;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
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dige, die de onverantwoordelijkheid van
aanlegger aanneemt, niet beantwoord
heeft :
Overwegende dat het militair gerechtshof, beslissende na inzage van de stukken
van het proces alsook van het geneeskundig- en geestesdeskundigen verslag
dd. 14 October 1946 en de verantwoordelijkheid .van aanlegger beoordel13nde,
gezien zijn geestesgesteldheid, verklaart :
« dat de gedraging· van betichte in het
Belgisch leger, in' het Waals Legioen waar hij de galons van Gefreiter en Obergefreiter behaalde r- en in de loop van
zijn burgerlijk leven, bewijst dat zijn
geesteszwakheid hem niet onbekwaam
maakte zijn daden te beheersen >>;
Overwegende dat het bestreden arrest
30 December 1946. - 2e kamer. alzo de reden opgeeft waarom, naar zijn
Voorzitter, H. Fauquel, voorzitter. oordeel, de conclusie van de deskundige
Verslaggever, H. Demoulin .. Gelijlc- niet dient te worden aangenomen; dat
luidende conclusie, H. Raoul Hayoit deze beoordeling van de rechter souverein
de Termicourt, eerste advocaat-generaal. is, en aan het toezicht van het hof van
- Pleiter, H. Van vVerveke (van de balie verbreking· ontsnapt;
bij het Hof van beroep te Brussel).
Waaruit volgt dat het arrest, naar de
zin van de wet, gemotiveerd is ;
Dat het middel in feite niet opgaat ;
Over het tweede middel, schending
van artikel 97 der Grondwet, doordat
2e KAMEIL - 30 December 1946.
het bestreden arrest gesteund is op tegenstrijdige redenen, gezien dat, na de
BEWIJS. STRAFZAKEN. GENEESconclusie van de deskundige betreffende
KUNDIG DESKUNDIGENONDERZOEK'.
de geesteszwakheid verworpen te hebRECHTER NIET GEBONDEN DOOR DE
ben, het deze staat van geesteszwakheid
CONCLUSIE VAN DE DESKUNDIGE.
aanhaalt om het aannemen van verzachER TOE GEHOUDEN DE REDEN OP TE
tende omstandigheden te rechtvaardigen:
GEVEN WAAROM HIJ DIE CONCLUSIE
Overweg·ende dat de bestreden beslisVERWERPT.
sing, in g·een ehkel van zijn red en en,
De strafr:.echter is niet gebonden door de de staat van geesteszwakheid van aanconclusie van het bericht van de des- legg·er ontkent, maar beslist, om de
lcundige, aangesteld om de geestesge- conclusie van de deskundige niet aan te
steldheid van de betichte te onderzoeken, · nemen, dat deze geesteszwakheid de
doch hij is er toe gehouden de reden betichte niet onbekwaam maakt zijn
op te geven waarom hij die conclusie daden te beheersen ;
verwerpt (1).
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het derde middel, schending van
(LECOCQ.)
artikel 71 van het Strafwetboek en
van de wet dd. 9 April 1930 tot bescherARREST.
ming der maatschappij, bij zonder haar
HET HOF; - Gelet op het bestreden artikel 7, doordat, zodra betichte
arrest, gewezen op 8 November 1946 aan erg·e geesteszwakheid lijdt waardoor
door het Militair Gerechtshof, zetelende hij onbekwaam wordt zijn daden te
te Brussel;
beheersen, de rechter, wanneer het niet
Over het eerste middel, schending van bewezen is dat deze vaststellingen vals
artikel 97 der Grondwet, doordat het zijn, betichte geen straf mag opleggen :
bestreden arrest, niet gemotiveerd is ·
Overwegende dat het bestreden arrest,
omdat het de conclusie van de desklin- in strijd met de beweringen van het
middel, in feite en souverein vaststelt
dat de aanlegger aan geen erge geestes(1) Verbr., 12 Maart 1934 (Bull. en PAsrc.,
zwakheid lijdt waardoor hij onbekwaam
1934, I, 217) ·en de nota 3; 27 September 1938
wordt zijn daden te beheersen;
(A.'•·•·. Yerb•·., 1938, biz. 187; Bull. en PAsrc.,
1938, I, 294).
Dat het middel in feite niet opgaat;
Voor zover de voorziening is gericht
tegen de beslissing :
Op de publieke vordering :
Overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de uitgesproken veroordelingen overeenkomstig de wet zijh ;
Op de burgerlijke vordering :
Overwegende dat de aanlegger geen
enkel middel tot staving van zijn voorziening inroept en dat het hof er van
ambtswege geen opwerpt ;
Oin die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de aanlegger tot de
kosten.
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of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de uitgesproken veroordelingen overeenkomstig de wet zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; kosten ten laste van de eiser.
30 December 1946. -

