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VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOlVIST ONTSTAAN).
VERANTWOORDEL!JKHEID VAN DE AANSTELLER.
AANSTELLINGSVERBAND. BEGRIP.

De verantwoo1·del'i}lcheid van artilcel 1384,
ctlinect 3, van het Btwgm·lijlc Wetboelc
onderstelt het bestaan van een aanstellingsverband, 't is te ze.qgen het recht
vam de verantwom·delijlc ve1·Tclaarde
. persoon Om bevelen of onclerrichtingen
te geven aan de dader van de ongeoorloofde handeling (1).
(STAD ANTWERPEN, T. DUCKAERT.)
ARRE/::IT,

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 November 1946 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Overwegende dat de voorziening gericht is tegen de beslissing welke aanlegster burgerlijk verantwoordelijk verklaart voor· de door de verweerders
Duckaert en Van Maele geleden schade
en voor de kosten ;
Over het derde middel, schending van
artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek
en, subsidiair, van artikel !J7 van de Grondwet, doordat het · bestreden arrest verldaort Llat beklaagde Cleys de aangestelde was van aanlegster ten tijde van
het betwist ongeval en, clientengevolge,
beslist dat aanlegster bnrgerlijk aansprakelijk client gesteld voor de schade
berokkend aan verweerders in verbreking
(1) Verbr., i April 1940 (i/1-r. Verbl'., 1940,
biz. 44; Bull. en PAsrc., 1940, ·r, 98); 27 Maart
1944 (Arr. T'erbr., 1944, biz. 127; Bull. en
PAsrc., 1944, I, 275); Fr. verbr.,. '~ Mei 1937
(SIREY, 1937, 1. 247).
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door de sclmld van Cleys en voor de kosten der publieke vordering, om reden dat
de werklieden van de opruimingsdienst
cler Antwerpse agglomeratie, opgericht
door het bij het besluit-wet van 30 Augustus 1944 ingesteld voorlopig comite van
burgemeesters, verdeeld werden 1n ploe
gen en ter beschikking gesteld van de technische dienst van iedere gemeente dier
agglomeratie, dat Cleys zou verklaard
hebben : « Ik ben namelijk in stadsdienst
en gehecht aan een opruimingsdienst,
13, Sint-Jacobsmarkt, evenals de twee helpers )}, en dat << het benuttigde briefpapier
de hoofcling draagt « Stad Antwerpen >),
Gemeentebestuur, opruimingsdiensten )),
dan wanneer het aanstellingsverband, dat
gebeurlijk aanleiding geeft tot burgerli,ike
aunsprakelijkheid van de aansteller,
slechts bestaat indien deze laatste het
recht had om aan de aangestelde bev.elen
t0 gPvPn betreffende de manier waarop het
werk diendQ uitgevoerd, en dat geen enkele der door het arrest in overweging
genomen omstandigheclen betuigt dat
aanlegster het recht had om dergelijke
bevelen aan beklaagde Cleys te geven
(schencling van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek); doordat, op zijn minst,
het arrest zijn beslissing nopens deze
vraag niet klaar en duidelijk gemotiveerd
heeft en, aldus, artikel 97' van de Grondwet geschonden heeft :
Overwegende dat het hof van beroep
aanlegster op grond van artikel 1384 van
het Burgerlijk Wetboek verantwoordelijk
stelt voor de font van Cleys, doch niet
vaststelt, wijl het bestaan van een verband van ondergeschiktheid betwist was,
dat aanlegster het recht had aan Cleys
bevelen of onderrichtingen te geven nopens de uitvoering van het werk ;
Dat het arrest dus niet.ten genoegen van
artikel 97 van de Grondwet gemotiveercl
is·
Om die redenen, verbreekt het bestreden
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arrest in zover het aanlegster veroordeelt;
beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden in de registers van
het Hof van beroep te Brussel en dat
melding er van zal ge)llaakt . worden
de Rant ·van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt verweerders Duckaert en Van Maele tot cle kosten; verwijst de zaak aldus beperkt naar het Hof
van beroep te Gent.
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Januari 1948. 2• kamer. - Vo01'H. Wouters, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggeve1·, H. de Oocqueau
cles Mottes. GeUjlcluiflenae conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-genera·al. Pleiters, HH. Van
Ryn en Van Leynseele (loco Struye).
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HOGER BEROEP. STRAFZAKEN.
HOGER BEROEP DOOR RET OPENBAAR MINIS'L'ERIE. DRAAGWIJDTE.

MIDDELEN TOT VERBR])KING. STHAFZAXEN. MIDDEL DAT AAN DE BESTHEDEN BESLISSING VEHWIJT DE AAN DE BESLUITEN
VEHSCHULDIGDE TROUW TE REBBEN GESCHONC
DEN. GEEN BESLUITEN GENOMEN VOOH DE,
HECHTER OVER DE GROND. MIDDEL DAT
GHONDSLAG MIST IN FEITE.

3°

GEWIJSD]). 00RRECTIONELE OF POLITIERECR'L'BANK.
GEWIJSDE
BETREFT
SLECRTS DE FElTEN DIE RET VOORWERP UI'L'MAKEN VAN DE VERVOLGING. FElTEN VAN
DEZELFDE AARD LATER GEPLEEGD. GEEN GEWIJSDE.

40

STRAF, FElTEN DIE SLECHTS EEN MISDRIJF UITMAKEN WEGENS DE EENHEID VAN
BEDOELING EN INZICHT VAN DE SCRULDlGE. EENREID VASTGES'L'ELD DOOR DE RECHTER OVER
DE GROND. FElTEN GEPLEEGD NA EEN DEFINITIEVE BESLISSING VAN DE RECRTER OVER
DE GROND. KUNNEN NIET MET DE FElTEN
DIE DE BESLISSING VOORAFGAAN EEN ENKEL
MISDRIJF UITMAKEN,

5°

PR])JUDJOI])EL GmSOHIL. GEscRILLEN W AARVAN DE BESLISSING AAN DE
BURGERLIJKE RECRTER BEROORT EN DE
S'L'HAFRECRTER RINDT.

6°

G])WIJSD]), BESLISSING VAN DE BURGERLIJKE RECRTBANJL VORDERING VAN
DE BURGERLIJKE PARTIJ VOOR DE STRAFRECHTER. EXCEPTIE VAN RET GEWIJSDE.
VORDERINGEN MET EEN VEHSCHILI.END
])XCEPTIE NIET GEGROND.
VOORWERP, -

1° Het hoger beroep van het openbaar min·isterie heeft voo1· gevol.Q, inuien het ontvanlcelijlc is, het aan ae eerste rechtm·
onae·rworpen feU, aan ae 1'echter in hoc
ger bet·oep op te aragen, zelfs inaien ae

alcte van hoge1· bemep op onjwiste wijze
ae flat-urn van uit feit aanwijst (1).
2° M·ist yrondslay in feite, het middel flat
aan fie bestreaen besUssing, aoor een
rechter in hoger be1·oep gevela, vm'wijt,
fle aan de besluiten verschuluigde t1·ouw
te hebben geschonden, dan tvannee·r
noch ·uit de besUssing noch !tit de st·uklcen van fle rechtspleying voo·rtspntU flat
besl!titen v66r fle rechter in hoger beroep genomen we1·flen, noch aat partije11
v661· aeze laatste opnie1tW de besl!titen hebben overgelegd flie v66r de ewrste rechte1· genomen werden (2).
3° Het · yezag van het floo1· een co1Tectionele of tJoUUerechtb(tnk gewijsfle
·is slechts gehecht aan ae feiten die het
voorwerp van de vervolging uitmaken;
het is niet gehecht aan la,te1· gepleegae
feiten, al wa1·en deze van dezelfcle aanl
als fle eerste (3).
4° Ind·ien vm·scheidene feiten, flie, afzonfledijlc genomen, elk strajbaa1· z·ijn,
een enkel rn·isfldjf k'lf,nnen n'itm.a.ken
wanneer de rechter ove1· de grond de
eenheid van befloeUng en va11 inzich t van
de sclmlflige vaststelt, lean m· nochtans
niet een en·ir1 misflri:if vooriM~nflen zi.;n
wannee1· zekeTe feiten het voo1·wer1J
hebben ltitgemaalct van een uefinitieve
beslissing van de 1·echter ove1· de grond,
terwijl de andere sleohts na deze besliss·ing gepleegd werden (4).
(1) Raadpl. verbr., 22 September 1941 (Bull.
en PAsrc., 1941, I, 352); 3 Mei 1943 (Arr.
T' erb1·., 1943, blz. 97; Bull. en PASIC., 1943, I,
153); 16 October 1944, redenen (Arr. T'erbr.,
1945, blz. 11; Bull. en PASIC,, 1945, I, 11).
, (2) Verbr., 15 Januari 1946 (A1·1', Jle,·br.,
1946, blz. 22; Bull. en PASIC., 1946, I, 25).
(3) Verbr., 27 Januari 1913 (Bull. en PASIC.,
1913, I, 80); 3 .Januari 1916 (ibid., 1917, I, 8);
22 December 1930 (ibid., 1931, I, 25, 2') ;
12 Juni 1939 (Arr. Jferb1·., 1939, blz. 177; Bull.
en PASIC., 1939, I, 297).
(4) Ret door eenheid van bedoeling en van opzet van de dader samengesteld misdrijf maakt
slechts een enkel misdrijf nit. Ret behoort
de rechter over de grond het bestaan van
dergelijk inzicht vast te stellen (verbr ., 15 Mei
1939, Bull. en PASIC., 1939, I,' 246; 14 October
1942, ibid., 1942, I, 231; 18 November 1942,
Ar1·. T'e1'b1·., 1942, blz. 145; Bull. en PASIC.,
1942, I, 291). Maar deze eenheid wordt noodzakelijk verbroken wanneer een definitieve beslissing ten gronde zich voordoet; de later gepleegde feiten kunnen niet meel' met de vorige
door eenheid van bedoeling of van inzicht verbonden worden. Dit is het geval, zowel wanneer
de beslissing die zich voordeed een beslissing
van vrijspraak is,. als wanneer zij een beslissing
van veroordeling is (Repert. prat. dr. belge,
v' Chose jugee, n' 104; GARRAUD, bd. VI,·
n' 2273; n0ta van professor L. Hugueney ondm·.
Fr. verbr., 20 October 1932, SmEY, 1935, 1, 33).
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Bttiten de uitzonderlijke geval!en,
voorz·len bij artikelen 16, alinea 2, en 17
van de wet van 17 April 1878 en . bij
artikelen 326 .en 327 van het Burgerlijk
Wetboek, is de stratrechter, bij de ttitspraalc over de publielce vo1·dering,
niet gebonden door een beslissing door
een bttrge1'lijke rechtbank geveld (1).
6o De beklaagde is niet gerechtigd om tegen de vordering van de burgerlijke
pa1·tij v66r de stratrechter het tnssen
pa1·tij'en aoor een bu1·gerlijlce rechtbank
yewijsde op te werpen, wannee1· de
vonler-lng v661' cleze rechtbank een
voorwerp had, dat verschillend is van
het voorwerp vm~ cle burgerlijke vorrlerinrt onde-rworpen aan de strafrech-

ter. (Burg. Wetboek, art. 1351.)
(I'ANDENBROECK EN CONSOORTEN,
T. BELGISCHE STAAT.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden
vonnis, gewezen op 12 J.\IIei 1947 door de
Correctionele Recbtbank te Dendermonde,
zetelende in boger beroep;
I. Wat betreft de beslissing over de publieke vordering :
Over bet eerste middel, scbending
van bet artikel 97 van de Grondwet, van
artikelen 1317 en 1319 van bet Burgerlijk
Wetboek en van bet recbt van verdediging,
doordat de beticbte en de burgerlijk aansprakelijke partij, die werden gedagvaard om rekenscbap te geven over een
misdrijf dat zicb zou bebben voorgedaan
op 14 .April 1946, de ene en de andere,
door de Recbtbank te Dendermonde, bij
bet bestreden vonnis, werden veroordeeld
wegens een feit voorgevallen op 14 J.\IIei
1946, zonder dat zij uitgenodigd werden
zicb te verdedigen tegen de aldus gewijzigde beticbting, en zonder dat er een
beweegreden werd gegeven tot staving
dezer wijziging :
Overwegende dat aanleggers v66r de
vrederecbter te Temse werden gedaagd en
door deze recbter van bet vervolg werden
ontslagen wegens feiten die te Temse werden vastgesteld op 14 lVIei 1946;
Overwegende dat bet boger beroep tegen bet vonnis van de vrederecbter, binnen de wettelijke termijn ingesteld door
bet openbaar ministerie, ofscboon in de
akte van beroep een vergissing werd begaan in bet aanwijzen van de datum der
gepleegde feiten, niettemin aan de rechter
in boger beroep de feiten ter berecbting
(1) Zie verbr., 22 September 1947 (Arr.
Verb1·., 1947, blz. 278; Bull. en PASIC., 1947,
I, 366).

beeft opgeqragen zoals zij door de eerste
recbter waren beoordeeld geweest; dat,
derbalve, bet bestreden vonnis, waar bet,
na uiteenzetting door beide partijen, de
feiten bewezen. beeft verklaard, noch de
recbten der verdediging, noch de in het
middel bedoelde wetsbepalingen heeft gescbonden;
Overwegende ·dat bet middel dus in
recbte niet opgaat;
Over het tweede middel, scbending van
artikelen 1317, 1319 en 1322 van het Burgerlijk W etboek en scbending van de a an
de akten en aan de conclusfi~n verscbuldigde trouw, doordat bet bestreden vonnis
verklaarde « dat door verdacbte niet uitdrukkelijk beweerd wordt dat de lVIaatscbappij lVIecbelen-Terneuzen niet meer
eigenaar is van de pijlers )), terwijl de
door beticbte neergelegde conclusi'en uitdrukkelijk zegden : « .Aangezien de stukken pijlers niet meer eigenclom zi.in
van de spoorwegmaatscbappij, vermits
de Belgische Staat de opruiming der brug
heeft gedaan, de pijlers heeft ingekort en
over de overige materialen beeft beschikt,
dat hij overigens zelf de beropbouw der
brug gaat doen en denkelijk de pijlers
daartoe behoudt >> :
Overwegende dat nocb uit het bestreden vonnis, nocb nit de stukken van de
procedure blijkt dat regelmatige besluiten
werkelijk door aanleggers werden genomen en ter inzage van de Correctionele
Rechtbank te Dendermonde werden neergelegd; dat evenmin blijkt dat aanleggers
regelmatig aan die recbtbank opnieuw de
besluiten llebben overgelegd die zij v66r
de eerste rechter badden genomen ;
Overwegende dat bet middel dus in
feite aan grondslag mist ;
Over bet clerde en het vi.ifcle micldel,
scbending van artikelen 7, 38 en 58 van
bet Strafwetboek, 1317, 1319, 1322, 1349,
1350, 1351 en 1353 van het Burgerlijk
Wetboek, doorclat, uitspraak doende na
een vonnis geveld op 10 October 1945 door
cle Politierecbtbank te Temse, dat kracbt
van gewijsde beeft verworven en trouwens
worclt ingeroepen cloor beticbte en de
burgerlijk aansprakelijke partij (gezegd
vonnis bad immers beticbte vrijgesproken om de reden dat «de aftrekkende
legers gemelde brug. bebben doen springen in lVIei 1940 ; van gemelde brug niets
anders overbleef dan enkele pijlers; door
de vernieling de brug eigendom werd
van de Belgiscbe Staat... beklaagde dus
niet meer gehouden is te zorgen voor de
verlichting der pijlers) - bet bestreden
vonnis de kracbt van het gewijsde heeft
miskend, door betichte te veroordelen, in
werkelijkheid wegens feiten van later dan
dit vonnis, maar waarop de beweegredenen•
bierin vervat en onscheidbaar van zijn
bescbikkend gedeelte, van toepassing Wa"
ren, om de goede reden dat, in tegenstel-

-4ling met wat in clit vonnis beslist werd,
de overblijvende delen der brug eigendom van de tweede aanlegster zouden
gebleven zijn, en schendingvan artikelen 7,
38 en 59 van het Strafwetboek, 246 en 360
van het Wetboek van strafvordering, 1349,
1350, 1351 en 1352 van het Burgerlijk
Wetboek, doordat het bestreden vonnis,
alhoewel erkennencl dat de feiten wegens
dewelke betichte vervolgd werd, met die,
nit welker hoofde hij werd vrijgesproken bij vonnis van 10 October 1945, een
gezamenlijk misdrijf vormden, betichte
nochtans heeft veroordeeld om de reden
dat de feiten van later dan het vrijsprekend vonnis nog zouden vatbaar zijn
voor vervolgingen en veroordeling, in weerwil van de eenheid die ze met de vroegere feiten samenstellen, terwijl, indien de
feiten van na een vonnis, die van aard
zijn om beschouwd te worden als verenigd
met de feiten die voorafgaan, in het begrip van gezamenlijk misdrijf, nochtans
door een nieuw vonnis mogen beteugeld
worden, hetg·een slechts mag gebeuren op
voorwaarde dat de tweede aangesproken
rechter, zich steunend op dat later gebeurde of iedere anclere reden, vaststelle
dat de kenmerken van het gezamenlijk
misdrijf niet worden gevonden in het geheel der feiten die van v66r en na het
vonilis zijn :
Overwegende d.at de beslissing, del.
10 October 1945, wam'bij de Politierechtbank tc~ Temse, bij het beoordelen ener
strafvordering wegens een misdrijf,
een vraagpunt betreffende het eigendomsrecht beslecht dat door de verdachten was
opgeworpen om zich aan de strafvordering te onttrekken, slecllts uitspraak heeft
gedaan in de maat en binnen de perken
der strafvordering alleen die bij die
rechtbank aanllangig was gemaakt; dat
die beslissing zich niet uitweiclen kan buiten het vervolgcl feit eri zich niet met
kracht van gewijsde opdringt tegenover
vervolging·en, die . tegen dezelfde personen worden ingespannen wegens naderhand gel)leegde feiten, al waren zij van
volstrekt gelijke aard als het vroeger
vervqlgd feit;
Overwegende dat, . indien verscheidene
feiteri, ondanks zij elk op zich zelf afzonderlijk strafbaar zijn, een enig misdrijf
kunnen uitmaken, wanneer, ten laste van
de sclluldige, eenheid van bedoeling en opzet wordt vastgesteld door de rechter over
de groncl, een enig misdrijf nochtans niet
kan bestaan wanneer enkele van deze fei'
ten reeds vroeger. het voorwerp zijn geweest . ener defiriitieve beslissing van de
rechter over de gronc1, terwijl de andere
slechts na deze beslissing werden gepleegd ·
· Over~egende dat aanleggers door bet
bestrederi. vonnis · enkel werden veroordeeld wegens feiten die werden bedreven

na het vonnis van 10 October 1945 dat in
het micldel wordt ingeroepen ;
Overwegende dat het derde en het
vijfde middel dus in rechte niet opgaan ;
Over het vierde middel, schending van
artikelen 1317, 1319, 1322, 1349, 1350, 1351
en 1352 van het Burgerlijk W etboek en
schending van cle aan de akten verschulcligde trouw, doordat, uitgenocligcl om het
gezag· van het gewijsde te erkennen, ingeroepen door eisers in verbreking en voortvloeiend uit een arrest geveld door het
Hof van beroep te Gent op 23 J\'Iei 1946 ·
inzake de eisende maatschappij en de
. Belgische Staat, luidens hetwelk cc de
Belgische Staat, die eigenaar is van de
stroom, de bewaking erover had, en
derhalve er voor te zorgen had, dat
zij, clie de stroom gebruiken, cUt zonder
gevaar zouden kunnen doen ll, de Rechtbank te Dendern;wnde geweigerd heeft
rekening te houllen n1et deze beslissing,
om de reden dat het ging om cen
burgerlijk geding, om een overweging
en niet een beschikking, en eindelijk « dat
cle bewoordingen van cUt arrest deze zin
moeten hebben, dat cle Staat zich niet
mag vergenoegen een bevel te geven en
zich daarop steunen om van verantwoordelijkheid vrij te zijn, zonder de nodige
schikkingen te nemen, bij ontstentenis
der maatschappij zulks te cloen, om de
pijlers te signaleren ll, terwijl het gezag
van het gewijsde in burgerlijke zaken
mag worden ingeroepen in strafzaken,
wanne.er het strafrechtelijk geding best::tnddelen betreft van burgerlijk recht,
die door de bevoegcle rechtsmacht reeds
beslecht waren, clat, in ieder geval, de v66r de burgerlijke rechtsmacht gpvelde beslissing gezag had aangaande de
betrekkingen van burgerlijke 11artij en de
burgerlijk aansprakelijke partij ; dat de
kracht van het gewijsde vastzit in de
beweegreclenen evengoed als in het beschikkend gedeelte van de beslissing,
wanneer, als in onderhavig geval, die beweegredenen onafscheidbaar zijn van het
beschikkencl gedeelte, - ten slotte, dat de
bewoorclingen der· ingeroepen beslissing
onverenigbaar zijn met de zin die het bestreden vonnis er aan geeft :
Overwegende dat, behalve in de uitzonderlijke gevallen voorzien bij artikelen 16,
lid 2, en 17 van de wet van 17 April 1878
aangaande de prejudiciele geschillen en
artikelen 326 en 327 van het Burgerlijk vVetboek, de rechter oordelend over de
vub1ieke vordering, nooit gebonden is
door een beslissing gewezen in burger·
lijke zaken ;
Overweg·ende dat, wat de invloed betreft van het arrest van het Hof van beroep te Gent del. 23 J\'Iei 1946 op de eis
door de burgerlijke partij tegen aanleggers ingesteld v66r de Correctionele Reclltbank te Dendermonde, de vorderingen
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voor beide rechtsmachten ingesteld, verschillen van voorwerp : de ene voorgedragen v66r het hof van beroep strekkend
tot verantwoordelijkverklaring van aanleggers wegens een ongeval veroorzaakt
door een verzuim aan behoorlijke afbakening van de pijlers van de vermelde
spoorwegbrug, voorgevallen in April 1942,
en tot schadeloosstelling van de slachtoffers van dit ongeval, terwijl de
tweecle tot duel had de Belgische Staat
te vergoeden wegens onkosten gedaan
sedert het vonnis van de Politierechtbank te Temse del. 10 October 1945,
voor de verlichting dezer pijlers in
vervanging van aanleggers en tengevolge van dezes ontstentenis sedert 10 Oc-tober 1945 om hun wettelijke verplichting
na te komen de pijlers des nachts te verlichten; dat, bij gebrek aan overeenkomstigheicl van voorwerp der beide vorderingen, de beslissing van het Hof van
beroep te Gent del. 23 Mei 1946 niet
vern1ucht ten voordele van aanleggers
een exceptie van gewijsde te gronclen ten
opzichte van de vorclering tegenover hen
ingesteld v66r de Rechtbank van eerste
aanleg te Denclermoncle en waarover het
bestreden vonnis uitspraak heeft gedaan;
_ _ Overwegende clat het micldel in rechte
niet · opgaat;
Over het zesde micldel, schending van
artikelen 1 en 18 van het koninklijk besluit van 6 Mei 1872, 49, 51, 100 en 102
van het koninklijk besluit van 15 October 1935 en schencling van artikel 97 van
de Grondwet, doordat het bestreden vonnis betichte vel·om·deelt om de puinen van
de brug te Temse niet te hebben verlicht, om de reden dat de eigendom er
van behouden werd door de maatschappij
waarvan hij de directeur-zaakvoerder is,
terwijl, naar de geest der betrokken bepalingen, de persoon die_ verantwoordelijk
is voor het verlichten en vatbaar om
te worden veroordeeld om er niet toe
overgegaan te zijn, degene is die, niet
noodzakelijker 'rviize de eigendom, maar
de bewaking heeft van het werk :
Overwegende dat, waar het bestreden
vonnis beslist dat tweede aanlegster de
eigendom en het bezit van het overblijvend gedeelte der vernielde brug heeft behouden, het zulks aileen verklaart om
aanlegsters opwerping te beantwoorden
waarbij zij beweerde dat de Staat eigenaar er van was geworden ten gevolge
van het besluit van 1 Augustus 1944;
Overwegende dat het bestreden vo;nnis
verder, binnen de termen zelf van de
koninklijke besluiten waarvan het toepassing maakt, het misdrijf vaststelt en
bewezen verklaart; dat, bij gebrek aan besluiten desaangaande, het bestreden vonnis aldus behoorlijk is gemotiveerd,
overeenkomstig artikel 97 van de Grandwet;

Overwegencle dat het middel derhalve
client te worden afgewezen ;
En ,overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreveu
rechtsvormen werden nageleefa en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Ten aanzien van de beslissingen over
de burgerlijke vorderingen :
Overwegende dat aanleggers geen bijzondere middelen doen gelden en dat het
Hof er van ambtswege geen opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de
kosten.
5 Januari 1948. - 2e kamer. - VoorzUter, H. Wouters, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Vandermersch.
Gelijkluidende
conclus·ie,

H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. - Pleiters, HR. Veldekens en Delacroix.
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HOGER REJROEP.- ElPURATIE INZAKE llURGERTROUW. - GEEN VASTSTELLING DAT ER
VERSLAG GEDAAN WERD TER TEREOHTZITTING
VAN RET HOF VAN BEROEP. - NIETIGHEID VAN
HE1' ARUEST.
II ct hor1er lierocp te.oen /1 et vannis rte1!eld
ap het ven;et i1igestelcl tegen de insch1'ijving ap de Mjst vao1·zien bij artilcel-J1!an
het beslttit-wet van 19 Septembe1· 191/i
7Jet1'effende de ep1watie inzake buruertrauw, wa1·dt ancle1·zacht vol_qens de in
car1·ectianele zaken taepasselijke 1'Cgelen; verslag maet cl?ts ?titge7J1'a.cht wararm rlaar een van de 1·echte1·s clie het
·rCchiscalleoe i.n ha{!e1· 1Je1·aep sarnenstellen en melrling 1!an het veTV!tllen van
cleze 1·echtsvann maet in het an·est at
in het zittingblad gemaakt warclen (1).

(Besluit van de Heg-ent yan 15 Februari
1946, art. 3.)

(MALLANTS.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, door het Hof van beroep te Luik
op 9 Juli 1947 gewezen;
Over het eerste middel tot verbreking,
schending van artikelen 209, 210 en 211
van het Wetboek van strafvordering,
6 van het besluit-wet van 19 September
1945 betreffende de epuratie inzake burgertrouw, 3 van het besluit van de Regent
vau 15 Februari 1946, genomen ter nit(1) Verbr., 24 Maart 1947 (Arr. Verb1·., 1947,
biz. 97; Bull. en PASIC., 1947, I, 132).
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voering van artikel 6 van gezegd besluitwet, en 97 van de Grondwet, doordat noch
het bestreden arrest, noch het proces-verbaal der zitting vaststellen dat een lid
van het hof van beroep verslag heeft gedaan v66r het onderzoek der zaak : ·
Overwegende dat indien, naar luid van
artikel 6, alinea 5, van het besluit-wet
van 19 September 1945, de op beroep gewezen arresten vatbaar zijn voor voorziening in verbreking volgens de voor voorziening in burgerlijke zaken vastgeste1de
regelen, artikel 3 van het besluit van de
Regent del. 15 Februari 1946, in uitvoering van gezegd artikel 6 genomen,
daarentegen voorschrijft dat de rechtspleging op de terechtzitting wordt gevoerd zoals in correctionele zaken;
Overweg-ende dat, ingevolge artikelen 209
en 210 van het Wetboek van strafvordering, het hof van beroep slechts uitspraak
vermag te doen over het beroep, tegen de
vonnissen cler correctionele rechtbanken
ingestelcl, op het verslag welk een der
rechters op de terechtzitting uitbreng-t;
clat gezegd verslag een substantii:\le rechtsvorm uitmaakt waarvan de vervulling, op
straf van nietigheid, client te worden
v astgeRtelcl ;
Qverwegencle dat noch het zittingblad
der terechtzitting van het hof van beroep
del. 21 J\!Iei 1947, waarop de zaak van
eiser werd onderzocht en de debatten
gesloten verklaard, noch het bestreden
arrest melding maken van het uitbrengen
van het vereiste verslag ;
Om clie redenen, en zonder te letten op
de overig-e mi{ldelen tot verbreking, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat
onclerhavig arrest zal overgeschreven
worden in .de registers van h.et Hof van
beroep te Luik en dat melding er van zal
gemaakt worden op de kant van het
vernietigd arrest; zegt dat de kosten door
cle Staat zullen worden geclragen; verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
5 Januari 1948. - 2• kamer. - Voo1·zitte·l", H. Wouters, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Vm·slagpeve1·, H. Smetrijns.
Gelijlchticlende conchtsie, H. Raoul

Hayoit de Termicourt, eerste aclvocaatgeneraal.
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1° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
STRAFZAREN. DE TIJD NIET GEHAD
DEDIGER TE RIEZEN.
UITSTEL. l\IIIDDEL
FEITE.

BERLAAGDE BEWERENDE
TE HEBBEN OM EEN VERGEEN AANVRAAG TOT
DAT GRONDSLAG MIST IN

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAREN. MIDDEL GENOMEN UIT HET
GEBRER AAN HOEDANIGHEID VAN EEN RLAGER.

KAN NIET VOOR DE EERSTE MAAL VOOR
RET HOF. VAN VERBREKING OPGEWORPEN
WORDEN.

3° BEVOEGDHEID

EN AANLEG. -

STRAFZAREN. l\IIISDRIJVEN VOORZIEN BIJ
ARTIKEL 1, 5o, VAN RET BESLUIT-WET VAN
27 MEl 1944. - HOUDEN OP TOT DE :BEVOF.GDREID TE BEROREN VAN RET MILITAIR GERECHT VAN 1 DECEMBER 1945 AF. UITZONDERING.

1° De beklaagde kan v66r het Hot van
verbreking niet bewe1·en dat hij de tijd
niet gehad heett om een ve1·ded;iger
v66r de 1·echte1· over de grand te kiezen,
dnn wanneer hij te dien einde geen ttitstel van de zactk aangevmngd heett (1).
2° De belclaagde is niet ontvankelijk om,
voo1· de ee1·ste maal v661· het Hot van
ve·rb1·elcing, te IJewe·ren dat een klage1·
zoncler hoeclanigheid was om klacht 'in
te dienen (2).
3° De misddjven bedoeld IJij artikel1, 5°,
van het beslttit-wet vcm 27 Mei 1944
ho~tden op, van 1 D'eoember 1945 at, tot
cle IJevoegclheid van de militaire 1·eohtsmachten te behoren, ten wa1·e z·i.i, v66'1'
rleze clatum, IJij de lcrijgsmnd aanhangig wm·den gemaalct overeen1comsti[l artikel 4 van dit IJeslu.it-wet. (Be-

sluit van de Regent van 10 November
1945, enig artikel.)
(DECOO.)
ARREST.

BET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 22 September 1947 gewezen
door het Hof van beroep te Gent;
Over het _eerste .miclclel, schending van
de rechten van de verdecliging doordat
aanlegger, verlaten door zijn raaclsman,
geen tijd had om een andere verdediger
te verkiezen :
Overwegencle dat het middel v66r het
hof van beroep niet opgeworpen werd ;
clat, blijkens de stukken van cle rechtspleging, aanlegg·er zich ten gronde heeft
verclecligd en nit geen enkel stuk, dat' het
Hof hi acht nemen mag, volgt dat hij zou
gevraagd hebben de zaak nit te stellen om
hem toe te laten een verclediger te ldezen;
Waaruit volgt dat het micldel in feite
niet opgaat;
Over het tweecle miclclel, cloordat bij de
bnnclel niet gevoegd werd een brief van
cle raaclsman van aanlegger aan de Procureur des Konings, brief die bewijst clat
cle Staat( geen klacht ingediend heeft en
dat het verduisterde paard noch eigen(1)
1946,
(2)
1944,

Verbr., 7 Januari 1946 (AlT. J!erb1·.,
blz. 7; B"ll. en PAsrc., 1946, l, 6).
Verbr., 10 Janua~·i 1944 (B,.ll. en PAsrc.,
I, 139).
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dom was van de Staat, noch oorlogsbuit is :
Overwegende dat het beweerde feit geen
steun vindt in de stukken der rechtspleging waarmede het Hof rekening mag
houden;
Waaruit volgt dat het middel feitelijke
gronclslag mist ;
Over het clerde middel, doordat Vanden
Berghe, veearts te Gent, geen hoedanigheid had om klacht in· te dienen namens
de clienst van. recuperatie van het leger
en doordat daai"enboven bij voormelde
zogezegde klacht enkel gevraagd werd het
paarcl te ve~·eenzelvigen :
Overwegende dat het middel v66r de
rechter over de groncl niet werd opgeworpen; dat het niet voor de eerste maal
v6or het Hof kan aangevoerd worden;·
Over het vierde middel, doordat de burgerlijke rechtsmachten onbevoegd waren
omdat : 1° aanlegger beeedigde weerstander was strijclende met het Kanadees
leger (besluit-wet .van 1 September 1944) ;
2° het wanbedi·i.if van bedriegli.ike verd'uistering gepleegd wercl ten nadele van
de recuperatiedienst van het leger, zo. dat het feit diende beoordeeld te worden
door de militaire rechtsmachten :
Overwegende .dat de bewering dat aanlegger weerstander was door geen enkel
stuk cler rechtspleging, dat het Hof in
acht nemen mag, gestaafd is;
Zodat het eerste onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat, weiiswaar, luidens
artikel 1, 5°, van het besluit-wet <'ld.
27 l\1ei 1944, de inbrei1ken op artikel 491
van het Strafwetboek, indien zij gepleegd
werden ten nadele van de Staat, onder
de bevoegdheid vallen van de militaire
rechtsmachten tot op de datum die bij
koninklijk besluit zal worden bepaald en
ten laatste tot het leger op voet van vrede
wordt teruggebracht;
Overwegende dat het besluit van de
Regent del. 10 November 1945 bepaalt clat
de misclrijven, voorzien bij artikel 1, 5°,
van het besluit-wet van 27 Mei 1944, niet
meer binnen de bevoegdheicl vallen van
de militaire rechtsmachten, tenzij, v66r
het inwerkingtreclen van clit besluit van
10 November 1945 (clus v66r 1 December
1945) , de misdrijven overeenkomstig artikel 4 bij de krijgsraacl aanhangig waren
geinaakt;
Overwegencle dat, in onderhavig geval,
de zaak v66r 1 December 1945 bij de
krijgsi·aad niet aanhangig was ;
Zodat het tweede onderdeel van het
miclclel rechtelijke grondslag mist;
. Over het vijfde middel, doordat de beschrijving van het verduistercle paarcl
vervalst werd ·in de- aanklacht door toevoeging van een nummer :
Overwegende dat dit middel neerkomt
op het inroepen van beschouwingen van

feitelijke aard, beschot1wingen waarvan
de beoordeling buiteil de bevoegdheid van
het Hof valt;
En overwegende dat de substantHHe of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en clat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
5 Januari 1948. - ze kamer. - Voorzitte1·, H. Wouters, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggeve1·, H. de Clippele.
GeUjlcl~tidende conclusie, H. Raoul

Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal.
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l\1ISDADEN EN W ANBEDRIJVEN 'l'EGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID
vAN DE STAAT. - lNJiREUK OP ARTIKEL 1187Ji8 VAN HET STRAFWETBOEK. MISDRIJF ZONDER WINSTBEJAG GEPLEEGD. -,
lNBREUK OP ARTIKEL 1217Jis. - STRAFBAAR
MET DWANGARBEID VAN TIEN TOT VIJFTIEN
JAAR. - SAMENLOOP. - EEN ENKELE STRAF.
- VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. - STRAF
· VAN VIJF JAAR OPSLUITING. - 0NWETTELIJKE
STRAF.
Is onwettelijlc, de straf van vijf jaar opsluiting, opqelegd bij toepassing van
artilcel 62 van het St1·afwetboek en na
aanneminu van ve1·zachtende omstancligheden, aan de dader van een in1J1·euk
op a1·tilcel 121bis van het Stratwetboelc,
st1·afbaar met dwanga1·1Jeid van tien tot
vijftien jaar, en van een samenlopencle
inb1'euk op a1·tilcel 118bis, strajbaa1· met
de cloodstraf en zondm· winstbejag gepleegd (1). (Strafwetboek, art. 81.)
\

'

(WANNIJN, T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest gewezen, op 10 October 1947 door
het Militair Gerechtshof te Gent;
L Aangaande de beslissing op de publieke vol·dering ingesteld tegen Wannijn;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 7, 79 en 81 van het Strafwet
boek, cloorclat het aangevallen arrest, na
aanlegger schulclig te hebben verklaard
wegens '~rerra,jid om, Belg en militair
zijnde, de bij de tweecle alinea van artikel 121bis van het Strafwetboek voorziene
misdaad te hebben gepleegd, hem met in(1} Verbr., 10 Februari en 29 December 1947
(Ar1·. Verbr., 1947, blz. 32 en 433; Bull. en
PAsrc., 1947, I, 42 en 564).
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achtneming van verzachtende. omstandigheden tot vijf ju:ar opsluiting heeft veroordeeld, wanneer artikel 81 van het
Strafwetboek niet met die straf dreigt
tegen hem die een misclrijf tegen de uitwendige veiligheid van de Staat heeft gepleegd :
·
Overwegende dat het bestreden arrest,
gedeeltelijk bij bevestiging van het bee
roepen vonnis, gedeeltelijk bij hervorming
van deze beslissing, aanlegger schuldig
verklaart niet alleen wegens feiten wier
dader krachtens artikel 12lbis, alinea 2,
van het Strafwetboek (besluit-wet van
17 December 1942) met dwangarbeid van
tien tot vijftien jaar wordt gestraft, maar
tevens wegens feiten, welke artikel 118b·is
(gewijzigd door het besluit-wet van17 December·1942) met de dood strafbaar stelt
en die zonder winstbejag werden gepleegd;
Overwegende <fat, bij samenloop van
misdaden, overeenkorustig artikel 62 van
het Strafwetboek, aileen de zwaarste
straf wordt uitgesproken, dus in onderhavig geval, de straf voorzien bij artikel 1181Jis (besluit-wet van 17 December
1942) van het Strafwetboek;
Overwegende dat {le door deze wetsbepaling strafbaar gestelde feiten misdaden uitmaken tegen de uitwendige veiligheid van de Staat;
Dat, dienvolgens, het hof, aangenomen
hebbende dat er verzachtende omstandigheden bestaan ten voordele van aanlegger
Wannijn, de bij voormeld artikel 118bis,
voorziene cloodstraf, krachtens artikel 81
(wet van 23 Augustus 1919, art. 2)
van het Strafwetboek moest vervangen
door levenslange of tijdelijke hechtenis
of door een gevangenisstraf van. ten minste een jaar, waaruit volgt dat het bestreden arrest, aanlegger W annijn 'Wegens de bewezen verklaarde feiten veroordelend tot vijf jaar opsluiting, de artikelen 62, 79 en 81 (wet van 23 Augustus
1919, art. 2) van het Strafwetboek heeft
geschonden ;
Dat het middel gegrond is;
II. Aangaande de beslissing op de burgerlijke vordering ingesteld tegen Wannijn:
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing gewezen op de publieke vordering de verbreking medebrengt van de beslissing op de door de burgerlijke partij
ingestelde vordering ;
III. Aangaande de beslissing op de publieke vordering ingesteld tegen Schelstraete :
Over het enig middel, schending van
artikel 121bis van het Strafwetboek en
van artikel 97 van de Grondwet;
Overwegende dat op 26 Augustus 1947,
g'esteund op feitelijke beschouwingen waar-

van de beoordeling aan de bevoegdheid
van het Hof ontsnapt; dat het mitsdien
niet kan aangenomen worden ;
Overwegende, 'bovendien, dat de substantiele of op stra:fl van nietigbeid voorgeschreven vormen werden nageleefd en
clat de tegen Schelstraete uitgesproken
veroonlelingen wettelijk zijn;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest doch aileen voor zover het
aimlegger W annijn veroordeeld heeft op
de publieke en op de burgerlijke vordering; verwerpt de voorziening van aanlegger Schelstraete; ·beveelt dat onderhavig arrest zal overgescllreven worclen in
de registers van llet Militair Gerechtshof,
zetelende te Gent, en da t melding er van
zal gemaakt worden op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwijst aanlegger Schelstraete in een helft
der kosten; laat het overige ten laste van
de Staat, burgerlijke partij ; verwijst de
zaak alzo beperkt naar het militair gereclltsllof anders samengesteld.
5 Januari 1948. -,--- 2° kamer. - Vom·c
zitt£w, H. Wouters, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Simon. Gel-ijkl7tidende concl1tsie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
Pleiter, H. Dhooge (van de Balie bij
het Hof van beroep te Gent).

-
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VOORZIENING IN VERBREJKING.
AFSTAND. STRAFZAKEN. VOORZIENING
VAN RET BEHEER VAN FINANCIEN TEGEN EEN
ARREST VAN VR-IJSPBAAK. AFSTAND DIE
GELIJKS~'AAT MET EEN AFSTAND VAN DIG YORDERING. DECRETEMENT.

Het hof decreteert de afstand van de
voo1·ziening ingestelcl dom· het beheer
van financiiin, vervolgende partij, in zaken van inbreulcen op de wetten op de
do7tanen en accijnzen, tegen een a1Test
dat de beklaagde m·ijspi·eekt, deze atstand van de voorziening gelijkstaancle
met een atstand van de voTdeTing (1).
(BEREER VAN FINANCIEN, T, HAYEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen op 30 Mei 1947 door het
Hof van beroep te Luik ;
Overwegende dat het middel enkel is
1\IJr Lucien Thone, daartoe regelmatig gemachtigcl, verklaard heeft dat het belleer
(1) VeTbr., 24 Juni 1946 (A1'1'. VMbr., 1946,
blz. 245; Bull. en PAsrc., 1946, I, 265) .•

-9van financien afstand doet van de voorziening die :liet ingesteld heeft tegen bovenbedoeld arrest;
Overwegende dat verweerder bij het
hestreden arrest vrijgesproken werd; dat,
dienvolgens, de afstand van de voorziening neerkomt op een afstand van de vordering; dat in bedoelde omstandigheden
de afstand client gedecreteerd te worden;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening ; verwijst het beheer
van financii~n in de kosten.
5 J anuari 1948. -

2e kamer. -

V oa~·

zltter, H. Wouters, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Simon. GeU.ikluidend(!l conclusie, H. Raoul Hayoit

de 'l'ermicourt, eerste advocaat-generaal.
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1° VOORZIENING IN VERBREKING.'.rERMI.JN. STRAFZAKEN. VONNIS VAN
DE KRIJGSRAAD VEROORDELEND TOT DE SANC·
TIES DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE VOOR·
GESTELD EN DOOR. BEKLAAGDE AANGENOMEN. BESLUIT-WET VAN 10 NOVEMBER 1945. -VOORZIENING WEGENS
MAOHTSOVERSC!l:RI.TDING. 'l'ERMIJN VAN DRIE VRIJE DAGEN.

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. ---'STBAFZAKEN. ARREST EEN HOGER BEROEP
NIET ON'l'VANKELIJK VERKLAREND.- VOORZIE·
NING TEGEN HET ARREST. ~ MIDDEL GE·
RICHT TEGEN HET BEROEPEN VONNIS.
MIDDEL ZONDER VOORWERP,

1° Het vonnis van de kdjgsraad, vemordelend tot de sancties doa~· het openbaa1' ministerie voorgesteld, aangenomen do01· belclaagde en voorzien bij
artikel1 van het beslttit-wet van 10
vernbeT 1945, lean door een voo1·ziening
van de pa1·tijen slechts bestreden worden wege·ns machtsrJ'Verschrijding en dit
binnen de drie vl"ije dagen van de ttitspraak (1).
~o Is zonder voo1'we1·p, tot staving van de
voorziening ingesteld tegen een an·est,
dat het hoge1· beroep aangetelcencl tegen
een vonnis van de l;;Tii.llSH/.ad niet ontvankelijk ve1·klaart, het micldel tegen
dU ·uonni8 gerlcht (2).

No-

raad, zetelende te Tongeren, en op het ar-.
rest, op 31 October 1947 gewezen door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Luik;
AangaanclP. de voorziening gericht tegen
het vonnis dd. 31 December 1946 :
Overwegende dat de voorziening tegen
dit vonnis slechts op 4 November 1947 door
aanlegger ingesteld werd, dus buiten de
termijn bepaald bij artikel 1, alinea 7,
van het besluit-wet dd. 10 November 1941\;
Waaruit volgt dat de voorziening niet
ontvankelijk is;
Aangaande de voorziening gericht tegen
het arrest dd. 31 October 1947 :
Over het enig midclel, schending van
artikel 1, laatste alinea, van het besluitwet dd. 10 November 1945, doordat de
krijgsaucliteur niet gerechtigd was, na de
verwerping door de krijgsraad bij zijn
vonnis van 29 November 1946 van de voorgestelde transactie, een nieuwe transactie
ter homologatie door de krijgsraacl voor
te dr agen :
Overwegende dat het bestreclen arrest
zich hiertoe beperkt het hoger beroep tegen het beroepen vonnis ingestelcl, niet
ontvankelijk te verklaren;
Dat het midclel, derhalve, alleen cle beslissing van de eerste rechter betreft en,
in zover het tegen het bestreden arrest
is gericht, voorkomt als zijnde ontbloot
van alle voorwerp.
Dat het mitsdien niet ontvankelijk is ;
En overwegende clat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en clat
de beslissing van het militair gerechtshof
overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
5 Januari 1948. - 26 kamer. - VoorzUter, H. Wouters, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggever, H. de Clippele.
Geli:i/cl1tidende conclusie, H. Raoul

Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal. - Pleiter, H. Byvoet (van de
l3alie te Hasselt).
\r
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RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
(SIMONS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het vonnis, op
31 December 1946 gewezen door de Krijgs(1) Verbr., 4 November 1946 (A,.,·. Ve1·b•·.,
1946, biz. 371; Bull. en PASIC., 1946, I, 407).
(2) Verbr., 24 Juni 1946 (Arr. Ve•·b•·., 1946,
biz. 236; Bull. en PASIC., 1946, I, 256); 27 Maart
1944 (Bull. en PAsrc., 1944, I, 277).

AHHEST VAN VEROOHDELING WEGENS INBREUK
OP ARTIKEL 115, § 2, 1°, VAN HET STRAF·
WE'rBOEK. BEKLAAGDE VERVOLGD WEGENS
INBREUK OP ARTIKEL 115, § 1. ARREST
VASTSTELLENDE DA'l' BEKLAAGDE VRIJWILLIG
VERSCHENE:'l IS OP DE NIEUWE QUALIFICATIIC.
PROCES-VERBAAL VAN DE 'l'ERECHTZIT'l'ING
VASTSTELLENDE
DAT
BEKLAAGDE
GEWAAR·
SCHUWD WERD ZICH TE VERDEDIGEN TEGEN
DE BETICHTING VOORZIEN BIJ. ARTIKEL 115,
§ 2, 2° EN 3°; - TEGENSTRIJDIGHEID DIE
AAN HET HOF NIET TOELAAT NA TE GAAN OF

-10DE RECHTEN VAN DE
DIGD WERDEN.

VERDEDIGING GEEERBIE-

Laa.t aan het Hot niet toe na te gaan of
de 1·eohten van de ve1·dediging geem·biedigd werden, het an·est, dat, al stelt
het vast clat beklaagcle vrijwillig ve1·sohenen is op cle nimtwe q-uaz.ijiottt-ie,
hem vero01·deelt wegens inbreulc OJJ
artilcel 115, § 2, 1°, van het. Stmfwetboek, clan wanneer gezegde beklaagtle
veTvolgcl was wegens inb1·eulc op artikel 115, § 1, en volgens het pmces-verbaal van cle terechtzitting, gewaa1·.~chttwcl ·werd zich te ve1·dedigen tegen
cle betichting voo1·zien bij a1·tikel 115,
§ 2, 2° en 3° (1).
(SANTENS, T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.

HEJT HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen op 30 Juli 1947 door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Gent;
I. .Aangaande de publieke vordering :
Over het eerste middel tot verbreking
aangevoerd door beklaagde Santens, scherrding van de rechten van de verclediging
en van de bewijskqtcht der akten, van de
artikelen 182 en 211 van het W etboek
van strafvordering, van het artikel 15
van de wet van 1 Juni 1849· houdende herziening der tarieven in strafzaken, van
artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk
Wetboek:
Overwegende dat aanlegger Santens
v66r de krijgsraad gedagvaard werd wegens : A) tussen .April 1940 en September
1944 zich schuldig te hebben gemaakt aan
de misdaad voorzien door artikel 115, § 1,
van het Strafwetboek, gewijzig;d cloor het
besluit-wet van 11 October 1916, en aangevuld door artikel 117 van voormeld
· wetboek (gewijzigd door het besluit-wet
van 11 October 1916 en door het besluitwet van 17 December 1942, !J.rt. 2), 123te1·
van het Stnifwetboek. gewijzie;d door de
wetten van 19 Juli 1934 en 10 December
1937, enig artikel, (io; B) de bij artikelen 113 en 117. van het Strafwetboek
voorziene misdaad;
Overwegende dat, luidens de vermeldingen van het proces-verbaal der openbare terechtzitting cld. 14 Juli 1947, op
interpellatie van de heer voorzitter Yan
het militair gerechtshof, aanlegger en
zijn raaclslieden zich tikkoord hebben
verklaard om de verdediging voor te dragen, het · aanlegger ten laste gelegd feit
(1) Verbr., 15 Mei 1944 (An·.

blz. 161; Bull. en PAsrc.,

194~,

Ym·b,·.,

1944,

I, 351); 23 De-

cember 1946 (Bull. en PASIC.,' 1946, I, 483) en
3 Maart 1947 (ibid., 1947, I, 96).

zijnde beschouwd als een .inbrenk op artikel 115, § 2, 2° en 3°, van het Strafwetboek;
Dat, steeds volgens de vermeldingen van
bedoeld proces-verbaal, het openbaar ministerie het militair gerechtshof heeft
gevorderd aanlegger en diens medebeklaagde schuldig te verklaren aan de bij
artikel 115, § 2, 2° en 3o, van het Strafwetboek voorziene misdaden ;
Dat het arrest echter, na de aanlegger
ten laste gelegde feiten te hebben omschreven met de bewoordingen van artikel 115, § .2, 1°, 2°, ·3° en 4°, vaststelt dat
beklaagde verklaard heeft te verschijnen
op de zo gequalificeerde feiten en er zich,
tegen cle betichting, alzo gewijzigd, werkelijk verdedigcl heeft ;
,
· I,lat het aangevallen arrest beslist dat
de door aanlegger gedane leveringen onder de toepassing vallen van artikel 115,
§ 2, 1 o, van het Strafwetboek als zijnde
werken voor het · aanleggen en inrichten
van luchtvaartterreinen, en dat bewuste
werken verricht zijn geweest in cle onderneming geleid door aanlegger;
Dat het bestreden arrest dientengevolge
aanlegger veroordeelt wegens inbreuk op
artikel 115; § 2, 1 o, van het Strafwetboek
en dat het hem ontslaat van de vervolging
wegens het feit B ;
Over:wegende dat, ten gevolge van die
met elkaar strijdige vermelding·en van
het proces.-verbaal der terechtzitting en
van het arrest vtm veroorcleling, het Hof
niet kan vaststellen of aanlegger werkelijk werd verwittigd dat hij zijn verweermicldelen behoorde voor te dragen in verband met cle toepassing van artikel 115,
§ 2, 1 o, van het Strafwetboek en evenmin
of hij zich al dan niet tegen de alzo gewijzigde betichting heeft verdedigd;
Dat aldus het arrest niet wettelijk gemotiveerd is en artikel 97 der Grondwet
schendt;
II. Aangaande de vordering van de
burgerlijke partij en de voorziening aangezegd door de burgerlijk verantwoordelijke partij :
Overwegende dat de verbreking over
de jmblieke vorclering de verbreking medebrengt van de beslissing over de vorde' ring van de burgerlijke partij en van de
· beslissing tegenover de burgerlijk verantwoordelijke partij ;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden arrest voor zover het veroorcleling
van aanleggers inhoudt; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden in de registers van het Militair Gerechtshof te Gent en dat melding er van
zal gemaakt worden op de kant van het
gecleeltelijk vernietigd arrest; laat de
kosten ten laste van de Staat, burgerlijke
partij; verwijst de zaak naar het militair
gerechtshof ·anders samengesteld.