2e kamer. H. Fauquel, voorzitter. Verslaggeve1·, H. Giroul.- Gelijkluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
Voorzitte~·,

2e KAMER. -

30 December 1946.

VOORLOPIGE HECHTENIS. - MILITAIRE RECHTSMACHTEN. - BETICHTE
VEROORDEELD DOOR DE KRIJGSRAAD
WEGENS MISDRIJVEN TEGEN ··DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT.
- BETICHTE VOORLOPIG AANGEHOUDEN. HOGER BEROEP VOOR HET
~IILITAIR GEHECHTSHOF. VERZOEK
TOT VOOHLOPIGE INVRIJIIEIDSTELLING.
0NTVANKELIJK.
De betichte die, veroordeeld dam· de krijgsraad wegens rnisdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat en vo.orlopig aangehouden, regelrnatig hager
beroep instelt tegen het vonnis van ve~·
oordeling, kan een verzoek tot voo1·lopige
invrijheidstelling aanhangig rnaken bij
het rnilitair gerechtshof. (Wetboek van
20 Juli 18ill, art. 165; besluitwet van
26 Mei 194!., art. 5.)

(DE GEYNDT.)
.ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen op 31 October 1946 door
bet Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
Over het middel ex officio, scbending
van artikel 165 van bet Wetboek van
20 J uli 1814 en van artikel 5 van de
besluitwet van 26 Mei 1944 :
Overwegende dat de aanlegger veroordeeld_ is geweest door de krijgsraad, bij
vonms op tegenspraak, wegens inbreuken

voorzien door artikel 2 van de besluitwet
van 26 Mei 1944 ; dat het vonnis zijn
onmiddellijke aanhouding beeftbevolen;
Overwegende dat aanlegger, die hoger
beroep had ingesteld tegen dit vonnis,
bij bet militair gerechtshof een verzoek
tot voorlopige invrijheidstelling heeft
aanhangig gemaakt ;
Dat het militair gerechtshof zich onbevoegd verklaarde om van dit verzoek
kennis te nemen, omdat artikel 5 van de
besluitwet van 26 Mei 1944 « noch rechtstreeks noch bij verwijzing· naar de wet
van 20 April 1874 of naar deze van
22 ~aart 1940, de voorlopige invrijheidstellmg van een aang·ehoudene voorziet,
na het vonnis gewezen door de krijgsraad >>;
Overwegende dat de alinea's 2 en
volgende van artikel 5 van de besluitwet
van 26 Mei 1944, wat betreft de betichten
voorlopig aangehouden wegens inbreuk
van artikelen 1 of 2 van gezegde
besluitwet, de bepalingen aanvullen van
artikel 165 van het W etboek van 20 J uli
1814;

Dat de door bovenvermeld artikel 165
aan de krijgsraad toeg·ekende mach ten
aan het militair gerechtshof behoren,
wanneer er bij dit laatste :een hoger
beroep van het vonnis op de openbare
vordering aanhangig wordt gemaakt;
Dat dienvolgens, bij g·ebrek aan uitdrukkelijk afwijkende bepalingen, de aan
de krijgsraad door de aanvullende beschikkingen van artikel 5 van de besluitwet van 26 Mei 1944 toegekende machten
ook behoreh aan het militair gerechtshof,
beslissende als rechter in hoger beroep;
Dat het arrest de in het middel aangeduide ~eschikkingen heeft geschonden;
Om d1e redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden in de
registers van het Militair Gerechtshof
zetelende te Brussel, en dat melding·
er van zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing; verwijst
de zaak naar het militair gerechtshof
anders samengesteld ; legt de kosten ten
laste van de Staat.
30 December 1946. - 2e kamer. Voorzitter, H. Fauquel, voorzitter. Verslaggever, H. Giroul.- Gelijkluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal.