-115 Januari 1948. -

2° kamer.

V001'-

zitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Simon. GeUjlcl!tidende conclusie, H. Raoul Hayoit

de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
PleUe1·, H. Delacroix.

-
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - ARREST
VAN VEROORDELING. - CONCLUSIE. - DUBBELZINNIG ANTWOORD. - ARREST NIE1' GEMOTIVEERD.
Is niet .Qemotiveerd, het' an·est van q,e,·oonleling dat een door de belclaagde 1'egclmati[J voo1·gebmcht verwee1·middel. ·
venverpt, de vraag onzeker latcnd, of
deze verwe1·ping gemotiveerd i.s door de
interpretatie, die de 1·echter ove1· de
grond aan een wetsbepaling gceft, of
doo·r de 1·eclen dat het verweenniddel in
fe-ite onaegrond is (1). (Grondwet, arti-

kel 97.)
(JANSSEN, T. BARTELSMAN.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 October 1947 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissirig op de publieke vordering:
Over het eerste middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, artikelen 1
en 7 van, de wet van 9 .April 1930, doordat
het bestreden arrest niet antwoordt op de
besluiten· door aanlegger VQ6r het militair gerechtshof nedergelegd vragende :
<c Te zeggen voor recht dat de woorden :
door geestesstoornis of geesteszwakheid
is aangedaan, waardoor hij onbekwaam
worclt zijn daden te beheersen, voorkomende in de wet, wettelijk moeten gelijkgesteld worden met de geestesstoornis en
zwakzinnigheid waardoor de verantwoordelijkheid in brede mate verminderd
wordt; dat dergelijke toestand in de toepassingsfeer van deze wet moet worden
begrepen JJ en aldus het Hof van verbreking in de onmogelijkheicl stelt zijn toezicht nit te oefenen :
Overwegende dat aanlegger, bij besluiten v66r het militair gerechtshof. gevraagd had te zeggen voor recht dat de
(1) Verbr., 21 en 26 Juni 1943 (Buli. en
PAsrc., 1943, I, 247 en 257); 3 Juni 1946 (Arr.
J!e,·b•·., 1946, biz. 209; B.ull. en PAsrc., 1946,
I, 227).

wettelijke bewoordingen van artikel 1
van de wet van 9 April 1930 « door geestesstoornis .of door geesteszwakheid is
aangedaan, waardoor hij onbekwaam
wordt zijn daden te beheersen JJ, moeten
gelijkgesteld worden met de bewoordingen van het deskundig verslag dewelke
aanlegger beschrijven als aangedaan door
een geestesstoornis of geesteszwakheid
waardoor zijn verantwoordelijkheid in
brede mate verminderd wordt;
Overwegeilde dat het bestreden arrest
enkel antwoordt dat het niet bewezen is
dat aanlegger op het ogenblik der feiten
krankzinnig was of aangedaan door erge
geestesstoornis of geesteszwakheid, waardoor 'hij onbekwaam was zijn daden te
beheersen;
Overwegencle dat deze motivering de
vraag onzeker laat of het militair gerechtshof van oorcleel is dat het door aanlegger aangevoercl verweermidclel rechtelijke grondslag mist, ofwel, of het feitelijk heeft willen beslissen clat aanlegger
niet aangeclaan was door erge geestesstoorriis of geesteszwakheid waarcloor zijn
verantwoordelijkheid in brede mate verminderd was ;
.
Dat het arrest aldus het Hof in de onmogelijkheid stelt zijn toezicht nit te
oefenen en, derhalve, artikel 97 van de
Grondwet, in het middel aangehaald, geschonden heeft;
, II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing· op de burgerlijke vordering :
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing op de publieke vordering de verbreking medesleept van de beslissing op
de vordering door de burgerlijke partij
ingesteld;
Om die redenen, en zonder het tweede
micldel te onderzoeken dat als overbodig
voorkomt, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal
overgescllreven worden· in de registers
van het Militair Gerechtsllof, zetelende te
Brussel, en dat melding er van zal gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt de burgerlijke partij tot een vijfde van de kosten;
laat !let overige ten laste van de Staat ;
yerwijst de zaak naar het militair ge·
rechtshof anders samengesteld.
5 Januari 1948. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Vc1·slaaueveT, H. de Clippele.
Gelijlcluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal. - Pleiter, 'H. Motte (van de
Balie bij het Hof van beroep te Brnssel).
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1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
RTRAFZAKEN. ·-·- J\IIIDDEL AANVOEREND DAT EEN
GETUIGE ONTZET WAS VAN RET RECHT OM IN
RECR'l'E GE'l'UIGENIS AF 'l'E LEGGEN. - MIDDEL ZONDER S'J'EUN IN HE'l' ARREST OF IN EEN
AKTE VAN RECRTSPLEGING, - !\fiST flRONDSLAG IN FEITE.
2° VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. - GETUIGEN VAN WELKE BEKLAAGDE RET VERROOR DOOR DE RECRTER IN
HOGER BEROE.? NUTTlG ACIT'l'. - GEEN VER·PLICR'l'lNG V08R RET OPENBAAR MINIS'l'ERIE
- ZE ZELF 'l'E DOEN DAGVAAB..DEN.

3° REOHTEN VAN DE VERDEDIGING.
- STRAFZAKEN, - RECHTER IN HOGER BEROEP DIE DE GE'l'UlGEN NIET VER.HOORT- - BEKLAAGDE DIE GEEN AANVRAAG TE DIEN EINDE
INDIENDE. - GEEN SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
1 o M-ist gmnclslag -ln fe-ite, het 1n·lclclel aanvoe1·encl clat een get1t·ige ontzet was van
het 1·echt om in 1·echte get1tigen·is at te
leggen, wannerw cleze bewering ste1m
'IJinrlt, noch ·in het 1Jestreden WITest, noch
in rle stu.Jclven vwn de rechtspleuing
·waarmerle het H of ma.g 1'Ckening handen (1).
2° Geen enkele wettelijke bepaling ve1-plicht het openbaa1· ministet"ie e1· toe
zelf voor cle rechter in hoge1· be'/'Oep de
qet·uigen te doen d.agvaa1·den, van wellce
beklaagcle het ve1·hoo·r nooclzakel!ijk of
nnttig oo1·cleelt (2).
3° W annem· het ve1·hoo1· van cle gefttigen
n·iet floor belclaagde aan cle 1·echte1· in
hoge·r beroep gem·aaud WCI'(l, ·heej't aeze
larttste cle 1·echten van de ve1·clediging
niet k-nnne·n schenclen door tot dergeUj k verhoo1· niet ove1· te gaan (3) _

{VAN HECKE.)

dat door het militair gerechtshof dat onregelmatig getuigenis uit de debatten niet
werd geweerd :
Overwegende dat de bewering van het
micldel dat de genaamde Beel ontzet was
van het recht om te getuigen geen steun
vimlt, nocll in de meldingen van het arrest, noch in de stukken van de rechtspleg-ing· waarmecle het Hof rekening mag
houden;
W aaruit volgt dat het middel feitelijke
grondslag mist ;
Over het tweede middel, afgeleicl uit de
schencling van de rechten der verdecliging,
cloordat, alhoewel aanlegger, na de uitspraak van de eerste' rechter, per brief
aan het openbaar ministerie gevraagcl
had, in een bijkomend onclerzoek tien getuigen te doen onderhoren, het openbaar
ministerie er maar vier heeft ·doen onderhoren:
Overwegende dat, enerzijds, het openbaar ministerie door geen wetsbepaling
verplicht wordt al de door de betichte
aangeduide getuigen te doen onderhoren;
Overwegencle, anderzijds, dat nit geen
stuk cler rechtspleging volgt dat aanlegger het militair gerechtsbof zou gevorrlerd llebben de in het miclclel becloelde getuig·en te verhoren;
vVaaruit volgt dat de rechten van cle
verdediging niet werden geschonden;
En overwegende, voor het overige, dat
de substantH;Ie of op straf van nietigheicl
voorgescll.reven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
5 Januari 1948. - 2" kamer. - Voo·rH. Wouters, raadsheer waarnemencl
voorzitter.- Verslaggevm·, H. de Clippele.
Gelijkhtidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal.
-~Uter,

ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 October 1947 gewezen door
het IVIilitair Gerechtshof, zetelende te
Gent;
Over het eerste micldel, afgeleid uit het
feit dat, v66r de eerste rechter onder eed
onderhoord werd getuige Arthur Beel, alhoewel ontzet ·van het recht te getuigen
wegens een criminele veroordeling, en,
(1) Raadpl. verbr., 19 September 1939 (Bull.
en PASrc., 1939, I, 382); 1 December 1947 (Arr.
Ve>·b1·., 1947, blz. 387; Bull. en PA.src., 1947,
I, 509).
(2) en (3) Verbr., 22 September 1941 (Bull.
en PASIC.., 1941, Io 352); 30 Juni 1947 (A>~·.
Verbr., 1947, blz. 238; Bull. en PAsrc., 1947,
I, 310).
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.
ZAKEN VAN RECRTS'fREEKSE BELASTINGEN. - ARREST EEN AANSPR-AAK VAN DE BELASTINGPLICHTIGE VERWERPENDE. - REDENEN DIE. AAN HE'!' HOF
NIET TOELATEN NA TE GAAN OF EEN OP DE AANSPRAAK VAN DE BELASTINGPLICHTIGE GEGEVEN
ANTWOORD DEZE BEANTWOORD'l'.

Is n-iet rJenwtlvee1'rl, het in

za.h~en 1;an,
Techtst1·eekse belastingen gevelcl an·est,
clat ee-n aanspraalr. van de belast'ingpVicht'i,qe 1verwerpt in bewoo1'clingen, die
aan het Hot niet toelaten na te ga.an,
of het op cle aansp1·aak van de belas·

-13tingplichtige gegeven antwoord deze
beantwoo1·dt (1). (Grondwet, art. 97.)

(N. V. <<COMPAGNIE DES MAGASINS GENlf:RAUX
D'ANVERS ll, T. BEHEER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 :Maart 1947 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ; ,
Over het tweede middel, schending van
artikel 61, bijzonder §§ 3 en 4, en 69 van
de 'wetten op de inkomstenbelastingen,
sumengeschakeld bij koninklijk besluit
van 12 September 1936, en voor zoveel nodig, van dezelfde wetten samengeschakeld
bij besluit van de secretaris-generaal van
het :Ministerie van financien van 3 Juni
1941, van artikel 1, inzonderheid 1, litt. a,
van de wet van 31 Juli 1934 waarbij aan
de Koning zekere machten zijn verleend
met het oog op de economische wederoprichting, van artikel 11 van het besluit
nr 4 genomen krachtens deze laatste wet,
van artikel 1 van de wet van 16 Juli 1926
aangaande . zekere maatregelen te nemen
met het oog op de verbetering van de
financfele toestand, van artikel 4 van het
koninklijk besluit van 28 Augustus 1926
aangaande de toepassing van een vermeerderingsco'efficient op de te laat betaalde belastingen, genomen in uitvoering
van gezegde wet, van artikel 1615 van het
Burgerlijk Wetboek en van artikel 97 van
de
Grondwet, doordat de bestreden
beslissing weigert rekening te houden met
het middel door eerste verzoekster opgeworpen en strekkende tot het doen aannemen da t ha ar bezwaarscllrift niet te
Iaat had kunilen ziin om reden dat het
waurschuwingsuittreksel van liet kohier
van de betwiste aanslag zelf slechts te
laat te harer kennis was gekon:ien en
d~t om reden dat verzoekster het b~wijs
met aanbracht van deze omstandigheid,
als wanneer de last op de administratie
berust te bewijzen dat de aanslag ten gepaste tijde ter kennis van de belastingplichtige is gebracht geworden en niet op
de belastingplichtige te bewijzen dat hij
geen kennis er van heeft gehad :
. Overwegende dat het arrest, bij verwijzmg naar de beslissing van de directeur
der belastingen, beschikt dat het bezwaar
door de aanlegster te laat werd ingediend
w. z. meer dan zes maanden na
aanslagbiljet <~ afgeleverd op 2 Juli 1941 ll;
Dat het arrest daaraan toevoegt dat
« de aanlegster het bewijs niet levert dat
zoals zij beweert, het kohieruittreksei
te harer kennis maar is gekomen na het

d.

llet

(1) Verbr., 9 Mei 1947 (A.I'?'. T'e?'b?·., 1947,
biz. 151; Bull. en PAsrc., 1947, I, 194).

verstrijken van de termijn om geldig bezwaar in te dienen ll ;
Overwegencle dat deze motiV·ering van
het arrest dubbelzinnig is,; dat ze het
vraagpunt onbeantwoord laat of de aanlegster, v66r het hof van beroep, beweerd
had dat de bij artikel 61 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen bepaalde termijn van zes
maanden niet als verstreken kan beschouwd worden, zolang de belastingschuldige in feite van het aanslagbiljet
geen kennis heeft genomen, ofwel, of zij
staande had gehouden dat het aanslagbiljet zelf op haar woonplaats slechts was
toegekomen meer dan zes maanden na zijn
datum;
Dat die dubbelzinnigheid het Hof niet
toelaat zijn toezicht nit te oefenen op de
· wettelijkheid van het beschikkend gedeelte van het bestreclen arrest; dat dit
Iaatste dus artikel 97 der Grondwet
schendt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig arrest
10nl overgeschreven worden in de registers van het Hof van beroep te Brussel
en dat melding er van zal gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing; laat de kosten ten laste van de
Staat, beheer van financien; verwijst de
zaak naar het Hof van beroep te Gent.

5 Januari 1948. - 26 kamer. - Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggeve1·, H. de Oocqueau
des Mattes. - Gelijlclttidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
aclvocaat-generaal. Pleiter, H. Van
Leynseele.
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1° BELASTINGEN. - lNKOMSTENBELASTI!'iGEX. - I\EZWAAR DOOR DE BELASTINGPLICH'l'IGE. - TERMIJN VOORZIEN BIJ ARTIKEL 61,
§ 3, VAN DE OP 31 JULI 1943 SAMENGESCHAKELDE WETTEN. - VERVAL VOLTROKKEN TUSSEN 5 SEPTEMBER 1944 EN 31 l\'[AAHT
1945. -- 0PGEHJC\'EN D:H)R DE WET YA"i
23 AUGUSTUS 1947.
2° VERBREKING.- 0PDRACHT.- ZAKEN
VAN RECHTS1'REEKSE BELASTINGEN. BESTREDEN BESLISSING DIE DOOR VERKEERDE
REDEN~;N HET BESCHIKKEND GEDEELTE RECHTVAARDIGT. - MACHT VAN HET HOF OM DE
WETTELIJKE REDENEN AAN TE DUIDEN DIE HE'l'
BESCHIKKEND GEDEELTE RECH'l'VAARDIGEN.
3° WET. - GEDURENDE DE AANLEG IN YERBBEKING AFGEKONDIGD. - ZELFS OP DE REEDS
HANGENDE GEDINGEN TOEPASSELIJK. - KAN
DOOR HE'l' HOF INGEROEPEN WORDEN o;>I
HET BELANG VAN DE VOORZIENING TE BEOOH-.
DELEN.

14
4o MIDDELEJN TOT VEJRBREJKING. ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. VOORZIENING GERICHT TEGEN EEN ARREST DAT
EEN BEZW AAR VAN DE BELASTINGPLICHTIGE
NIET TE. LAAT INGEDIEND VERKLAART OM REDEN DAT JlE;T BESLUIT-WET Nr 2 VAN 1 MEl
1944 IN FISCALE ZAKEN VAN TOEPASSING IS.
MIDDEL DEZE REDEN CRITISERENn. BESTREDEN BESCHIKKEND GEDEELTE DOOR EEN
LATERE WET GERECHTVAARDIGD, DIE ZONDER
VOORBEHOUD HET VERV AL AFSCHAFT DAT VOLGENS HET MIDDEL ZOU OPGELOPEN ZIJN GEWEEST. :MIDDEL VAN' BELANG ONTBLOOT.

1 o W ot·den opgelieven door fwtil;;el 2 van
de wet van 23 Augustus 1947, de vervallen voorzien bij' artikel 61, § ·3, van
de ~vetten betreffende de inlwmstenbelast-inrJen en voltt'Okleen tttssen 5 Septe·mber 1944 en 31 JJ1aart 1945. Deze
vervallen wm'den slechts als voltt'olclcen
beschouwd bij het vet'Stt'ijlcen van de
derde ·maand na fle belcendmakinq
van gezegde wet van 23 AttUttsttts 1947.

(W etten, samengescllakeld door het besluit van 31 Juli 1943, art. 61, § 3; wet
van 23 Augustus 1947, art. 2, al. 1 ~n 2.)
2° W anneer het oestreden atTest zijn

oe-

schiklcend gedeelte met onwettelijke redenen omlcleedt mag het Hot de wetteUjlce t'edenen, die fl-it oeschilclcend gedeelte 1'eehtvaarcUgen, bijvoegen (1).
3° Het Hot kan, om een voot·ziening van
belang ontbloot te vet·lclat'en, steunen
op een wet tijdens de aanleg in verbrelcing atgelcondigd, wanneer deze wet op
de hangende ged·ingen toe1Jasselijlc is,
en, in geval van Vet'bi'Clcing, de t'echte·r
naa-1· wellce de zaalc zott verwezen
tVOt'den, zott ver·pUchten dezeltde beslissin,q als de bestreden beslissing te vellen (2).
4o Wm·dt niet ontvanlcelijk bij gebrelc aan
be lang, het middel, vom'gedragen tot
staving van een voorziening get"icht tegen een art·est dat een bezwaa1· van de
belasting1Jlichtige tegen een aanslag in
de inlwmstenbelastingen niet te laat ingediend verlclaart, en hientit genomen
dat deze beslissing op de in rechte verkeerde !'eden steunt dat de te·rmijn om
bezwaar in te dienen door het l!eslu.itwet nr 2 van .l JJ1ei 1944 gescho1·st wm·d.
wanneer een latere wet, al was zij
slechts gedtwende fle aanle.q in ve1·brek·ing in werking getreden, zonder voor1iehoud het verval heett 01Jgeheven, dat,
(1) Verbr., 17 Juni 1937 (Bull. ·en PAsiC.,
1937, I, 192). Zie ook verbr., 3 Maart 1924
(ibid., 1924, I, 229) ; 23 April 1936 (ibid., 1936,
I, 217); 9 Maart 1939 (ibid., 1939, I, 123);
Fr. verbr., 23 Juli 1947 (SIREY, 1948, 1, 19).
(2) Zie de nota, getekend R. H., onderaan
het arrest in Bull. en PAsr.c., 1948, I, 16.

volgens het m·iddel, dam· de belastingplicht'ige zou opgelopen zijn geweest (3).
(lllmEER VAN FINANCIEN, T. MEE~.)
ARREST.

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest door het Hof van beroep te
Brussel op 18 Maart 1947 gewezen;
Over het enig middel tot verbreking,
schending van het besluit-wet ur 2 van
1 Mei 1944 (Louden) en van artikel 61,
§ 3, der wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit
van de secretaris-generaal van het Ministerie van fimincien van 31 Juli 1943, doordat het bestreden arrest heeft beslist dat
het besluit-wet van 1 Mei 1944, welke de
termijnen van verval in burgerlijke en
handelszaken heeft geschorst, van toepassing is in fiscale zaken en, dienvolgens, een
bezwaarschrift dat op 3 December 1944,
na het verstrijken van de termijn van
zes maanden sinds de datum van het aanslagbiljet werd ingediend, ontvankelijk
heeft verklaard :
Overwegende dat het midclel, ware het
zelfs gegrond, niettemin de verbreking
van het bestreden beschikkend gedeelte
van het arrest- niet zou kunnen metlebrengen;
Overwegende dat, ware zelfs aangenomen dat het hof van beroep, tot staving van zijn beslissing dat de termijn,
om een bezwaarschrift in te dienen tegen
c1e aanslag welke aanleiding gaf tot het
geschil, niet op 22 October 1944 verliep en
dat, derhalve, · het bezwaarschrift del.
3 December 1944 niet te laat was ingesteld, ten onrechte heeft aangevoerd dat
het besluit-wet nr 2 dd. 1 lVIei 1944 op de
fiscale zaken van toepassing was, dan nog
dit beschikkend gedeelte gerechtvaardigd
blijft door de bepalingen van artikel 2
der wet dd. 23 Augustus 1947;
Overwegende inderdaad dat, luidens vorenbedoeld artikel, alle verjaringen en. elk
verval, andere dan diegene betreffende
cle in artikel 1 bedoelde termijnen, welke
aan de onclerhavige zaak vreemcl zijn,
voltrokken . tussen 5 September 1944 en
inclusief 31 Maart 1945, bij toepassing
van de wetten en reglementen inzake
aan cle Staat, de provinciio~n (Oll de
gemeenten verschuldigde belastingen, wor<len opgeheven en voor het voltrekken van
cleze verjaringen en dit verval een nieuwe
termijn van clrie maanden worclt bepaalcl met ingang van de bekendmaking
van die wet;
Waaruit volgt clat, ingeval van verbreking, cle recliter, naar welke de zaak
(3) Verbr., 9 'Maart 1939 (Bull. en PASIC.,
1939, I, 123).

-15zou verwezen worden, dezelfde beslissing
zou moeten wijzen als het bestreden beschikkend gedeelte en dat, derhalve, het
middel van alle belang ontbloot is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; kosten ten laste van de Staat.
5 Januari 1948. - 2" kamer. - Vom·zitte1·, H. Wouters, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Versla_qgever, H. Smetrijns.
Gelijkluidende concl~tsie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal.
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HUUROVEREENKOMST. - PACHT.
WEIDE AAN DE STAAT TOEBEHOHEND. - VEHSTREKEN HUUH. - HUURDEH DIE TEH ~BEDE
HOUDT. - HUl:!RDEH DIE HET VOOHKEUHRECHT NIET GENIET VOOHZIEN BI.J AHTIKEL 2
VAN DE WET VAN 7 l\IIEI 1929,
De huu,rdei' van een aan d.e Staat toebehOTende weide, die, bij het versti'ijlcen
van de h~tur, ze slechts ter bede ho~ult,
geniet het voo1·keun·echt niet dat vooi·zien wo1·dt bij ct1·tikel 2 van de wet van
7 Mei 1929 de verhurlng 1·eaelende van
de landeigendo1nmen die aan de Staat,
de p1·ovincWn, de gemeenten en de openbare instellingen toebehoren.

(BELGISOHE STAAT, T. BINST.)
AHREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 11 Juni 1946 gewezen door de
Rechtbank van eerst? aanleg te Brussel;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 1 en 2 van de wet van 7 Mei 1929
betreffende de verhuring der landeigendommen behorende aan de Staat, de provincies, de gemeenten en de openbare instellingen en van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis beslist
heeft dat de verweerder in verbreking
een nieuwe pacht van onbepaalde duur
genoot, pacht die ontstaan was na: de
opzegging die hem in 1937 gegeven werd,
oni reden dat hij in het bezit was
gebleven van zeker onroerend goed voor
hetwelk hij een vergoeding aan de Staat
betaalde en dat hij, in aile geval, van het
voorkeurrecht, voorzien bij artikel 2 der
wet van 7 Mei 1929, kon genieten. clan
wanneer het ontstaan van een nieu\ve
pachtovereenkomst of een stilzwijgende
weclerinhuring na de opzegging onmogelijk bleek, dat de precaire toestand die na
de opzegging tot stand kwam de Staat niet
kon verbinden vermits de wet de voorwaarden van verhuring der goederen van
de Staat op strehge wijze geregeld heeft
en dat deze voorwaarden niet nageleefd

werden, en dat ten slotte,~ ten onrechte, het
vonnis een voorkeurrecht van de bezetter
inroept, dan wanneer dit voorkeurrecht
aileen bestaat wanneer de bezetter bij de
openbare aanbesteding een pri.is aanbiedt
die even groot is als deze aangeboden door
de hoogste aanbieder, wat ter zake, voor
de verweerder het geval niet. was geweest
en ook niet vastgeste~d werd door het bestreden vonnis :
Overwegende dat verweerder, bij exploot
del. 2 Maart 1942, de Staat, hier aanlegger, ~ heeft gedagvaard tot betaling van
60.000 frank schadevergoeding; dat, volgens dat exploot, de vordering gegrond
is hierop dat de Belgische Staat, ten onrechte, verweerder verplicht heeft zeker
perceel grond te verlaten waarviJ.ll de
Staat in 1922 de eigendom verkregen had
krachtens een onteigening ten algemenen
nutte, doch waarvan de onteigenaar niet
onmiddellijk bezit had genomen;
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt dat aanlegger op 9 October 1929,
voor een termijn van drie zes, negen
jaar de onteigende grond in huur had gegeven, daarin namelijk begrepen het betwist perceel bestaande uit een weiland;
dat deze verhuring moest ingaan op 1 December 1929; dat overee:O:gekomen werd dat
de verhuurder ten allen tijde een einde
kon stellen aan deze huurovereenkomst
op voorwaarcle ze zeyen maanden vooraf
bij aangetekencl schrijven op te zeggen;
clat de verhuurder, op 16 November 1937,
bij aangetekend schrijven verweerder er
van verwittigd heeft dat hij het perceel op
16 Mei 1938 moest verlaten; clat verweerder nochtans gedurende vier jaar in bezit
bleef van het perceel mits betaling van
een vergoeding; clat de verwittiging op
30 October 1941 bevestigd wercl en dat,
ingevolge daarvan, verweerder het perceel
ter beschikking stelde van de Staat; dat
de werken, waarvoor de onteigening had
plaats gehad, echter niet werden uitgevoerd en dat, bij aanbesteding del. 1 April
1942, het door de Staat niet gebruikt stuk
grond, groot 96 a. 5 ca., in pacht werd gegeven aan zekere Teugels die het bezit en bebouwt;
Overwegende dat het bestreden vonnis
heeft aangenomen dat verweerder ten onrechte beroofd werd van het bezit van
het voor de uitvoering der werken niet
gebruikt perceel, daar verweerder, niettegenstaande de opzegging welke hem in
1937 was aangezegd geweest, in bezit gebleven was van het stuk grond, en dit.
gedurende vier jaar; dat een nieuwe hum·overeenkomst was tussengekomen, waaraan de verhuurder geen einde kon stellen
tenzij mits opzegging; dat verweerder .in
alle geval de voorkeur had op grond van
het hoogste bod, krachtens artikel 2 van
de wet dd. 7 Mei 1929 op de verhuring
van de landeigeridommen van de Staat,

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

de provinc1en, de gemeenten en de openbare instellingen ;
Overwegende dat, uit de vaststellingen
zelf van het bestreden vonnis in rechte
client afgeleid dat, van 1941 af verweercler slechts te precairen titel het perceel
bezette waarover het geschil loopt, en dat,
dientengevolge, hij geen aanspraak kon
maken op het voorkeurrecht voorzien bij
artikel 2 der wet van 7 Mei 1929;
Overwegende dat uit die beweegredenen
blijkt dat het bestreden von:nis, door aan
te nemen dat verweerder onrechtmatig
van het genot van betwist perceel bel'oofd was geweest, de in het middel aan·geduide wetsbepalingen geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Brussel en dat melding er van zal gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder
tot de kosten; verwijst de zaak naar de
Rechtbank van eerste aanleg te Leuven,
zetelende in hoger beroep.
g Januari 1948. - 1° kamer. - VoorzUter, H. Soenens, eerste voorzitter. ve1·s!n,qgeve1·, H. Fontaine. Ge1ijlcl1ticlencle conelusie, H. Oolarcl, advocaatgenera,al. - Pleite·r, H. Van Leynseele.
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lO. DAGVAARDING. -

HANDELSVENNOOT,<;CHAP IN YEREFFENING. - EXPLOOT GELDIG
OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL BETEKEND.
- JVIOET NIET AFGELEYERD WORDEN AAN, DE
PERSONEN DIE DE MACHT HEBBEN OM DE YENNOOTSCHAP IN VEREFFENING TE VERTEGENWOORDIGEN.
zo MIDDELEN TOT VERBRffiKING. BTIRGEI~LI.T:KE ZAKEN.- ARREST DA'l' RET IIOGER REROEP ONTYANRELIJK VERKLAART. VODRZIENING DOOR BEROEPER. - JVIIDDEL DIT
PUNT VAN RET RESCHIKKEND GEDEEL'fE ORITISEREND. - JVIIDDEL NIET ONTVAI'fKELIJK.
3o MIDDELEN TOT VERBREKING. BURGERLIJKE ZAKEN. - BESCHIKKEND GEDEELTE VOLDOENDE GERECH'l'VAARDIGD DOOR
EEN VASTSTELLING WELKE DE YOORZIENING
NIE'J' BES'J'RIJDT. - l\1IDDEL NlE'J' ON'l'YANKELI.JK.

to Een hnndelsvennootschctp in ve!·effe,
ning wo1·((,t ge!dig gec!ngvnn1·d op haa1·
mncttschappe!ijlce zetel, zonde1· clat het
exploot moet worclen a,fqelevercl nnn cle
pe·rsonmi die cle mncht hebben om han1·
te verte[fenwoorcli,qen. (W etboek van

zo

burgerlijke rechtspleging, art. 69, 6°.)
De beroeper lcnn e1· geen g!'ief van mn-

16
Tcen dnt het arrest zijn hof!e!' bemep ontvcmkel·ijk heeft verlclnnnt.
3° Is niet ontvnnlceUjlc bij ge1J1·elc nn%
belnn!l, het m·iclclel f!C!'iCht tegen een a!'1'CSt in b1wge1·lijlce znlcen, wna1·van het
beschilclcend gecleelte volcloencle ge!·echtvan!·digd is door een vaststell-ing wellce
de voorZ'iening niet bestrijdt.

(STAD GENT, I 'l' .. N. v. ((COMPAGNIE GENERALE
D'APPROVISIONNEMENTS Jl.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 April 1946 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door verweerster tegen cle voorziening aangevoerd en afgeleid hieruit dat
deze aan de verwerencle vennootschap
werd betekend zonder aanduiding van de
organen die haar, als in vereffening zijnde
vennootschap, vertegenwoorcligen en alsof
deze vertegenwoordigd was door een persoon gelast :p1et het aannemen van haar
boodschappen, melding welke niet schijnt
te volcloen aan de vereisten der wet :
Overwegende dat geen enkele wettekst
vereist clat, om een in vereffening zijnde
handelsvennootschap v66r het gerecht te
clagen, het exploot afgelevercl worcle aan
de personen die bevoegd zijn haar te vertegenwoorcligen; dat artikel 69, 6°, van
het Wetboek van burgerlijke rechtspleging enkel voorschrijft clat de in vereffening zijnde vennootschappen gedagvaarcl
worden op · hun maatschappelijke zetel;
dat cle persoon, in de zaak aangecluid als
degene die het exploot van betekening der
voorziening heeft ontvangen, geenszins is
aangeduicl als degene die cle macht heeft
om cle vennootschap te vertegenwoorcligen; clat de groncl van niet-ontvankeli.ikheid niet kan aangenomen worden ;
Over het enig middel, schending van
artikel 97 van cle Grondwet, van de artik~
len 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijl,r
Wetboek, en van de bewijskracht van het
beroeJlen vonnis van 11 .Juli 1945, \an hPt
zittingblad der Rechtbank van eerste
aanleg te Gent, eerste burgerlijke kamer
del. 27. Juni 1945, en van de besluiten door
eiseres in verbteking v66r het hof van
beroep, genomen, eerste tak, doordat het
bestreden arrest bevestigcl heeft dat hetvaststoncl dat de pleitbezorgers van partijen het er over eens waren een provisionele veroorcleling te laten uitspreken,
wanneer zowel uit het beroepen vonnis als
nit het zittingblad van 27 .Juni 1945 blijkt
ciat een dergeJijk akkoord niet tot stand
kwam, tweede tak, doordat het bestreden
arrest tevens bevestiu;t dat, enerziicls, verweersters in verbreking niet haclden bewezen, en dat noch de motivering van
het beroepen vonuis, noch de besluiten die
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_het hadden voorafgegaan aantoonden dat
de eerste rechter een bepaald akkoord
tussen partijen, in de loop van het geding
gesloten, door zijn beslissing had bekrachtigd, en anderzijds, dat het vaststond dat
de pleitbezorgers het er over eens waren
om een provisionele veroordeling te laten
uitspreken, wanneer deze twee bevestigingen tegenstrijdig zijn, en deze tegenstrijdigheid in de motivering een scherrding uitmaakt van artikel97 van de Grandwet, derde tak, doordat het bestreden arrest bevestigd heeft dat de betwisting in
hoger beroep alleen liep over het vraagpunt te weten, met het oog op de vroegere
besprekingen, of verweerster in verbreking al dan niet gerechtigd was het beroepen vonnis te laten betekenen, zonder te
antwoorden op het deel der besluiten waarin eiseres in verbreking had laten opmerken dat verweerster in verbreking, door
de verbintenis te schenden welke zij had
aangegaan het beroepen vonnis niet· uit te
voeren, de oorzaak van dit vonnis had te
niet gedaan, zodat ook dit vonnis diende
te niet · gedaan, wanneer het bestreden
arrest alclus de bewijskracht van die besluiten heeft geschonden en, door er niet
op te antwoorden, door gebrek aan motivering artikel 97 der Grondwet heeft
geschonclen, vierde tak, ten minste
cloordat bet bestreden arrest het punt on-zeker heeft gelaten te weten of bet beweerd akkoord tussen pleitbezorgers van
partijen om een provisionele veroordeling
te laten uitspreken, nit de conclusien
blijkt door clie pleitbezorgers genomen,
clan wel of het bier ging om een buitengerechtelijk akkoord, hetgeen een oncluiclelijkheicl uitmaakt in de motivering
welke gelijkstaat met een schending van
artikel 97 der Grondwet :
Overwegende dat, in zover zij de beslissing bedoelt gewezen over de ontvankelijkheid van het boger beroep, de eiseres
zonder grief is, daar bet arrest haar beroep ontvankelijk heeft verklaard;
En overwegende dat, in zover zij de beslissing zou bedoelen welke het hoger beroep ongegrond verklaart, bet middel zonder belang voorkomt, die beslissing voldoemle gerechtvaardigcl zijnde door de
niet bestreden vaststelling, dat de eiseres geen bepaald bezwaar heeft geopperd ten aanzien van de provisionele v.eroordeling, zoals de eerste rechter ze had
uitgesproken;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; verwijst aanlegster tot de kosten.
8 Januari 1948. - 1e kamer. - Voorzittel·, H. Soenens, eerste voorzitter. Verslaggever, H. Fontaine. GeUjkluidencle 'ooncl~tsie, H. Colard, advocaatgeneraal. - Pleiters, HH. Van Leynseele
(loco Struye) en Veldekens.
\'ERBR.,
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INKOMSTENBELASTINGEN.
TE LAAT INGEDIENDE AANGmTE. AANSLAG
VAN AMBTSWEGE. MOGELIJKHEID DOCH
GEEN VERPLICHTING VOOR RET BEHEER.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN. TE LAAT lNGEDIENDE AANGIFTE. EERSTE
AANSLAG VASTGESTELD OP GROND VAN DEZE
AANGIFTE GEVOLGD DOOR EEN · AANVULLENDE
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. 0NWETTELIJK·
REID.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN. WERD DE AANSLAG VAN AMBTSWEGE VAS'l'GESTELD OFWEL OP GROND VAN EEN AANOIFTE?
SOUVEREINE BEOORDELING DOOR DE RECH·
TER OVER DE ORONO VAN DE ELEMENTEN VAN
DE ZAAK W AARUIT - HIJ RET ANTWOORD OP
DEZE VRAAG .AFLEIDT.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG DOOR VERBETERING VAN RET CIJFER
VAN DE AANGEGEVEN INKOMSTEN. ZONDER
VOLLEDIGE NALEVING VAN DE VOORGESCHREVEN
WETTELIJKE FORMALITEITEN. NIETIGREID.

1 o In .r;evnl vnn te lant ingediende nnngifte, is de aanslag van ambtswege een
mogelijkheid en geen ve1·pUohting voo1·
het behee1· (1). (Samengeschakelde wet-

-ten betreffende de inkomstenbelastingen,
art. 56.)
2° In geval van te laat ingediende nangifte, wannee1· het behem·, geen gebruik
makend vnn zijn 1·eoht tot aanslag van
ambtswege, een em·ste aanslag gevestigd
heeft bij toepassing van a1·tikel 55 van
de samengesohalcelde wetten betrejjende
de
inlcomstenbelnstingen,
kan
het
daarna de aangifte niet als onbestaande
besohmtwen en van ambtswege tot een
aanvullende - aanslag
overgaan
(1).

(Samengeschakelde wetten betreffencle
de inkomstenbelastingen, artt. 55 en 56.)
3° De 1·eohter OVel" de gi"Ond beOOI"deelt
smtverein de teiten van de zaak om er
1tit at te leiden dnt een aanslag van
ambtswege, otwel bij toepassing van
artikel 55 van de samengesohalcelde wetten betl"effende de inkomstenbelastingen
gevestigd 1;0e1·d. (Samengeschakelde wet-

ten betreffende de inkomstenbelastingen,
artt. 55 en 56.)
4° Ts nietig de aanslag, die gevestigd
wordt bij verbetering van het oijfer van
de aangegeven inlcomsten zonder volledige naleving 'L'an de vooTgesohreven
wettelijke to1·maliteUen. (Samengescha-

kelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 55, § 1, laatste alinea.)
(1) Zie verbr., 1 Juli 1947 (A1'T. Verbr.,
1947, blz. 243; Bull. en PAsrc., 1947, I,. 315).
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sing van artikel 55 cler Ramengeschakelde
wetten, ze noodzakelijk het bestaan van
cle te laat ingediende aangifte erkent;
clat ze deze erkenning niet vermag in te
trekken en de aangifte als onbestaande
bescllouwen om tot een aanvullende aanslag van ambtswege over te gaan ;
Overwegencle clat llet bestreden arrest,
enerzijcls, door een souvereine beoorcleling
cler feiten van de zaak beslist clat de
eerste aanslag, welke ingekollierd wercl op
23 September 1942 op grond van de in de
te laat ingediencle aangifte van verweerder vermelde inkomsten, niet van ambtswege wercl gevestigd bij toepassing van
artikel 56 der samengescllakelde wetten,
maar wel bij toepassing · van artikel 55,
§ 1, alinea 1, van gezegde wetten; dat bet,
anderzijds, releveert dat de tweede aanslag, op 3 Mei 1943 ingekollierd en voorwerp van het gescllil, van ambtswege
wercl gevestigd, zonder volledige naleving
der bij de laatste alinea van artikel 55,
§ 1, voorgescllreven rechtsvormen; dat
cleze clubbele vaststelling volstaat om de
door llet bestreden arrest uitgesproken
vernietiging van {le betwiste aanslag te ,
reclltvaardigen ;
Overwegende dat uit cle hierboven vermelcle overwegingen blijkt dat het bestreden arrest, verre van de in llet middel bedoelde wetsber>alingen geschonden
te llebben, er van een juiste toepar;:;ing
heeft gemaakt ;
Om die redenen, verwerpt . cle voorziening ; legt {le kosten ten laste van de
Staat (beheer van- finanCien).

HET HOF; - Gelet op het. bestreden
arrest, de 10 April 1945 gewezen door het
Hof van beroep te Gent ;
Over het enig middel, schending van
a:rtikelen 53, § 1, 55 en 56 der wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van 3 Juni 1942, artikelen 10 en 11 van het besluit vantMaart
1942, welke toepasselijk werclen gemaakt
inzake nationale crisisbelasting bij artikel 7 van het samengeschakeld besluit van
16 .Juni 1941 betreffencle deze belasting,
doortlat het Hof van beroep te Gent gewezen lleeft : 1 o dat de fisca1e wet llet te laat
inclienen van een aangifte niet met gebrek
aan aangifte gelijkstelt; 2° dat de administratie overgegaan is tot een onderzoek
van de boekhouding van genaamde
Bogaert; clat ze aan deze niet heeft laten
weten dat ze zijn aangifte wegens te laat
indienen, als gelijkstaande met gebrek aan
aangifte, verwierp; dat ze derhalve niet
llet recllt had aanslagen van ambtswege
te vestigen, namelijk de eerste aanslag
ingekollierd op grond van de in de te laat
ingediende aangifte vermelde cijfers; dat
ZP de aangifte had moeten wijzigen volgens de bij de laatste alinea van artikel 55 voorziene rechtspleging :
Overwegende dat er zonder twijfel. aanleiding is, wegens het karakter van openbare orde welke de fiscale wetten hebben
en, dm·llalve, de termijnen welke deze wetten bepalen, te erkennen dat in beginsel
12 .Januari 1948. - 2° kamer. - Vooreen aangifte .·in de belastingen die enkel
te laat ingediend werd, als onbestaande zUter, H. Vitry, raadslleer waarnemend
moet worden beschouwd; docll dat de voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Smetrijns.
aanslag van ambtswege niet het noodzake- - Gelijlclttidende conclnsie, H. Colard,
lijk gevolg van llet te laat indienen van advocaat-generaal.
de aangifte is en dat de gelijkstelling van
een te laat ingediencle aangifte met een
onbestaande aangifte geen absolute regel
2e KAMER. - 12 Januari 1948.
is;
Overwegencle, inderclaacl, dat artikel 56 INKOMSTENBELASTINGEN. - AFZONtler samengescllakelde wetten betreffende
DERLIJKE CRISISBELASTING OP DE INKOMSTEN
de inkomstenbelastingen bepaalt dat, bij
VAN DE AANDELEN OF DELEN DER VENNOOTSCHAPniet-aangifte, bij niet·indienen van de
PEN OP ANDELEN ANDERE DAN DE PERSONE~
verantwoordingsstukken, bij niet-overlegVENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKEgen van de gevraagde inliclltingen of van
LI.TKHEID. - BESLUIT VAN 16 JUNI 1941,
een antwoord binnen de termijnen respecARU'IKEL 3, § 2. - EXCEDENTEN VAN MOBItievelijk vastgesteld bij artikelen 53, § 1,
LlENBELASl'ING TE VEEL GEiND OP VORIGE DI54, •§§ 1 en 2, 55 § 1, voorlaatste en laatste
VIDENDEN EN AAN EEN NAAMLOZE VENNOO'falinea's, de administratie de belasting
SCHAP TERUGBE'fAALD. - AAN DE AANDEELvan de belastingplichtige kan vestigen
HOUDERS UITGEKEERD MET DE WINS 'fEN VAN
op grond, van het vermoedelijk bedrag der
RET JAAR 1940; - AAN DE AFZONDERLIJKE
belastbare inkomsten; clat, in geval van
CRISISBELASTING ONDERWORPEN,
te laat ingediende aangifte, de aanslag
van ambtswege slechts een mogelijkheid Wannee1· de ewceclenten van mobi!Wnbeen geen verplichting voor de fiscus is; dat
Zctst'ing, te vee! geind 01J vorige cliviclenwann~er de administratie in clat geval
den., aan een naam!oze vennootscha.p
van het recllt dat haar door bedoelde bewm·den tentgbetaald bij toepassing van
paling ver1eend wordt geen gebruik maakt
art-ilcel 52 van de samengeschalcelde weten een eerste aanslag vestigt bij toepasten betreffende de. inlwmstenbelas#n-

-19gen en door haa1· aan haar aandeelhou.de·rs we1'den uitgelcee1·d met de winsten van het jaar 1940,, zijn zij onderW01'pen aan de atzonderlijke nationale
crisisbelasting op de inlcomsten van
aandelen of delen van de vennootschappen 011 aandelen ande1·e dan de personenvemwotschappen
met
beperkte
aanspmlcelijkheid, gevestigd bij artikel 3, § 2, van het besl~tit van 16 Juni
1941 betreffende de nationale crisisbelasting (1).
(BEHEER VAN FINANCIEN, T. N. V.

« ETERNIT

ll.)

AHREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, de 29 ..\.pril 1947 g·ewezen door het
Hof. van beroep te Brussel;
Over het enig middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, van artikelen 1315, 1317 tot 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboetr, van artikelen 27,
§ 2, 5°, en 52 van de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, samengeschakelcl
bij besluit van 3 · Juni 1941 en van artikel 9, litt. c, van het besluit van 16 Juni
1941 betreffende de nationale crisisbelasting, doorclat het bestreden arrest verklanrcl heeft dat de twee aanvullende
sommen van 184.941 fr. 79 en van
43.355 fr. 01, door de verzoekende vennootschap tijdens het boekjaar 1940 uHgekeercl en overeenstemmend met belastbare
bruto-inkomsten van 251.307 frank en van
58.906 frank, voortkomende uit te veel
gei:nde en terugbetaalde excedenten van
mobilienbelasting op de bij de coupons
nr 8 (inkomsten van 1937) en 10 (inkomsten
van 1939) behorende dividenden saldi zijn
welke nog verschuldigd blijven van vroeger door de algemene vergadering der aandeelhouders van aanlegster vastgestelde
toekenningen voor de boekjaren 1937 en
1939; dat deze sommen, welke voortspruiten nit tij dens de boekj aren 1937 en 1939
verwezenlijkte winsten, in 1940 niet meer
aan aanlegster toebehoorden vermits ze
sinds hun toekenning aan de aandeelhou~
ders, in het vermogen van deze laatsten
waren gevallen; dat men dus deze sommen
niet in de winsten van het boekjaar 1940
kan begrij]wn ten einde artikel 9, litt. c,
van het besluit van 16 Juni 1941 toe te passen, dan wanneer de overschotten van de
op de inkomsten v,an aimdelen ingehouden
mobilienbelasting ter beschikking blijven
van een naamloze vennootschap, ingevolge
de toepassing van artikel 52, § 6, der samengeschakelde wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, en het vermogen der
(1)
1934,
68);
, 1942,

Zie verbr., 20 Juni 1934 (Bull. e.n PAsrc.,
I, 323); 7 Februari 1939 (ibid., 1939, I,
14 October en 18 November 1942 (ibid.,
I, 228 en 286).

aandeelhouders niet vermeerderen doch
wel dit van de vennootschap welke alleen
I rechtstreeks
er van genieten kan; uit de
brief van de verzoekende vennootschap
del. 12 November 1941, stuk dat deel uitmaakt van het .aan het hof van beroep
overgelegd administratief dossier, blijkt
dat de betwiste sommen aan de aandeelhouders in 1940 betaald werden, de eerste
als een belaste reserve, de tweede als een
reserve ; ze dus voorafgenomen werden
op sommen welke deeluitmaken van het
vermogen van de vennootschap en niet
van clit der aandeelhouders, en dan ,wanneer de conclusH~n, in naam van de administratie cler directe belastingen v66r het
hof van beroep genomen, vaststellen dat,
voor het op 31 December 1940 afgesloten
boekjaar, de winsten van de verzoekende
vennootschap 7.595.069 fr. 75 beclroegen,
waaruit men moet afieiden dat de inkomsten van aandelen, welke in totaal
5.446.082 fr. 55 bedroegen, geheel van de
winsten van dit boekjaar voorafgenomen
Werden:
Overwegende dat, naar luid van
de bewoordingen van artikel 3, § 2, van
het besluit .nr 1321 van Hl Juni 1941 betreffende de nationale crisisbelasting, wat betreft de vennootschappen op aandelen andere dan de personenvennootschappen met
beperkte aansprakelijkheid, een onderscheiden crisisbelasting geheven wordt op
cle inkomsten uit aandelen of delen tegen
het eenvormig aanslagpercentage van
4 t. h.;

Overwegende dat, volgens artikel 9.
litt. c, gezegde belasting over 1941 geheven wordt op het gedeelte cler winsten clat
aan mobilienbelasting onderworpen is en
voorafgenomen wordt op de winst van
het sociaal boekjaar waarvan de uitslag
in aanmerking te nemen is voor de vestrging van cle beclrijfsbelasting over het
dienstjaar 1941;
Overwegende dat de administratie, om
de betwiste aanslag te vestigen, bij het
dividend van 5.135.869 fr. 55 van het boekjaar 1941 van de verwerende vennootschap
twee aanvullende sommen gevoegcl heeft,
cle ene van 184.941 fr. 79, cle andere
van 43.365 fr. 01, welke beide geclurende
gezegd boekjaar vrij van belasting uitgekeercl werden en overeenstemden met belastbare bruto-inkomsten van 251.307 fr.
en van 58.906 francs;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt clat deze beide aanvullencle
sommen voortkomen uit excedenten van
mobilH~nbelasting
welke te veel geind
Werden op de clividenden van coupon 8
(inkomsten van 1937) en van coupon 10
(inkomsten van 1939) en welke terugbetaald werden ;
Overwegende dat de kwestie is te weten
of cleze werclen voorafgenomen op de
winst van het boekjaar 1940;

-20Overwegende ·dat de terugbetaalde excedenten voortspruiten uit de door artikel 52 ·der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen toegelaten aftrekking ;
.
Overwegende dat deze aftrekking toegelaten wordt ten voordelEi, niet van de
aandeelhouders, doch van de vennootschap
zelf, in het patrimonium derwelke de betwiste sommen opnieuw aangetroffen worden zonder overeenkomstige schulden tegenover de aandeelhouders;
Overwegende dat verweerster derhalve
vrij het gebruik. der terugbetaalde gelden
heeft kunnen bepalen en ze in de loop van
het jaar 1940 aan haar aandeelhouders
heeft kunnen uitkeren;
Overwegende dat deze uitkeringen op
de balans van 1940 voorkomen, welke
door de algemene vergadering van 27Maart
1.941 goedgekeurd werd ;
Overwegende dat verweerster, waar ze
deze bestemming aan de aanvullende
dividenden van 1937 en 1939 gegeven
heeft, deze aan het bdekjaar 1940 verbonden heeft en dat de administratie dienvolgens gerechtigd was, niet alleen de mobilienbelasting op deze sommen te innen,
doch ook de onderscheiden nationale
crisisbelasting van 4 t. h. erop toe te
passen;
Waaruit volgt dat het bestreden arrest,
waar het aldus uitspreekt, de in het middel bedoelde wetsbepalingen geschonclen
heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
. 'trrest; beveelt - dat -onderha vig arrest
· ,vergeschreven zal worden in de registers
van het Hof van beroep te Brussel en dat
melding er van gemaakt zal worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt de verwerende vennootschap
tot de kosten ; verwijst de zaak naar het
Hof van beroep te Gent.

ze

12 Januari 1948. kamer. - Voorzitte1· en verslaggever, H. Vitry, raaclsheer waarnemend voorzitter. - GelijlcJ~ticlende conclusie, H. Colard, advocaatgeneraal.

2°

KAMER. -

12 Januari 1948.

1° INKOlVISTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. BEDRIJFSVERLIEZEN
DIE KUNNEN WORDEN IN MINDERING GEBRAOHT.
DOOR DE BELASTING:-'LIOH'l'IGE TE LEVE.REN
BEWI.JS.

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. ZAKEN VAN REOHTSTREEKSE BELASTINGEN. lVIIDDEL GENOMEN UIT EEN GEBREK. AAN ANTWOORD OP DE BESLUlTEN, PASSEND ANTWOORD IN RET ARREST, lVIIDDEL DAT
GRONDSLAG MIST IN FEITE.

3° MIDDELEN VAN VERBREKING. ,ZAKEN VAN REOHTSTREEKSE BELASTINGEN. MIDDEL. GERICHT TEGEN EEN OVERTOLLIGE RED~N. lVII.DDEL NIET ONTVANKELIJK.

1° De 1·echte1· ove1· de grand beslist wettelijk dat de belastingplichtige het bewijs geleve1·d heeft van de bedrijfsve1'Uezen die in mvnde1'ing te brengen zijn
van de aan de bedrijfsbelasting onderworpen winsten, wannee1' hi:i vaststelt.
enerzijds dat deze verl-iezen blijlcen 11-it
de bescheiden clie de belastingplichtige
oveTgeleod heett en uit cle vollcomen
mislulcking van zijn bijenteelt~titbating,
misluklcing die algemeen bekend is, en,
ande1·zijds, flat, indien het inventa1·isboek niet voo·rgelegd wordt, cle belasUnrJplichti{!e lJewijst het ten qe1Joloe
van oo1·Zousteiten verlo1·en te hebben.

(Samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, art. 32, al. 2.)
2· JJ1ist orondslag in feUe, het ·rnitldel dat
een ar1·est een geb1·ek aan antwoo1·d op
de conclusies ·venvijt, dan wwnneer
deze in het an·est op passende wijze
beant'l4oo1·d werden (1).
3·· Is ni et ontvankeUjlc, het mirldel flat
slechts een overtollige reclen van het a·r1'est best1·ijdt (2).
1

(BEHEER V(I.N FINANCIEN, T. VENNOOTSOHAP
VERREGEN ET COMPAGNIE>>.)

cc IE'l'ABLISSEMENTS

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, de 18 lVIaart 1947 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het enig middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, van artikelen 1320, 1322 en 1348, 4°, van het Burgerlijk Wetboek, van artikelen 141 en 470
van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging, van artikelen 26, § 1, 35, § 1,
en 74 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bi:i besluit van 31 .Juli 1943 en van artikel 7 van
d•c) besluiten betreffencle cle nati<male crisisbelasting, sarnengeschakeld bij besluit
van 31 Juli HJ43, doordat het bestre<len
arrest beslist heeft : a) dat cle eisende
vennootschap, die een fabriek van nmtalen
capsules uitbaat, gerechtigd is om, in verrnindering van haar winsten van 1938 en
1939, de verliezen van 110.693 fr. 80 en
90.300 fr. 35 te zien aannemen, welke ze
beweert geleden te hebben in de loop van
.voormelde jaren in een bijenteeltuitba(1) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
8 December 1947 (Bull. en PASIC., 1947, I, 524)
en 12 Januari 1948 (ibid., 1948, I, 24).
(2) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
3 November 1947 (Bull. en PASIC., 1947, I,
463).
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ting, dan wanneer de beslissing, door het dat het arrest verklaart dat ze aantoont
arrest gewijzigd, opgeworpen had dat de dit boek te hebben verloren ten gevolge
aangevoerde verliezen door geen boek- van oorlogsfeiten blj de ontruiming in
·
·
houdkundige bescheiden gestaafd waren Mei 1940;
Overwegende dat het bestreden arrest,
en dat namelijk geen enkel inventaris
werd overgelegd. welke zou toelaten zich waar het aldus uitspraak doet, geen envan de werkelijkheid van de door de be- kele der in dit onderdeel van het middel
scheiden der boekhouding aangegeven uit- bedoelde wetsbepalingen geschonden heeft; ·
Over het tweede onderdeel :
slagen te vergewissen ; b) zonder de beOverwegende dat het middel aan het
weegreden van haar beslissing aan te duiden dat cle verzoekende vennootschap be- ·arrest verwijt de conclusH!n van de admiwijst haar inventarisboek verloren te heb- . nistratie niet te hebben beantwoord die
ben ten gevolge van oorlogsfeiten bij de beweerde dat, opdat de belastingplichtige
ontruiming in J\!Iei 1940, dan wanneer de vennootschap zicb op artikel 134i;, 4", van
administratie bij haar v66r het hof ge- het Burgerlijk Wetboek zou knnnen benomen conclusien, aangevoerd had dat op- roepen, zij zon moeten bewijzen dat de
clat aanlegster op artikel 1348, 4°, van llet inventarissen hebben bestaan, dat ze wer·
Burgerlijk Wetboek zou mogen steunen, den vernield en dit als gevolg van een geze moest bewijzen of altans het bewijs val van overmacht;
aanbieden : 1 o dat haar inventarissen hebOvei:wegende dat het hof van beroep
ben bestaan; 2° dat ze in werkelijkheid geantwoord heeft dat verweerster bewevernield werden; 3° clat deze vernieling zen heeft haar inventarisboeken verloren.
llet gevolg is van een geval van over- te hebben, :wat het bestaan van deze hoemacht; a) dat de aanslag betreffende het ken insloot, en dat dit verlies het gevolg
jaar 1939, navordering van 1938, nietig is was van een geval van overmacht, oorwegens verval om reden dat deze aanslag logsfeit bij de ontruiming in Mei 1940;
gevestigd werd na 31 J\!Iaart 1940, uiterste
Overwegende dat hieruit volgt dat dit
datum waarop de administratie deze had onderdeel van het micldel niet gegrond is ;
mogen vestigen en dat de administratie,
Over het derde onderdeel :
vermits ze de onjuistheid van de aangifte
Overwegende dat dit onderdeel van het
niet bewijst en ze voor geen gebrek aan middel een overbodige beweegreden van
aangifte staat, zich niet op artikel 74 der het arrest bestrijdt;
Dat het dus zonder belang is en, diensamengeschakelde wetten betreffenc1e de
inkomstenbelastingen mag beroe)Jen, dan volgens. niet ontvankelijk ;
wanneer, zowel nit de door het bestreden
Om die redenen, verwerpt de voorziearrest gewijzigde beslissing, als nit dit ning; veroordeelt de Belgische Staat, adarrest zelf blijkt da t de belaste inkom- ministratie van financien tot de kosten.
sten door de controlenr vastgesteld wer12 Januari 1948. - 2° kamer. - Voot·den overeenkomstig artikel 55 van de samengeschakelde wetten, hetwelk hem de zitter, H. Vitry, raadsheer waarnemend
macht toekent het cijfer der aangegeven voorzitter. - Ve1·slaggever, H. de Clip~
inkomsten te verbeteren en dat een der- pele. - Gelijlcluidende aonclitsie, H. Cct
gelijke verbetering noodzakelijk de on- lard, advocaat-generaal.
jnistheid van de aangifte inslnit, en dan
wanneer eveneens uit de beslissing en nit
het arrest blijkt dat de bestreden aanslag
een onvoldoende aanslag aanvult welke
2e KAMER. - 12 Januari 1948.
voortsprnit uit het feit dat de eisende
vennootschap in mindering van haar
inkomsten een zogezegd verlies van 1° VOORZIENING IN VERBREJKING.
- BESLISSINGEN WAARTEGEN MEN ZICH KAN
110.695 fr. 80 gebracht heeft, verlies dat
VOORZIEN. - STRAFZAKEN. - ARREST DE
door de administratie betwist wordt ; dat
PUBLIEKE VORDERING VERVALLEN VERKLAdeze onvoldoende aanslag dus aan de venREND DOOR AMNESTIE. - VoORZIENING DOOR
nootschap te wijten is :
BEKLAAGDE. .,__: NIET-ONTVANKELIJKHEID.
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het de belastingplich- 2o MIDDEJLEN VAN VERBREKING. -.
S'l'RAFZAKEN, - J\IIIDDEL GESTEUND OP EEN
tige is die het bewijs van de bedrijfsverONJUISTE INTERPRETATIE VAN HET ARREST.
liezen wellte hij inroept moet lever en;
- J\!IIDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN FEITE.
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de verwerende vennootschan 3o VERANTWOORDEJLIJKHEID (BUIdit bewijs heeft bijgebracht door de doTEN OVEREENKOMST ONTSTAAN).
cumenten welke ze overgelegd heeft en
- 0NGEVAL TE WI.JTEN AAN DE FOUT. :VAN
door het feit van de volkomen mislukBEKLAAGDE EN AAN DEZE VAN HET SLACHTOFking van ·haar bijenteeltuitbating, misFER. - DEEL DER VERAN'fWOORDELIJKHEID
lnkking die algemeen bekend is;
VAN BEKLAAGDE BEPAALD VOLGENS ELEMENTEN ·
· Overwegende zonder twijfel dat ze haar
DIE VREEMD ZIJN AAN DE ZWAARTE VAN ZIJN
inventarisboek niet heeft overgelegd, maar
FOUT EN AAN HE'r OORZAKELIJK VERBANO TUS- .
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VERBRE-

1o Is nie( ontvankelijlG, de voorziening
van de belclaagde tegeneen a?Yest (lat (le
pubUelce vo1·dering vervallen verklaart
door amnestie (1).
2o Mist grondslag in teite, het miclclel gesteuna op een onjttiste interpretatie van
het bestreden an·est (2).
so Wo1·dt ve1·broken het a1·rest, dat, om
het deel aer· bur{Jerlijke ve?·antwoordelijlcheid in een ongeval dat OtJ de beklangcle ntst, en flat oolc aan de tout
van het sl(tohtof{er te w·ijten is, op elementen stetmt (lie vreemcl zijn ann de
zwaarte van de to1tt V(tn belclnagde en
aan het oo1·zakelijk verb(tncl tttssen cleze
tout en het ongevnl flat cle sohacle heett
teweeggebrnoht. (Burgerlijk Wetboek,

art. 1382.)
(PONCELET,

T.

DISPA, WEDUWE DUMOULIN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, de 24 April 1947 gewezen door het
Hof van beroep te Luik ;
I. V<ior zoveel de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen over de publieke vordering :
·
Overwegende dat deze voorziening zonder voorwerp is, vermits het bestreden
rtrrest de vorclering door mnnestie vervallen verklaart;
II. Voor zoveel de voorziening gericht
is tegen de beslissing gewezen over de
burgerlijke vordering :
Over het eerste midclel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, 4 van de 'wet
van 17 April 1878 bevattende de voorafgaancle titel van het Wetboek van
rechtspleging in strafzaken, 145 en 202
(clit laatste .artikel vervnngen door artikel 7 van de wet van 1 Mei 1849) van het
Wetboek van strafvordering, 5 en 6 van
het besluit-wet van 20 September 1945 betreffende ·de amnestie, doordat het bestreden arrest, dan wanneer de eerste rechter
de publieke vordering vervallen en de
vordering van aanlegster ongegrond had
verklaard, - deze laatste lleeft enkel hoger beroep aangetekend wat betreft haar
(1) Vaste :rechtspraak. Zie namelijk verbr ..
17 Juni en 1 Juli 1946 (A•·•·· Ye•·b•·., 1946,.
blz. 223 en 258; Bull. en PASIC., 1946, I, 242
en 283).
(2} Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
27 Mei 1946 (Bull. en PASIC., 1946, I, 219) ;
8 Juli en 23 September 1946 (An·. Yerbr.,
1946, blz. 267 en 303; B1tll. en PAsrc., 1946,
I, 291 en 332) .

burgerlijke belangen, - aanlegger in verbreking veroorcleelt tot betaling van schadevergoedingen zonder het door hem gepleegd misdrijf aan te duiden, zodat het
hof van beroep, zetelende in correctionele
zaken, zijn bevoegdheid om van de burgerlijke vordering kennis te nemen. niet
gerechtvaardigd heeft :
Overwegende dat het bestreden arrest,
welk het beroepen vonnis wijzigt, dat,
uitspraak doende over de burgerlijke vordering, deze ongegrond had verklaard,
gezegd heeft dat aanlegger een gebrek
aan vooruitzicht heeft begaan· en hem
voor de helft verantwoordelijk heeft verklaard voor de door verweerster geleden
schade;
Overwegende dat het, om clit te doen,
moest vaststellen dat de ten grondslag
van de vervolging liggende inbreuk op de
strafwet bewezen was en dat het deze
inbreuk was welke aan de burgerlijke
partij geheel of ten dele de schade veroorzaakt heeft waarvan ze het herstel vroeg ;
Overwegende dat het hof van beroep de
zaak alclus uiteenzet : « dat het slachtoffer een zware font beging; dat aanlegger op zijn beurt, indien hij de voorrang
had, nochtans een gebrek aan vooruitzicht
heeft begaan wanneer hij de steenweg
overstak, wanneer hij op korte afstand de
twee wielrijders cle grote baan van Luik
naar Esneux in snelle vaart zag afrijden
en verzuimde stil te houclen of te remmen
om (le wielrijders te laten doorrijclen en,
aldus, het ongeval te vermijden; dat de
geclragingen van Poncelet aan cle burgerlijke partij een schade hebben berokkend
waarvan hij het herstel verschuldigd is )) ;
Overwegende dat de rechter over de
grond in de beschikking van zijn beslissing Poncelet voor de helft verantwoordelijk stelt voor het ongeval dat de dood
van Demoulin heeft veroorzaakt en, onder
de tot grondslag van deze beslissing dienende wetsbepalingen, de artikelen 418 en
419 van het Strafwetboek bedoelt ;
Overwegende dat hieruit volgt dat het
bezwaar dat tegen het arrest wordt gemaakt niet gegrond is ;
Over het tweede iniddel, scliending van
artikelen 97 van de Gronclwet en 1382 van
bet Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreclen arrest, om de aansprakelijkheicl
voor het ongeval, waarvan de echtgenoot
van aanlegster het slachtoffer was, in helften te verdelen, na vastgesteld te hebben
clat aanlegger in verbreking verkeersvoorrang had en geen enkele inbreuk op de
verkeerspolitie had gepleegd en dat enkel
'een gebrek aan vooruitzicht hem kon wor'den verweten, niettemin te zijnen laste,
om de aansprakelijkheid te delen, de door
hem vroeger opgelopen veroordelingen wegens verkeersmisdrijven weerhoudt, zodat, enerzijds, de beweegredenen van het
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arrest tegenstrijdig zijn, hetgeen met niet
motivering gelijkstaat, en, anclerzijcls,
vl'oegere inbreuken waaraan aanlegger
iu verbreking zich zou hebben vergrepen geen invloecl kunnen hebben op zijn
aansprakelijkheicl in het betwist ongeval, - met het gevolg clat de rechters
over de groncl aldus het beginsel van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek hebben miskend, beginsel clat niet enkel een
schade veronderstelt doch ook een schuld
die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, een verband van oorzaak tot gevolg heeft met de schade :
Overwegencle clat het b!)Stl'eden arrest
ten laste van Poncelet, niettegenstaancle
cle verkeersvoorrang welke hij tegenover
het slachtoffer had, een gebrek aan vooruitzicht weerhouclt, bestaancle in het feit
de steenweg te hebben overgestoken, clan
wanneer hij, volgens zijn eigen verklaringen, op korte afstancl cle twee wielrijclers cle grote baan van Luik naar
Esneux in snelle vaart zag afrijden en hij
zich rekenschap had moeten geven flat
zijn rijbeweging het gevaar van aanrijcling ten zeerste vergrootte ;
Overwegencle dat het arrest alclus cle
toewijzing aan aanlegger van een zekere
aansprakelijkheicl gerechtvaardigd heeft;
Doell overwegencle clat de rechter over
de groncl in een volgencle beweegreclen
aanstint « clat .nit het strafregister vau
Poncelet blijkt dat tegen hem reeds elf
veroordelingen wegens inbreuken op het
reglement op de verkeerspolitie uitgesproken werden en hieruit besluit >> dat in
d.eze voorwaarden « men het deel van de
verantwoordelijkheid dat op beklaagde
berust naar billijkheid op de helft mag
bepalen »;
Overwegende dat het bestreden arrest
aldus de belangrijkheid van de aan beklaagde ten laste gelegde verantwoordelijkheid steunt, niet zoals artikel 1382 van
het Burgerlijk Wetboek het wil, uitsluitencl op de betrekkelijke zwaarwichtigheicl van zijn schuld en op het verband
van oorzaak tot gevolg van deze schulcl
met het ongeval dat de schacle veroorzaakt heeft, doch ook nog op zijn gerechtelijk verleden;
.
Dat het, aldus, de in het miclclel bedoelde bepalingen schendt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch slechts voor zoveel het,
om het deel der aansprakelijkheid van
aanlegger in het ongeval vast te stellen,
de vroeger door hem opgelopen. veroordelingen wegens inbreuken op de verkeerspolitie te zijnenlaste weerhoudt; verwerpt
de voorziening voor zoveel het arrest zegt
dat hij een gebrek aan vooruitzicht begaan heeft en clat dit gebrek aan vooruitzicht een verband van oorzaak tot gevolg
heeft met clit ongeval; beveelt clat onderhavig arrest overgeschreven zal :worden

in de registers van het Hof van beroep te
Luik en dat melding er van gemaakt zal
worden op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; veroordeelt elk der
partijen tot de helft der kosten; VP.rwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.
12 Januari 1948. -· 26 kamer. - Vool·zittel', H. Vitry, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Demoulin.
Gelijklu·idende conchtsie, H. Colard,
advoc~at-generaal.
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KAMER. -

13 Januari 1948.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. STRATI'ZAKEN. -ARREST
VAN VEROORDELING UITDRUKKELIJK VASTSTELLENDE DAT DE BEKLAAGDE RET MISDRIJF
GEPLEEGD HEEFT. ARREST WETTELIJK GEMOTIVEERD,

2o MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. MIDDEL DAT AAN RET GECRITISEERD ARREST EEN STRIJDIGREID VAN
MO'fiEVEN TOESCRRTJFT DIE RET NIET BEVAT.
MIST FEITELIJKE GRONDSLAG.

3°

BEWIJS. AUTRENTIEKE AKTE.
MATE WAARTN ZIJ BEWIJS OPLEVERT.

-

1°. Ts wetteli.ik aernotivee1·d, het arrest dat,
ttitdntlclcelijk vaststellend, dpch in andel·e bewonnlingen dan deze vctn de wet,
dat de beklaagde het misdrijf gepleegd
heett, er wit ajteidt dat hij e1· de dadm·
van is (1).
2° M·ist rn·ondslag i.n feite, he.t middel dctt
nan het nrrest een strijdigheid van motieven toeschl'ijft die het niet bevat (2).
3° De a7tthentieke nkte leve1·t slechts be. w·ijs op vnn de vaststellingen van de
openbare ojficie1· die ze opgesteld heett.

(Burgerlijk Wetboek, art. 1319.)
(KILFIGER.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, de 9 Juli 1947 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
· Over het middel door het openbaar
ministerie opgeworpen, schending van
artikel 97 der Grondwet, doordat het bestreden arrest de betichting ten laste gelegcl van de aanlegster bewezen verklaart,
(1) Zie verbr., 4 October 1943 (Bull. en
PAsHi., 1943, I, 369); 1 April 1946 (A1·r. Yerbr.,
1946, blz. 128; Bull, en PAsrc., 1946, I, 126);
31 Juli 1947 (Bull. en PAsrc., 1947, I, 338).
(2) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
16 Januari 1947 (Bull. en PAsrc., 1947, I, 17).

-24-

•

om « als dader of mededader, door spij- ze opgesteld lweft; clat het middel niet
zen, drunken, artsenijen of door enig kan aangenomen worden:
En overwegende dat de bestreden beander middel de vruchtafdrijving veroorzaakt te hebben bij M ... , die daarin heeft slissing gewezen werd op een rechtspletoegestemd )) zonder het bestaan vast te ging waarin de substantiele of op straf
stellen van de elementen welke haar van nietigheid voorgeschreven rechtsdeelneming aan het wanbedrijf wettelijk vormen werden nageleefd en dat de uitgesproken veroordelingen overeenkomstig
strafbaar maken :
Overwegende dat het arrest vaststelt de wet zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorzieflat « de beklaagde, die naar eigen bekentenis daarvan de gewoonte had, door het ning ; veroordeelt de aanlegster tot de
gebrnik van middelen die 'zij en haar me- kosten.
debeklaagde hebben beschreven, vrijwil13 'Jannari 1948. - 26 kamer. -- Voo1·lig de voorbarige afdrijving heeft uitge- z#te1·, H. Vitry, raadsheer waarnemencl
lokt van het door deze laatste ontvangen voorzitter. -'- Ve1·slaggever, H. Sohier. kind )) clat het arrest aldus uitdrukkelijk Strijdige conclusie, H. Colard, advocaatvaststelt, hoewel in andere woorden dan generaal.
de niet sacramentele woorden van de wet,
dat de aanlegster het misdrijf heeft bedreven en daaruit wettelijk afleidt dat ze
2 6 KAMER. - 13 Januari 1948.
de dader er van is ; dat het middel in
feite niet opgaat;
BEOver het eerste middel door aanlegster INKOMS'l'ENBELASTINGEN.
DRIJFSilELASTING.
BEDRIJFSVERLIEZEN.
aangevoerd, schending van artikel 97 van
DOOR HET BEHEER AANGENOMEN IN DE LOOP
de Urondwet, doordat het bestreden arrest,
VAN HE'l' JAAR VOLGE~mE OP DA'l' WAARIN Zl.T
enerzijds, in zijn zesde overweging de verGELEDEN WERDEN. KUNNEN NIE'l' IN MINDEklaring heeft overgenomen door de geRING WORDEN GEBRACHT INDIEN ZI.J VERDKft
neesheer op 2 Juli 1946 gedaan, verklaring
TERUGGAAN DAN DE TWEE ,JAREN DIE HET JAAR
waaruit volgt dat tot vruchtafdrijving
VOORAFGAAN W,\ARVAN DE INKO~IS'l'EN HELASTniet kon besloten worden, en zich anderIlAAR ZIJN.
zijds heeft gesteund op een overweging
waarbij het ex oathedm er op wijst dat . Zelfs wanneer het beheer slechts in J9.q9
de dood van het kind te wijten is aan crihet bestaan aangenomen heett van een
minele handelingen tot vruchtafdrijving,
in 1938 geleden bedrijfsvel'lies, kan dit
waaruit een tegenstrijdigheid van motielnatste niet in rninde1'ing worclen neven ontstaat :
bTacht va.n de inlwrnsten va,n 191,1 d[e
Overwegende dat. de zesde overweging
aan de. bedl'ijfsbelasting onde1·wo1·pen
Z'ijn, ver,mits de wet fle ajtrelc niet toevan het bestreden arrest enkel betrekking
heeft met de vraag te weten of het )rind
laat van bedTijfsverliezen van vmege1·
levend of leefbaar geboren was; dat de
dan de twee jaren, die onmiddellijlc het
verwijzing, in. deze overweging, naar de
jaar voorafgaan, waarvan de inkomsten
verklaring door de geneesheer op 2 .Tuli
belastbaa1· zijn. (Op 3 Juni 1941 samengeschakelre wetten · betreft'ende de in1946 gedaan, slechts het gedeelte van deze
komstenbelastingen, art. 32, § 1, al. 2.)
verklaring betreft waarin deze vraag
wordt. onderzocht;
(IlEHEER VAN FINANCIEN, T. ALBERT VAN POTTELDat het middel in feite niet opgaat;
BERGH EN JOSEPH VAN PO'rTELI)ERGH.)
Over het tweede middel, schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 1317, 1319
ARREST.
en 1320 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestredeii arrest, door te beslissen,
HET HOF; - Gelet op het bestreden
in strijd met de verklaring van de genees- arrest, de 12 November 1946 gewezen door
heer v66r de onderzoeksrechter, dat er het Hof van beroep te Gent;
.
voorbarige uitdrijving van het kind geOver het enig middel, schending van
schiedde, dat deze uitdrijving te wijten artikelen 97 cler Grondwet en 32, § 1,
was aan de inspuiting door de aanlegster tweede alinea, der wetten samengeschagedaan en de oorzaak was van de dood kelcl door het besluit van 3 Juni 1941, bevan het kind, eerste onderdeel, het geloof treft'ende cle inkomstenbelastingen. van
heeft miskend dat dient gehecht aan een toepassing gemaakt inzake nationale criverklaring l:Jij authentieke akte gedaan; sisbelasting bij artikel 7 van het samengetweede onderdeel, met niet te vermelden schakelcl besluit van 16 Juni 1941, betrefom welke reden het geen acht sloeg op feiicle cleze belasting, cloordat het Hof
deze authentieke akte, zijn beslissing niet van beroep te Gent beslist heeft : « dat
wettelijk heeft gemotiveerd :
het ten onrechte is dat de bestreden l)eOverwegende dat de authentieke akte. slissing, welke heden erkent dat de verslechts bewijskracht heeft wat betreft de zoekers in 1938 een bedrijfsverlies hebvaststellingen van de openbare officier die ben geleden welk het beheer, bij een

-25verkeerde beoordeling, niet aangenomen naar het Hof van beroep te Brussel; verhad, dit verlies weigert in mindering te oorcleelt de verweerders tot de kosten.
brengen van de inkomsten van het betwist
13 Januari 1948. - 2• kamer. - Vool'boekjaar. om de reden dat de aanslagen
van het boekjaar 1939 (inkomstenvan 1938) zitte?·, H. Vitry, · raaclsheer waarnemencl
voorzitter.
- Ve1·slaggever, H. Demoulin.
niet meer vatbaar zijn om het voorwerp
- Gelijkluidende conclusie, H. W.-J. Gansvan een reclamatie uit te maken ll :
Overwegende dat, krachtens artikel 32, hof van cler Meersch, advocaat-generaal.
§ 1, alinea 2, der samengeschakelde :wet- - Pleiter, H. Van Leynseele.
ten betreffende de inkomstenbelastingen,
<< de inkomsten van het belastbare jaar
desgevallend verminderd worden met de
geclurende de twee vorige jaren geleclen
2~ KAMER. 13 Januari 1948.
bedrijfsverliezen ll;
Overwegencle dat, in onclerhavig geval,
het jaar waarvan de aanslag hetwist INKOMSTEJNBELASTINGEN. Momworclt het jaar 1941 is (dienstjaar 1942) ;
LIENBELASTING. REGIME RET KONINKLIJK
Dat de bedrijfsverliezen welke desgeBESLUIT Nr 14 VAN 3 JULI 1939 VOORAFGAAND.
vallencl mogen in mindering worden geAFLEVERING VAN ACTIEN IN VERTEGENbracht van de inkomsten van 1941 clus
WOORDIGING VAN NOG VERSCHULDIGDE DIVIdeze zijn welke geclurencle 1939 en 194.0
DENDEN. -- GEEFT GEEN AANLEIDING TOT AA!'(gel eden werclen;
SLAG IN DE MOBILIENBELASTING.
Overwegencle dat een bedrijfsverlies
geclurencle het jaar 1938 ge~eden, zelfs in- Onde1· het stelSel van de wetten bet?·etfende de .inkomstenbelastingen, samendien het beheer het bestaan er van slechts
geschakeld de 12 September 1936, en
in 1939 heeft aangenomen, niet kan in
v66r het Tconinlclijlc beslu.it nr 14 van
mindering worden gebracht van de in3 Jnli 1939, t?·ett de mobilienbelasting
komsten van 1941;
de a,fleve1·ing niet van actiCr> in vertegenOverwegencle dat, uit de vergelijking
wooTdiging van nog ve1·schuldigde divider motieven met het dispositief van
denden. Deze aflevering maakt, inderhet bestreclen arrest, blijkt dat het hof
daarl, noah een toekennin{l. noah een bevan beroep de beslissing van de directeur
taalbaa?·stelling uit van inlcomsten (1).
der belastingen vernietigd heeft om de
(Op 12 September 1936 samengeschareclen dat hij een beclrijfsverlies door de
kelde wetten 'betreffende de inkomstenbelastingschuldigen in 1938 geleden, waarbelastingen, art. 21.)
van het beheer siechts het bestaan in 1939
heeft aangenomen, geweigerd heeft in
mindering te brengen van de inkomsten (N. V. DES METAUX D'OVERPELT-LOMMEL ET DE
van het jaar 1941;
CDRPHALIE, T. BEHEER VAN FINANCIEN.)
Dat het, alzo, de in het miclclel bedoelde
bepalingen heeft geschonclen ;
ARREST.
Om die reclenen, verbreekt het bestreclen arrest, doch enkel in zover het de
HET HOF ; - Gelet op het bestreclen
bestreden beslissing vernietigd heeft om arrest, de 1 December 1944 op tegenspraak
de reclen dat ze aan de verweerclers heeft gewezen door het Hof van beroep te
geweigerd van hun inkomsten van het Brussel;
dienstjaar 1942 in mindering te brengen de
Over het midclel tot verbreking, scherrbedrijfsverliezen geleden gedurende de cling van artikelen 97 der Grondwet, 14
twee vorige jaren, zoals ze bepaald wor- en 15 der wetten betreffende de inkomden in de motieven, 't is te zeggen, de ver- stenlmlastingen bij koninklijk besluit
liezen in 1938 geleden, doch door het be- van 12 September 1936 samengeschakeld,
beer enkel in 1939 aangenomen daarin cloordat, na aangenomen te hebben dat in
begrepen zijnde, dat het bevolen heeft clat het algemeen de inlijving van reserves
de betwiste aanslag volgens cleze prin- bij het kapitaal gedaan door een vennootcipes zou herzien worden en dat de Bel- schap 6p aanclelen, zelfs vergezeld van
gische Staat, beheer van :(inancien, alle te afgifte van nieuwe titels aan de aancleelveel betaalde sommen aan de verweerders houders, op zich zelf geen . verrichti.ng
zal teruggeven, alsmede de interesten op uitmaakt welke aan de mobilii:!nbelasting
deze sommen van de clag af na hun beta- is onclerworpen, het bestreclen arrest ten
ling en, eindelijk, in zover het de Belgische onrechte beslist clat deze regel niet meer
Staat tot de kosten van het verhaal heeft · wordt toegepast wanneer de nieuwe · aanveroorcleelcl; beveelt clat onclerhavig arrest delen welke uitgekeerd werclen, aan de
zal overgeschreven worden op de registers oudere aandelen gevoegd, hetzelfde quovan het Hof van beroep te Gent en dat
melding er van zal gemaakt worden in de
kant' van ,de gedeeltelijk vernietigcle be(1) Zie verbr., 1 Juli 1940 (Bull. en, PAsrc.,
slissing; verwijst de zaak, alzo beperkt, 1940, I, 179).

lnstihJUt voor
Constilutionc-el Recht

-------

--

1

-26tum niet vertegenwoordigen van het evennetto maatschappelijk actief welke
cle oudere aandelen reeds op zich zelf
vertegenwoorcligclen, clan wanheer onder
het regime bestaande _in 1936, zelfs in de
bijzonclere _ veronclerstelling bij het arrest becloeld, de mobilH!nbelasting niet
meer toegepast was -vermits de aancleelhouclers, die van de uitcleling van aanclelen genoten, geen privatief recht hebben
verkregen op de waarclen welke tot clan
toe aan de vennootschap behoorden :
Overwegencle clat nit het bestreden arrest blijkt dat de nieuwe aandelen toegekencl aan cle houclers van bevoorrechte
.aandelen, uitgereikt · werclen in vertegenwoorcliging van de 5 divideml-coupons der
jaren 1931 tot 1936 welke nog verschulcligcl
bleven :
Overwegemle clat, luidens artikel 21 cler
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, op 6 Augustus 1931 en 12 September
~936 samengeschakeld (wet van 28 Maart
1923, art. l), de mobili·enbelasting verschulcligd is op het ogenblik van de toekenning of van de betaalbaarstelling van
-de inkomsten ;
Overwegende dat het afleveren van
actii!n in vertegenwoordiging van nog verschuldigde dividenden, noch een toekenning, noch een betaalbaarstelling van inkomsten uitmaakt vermits het geen enkel
uitgaan van het ~aatschappelijk vermogen medebrengt, maar aan de aandeelhoucler slechts een titel toekent waarvan
-cle uitwerksels onzeker blijven;
Overwegencle dat, opclat het uitreiken
van een titel in vertegenwoorcliging van
inkomsten zou getroffen worden door de
mobilienbelasting, artikel 7 van het koninklijk besluit nr 14 van 3 Juli 1939, genomen krachtens de buitengewone machten, uitclrukkelijk _cleze verrichting had
moeten voorzien en, cliehvolgens, artikel 21 cler samengeschakelde wetten aanvullen;
Dat uit cleze·overwegingen volgt dat het
bestreden arrest, in schending der wetsbepalingen in het miclclel bedoeld, heeft
besloten dat de- mobilH!nbelastilig in voorkomend geval nog eisbaar was'; ·
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal
ovei·geschrei•en worden in de registers
van het Hof van beroep te Brussel en dat
melding er van zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigcle beslissing ;
laat de k;osten ten laste van de verweerder; verwijst -cle zaak riaar het Hof van
beroep te Luik. ·
·
tuee~

13 Januari 1948. - 2e kamer. - Voo1·zitte'r, H. Vitry, raaclsheer waarnemencl
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Bail. · Gel-ijlcluidende concl1tsie, H. W.-J. Gans-

hof van der Meersch, advocaat-generaal.
Pleite1·s, HH. Van Leynseele en

P. Ansiaux (deze laatste van de Balie bij
het Hof van beroep te B,russel.)
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13 Januari 1948.

GRONDBEJLASTING. - VRJJSTELLING TEN
OPZICHTE VAN DE- ONROERENDE GOEDEREN BESTE~ID '1'0'1' DE
UITOEFENINll VAN EEN OPEN'nARE EREDIENST. - WOONHUIS VAN DE DOMINEE VAN EEN TEMPEL. - 0NRECHTSTREEKSE
BESTElviMING 'l'OT DE UI'l'OEFENING VAN ~]EN
OPENBARE EREDIENS'l'. - VOORWAARDEN VEREIS'l' VOOR DE VRIJSTELLING.
De vr·ijstelling van cle g1·ondbelasting is
slechts toepasselijlc op het woonh1tis
vcm de dominee van een tempel, woonh1tis door een vm·eniging, die geen
w·instgevend doel najaagt, om·echtst·reeks tot cle u.itoefenin_rt van een
openbare e1·edienst bestemd, op voo1·wcut·rde clat het mt1·oe1·end goed voo1· de
1titoeten·ing van deze eredienst noodzalceli.ilc weze (1). (Op 31 Juli 1943 samen-

geschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 4, § 3.)
(BEHEER VAN FINANCIEN, T. VERENIGING ZONDER
WINSTGEVEND DOEL CC LA MISSION :i£VANGELIQUE
BELGE ll,)
.
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, de .9 April 1946 gewezen door- het
Hof van beroep te Gent;
Over het enig middel, schending van
artikelen 97 en 110 van de Grondwet,
schencling en respectievelijk niet-toepassing
cler bepalingen van § 3 van artikel 4 der
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen en van "§ 2 van gezegd artikel, doordat gezegd hof beslist
l1eeft dat, wanneer een eigenaar kosteloos
een woonhuis welk hem toebehoort ter
beschikking van een dominee stelt, dit
onrechtstreeks bestemd is tot de uit,oefening van een 'eredienst en dat, voor
zoveel deze eredienst openbaar weze, het
woonhuis van de· vrijstelling van . de
grondbelasting, voorzien bij artikel 4, § 3,
tler samengeschakelde fiscale wetten, moet
genieten, zoals· de pastorijen en de woning
van een dominee van een protestantse
tempel :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de verwerende vereniging
zonder winstgevend doel eigenares is
(1) Zie verbr., 16 December 1947, twee arresten (A1'1". Verbr., 1947, blz. 416; Bull. en
PAsrc., 1947, I, 547) en ·de nota,· getekend
W. G., onderaan het arrest in Bull., en PAsrc.,
1948, I, 32.
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van de tempel waarin de openbare eredienst te Eeklo wordt uitgeoefend en van
het woonhuis welk ze kosteloos ter beschikking stelt van de dominee, die gelast
is de organisatie en de goede gang van
de eredienst te verzekeren;
Overwegende. dat het aan de verweerster, wat· betreft dit huis, de vrijstelling toestaat van de grondbelasting en
van de nationale' crisisbelasting voor het
dienstjaar 1945, om de reden dat het onrechtstreeks bestemd is voor de uitoefening van de eredienst ;
Maa.r overwegende dat, opdat er aanleicling zou wezeil tot· de vrijstelling voorzieu bij artikel 4, § 3, der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, het onroerend goed door een
niet winstnastrevende eigenaar noodzakelijk moet bestemd zijn voor de uitoefening van de eredienst ;
Overwegende dat het bestreden arrest
het bestaan van deze voorwaarde niet
vaststelt;
W aaruit volgt dat de rechter over de
grand, met te oordelen zoals hij het deed,
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 Gent en dat
melding er van zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt de verweerster tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
13 Januari 1948. - 2" kamer. - Voo1·zitte1· en ve1·slaggwver, H; Vitry, raadsheer waarnemend voorzitter. - GeUjkl~tidencle
concl7tsie, H. W.-J. Ganshof
van der Meersch, advocaat-generaal. Pleiters, HH. Van Leynseele en Buisseret

(deze laatste van de Balie bij het Hof van
beroep te Brussel).
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1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. -· BURGERLIJRE ZAKEN. ARREST EEN AANSPRAAK VERWERPENDE ·ZONDER HET MIDDEL TE BEANTWOORDEN WAAROP
ZIJ STEUNT. - ARREST NIET GEMOTIVEERD.
2° MUNT. - 'WE'l'TELIJ:KE WIJZIGING TOEGEBRACHT AAN DE GOUDPARITEIT VAN DE FRANK.
- WET VAN 29 APRIL 1935. - VOORWERP.
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. BESCHIKKEND GEDEELTE EN REDENEN DUBBELZINNIG. - STAAT GELIJK MET GEBREK i\AN
REDENEN.
1 o Is niet rtemotiveerd, het arrest dat een
aanspraak van een va1·tij vm·werpt zan-

de1· het 11~iddel waa1·op zij steunt te beancwoorden (1). (Grondwet, art. 97.)
2o De wet van 29 ApTiZ 1935 bedoelt alleen
de schommeUngen van de we1·TceUjke
Tcoopkracht van de fmnk die te wijten
zijn aan een wetteUjTce wijziging toegeMacht aan de gondpaTiteit van de
fmnlc (2).
3° Schendt a1·tikel 97 van de G1·oitdwet,
het aTTest waarvan het beschikkend gedeelte en cle 1'edenen clu.bbelzinnig
zijn (3).

(N. V. CHARBONNAGES D'AVROY, T. GUSTIN.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het .bestreden
arrest, door het Hof van beroep te Luik,
op 20 Mei 1946 gewezen ;
Over het eerste micldel, schending van
artikel 97 der Grondwet, doordat het bestreden arrest de schatting op 2.361.490 fr.
aanneemt, welke waarde de deskundigen
aan de gronden van verweerders• toegekend hadden in de onderstelling dat deze
gronden bij gebrek nan inzinkingen, toegeschreven aan de mijnwerkeil van aanlegster, v66r 3 Maart 1930, als bouwgronden in kavels verdeeld zouden geworden
zijn en daartoe steunt op de reden dat
niets toelaat de door de deskundigen gedane schatting der 'gronden tegen te spreken : 1 o zonder het middel te beantwoorden waarin aanlegster deze schatting betwistte om reden dat gezegde verkaveling
op 3 Maart 1930, in strijd met het oOl:deel der deskundigen, niet volledig vetwezenlijkt zou geworden zijn en het
,slechts op een onbepaalde datum had kunnen zijn, rekening ·gehouden met de vertraging van de uitbreiding van de bonw
in· de· streek; 2° en met, door een tegenstrijdigheid in de beweegredenen, vast te
stellen dat de schatting der deskundigen,
volgens welke de verkaveling van het goed
v66r 1930 een einde zou genomen hebben,
·een weinig optimistisch is indien rekening
gehouden wordtmethet rhythme der bouwwerken in de streek waar de litigieuze
gronden liggen, aldus de gegrondheid van
het middel zelf erkennende dat aanlegster
inriep om de schatting der deskundigen
tegen te spreken :
Overwegende dat dit middel slechts gericht is tegen het arrest voor zoveel in de
aan verweerders toegekende provisionele
(1) Verbr., 3 Juni 1947 (Ar1'. J1e1·br., 1947,
biz. 188; Bull. en PASIC., 1947, I, 239).
(2) Verbr., 16 Februari en 11 Mei 1939 (Bull.
en PAsrc., 1939, I, 81 en. 242); 19 September
1940 (ibid., 1940, I, 222).
(3) Verbr., 9 Mei 1947 (Arr. J!e•·br., 1947,
biz. 151; Bull. en PASIC., 1947, I, 194).

-28vergoeding van 294.157 frank, de som van
289.192 frank begrepen is wegens scl1ade
aan gronden ;
Overwegende dat het bestreden arrest
aanlegster veroordeelt tot betaling van
cleze laatste som tot herstel der mijnschade veroorzaakt aan onroerende goederen welke aan verweerders toebehoorden en welke verweerders daarna op
3 Maart 1!J30 verkochten voor de som van
2.000.000 frank;
Overwegende dat, volgens de vermeldingen van de bestreden beslissing, de deskundigen, aangesteld om het bedrag der
schacle vast te stellen, geoordeeld hebben dat, inclien deze goederen door de
mijnwerken niet beschadigd waren geweest, ze op 3 Maart 1930, als bouwgronden en volgens een rationeel plan van verka veling verkocht, een verkoopwaarde.
van 2.361.2190 frank zouden gehad hebben;
Overwegende dat tegen deze raming,
waarop het bestreden arrest steunde om
het bedrag der op 3 J\IIaart 1930 door verweerders geleclen schade te bepalen, verweerster bij haar eerste conclusien releveerde dat de mening der deskundigen op
dit punt slechts kon « in acht genomen
worden voor het geval dat bewezen zou
zijn dat de verkoop van alle bij het verkavelingsplan voorziene percelen op de
dag van de verkoop der onroerende goederen volledig had kunnen verwezenlijkt
worden; doch dat gezien het rhythme der
bouwwerken in de streek, deze gebeurlijkheid als onmogelijk voorkwam en dat,
dienvolgens, de grondslag van de berekening der deskundigen niet aanvaard kon
worden>>;
Overwegende dat het bestreden arrest,
met te verzuimen dit middel te beantwoorden en zich te bepalen tot de verklaring dat « niets toelaat de door de deskundigen gedane schatting der gronden
tegen te spreken >>, zijn beslissing niet
heeft gemotiveerd en artikel 97 der Grondwet heeft geschonden;
Over het tweede middel, schending van
artikel 2 van de muntwet van 30 Maart
1935, van artikel 1 van het · koninklijk
besluit -i•an 31 Maart 1936 houdende deiinitieve vaststelling van de monetaire pariteit, van artikel1 van de wet van 29 April
1935 tot vaststP.lling van de gevolgen der
muntwet betreffende de schatting van vergoedingpn · of van ,.chadeloosstellingen,
van artikelen 711, 1582, 1583 en 1895 van
het Burgerlijk Wetboek. van artikel 58
van de wetten op de mijnen, samengeordend bij koninklijk besluit van 15 September 191!} en van artikel !l7 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest,
na vastgesteld te hebben dat de door de
mijnwerken van aanlegster veroorzaakte
schade bestaat in het verschil tussen de
prijs, welke verweerders bekomen hadden
bij de vrijwillig door hen op 3 Maart

1930 gedane vei'koop der beschadigde:
goecleren, en de maximumprijs waaraan .,
ze, op. cleze datum, dezelfde goederen,
niet beschadigd, zouden hebben verkocht,
en na aldus de aan aanlegster opgelegde
schadevergoeding op 294.157 frank op
3 lVIaart 1930 bepaald te hebben, beslist
clat er aanleiding is om in voorkomend geval artikel1 van de wet van 29 April 1935
toe te passen, met het gevolg dat er slechts
rekening kan gehouden worden met de
in 1935 aan de goudpariteit van de frank
aangebrachte wijziging in de mate waarin
deze, op de dag waarop de schatting ge-·
beurde, de werkelijke koopkracht van de
frank heeft aangetast, doch niettemin beslist clat verweerders recht hebben op een
vergoeding welke zou overeenstemmen met
de som nodig om thans goederen van
clezelfde aard als de beschadigde en .voor
een waarde op 3 J\1Iaart1930van 294.157 fr.
aan te kopen, en dat men, clienvolgens,
client te onderzoeken of er een stijging
heeft plaats gehad op het gebied van bedoelde onroerende goederen en, in voorkomend geval, het percentage van deze
stijging client te bepalen, zonder een onderscheid te maken naargelang de oorzaken dezer stijging, zelfs indien deze
vreemd waren aan een wijziging van de
werkelijke koopkracht van de frank tengevolge van de verandering zijner goudpariteit, dan wanneer de wet van 29 April
1935, waar ze de rechter verplicht slechts
met de wijzigingen aan de goudpariteit
van de frank rekening te houden in de
maat aileen waarin O:Q de dag van de
schatting der vergoeclingen, de werkelijke
koopkracht van de frank door deze wijzigingen beinvloed is geworden, de lasten
beperkt welke 'nit de muntwetten van 1926
en 1935 voor de schuldenaars van vergoedingen zouden voortspruiten, en belet dat
vergoedingen, welke v66r de muntontwaarding geschat werden, automatisch
zouden worden verhoogd boven de mate
waarin de werkelijke koopkr.acht van de
frank door de muntontwaarding beinvloed
werd, waaruit volgt dat het bestreden
arrest, hetwelk, zoals behoorde, de
schade, definitief geleden op 3 Maart
1930, datum van de verkoop waarbij verweerders ophielden eigenaars te zijn van
de beschadigde goederen, bepaald heeft,
en deze schade vastgesteld heeft op het
verschil tussen de verkoopprijs op dat
ogenblik van het niet beschadigd goed en
zijn werkelijke verkoopprijs, doch hetwelk aanneemt dat de vergoeding van
294.157 frank op 3 Maart 1930 moest verlwogd worden in verhoncling met de
coefficient van de algemene stijging der
onroerende goederen, zonder acht te slaan
op de oorzaken er van, zelfs indien ze aan
de muntontwaarding van 1935 vreemd
zijn, ten einde de verweerders toe te laten thans ·goederen van dezelfde aard te

-29verkrijgen voor een waarde op 3 Maart wijhm aan een wettelijke wijziging der
1930 van 294.157 frank, bij de toepassing, goudpariteit van de frank, bedoelt ;
Dat indien het hof van beroep, daarenwelke het wil maken, van de wet van
29 April t935, de beperkingen miskend tegen, aan verweerders het recht op een
heeft welke door deze wet worden ge- verhoging van de som van 294.t57 frank,
st~ld aangaande de na de wet gebeurende
welke de op 3 Maart t930 geleden schade
raming wegens v66r de wet geschatte vertegenwoordigt, slechts heeft willen
schade, door bij het begrip van de kost- erkennen in de mate waarin de nadien
prijs der wederbelegging up de dag. van de aan de goudpariteit van de frank ge)Jeslissing, welke de vergoeding bepaalt, de brachte wettelijke wijziging de werkeregel te hebben vervangen volgens welke lijke koopkracht van de frank inzake onde herschatting, na de muntontwaarding roerende goederen heeft beinvloed, dergevan 1935, van een op · een vroegere datum lijk voorbehoud niet blijkt, noch nit het
·geschatte en te schatten schade beperkt beschikkend gedeelte van het arrest, noch
wordt tot de mate waarin de werkelijke nit de aan de deskundigen toevertrouwde
koopkracht van de frank· door deze munt- opdracht;
Qntwaarding zuu beinvloed geworden zijn,
Dat deze dubbelzinnigheid gelijkstaat
zoncler trouwens de maat van de wette- met gebrek aan beweegredenen, en dat,
lijke muntontwaarding te mogen te boven dienvolgens, het middel, voor zoveel het
gaan, en alclus beslist heeft dat de wet van de schending van artikel 97 cler Grond29 April t935 in voorkomend geval toepas- wet inroept, gegrond is;
selijk was, terwijl het deze wet schond en
Om die redenen, verbreekt het bestreniet toepaste, hetgeen een tegenstrijdig- den arrest, behoudens voor zoveel het aanheid in de beweegredenen uitmaakt :
legster veroordeelt tot een provisionele
Overwegende dat het arrest beslist dat vergoeding van 4.965 frank met de gerechde verweerders een vergoeding moeten telijke interesten sinds 3 Maart t930, voor
bekomen overeenstemmende met de som schade aan drie werkmanswoningen; benodig om thans goecleren van dezelfde veelt dat onderhavig arrest zal overgeaard als de beschadigde en voor een schreven worden in de registers van het
waarcle, up 3 Maart t930, van 294.157 fr.,
Hof van beroep te Luik en dat melding
·te verwerven ;
·
er van zal gemaakt worden op de kant
Dat het deze beslissing grondt op het van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
recht van het slachtoffer van een oneigen- veroordeelt verweerders tot de kosten;
lijk misdrijf om het volledig herstel der verwijst de aldus beperkte zaak naar het
geleden schade te bekomen ;
Hof van beroep te Brussel.
Dat het nader aanstipt dat << het bij
t5 Januari t948. - te kamer. - VooTde wet van 29 April 1935 erkend beginsel
toepasselijk blijft ll, doch dat indien de zitter, H. Soenens, eerste voorzitter. ontwaardilig van de frank tot in t942 Ve1·slaggever, H. Connart. - Gelijlclui<Zende conclu.sie, H. Raoul Hayoit de Ter<< hoegenaamd geen invloed· heeft gehad
QP de markt der onroerende goederen ll, mi.court, eerste advocaat-generaal. - Plc·ideze toestand « thans gevoelig gewijzigd te1'S, HR. VanRyn en Simont.
schijnt te zijn; dat het algemeen gekend
is dat de prijs van de meeste onroerende
goederen een stijging ondergaan heeft ll ;
Dat het, clienvolgens, de deskundigen r;e2" KAMER. - 19 Januari 1948.
last te onderzoeken « of er op het gebied
·der onroerende goederen waarvan sprake
stijging is geweest, en, in voorkomend ge- to VERDEDIGING VAN DE NATIOval, het percentage dezer stijging te l:ieNAI"E INSTELLINGEN. - WET VAN
.palen )} ;
22 MAART 1940. - VERJARING VAN DE PUBLIEKE VORDERING. - TERMIJ"N.
Overwegende dat deze beweegredenen
en clit beschikkend gedeelte dubbelzinnig 2° VERBREKING. - BEVEL VAN DE MINISzijn;
TER VAN JUSTITIE. - VONNIS VAN VEROURDat indien het hof van bei'oep heeft
DELING UITGESPROKEN WEGENS EEN VERJ"AARD
willen beslissen dat, voor de schatting
MISDRIJ"F. - VERNIETIGING.
van de aan verweerders verschuldigde
to
De ve1·volg·ing van de misd1'ijven, V001'definitieve vergoecling, rekening client gezien bij de wet van 22 Maa1·t 1940 bchouden met de prijsstijging der onroet1·cttcnde de ve1·dediging van de natiorende goederen, zonder een onderscheid
nale instellingen, ve1·jaart na een te1'te maken naargelang de verschillencle ourm-i.in 1jwn een jaar, van de da{l van het
zaken van deze stijging, zijn beslissing
misd1·ijt at ot van de laatste geTechtegeen grond vindt in de wet van 29 April
UjlCe alcte. (Wet van 22 Maart t94.(),
1935, waarop het hof van beroep zijn beart. ;n.)
slissing beweert te stamen ; da t deze wet
inderdaad enkel de schommelingen van de 2° Op voo1·zienin.o door de promwenr-(lenewerkelijke koopkracht van de frank, te
mal, ingesteld op uitdntlckelijk bevel

-30van de M-in-ister van IttstUie, vernietigt
het H of het vo-mvis clat een ve1·om·deling
uUspreekt wegens een misclrijf dat door
de verjadng gedekt was. (Wetboek van

strafvordering,- art. 441.)
(PROOUREUR-GENERAAL BIJ ·RET HOF
.\'AN ·vER!lREKING, T. DE WILDE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de vordering
van de Heer Procureur-Generaal bij .bet
Hof van verbreking, luidend als volgt : ·
« .Aan de Heren Voorzitter en Leden
van de tweede kamer van bet Hof van
verbreking :
'' De ondergetekende Procureur-Generaal heeft de eer uiteen te zetten dat, bij
brief del. 24 October 1947, 5° algemeen
bestuur, ·1•e sectie, litt. A. P., n 1' 118003,
de Minister van justitie, overeenkomstig
artikel 441 van het Wetboek van strafvorclering, hem uitclrukkelijk heeft gelast aan het Hof van verbreking aan te
geven het in kracht van gewijsde gegaan
vonnis dat op 16 Juli 1945 door de Krijgsraacl te Gent wercl gewezen in zake Petrus-Richard De Wilde, fabriekwerker, geboren te Schellebelle de 4 September 1911,
wonende te Wetteren, Lange Bergstraat, 62;
'' Bij clit vonnis wercl voornoemcle Petrus-Richard De Wilde veroorcleeld tot ZP.S
maanclen gevangenisstraf wegens· inbreuk
op artikel 1, alinea 2, van de wet del.
22 Maart 1940 betreffende de verclecliging
van de nationale instellingen, gepleegcl in
de loop van de jaren 1940 en 1941;
'' Ll(iclens · artikel 11 dezer wet, verjaart .
de vervolging cler bij deze wet voorziene
misclrijven na een termi in van een jaar
van de dag af van het misdrijf of van de
laatste gerechtelijke akte;
'' Daar geen enkele gerechtelijke akte
te bekwamer tijcl tussengekomen is, was
tle openbare vordering, ontstaan uit het
tegen De Wiele weerhouden misdrijf, op
de datum van het vonnis verjaard;
'' ~raaruit volgt clat bet aangegeven vonnis in strijcl met artikel 11 der wet del.
22 Maart 1940 werd gewezen ;
" Om die redenen, vordert de ondergetekencle Procureur-Generaal clat het aan
het Hof zou bebagen het hierboven vermeld vonnis van de Krijgsraad te Gent
te vernietigen.
·,l Brussel, · 19 November 1947.
Namens de Procureur-Generaal,
de .Advocaat-Generaal,
(g.) R. Janssens de Bistboven. >l
Gelet op artikel 441 van het Wetboek
van strafvorclering, aannemende de beweegredenen van de voorafgaande vor-

dering, vernietigt het gezegtl vonnis van
de Krijgsraad te Gent del. 16 Juli 1945,
waarbij de genaamde Petrus-Richard De
Wilde werd veroordeeld; beveelt dat onclerhavig vonnis zal worden overgeschreven in de registers van de Krijgsraacl te
Gent en clat melding er van zal gemaakt
worden op de kant van bet vernie'tigd
vonnis.
2° kamer. - VoorH. Wouters, raaclsheer waarnemend voorzitter.
Yerslaggever,
H. Smetrijns. - Gelijklitidende concl~tsie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, aclvocaat-generaal.
19 Januarl 1948. -

zUte1',

2"

19 Januari 1948.

KAiYIER. -

1o niNDENDE BEOORDFJLJNG DOOR

DE REOHTER OVER DE GROND. STRAFZAI(EN. VERHOOR VAN GETUIGEN. GEPASTHEID. SOUVEREINE JlEOORDELING
DOOR DE REOHTER IN HOGER JJEROEP.

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. EJEN ENKELE STRAF WEGENS
\'ERSCHEIDENE MISDRIJVEN UITGESPROKEN. lVIIDDEL DAT SLEOH'l'S EEN VAN DE MISDRIJVEN
IlETREF'l'. STRAF DOOR DE ANDERE MISDRIJVEN GERECHTVAARDIGD. J\IIIDDEL NIET
ONTVANKELIJK.

So MIDDELEN TOT VERBREKING. 1

STRAFZAKfN· - BURGEI\LIJKE \'ORDERING. VOORZIENING DOOR DE JJEKLAAGDE. J\IIIDDEL
DAT SLECHTS OP RET BES'l'AAN VAN EEN VERZWARENDE OMSTANDIGHEID VAN HET l'viiSDRIJF
BETREKKING HEEFT. 0MSTANDIGHEID ZONDER UI'l'WERKSEL OP DE VEROORDELING 'l'EN
BA'l'E VAN DE IlURGERLIJKE PARTIJ UITGESPROKEN, l\IIIDDEL VAN JlELANG ONTBLOOT
IN ZOVER HE1' DE !lESLISSING OP DE BURGERLIJKE \'ORDERING BEOOG'l', NIET-ONTVANKELIJKHEID.

1 o De rechtm· in hoge1· beroep beoonleelt
so~tver·ein of er 1:eden is om tot ·ve·rhoor
vwn qet·u·igen ove1· te gaan (1).
2o W anneer een enkele straf wegens versche·iclene misd1·ijven ~titgesp1·olcen weTd,
is cle eis tot verb1·eking niet ontvankeli.jk, die op een middel steunt dat slechts
een van de misddjven bet1·ett, dan
wanneer de uitgespmken straf door
de andeTe misdr·ijven ge1·echtvaaTdigd
blijft (2). (Wetboek van strafvordering,

artt. 411 en 414.)

so

Is van belang ontbloot en, dienvolqens,
niet-ontvankelijk, in zover het cle be(1) Sic

verbr.,

13

November

1944

(A•·r.

T' erbr., 1945, blz. 36; Bull. en PASTe., 1945,

I; 32, en de nota 2, biz. 33).
· (2) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
27 October 1947 (Bull. en PAsrc., 1947, I, 442).

-31bevestigtl; b) na aanlegger te hebben
vrijgesproken voor het feit I (aangifte
van vier personen aan de vijand), het
bestreden arrest hem veroortleelt wegens aangifte aan de vijand van een aan,tal personen die behoren tot dezelfde
groep als de vier bovenbedoeide personen :
Overwegende dat zowel het eerste als
het vijfcle middel alleen de aangiften aan
de vij and betreffen ;
{FAGOO, T. BELGISCHE STAAT.)
.Dat wegens die betichtingen slechts een
enkele straf werd toegepast en dat clie
ARREST.
straf gerechtvaardig·d is door de andere
HET HOF ; , Gelet op het bestreden bewezen verklaarde misclrijven;
arrest, gewezen op 17 October U47 door
Waaruit volgt dat en het eerste en het
het Militair Gerechtshof, zetelende te vijfde midclel, in zover zij gericht zijn
tegen de beslissingen over de pnblieke
Gent;
vordering, van belang ontbloot zijn en,
I. Aangaande de beslissing over de puclerllalve, niet ontvankelijk ;
·
blieke vordering :
Overwegende bovendien dat de substanOver het · tweede, het derde en het tHlle of op sti'af van nietigheid voorgevierde middel van verbreking, schending schreven vormen werden nagekomen en
van artikel 97 der Gronclwet door niet-be- dat; de nitgesproken veroordelingen wetantwoording van de conclusie bij welke telijk zijn ;
aanlegger aan het militair gerechtshof de
II. Aangaande de beslissingen op de
samenvoeging van zekere bundels vroeg;
schending der rechten van de verdediging vorderingen van de burgerlijke partijen :
Overwegende dat de eerste strijdigheid
doordat het militair gerechtshof geweigerd heeft getuigen te horen :
clie, naar aanleggers beweren, in het beOvenw;gende dat het bestreden ar- streden arrest voorkomt uitsluitend slaat
rest de aanvraag, strekkende tot samen- op het bestaan van een omstandigheid
voeging van bundels, heeft verworpen als wegens welke de wet de misdaad van
reden aangevende o. m. dat de bestand- verklikking aan de vijand met een zwaardelen van de bundel volstaan om het mili- dere straf bech'eigt, maar die het bedrag
tair gerechtshof toe te laten een genoeg- van de schade door de bewezen verklaarde
zaam voorgelicht arrest te vellen; dat het · misdaad veroorzaakt, niet heeft knnnen
arrest oak de redenen aanduidt die het beinvloeden;
Dat, ook wat de vordering van de bnrmilitair gerechtshof er toe bewogen hebg·erlijke partij betreft, het eerste middel
ben geen getuigen te horen;
Overwegende dat uit de bepalingen van van belang ontbloot is, en, dienvolgens,
de artikelen 175 en 190 van het Wetboek, niet ontvankeli ik ;
Dat, wat de tweede strijdigheid betreft,
van strafvordering, naar welke de artikelen 210 en 211 van clut wetboek verwi.i- het middel op feiten berust die niet blijzen, blijkt dat in hager beroep liet ver- ken nit het. bestreden arrest, noch nit de
hoor van getuigen facultatief is en dat stukken waarop het Hof acht zou kunnen
de rechter in ·hoger beroep souverein be' slaan;
Dat het vijfde middel feitelijke grondslist of de getuigen wier verhoor wordt
gevorderd al dan niet zullen gehoorcl sl ag mist ;
Dat geen bijzonder middel van verbreworden;
Dat, clerhalve, beslissencle zoals hierbo- king wordt voorgesteld en dat het Hof er
geen
ambtshalve opwerpt ; '
ven is gezegd, het bestreden arrest aanOm die redenen, verwerpt de voorzieleggers conclusHln behoorlijk heeft beantwoorcl en noch artikel 97 der Grand- ning ;· verwijst aanlegger in de kosten.
wet, noch enig andere wetsbepaling ge19 Januari 1948. - 28 kamer. - Voorschonden heeft;
zitter, H. Wouters, raadsheer waarDat. bovenvermelde micldelen niet kun- nemend voorzitter.
Verslaggeve1·,
nen aanvaard worden;
H. Simon. - Gelijlcluidende conclttsie,
Over het eerste en het vijfcle middel, H. Roger Janssens cle Bisthoven, advoschencling van artikel 97 der Grondwet caat-generaal.
cloordat : a) na te hebben geoorcleeld dat
aanlegger de feiten, vermelcl s1tb litt. ]!',
G, H en J, niet uit winstbejag heeft gepleegd, dan wanneer de krijgsraad had
2• KAMER. - 19 Januari 1948.
beslist du,t Fagoo de feiten, vermeld s·ul!. Ji',
G en H, uit winstbejag had gepleegd, het EET- EN KOOPWAREN (l\HSBRUIKEN
bestreden arrest het )Jeroepen vonnis heeft
IN DE HANDEl, VAN). ~ 0NWETslissvnu beoout op de vo1·dering van de
bnrgerUjlce pari'ij uitgespmlcen, het
middel .dat slechts op het bestaan van
een tegen de eise1· -wee1·ho.1tden -reTz-wa·rende omstandigheid van het misclTijf betreklcing heett, dan ivanlnee·r
deze omstandighe·id de ten bate van de
bnrge1·lijlce partij uitgesproken vemordeling niet heeft kunnen be'invloeden.

··..;__ 32 geleefd en de toegepaste straffen overeenkomstig de wet zijn ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest doch enkel wat betreft de
Het miscl1"ijf van onwettige slachting
schikkingen waarbij het aanleggers wewonU, afgez·ien van de gevangenisstraf,
gens sluikslachting heeft veroordeeld en
slechts met een geldboete gestt·att, in- . verwerpt de voorziening voor het overige ;
cUen ae aaaer 1tit winstbejag gehandelcl
beveelt dat onderhavig arrest zal worden
heett en, op het .ouenblik van het mis- overgeschreven in de registers van het
clrijf,. ae meestm· was van het geslachte
Hof van beroep te Gent en dat melding
cUe·1' (1). (Besluit-wet van 28 Februari er van zal worden gemaakt op de.kant van
1947, artt. 1 en 2.)
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; laat
de helft der kosten ten laste van de
Staat; veroordeelt de verweerders tot de
(PROOUREUR-GENERAAL 'l'E GENT,
andere helft; verwijst de zaak, aldus ·beT. VERMEERflCH EN VOLOKAERTS.)
perkt, naar het Hof van beroep te Brussel.
TIGE
SLACHTING.
BESLUIT-WET
VAN
28 FEBRUARI 1947. - VEREISTEN VOOR DE
TOEPASSING VAN EEN GELDBOETE.

ARREST.

19 ,Januari 1948. - 2" kamer. - Vom·H~ Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevet·, H. Vandennersch. Gelijkl1ticlencle conclusie,
H, Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
zitte1·,

BET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen door het Hof van beroep
te Gent op 6 October 1947 •
Over het middel ambtshalve opgeworpen, schending van artikel 97 van de Grondwet en van artikelen 1 en 2 van het · besluit-wet van 28 Februari 1947, doordat
het bestreden arrest aanleggers heeft veroordeeld tot een geldboete, wegens sluik- ·
slachting van verscheidene dieren, zonder het bestaan behoorlijk te hebben vastgesteld van de voorwaarden die daartoe
door de wet worden vereist, en het aldus
de uitgesproken straf niet overeenkomstig
de wet heeft gerechtvaardigd :
Overwegende dat artikel 1 van het besluit-wet van 28 Februari 1947 met een
gevangenisstraf degene straft die een dier
op onwettige wijze slacht of doet slachten; dat artikel 2 beschikt dat de rechter
daarenboven een geldboete uitspreekt ten
laste van de veroordeelcle, wanneer deze
uit winstbejag heeft gehandelcl en wanneer hij, op het ogenblik van het misdrijf, .de meester van het dier was, hetzij
als eigenaar, hetzij als regehnatige bezitter, hetzij als onregelmatige houder;
Overwegende dat door het arrest niet
wordt vastgesteld dat aanleggers hebben
gehandeld uit winstbejag, noch dat zij
meester waren van de geslachte dieren;
Overwegende dat de uitgesproken geldboete derhalve niet wettelijk gerechtvaardigd is en dat het bestreden arrest de in
het middel aangewezen wetsbepalingen
heeft geschonden ;
·
Overwegende dat, voor het overige, en
namelijk wat betreft (le schikkingen
waarbij het bestreden arrest aanleggers
heeft veroordeeld wegens bedrieglijke
wegneming van een vaars te Lichtervelde
in de nacht van 19 en 20 Mei 1947, en van
een vaars te Loppem de 15 en 16 Mei 1947,
de substantHlle of op straf van nietigheid
voorgeschreyen pleegvormen werden na-

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen op 16 October 1947 door
het Hof van beroep te Gent, zetelende
overeenkomstig de wet op de kinderbescllerming van 15 Mei 1912 ;
I. Wat betreft de voorziening ingesteld
door <le veroordeelde, Ludovicus-Maurice
Verstraete :
Overwegende dat aanlegger geen middel aanvoert tot staving van zijn voorziening; dat de substantHlle of op stra:i'
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen .werclen nageleefd en dat de uitgesproken veroordelingen overeenkomstig de
wet zijn;
II. Wat betreft de voorziening ingesteld
door de burgerlijk verantwoordelijke partij, Juul Verstraete :
Overwegende dat nit geen enkel stuk

(1) Zie verbr., 13 November 1944 (Bull. en
PASIC., 1945, I, 29).

(2) Vaste reclltspraak. Zie namelijk verbr.,
1 December 1947 (B'l!ll. en PAsrc., 1947, I, 508).

2°

KAMER. -

19 Januari 1948.

VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. BURGERLIJK VERANTWOORDELIJKE PAR'I'IJ, EISERES. VOORZIENING
NIET BETEKEND, NIET-ONTVANKELIJKHEID.

Is niet ontvwnkeliil;. cle vo01·z·ieninq ·in
ve·rbrelcing ingesteld clom· de b1wget·Uj lc
vemntwoo1·delijlce pat·tij en clie niet betekencl werd aan de pa1·tij waat·tegen
zi,i (/(WiCht 1·8 (2). (\VetbOE'k VH!l Straf-

VOrdering, art. 418.)
(L. EN J. VERSTHAETE.)
ARREST.

-33
blijkt dat de voorziening der burgerlijk
verantwoordelijke partij betekend werd
aan het openbaar ministerie waartegen zij
is gericht, zoals voorgeschreven won'lt
door het artikel 418 van het Wetboek
van strafvordering; waaruit volgt dat de
voorziening niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; verwijst aanleggers in de kosten.
19 Januari 1948. - 2" kamer. - VoorH. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Yandermersch. Gelijklttidende conclttsie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
zifte1·,

2"

KAMER. -

19 Januari 1948.

1o MISDADEN EN WANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT. - AANGIFTE
AAN DE VIJAND. - ARTIKEL 121bi8 VAN HET
STRAFWETBOEK, GEWIJZIGD BIJ HET BESLUITWET VAN 17 DECEMBER 1942. - ARREST
DAT NIET VASTSTELT DAT DE AANGIFTE EEN
VAN DE GEVOLGEN GEHAD HEEFT BIJ DE LAATSTE
ALINEA VAN DAT ARTIKEL VOORZIEN. - VEROORDELING TOT LEVENSLANGE DWANGARBEID.
- 0NWETTELIJKHEID.
.
2o l\USDADEN EN WANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT. - ARTIKEL 115
VAN HET STRAFWETBOEK. - 0NTSTENTENIS
VAN WINSTBEJAG. - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. - TOEPASSELIJKE. STRAF.
1o Is onwettelijk, de stmf van levenslange
dwangarbeicl witgesp1·oken wegens aang·ifte aan de vijand, gepleegd na het inwe1·king treden van het beslttit-wet van
17 December 194'2, zonde1· dat er vastgesteld werd dat de aangifte, voor de
slachtotters en zonder tttssenlcomst van
een niettwe aangifte, een van de gevolyen gehad heejt voorzien bij de denle
alinea van artikel 121bis van het Strafwetboelc, gewijzigd bij artilcel 4 van
voormeld besluit-wet (1).

2° Behalve wanneet· de schttldige ttit winstbeja{/ gehandeld heeft, wordt de doodstraf, die doM .artilcel 115 van het
Strafwetboek gesteld wordt, in geval
van .verzachtende om8tandigheden, vervan.qen dom· levenslange of tijdelijke
hechtenis of doot· een gevangenisstraf
van ten minste een jaat·. (Strafwetboek,
artt. 81 en 123te1·.)
· (1) Zie verbr., 8 December 1947 (Bull. en
PAsrc., 1947, I, 531).

VERBR., 1948. -

3

(MERMUYS, T. PAUWELS EN CONSOORTEN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen op 24 October 1947 door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Gent;
I. Aangaande de publieke vordering :
Over het midel ambtshalve opgeworpen,
schending van artikelen 2, 62, 80, 81, 115,
121bis, alinea 3, van het Strafwetboek,
97 van de Grondwet;
Overwegende dat aanlegster vervolgd
werd wegens · feiten omschreven als
volgt : a) te Brugge, in de loop van het
jaar 1944, wetens door het aanklagen van
een werkelijk of ingebeeld feit Andre
Allaert, Jules Vanderkinderen en Adrienne
Rotsaert aan opzoekingen, vervolgingen of
gestrengheden vanwege de vijand te hebben blootgesteld, de eerste twee slachtoffers zijnde in Duitsland overleden en
ue derde hebbende een gevangenisstraf
van meer dan een maand ondergaan ;
b) te Varsenare of elders in BelgH~, tussen 1 .Juli 1944 en 12 September 1944, hulp
te hebben geboden aan de vijand in soldaten, mannen, geld, levensmiddelen, wapens of munitie, namelijk door hem in
lichtingen te verschaffen over Yvonne
Vandecapelle en Jeanne Pauwels, die van
aarcl waren om· deze personen moeilijkheden te berokkenen; c) te Brugge of
Oostkamp, in de loop van het jaar 1944,
wetens door het aanklagen van een werkelijk of ingebeeld feit, Rene Roess aan
opzoekingen, vervolgingen of gestrengheden vanwege de vijand te hebben blootgestelcl, het slachtoffer zijnde in Duitsland
overleden;
Overwegende dat het bestreden arrest
de aanlegster ten laste gelegde feiten bewezen heeft verklaarcl zoals zij in de dagvaarding omschreven werden en, aannemende dater ten gunste van de beklaagde
verzachtende omstancligheden bestaan, ze
wegens die feiten tot levenslange dwangarbeid heeft veroordeeld evenwel zonder
te hebben vastgesteld dat de aangifte,
aan welke het de beklaagde schuldig
verklaart, zonder tussenkomst van een
nieuwe nangifte, voor de slachtoffers of
voor een vnn hen, een van de bij alinea 3
van artikel 121bis (besluit-wet van 17 December 1942) van het Strafwetboek bepaalde gevolgen heeft gehad;
Dat aldus het bestreden arrest noch de
afwezigheid van een nieuwe aangifte, nocll
het bestaan van een verband van oorzaak
tot gevolg tussen de aangifte en de dood
van de slachtoffers vaststelt;
Waaruit volgt dat aanlegsters veroordeling tot levenslange dwangarbeid wegens de misdaad voorzien bij artikel121bis
(hesluit-wet van 17 December 1942) niet
wettelijk gerechtvaardigd is;

-·34
1Jaal door een territoriaa.l on1Jevoegde
Dat ZIJ evenmin gerechtvaardigd is
veldwaohter zo1ulen opgemaalct z·ijn godoor c1e bewezEm verklaarde inbreuk op
worden, clan wanneer ttit het 1Jesti'eden
artikel 115 van het Strafwetboek daar,
an·est vom·tvloeU dat de reohter over
behoudens het aan de zaak vreemd geval
cle g1·oncl ctan deze prooessen-ver1Jaal
dat de schulclige uit winstbejag heeft gesleohts cle waanle geheoht heett 'i·an
hancle1d, de doodstraf waarmede voorlo·ute·re inliohUngen en cle vemorclel'ing
melcle wetsbepaling dreigt overeenkomstig
vcm de eiser 011 de uitslag van het te1·
artikel 81 van het Strafwetboek (wet vail
te1·eohtz'itting gedaan ·onderzoelc ge23 Augustus 1919, art. 2) vervangen wordt
cloor levenslange of tijdelijke hechtenis
steund heeft (1).
of door een gevangenisstraf van ten min- 2° De vervolging van de misddjven van
ste een jaar, maar niet door dwangarbeid;
vctlsheid in gesohriften en van holing
is niet afhanlcel'ijk van het opstellen
II. Aangaancle de vorcleringen van de
van een 111'oces-ver1Jaal.
burgerlijke partijen :
Overwegencle dat de verbreking van de so Het 1Jewijs van de misd1'ijven van valsheid in gesohriften en van holing is n·iet
beslissing over cle publieke vorclering de
aan 1Jijzondere ~·egelen onderworpen (2).
verbreking van de beslissing over cle bur- "
gerlijke vorderingen met zich sleept;
4° JJlist g·1·ondslag in fe·ite, het rnilldel beOm die reclenen, verbreekt het bestreclen
rustencl op teitelijl.:e 1Jeweringen cUe
arrest; beveelt dat onclerhavig arrest zal
ste1m vinden noah in het 1Jesti'eclen ct•l'overgeschreven worden in cle registers
1'est, noah in de stuklcen van de ?'echtsvan het Militair Gerechtshof te Gent en
pleging, weUce het Hot in ac!nme?·lc·ing
dat melding er van zal gemaakt worden
lean nemen (S).
op cle kant van de vernietigde beslissing ;
verwijst cle burgerlijke partijen iecler in
(J. EN G. VANDENBERGEN, T. WILDAER
een •vier de cler kosten; verwijst de zaak
EN N. V. « L'URBAINE )l.)
naar het militair gerechtshof anclers samengestelcl.
ARREST ..
19 Januari 1948. - 2• kamer. - Voo?·HET HOF ; - Gelet op het arrest, gezitte·r, H. Wouters, raaclsheer waarwezen door het Hof van beroep te Brussel
nemencl voorzitter.
Ve1·slaggever,
op 27 September 1947;
H. Simon. Gelijlclttidende . oonclttsie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, aclvoI. Wat betreft cle beslissing over cle pucaat-generaal.
blieke vordering :
Over het eerste midclel tot verbreking,
schending van het artikel 97 van de Gronclwet en van artikel 16S van het Wetboek
2" KAMER. - 19 Januari 1948.
van strafVorclering, cloorclat in het bestreclen arrest enkel worclt vermelcl clat uan1o MIDDELEN TOT VERBREKING.
legger Jan Vamlenbergen aileen geconcluSTRAFZAKEN. - MIDDEL DAARUIT GENOMEN cleercl heeft en geen antwoorcl wordt verDAT DE PROCESSEN-VERBAAL ZOUDEN OPGE- strekt op cle besluiten, neergelegcl door
MAAKT ZIJN GEWEEST DOOR EEN 'l'ERRITORIAAL aanlegger Georges Vanclenbergen, clan
ONBEVOEGDE VELDWACHTER. - ARREST DAT wanneer cle neergelegcle besluiten in naam
AAN DEZE PROCESSEN-VERBAAL SLECHTS DE van -de twee aanleggers werclen genomen
WAARDE VAN LOUTERE INLICHTINGEN TOE- en door beiclen werclen onclertekencl :
KENT. - 'VEROORDELING GESTEUND OP HET ONOverwegencle clat beicle aanleggers in
DERZQEK 'l'ER 'l'ERECH'l'ZlTTil'\G. - :MIDDEL eeuzelfcle besluitschrift gelijke besluiten
DAT GRONDSLAG MIST IN FEITE.
hebben genomen en clat het bestreclen ar2° VONNISSEN EN ARRESTEN.
rest cleze besluiten behoorlijk heeft beantSTRAFZAKEN. - 'VERVOLGING WEGENS VALS- woorcl;
HEID EN HELING. - NIE'l' AFHANKELIJK VAN
Overwegencle clat het miclclel derhalve
HET OPSTELLEN VAN EEN PROCES-VERBAAL.
in feite niet' opgaat;
So BEWIJS. - STRAFZAKEN. - VALSHEID
Over het tweecle miclclel tot verbreking·,
IN GESCHRlFTEN EN HELING. - GEEN BIJZON- schencling van het artikel 67 van het LanDERE REGELEN.
4o MIDDELEN TO'l' VERBREKING. -(1) Zie verbr., 24 October 1939 (Bull. en
S•rRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING.
- l\'IIDDEL OP FEITELIJKE BEWERINGEN BE- PAsrc., 1939, I, 436).
(2) Zie verbr., 3 Februari 1943 (Bull. en
RUSTENDE, ZONDER S'l'EUN IN HET ARRES1' EN
DE STUKKEN VAN DE RECHTSPLEGING. -MID- PASIC., 1943, I, 49); 24 Juni 1946 (ibid.., 1946,
I, 266).
DEL DAT. GRONDSLAG MIST IN FEITE.

1° M·ist grondslag in feite,

het midrlel
daa;ntit genomen dat de prooessen-ver-

(3) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
4 September 1947 (Bull. en PAsrc., 1947, I,
M~.

.

-35delijk Wetboek en van bet artikel 16 van
bet W etboek van strafvordering, doordat
bet bestreden arrest, processen-verbaal
beeft in aanmerking genomen die feiten
aanbalen, welke de veldwacbter van SintGenesius-Rode vernomen beeft door een
onderzoek in te stellen buiten zijn gebied,
d. i. te Aalst en te Brussel, clan w:anneer
hij geen opdracht had gekregep, nocb van
de procureur des Konings, nocb van de
onclerzoeksrecbter om tot dergelijke opzoekingen over te gaan buiten bet gebiecl
zljner gemeente :
Overwegende dat bet bestreden arrest,
antwoorclend op aanleggers besluiten,
uitdrukkelijk verklaart clat de processenverbaal door de veldwacbter van SintGenesius-Rode opgemaakt op 22 Maart
en 14 Augustus Hl4{i « moeten aangezien
worden als inlicbtingen door de opsteller,
uit eigen beweging, verzameld en aan de
recbterlijke maGbt overgemaakt ten einde
de dacler van een autocliefstal te ontclekken >>, en clat bet arrest daaraan toevoegt
en nader bepaalt « dat de feiten, zoals zij
door de eerste recbter werden vastgesteld, bewezen zijn gebleven door bet onderzoek v66r het hof gedaan » ;
Overwegende dat uit deze motivering
voortvloeit dat het bestreden arrest aanleggers sclmldigverklaring, alsook de bepaling der toegepaste straf niet beeft gegrond op de betwiste processen-verbaal,
maar wel op de uitslag van het onderzoek dat door bet hof zelf werd gedaan,
en dat bet aan die processen-verbaal enkel de waarde toewijst ener loutere inlichting;
Overwegende dat bet middel derhalve
in feite ongegrond is ;
Over !let derde middel tot verbreking,
scbending van bet artikel 67 van bet Lan.clelijk W etboek en van het artikel 16 van
bet 'Vetboek van strafvordering, doordat
!let bestreden arrest het gehele later onderzoek niet beeft vernietigd, ofschoon
het werd gedaan en voortgezet, dank zij
de inlichtingen bekomen op een wijze in
strijd met de wetten 'op de bevoegdheid
die van openbare orde zijn, en namelijk
dank zij de inlichtingen ingewonnen te
Aalst en te Brussel door de veldwachter
van Sint-Genesius-Rode :
Overwegende dat de wet, wat betreft
bet bewijs van misdrijven van vervalsing
en verheling, geen bijzondere bewijsvoering oplegt en de vervolging wegens deze
misdrijven niet afhankelijk maakt van
hun oorspronkelijke vaststelling door
mid del van een proces-verbaal; dat deze
misdrijven, krachtens bet artikel 189 van
het Wetboek van strafvordering, vatbaar
zijn voor bewijs door alle wettelijke bewijsmiddelen;
·
En overwegende dat de substantH~le of
op straf van nietigbeid voorgeschreven

recbtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Overwegende dat bet middel dus in
recbte niet opgaat;
II. Wat betreft de beslissing over de
vordering van de burgerlijke partijen :
Over bet middel tot verbreking, scherrding van artikelen 1317 en volgende van
bet Burgerlijk Wetboek, doordat bet bestreden arrest aangenomen beeft dat de
burgerlijke partij Wildaer bewezen had
dat de voertuigen, welke zij gebruikte en
sedert 10 November 1945 beeft doen verzekeren, voertuigen in buur waren, dan
wanneer zulks niet wettig is bewezen vermits deze burgerlijke partij, die, van
22 September 1945 af, baar voertuig had
verloren en dientengevolge door baar verzekeringsmaatscbappij op 19 October
1945 was· vergoed geweest, reeds van
10 November 1945 af een ander voertuig
in gebruik had, waarvan niets zegt noch
bewijst dat zij bet in huur had, en er derbalve moet vermoed worden dat zij bet
ten titel van eigenaar bezat, zodat, op de
dag waarop de font van aanleggers door
bun verbeling zou begonnen zijn, hetzij
op 26 December 1945, deze burgerlijke
partij geen nadeel zou bebben ondergaan
en de vergoeding wegens beroving van een
voertuig dus niet zou zijn gerechtvaardigd:
Overwegende dat de beweringen van
aanleggers, die enkel feitelijke omstandigbeden aanbalen, geen steun vinden noch
in het bestreden arrest, noch in enig
stuk van de proceduur waarop bet Hof
acbt kan slaan;
Overwegende dat bet middel dus niet
kan aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers elk tot de
helft der kosten.
19 Januari 1948. -

2° kamer. -

Voo?·-

zUter, H. Wouters, raadsbeer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Vandermerscb. - Gelijlcluidende conclusie.
H. Roger Janssens de Bistboven, advocaat-generaal.

1e

KAMER. -

22 Januari 1948.

1° AMBTENAREN. - LID VAN HET PERSONEEL VAN DE NATIONALE LANDBOUW- EN
VOEDINGSCORPORA'l'IE, IN DIENST .REHOUDEN
ZONDER BEPALING VAN DUUR, -- KAN NIET
ZONDER OPZEGGING AFGEDANKT WORDEN.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING. l'\iiDDEL VAN LOUTER RECHT DAT VOOR DE
EERSTE MAAL V66R HET HOF VAN VERBREKING KAN INGEROEPEN 'WORDEN. - BEGRIP.
3° AMBTENAREN. - IN DIENST BEHOUDEN LEDEN VAN HET PERSONEEL VAN DE NATJO-

36NALE LANDBOUW- EN VOEDINGSCORPORATIE • .:_
EJXTRATOELAGE. BESLUIT VAN DE REGENT
VAN 16 MEl 1946. - VOORWAARDEN.

1o 1Vanneer cle Minister van bevo01Yacling, gebntilc maleenfl van het 1·echt hem
cloor a1·tileel 5 van het besluit-wet van
8 Novembe1· 1944 voorbehouden, een licl
van het personeel van de N ationale
Landbouw- en Voeclingsc01"poraf'ie in
dienst heeft behouclen, zonder de dmtr
van zijn diensten te bepalen, is cle incl'ienstweming van cleze agent va.n onbepaalcle fl1t1w,· zomle1· opzegging lean geen
einde e1· cum gesteld wonlen.
2° Is 1titsl1titend een 1·echtsmicldel en lean
voo1· de eerste manl v661" het Hot van
·ve1·brelcing inge·roepen worden, het midclel clctt e1· nUeen toe st1·elet, op cle doo1·
het bestreclen cw1·est vnstgestelcle feiten
een wetsbepnling te doen toepassen, clie
bijzonde1· tot cloel heeft deze te 1·egelen
en waarvctn het onderzoelG zich aan de
1·echtm· ove·r de grand opclrong (1).
3° De leclen van het personeel van rle
NnUonale Lnmlbouw- en Voedinr;scorpo1"ctt-ie, clie overeenleomstig cwtilcel 5 van
het besl1tit-wet vnn 8 Novembe1· 1944 in
d·ienst wenlen beho1ulen, hebben slechts
1'Ccht op fle extrntoelnge voo1·zien bif het
beslwit van rle Reuent van 16 Jliei 1946,
inclien z·ij in (lienst zijn gebleven tot
1 November 1945 inbegrepen.
(BELGISCHE STAAT, T. VAN ESPEN.)
AltREST.

HEJT HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, door het Hof van beroep te Brussel
gewezen, op 13 Juli 1946;
Over het eerste midclel, schencling van
artikelen 2 en meer bepaalcl 5 van het
besluit-wet van 8 November 1944 betreffencle de vereffening der Nationale Lanclbouw- en Voeclingscorporatie, cloordat het
bestreden arrest aan verweercler een vergoecling toegekend heeft overeenkomencle
met negen maanclen wedcle, onder aftrekking voor de sommen hem verschuldigd
gedurende de tijdruimte welke zijn ontslag
voorafgaat en waarin hij tengevolge 'van
ziekte zijn diensten niet heeft kunnen
presteren, dan wanneer de Minister van
bevoorrading, waarvan hij afhing, op elk
ogenblik en zoncler een opzegging te moeten cloen, het recht had van zi in cliensten
af te zien, vermits de hanclhaving in functie van verweerder, oud-becliende van de
Nationale lianclbouw- en Voedingscorpora(1) Zie verbr., 2 en 22 Juni 1922 (Bull. en
1922, I, 339 en 368); 8 Juli 1926 (ibid.,
1927, I, 41); nota 1 onder verbr., 29 October
1931 (ibid., 1931, I, 271} en onder verbr.,
10 November 1932 (ibicl., 1932, I, 303).
PASIC.,

tie, volstrekt precai~ was en niet afhing
van gelijk welke contractuele verbintenis
of gelijk welk wettelijk recht in zijnen
hoofde :
Ove!'wegende dat het middel hoofdzakelijk steunt op het feit clat de bevoegde
minister, naar de bewoordingen van artikel 5 van het besluit-wet van 8 November
1944 en in strijd met hetgeen door de
rechter over de grond werd beslist, naar
goeddunken, op elk ogenblik, verweerder
mocht ontslaan nit de diensten van de bee
voorrading waarin hij gehandhaafd werd
na de afschalffing van de Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie, waar hij
sinds 1 Januari 1943 een becliening nitoefende;
Overwegende dat gezegd artikel 5 voorziet clat de Minister van bevoorracling
<< voor den termijn clien hij bepaalt )) en
aan de vroegere feitelijke voorwaarden,
clie leden van het personeel van de Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie in
functie kan handhaven wier medewerking
onmisbaar geacht wordt voor llet normaal
verloop van de bevoorrading;
Overwegende dat nit deze tekst blijkt
dat indien de Minister, wanneer hij verklaart de in functie zijnde ambtenaar te
handhaven, terzelfdertijd de duur van
zijn diensten niet bepaalt, de verbintenis
van onbepaalde duur is, en dat er, dienvolgens, geen einde er aan kan worden
gesteld zonder opzegging ;
Dat het middel dus niet gegrond is;
Over het tweede middel, schending van
artikelen 1 en 2 van het besluit van de
Regent van 25 October 1944, waarbij aan
het personeel van de Staat een extratoelage wordt toegekend, 1 van het besluit
van .de Regent van 16 Mei 1946 waarbij
aan llet in dienst genomen personeel van
de ex-Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie een extratoelage wordt toegekend, doordat het bestreden arrest aan
verweerder het recht op een dertiende
maand erkend heeft, dan wanneer het personeel van de vroegere Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie, waarvan de
toestancl wezenlijk precair was, niet met
het regelmatige personeel van de Staat
kan g~lijkgesteld .worden, de toekenning
van een extratoelage niet met een vorm
van weclde kan worden gelijkgesteld, het
besluit van de Regent van 16 Mei 1946 een
extratoelage, in de vorm van een <( clertiende maancl )), slechts toegekencl heeft
aan de ambtenaren en beambten komende
van de Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie clie, na in dienst te zijn behouden, er tot 1 November 1945 toegevoegd bleven, hetgeen het geval niet is
voor verweerder :
Overwegende dat de toestand der ambtenaren en beambten van de ex-Nationale
Landbouw- en Voedingscorporatie, die
krachtens llet besluit-wet van R No:
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vember 1944 in dienst ZIJn behouden, afKONINKLIJK BESLUIT VAN 28 JULI 1937. zonderlijk werd geregeld, wat betreft
DRAAGWIJDTE.
hun gebeurlijk recht op de extratoelage
van een « dertiende maand », door het Wanneet·, in een verzelceringspolis, clie cle
bwrgerlijlce aanspmlcelijlcheid delct van
besluit van de Regent van 16 Mei 1946,
·vet·voet·flers van zalcen float· midfld van
waarvan artikel 5 de inwerkingtreding
motorvoet·t~tigen, beflongen worflt, zoals
op 1 November 1945 terugbrengt;
at·tUcel 17, I, litt. b, van lconinlclijlc
Overwegende dat, voor zoveel het midbesluit van 28 Jttli 193'1 het toelaat, flat
del de schending van artikel 1 van clit
« bij muwelijlcse vot·flet·ing fle benalaatste besluit inroept, verweerder een
fleelfle
personen of httn rechtverlcrijgengrond van niet-ontvankelijkheid opwerpt
flen zioh niet lcunnen bet·oepen op een
genomen nit de nieuwigheid er van;
vonnis flat tegen fle vervoenler is uitgeOverwegende dat op dit punt het midsprolcen in een gefl·ing waat"in fle ven;edel uitsluitend een rechtsmicldel is; dat
lceraar niet behom·lijlc geroepen wet·fl ll,
het, inderdaad, enkel strekt tot het doen
heeft clit becUng niet voor floel aan de
toepassen, op de door het arrest vastgebenafleelfle partij in befloelfl geval het
stelde feitelijke elementen, van een bepat·eoht te ontnemen rle vm·zelceraar
ling welke bijzonder tot doel heeft deze
rechtstreelcs v66r het qerecht te t·oepen,
te regelen en waarvan het onderzoek zich
of haar te ve-rbieflen tegen cleze laatste
aan het hof van beroep opdrong; dat de
het bewijs te leveren van de aanspralcegrond van niet-ontvankelijkheid niet kan
lijlcheicl van fle vervoerfler, door het
worden aangenomen; voot·brengen van een strafvonnis; zijn
Overwegende dat, krachtens artikel 1
enige flraagwijflte bestaat et· in aan cle
·van het besluit van 16 Mei 1946, de extrabenculeekle partij het t·echt te ontnemen
toelage slechts wordt toegekend aan de
om aan fle vet·zelceraat· tegen te stollen
ambtenaren en beambten waarvan sprake
hetgeen in bm·gerlijlce zalcen gewezen
indien ze aan hun dienst toegevoegd blewerfl, zoncler flat hij in het gefling geven tot 1 November 1945 inbegrepen;
mepen werfl op fle cloor het slachtoffer
Overwegende dat het bestreden arrest,
tegen fle verzelcerfle vet·voet·flet· ingedoor verwijzing naar de in het beroepen
stelcle vonlering. (Koninklijk besluit
vonnis uiteengezette feiten, vaststelt dat
van 28 Juli 1937, art. 17, I, litt. b.)
Van Espen op 10 Januari 1945 werd ontslagen; dat hieruit volgt dat de extratoelage hem in schending van voormeld
(N. V. ASSURANCE LTEGEOISE, T. DUBOIS.)
artikel 1 van het besluit van 16 Mei 1946
werd toegekend ;
ARREST.
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch enkel voor zoveel het aan
HET HOF; - Gelet op het bestreden
verweerder de betwiste extratoelage heeft arrest, door het Hof van beroep te Luik
toegekend; beveelt dat onderhavig arrest op 4 J uli 1944 gewezen ;
zal overgeschreven worden in de registers
Over het enig middel, schending van
van het Hof van peroep te Brussel en dat- artikelen 1134, 1319, 1320, 1322, 1351 en
melding er van zal gemaakt worden op de 1352 van het Burgerlijk Wetboek, van
kant van de gedeeltelijk vernietigde be- artikel 4 van de wet van 17 April1878 be-'
slissing ; veroordeelt verweerder tot de vattende de voorafgaande titel van het
helft der kosten, de andere helft ten laste Wetboek van rechtspleging in strafzaken,
van aanlegger blijvende; verwijsf de al- en van artikel 17, meer bepaald 17, I,
dus beperkte zaak naar het Hof van be- litt. b, van het besluit van 28 Juli 19.37
roep te Luik.
·
tot vaststelling van een reglement op
het verlenen van de machtiging tot ver22 Januari 1948. - 1e kamer. - Voot·- zekeren
der burgerlijke aansprakelijkzUter en verslaggevet·, H. Soenens, eerste
heid van vervoerders van zaken met
voorzitter. Gelijlcvuiclende conclttsie,
motorrijtuigen, alsmede betreffende de
H. Roger Janssens de Bisthoven advo- controle op de ondernemingen of instellincaat-generaal. Pleitet·s, HH. Van
waaraan dergelijke machtiging is
Leynseele en della Faille d'Huysse (loco gen,
verleend, doordat het bestreden arrest,
Struye).
alhoewel het vaststelt dat de verzekeringspolis waarbij aanlegster de burgerlijke aansprakelijkheid van genaamde
Binsfeld gedekt had,
vervoerder
1" KAMER. - 22 Januari 1948.
van zaken voor 1·ekening van derden
en
tegen bezoldiging
door
middel
'vERZEKERINGEN. - VERZEKERING DIE van motorvoertuigen,
een beding
DE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID DEKT bevatte, toegelaten bij artikel 17, I,
VAN VERVOERDERS. VAN ZAKEN DOOR MIDDEL litt. b, van bovenvermeld koninklijk beVAN MOTORVOERTUIGEN. - BEDING TOEGELA- sluit van 28 Juli 1937 wa-arvan dit beding
TEN lliJ ARTIREL 17, I, LITT. b, VAN HET de bewoordingen hernam, volgens wellrt>

-'-'-'- 38bij rauwelijkse vordering (voortspruitende uit de verbintenis, door de verzekeraar op zich genomen bij- middel van
een beding ten behoeve van derden,
rechtstreeks aan de benadeelde personen
cle uitkering van het volledig bedrag der
vergoeclingen waarop ze recht hebben, te.
verzekeren) de benadeelde personen of
hun rechtverkrijgenden zich niet kunnen beroepen op een vonnis dat tegen
de verweerder is uitgesproken in een gecling waarin de verzekeraar niet behoorlijk geroepen werd ll, - en zonder te betwisten dat aanlegster niet geroepen werd
om de belangen van haar verzekerde
Binsfeld te verdecligen in het strafrechtelijk geding waarin de aansprakelijkheid
van deze in principe was aangenomen geworden bij vonnis van de · Politierechtbank te Luik van 9· Juli 1942, lletwelk hem
veroorcleelde tot een geldboete wegens
verwondingen door onvoorzichtiglleicl. . in miskenning van het geloof verschuldigd aan bovenvermelcl beding en aan
artikel 17, I, van het koninklijk besluit
van 28 Juli 1937, dat dit beding toelaat,
-beslist dat verweerder hierom niet verYallen was van de bij dit heeling en dit
artikel voorziene rauwelijkse vordering
en dat hij bij deze vordering mocht steunen op gezegd vonnis der Politierechtbank
te Luik van 9 J uli 1942,' voor zoveel het
op de strafvordering uitspraak deed, om
tegen aanlegster het principe van de aansprakelijkheid van haar verzekerde te bewijzen, dan wanneer betwist beding, toegelaten bij artikel17, •§ 1, van he_t koninklijk besluit van 28 Juli 1937, voor de genieter van de rauwvordering het verval
van deze vorclering medebrengt wanneer
de verzekeraar niet werd geroepen om zijn
verzekerde in het geding te verdedigen,
zelfs indien dit v66r de strafrechter plaats
had, geding dat aanleiding tot een vonnis
heeft gegeven waarbij de aansprakelijkc
heid van zijn verzekerde, zelfs al was het
maar door zijn strafrechtelijke beschikking van veroordeling wegens verwonclingen door onvoorzichtigheid en slechts in
zijn principe, vaststaat, en dan wanneer,
- in bijkomende orde, - de ingeroepen
wetsbepalingen aan de genieter van de
rauwvordering verbieden zich, bij deze
vordering, te beroepen op dergelijk
vonnis om tegen de verzelqmi.ar de aansprakelijkheid van zijn verzekerde te bewijzen :
Overwegencle dat verweerder op 12 Maart
1942 het slachtoffer is geweest van een
verkeersongeval, waarvan hij de aansprakelijkheid a an een ·gena am de -Binsfeld
toeschrijft, die wegens dit feit op 9 Juli
1942 door de , Politierechtbank te Luik
veroordeeld werd ;
Overwegende clat Binsfeld, zich gedragende naar de verplichting welke hem
door artikel 39 van het koninklijk besluit
<<

van 9 Mei 1936 opgelegd was in zijn hoeclanigheid van vervoerder van zaken voor
rekening van derden door middel van motorvoertuigen, zijn burgerlijke aansprakelijkheicl had do en dekken door de a anleggende vennootschap, en dat deze vennootschap, volgens het voorschrift van het
koninklijk besluit van 28 Juli 1937, zich
er toe verbonden: had in haar verzekeringspolis, aan de · benadeelde personen
rechtstreeks de uitkering te verzekeren
van het volledig bedrag der vergoeclingen,
hun door haar verzekerde verschuldigd,
deze verbintenis het voorwerp zijnde van
een heeling ten behoeve van derden, overeenkomstig· artikel 1121 van het Burgerlijk W etboek ;
Overwegende dat verweerder, zich be-roepende op de rauwvordering welke cleze
bepaling hem toekende, aanlegster v66r
de Rechtbank van eerste aanleg te Luik
clagvaardde ten eincle ,: 1° in hoofdorde,
te horen verklaren clat de op 9 Juli 1942
door de Politierechtbank te Luik ten laste
van de verzekerde uitgesproken veroordeling, alsook alle nit te svreken veroorclelingen in prosecutie der zaak, haar zonclen kunnen tegengesteld worden en zich
tot de betaling van het beclrag er van te
horen veroorclelen; 2° in bijkomende orde,
zich te horen veroordelen tot de betaling
van een vergoecling van 500.000 frank als
herstel van de door het ongeval aan. verweerder veroorzaakte schade;
Overwegende dat aanlegster tegen deze
vordering een grond van niet-ontvankelijkheicl opwierp, welke cloor de eerste
rechter slechts werd aanvaard wat betreft het eerste punt van de vordering ; ·
dat het besti·eden arrest, bij gebrek aan
hoger beroep van verweerrler, slecllts over
de subsidiaire vorclering ·uitspraak diencle
te cloen en1 zich bepaalde, zoals he_t beroepen vonni~, tot het ontvankelijk verklaren van deze vordering;
Overwegende clat het middel, door de
voorziening tegen cleze beslissing opgeworpen, steunt op cle interpretatie welke
het geeft van eeri beding, clat de verzekeraar in zijn polis heeft neergeschreven,
overeenkomstig de toelating welke hem
bij artikel17, I, b, van het koninklijk besluit van 28 Juli 1937 gegeven werd, becling clat aan de verzekercle impliciet een
verplichting oplegt waarvan de niet-naleving, volgens aanlegster, tot gevolg zou
hebben de rauwvorclering met verval te
treffen;
Overwegende clat, naar de bewoorclingen van dit becling, << bij rauwelijkse vordering van benacleelcle personen of hun
rechtverkrijgenclen, cleze zich niet kunnen beroepen op een- vonnis dat tegen de
vervoercler is uitgesproken in een geding
waarin de verzekeraar niet behoorlijk geroepen werd ll ;
Overwegemle dat nit cleze tekst, noch

-
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uitdrukkelijk, noch impliciet ~blijkt dat
llet feit, niet geroepen te zijn geweest in
het proces tegen de verzekerde v66r de
Politiereclltbank te Luik, aanlegster zou
toelaten het verval van de rauwvordering
van de benacleelde derde in te roepen;
Dat de bewoorclingen cc bij rauwelijkse
vorclering >>, integendeel, toelaten hieruit
af te leiden dat deze bepaling, hoewel zij
zoncler dubbelzinniglleid. in bedoeld geval
het .recht /voor het slachtoffer behoudt
rechtstreeks de verzekeraar in rechte aan
te spreken, slechts als doel heeft hem
een bepaalde manier van bewijs te ontzeggen;
Overwegende dat de door aanlegster
van betwist becling gegeven interpretatie
in strijd is met de geest waarin gezegd
besluit, in artikel17, I, a, de verzekeraar
toegelaten heeft in zijn polis te bedingen
dat cc verbeuring van rechten, ten nadele
van de vervoerder v66r het ongeval ontsta(ln, tegenover de benadeelde personen
of dezer rechtverkrijgenden kan ingeroepen worden )), waarbij dus het mi. het ongeval opgelopen verval impliciet uitgesloten wordt;
Overwegende dat het beding waarvan
sprake niet als doel kan hebben, zoals
aanlegster het in bijkomende orde beweert, aan de benadeelde dei·de het recht
te ontnemen tegen de verzekeraar de aansprakelijkheid van de vervoerder te bewijzen door de overlegging van een strafrechtelijk vonnis;
Dat het betwist beding, aldus geinterpreteercl, in strijd zou zijn met de openbare orde, en namelijk met het beginsel
dat het gewijsde over de publieke vordering zich, zelfs in burgerlijke zaken, jegens de derden opdringt ;
Overwegende dat dit beding in werkelijkheicl er toe strekt aan de genieter van
de rauwvordering het recht te ontnemep.
nan de verzekeraar tegen te stellen hetgeen in burgerlijke zaken werd gewezen,
zonder clat hij bij de door het slachtoffer
teg·en de verzekerde ingestelde vordering
wercl geroepen ;
Overwegende dat cleze beperking bedongen ten gunste van de verzekeraar niet
nutteloos was, als zijnde slechts de bevestig·ing van het in artikel 1351 van het
Burgerlijk Wetboek gesteld beginsel over
het gewijsde ;
Dat, ten overstaan van de absolute bewoordingen van artikel 17, I, van het besluit van 28 Juli 1937, en volgens welke
de ver.ze,keraar zicli er toe verbindt aan de
benacleelde personen of dezer rechtverkdjgenden rechtstreeks de uitkering te
verzekeren « van het volledig bedrag der
vergoedingen, waarop ze gerechtigd zijn )),
er twijfel kon bestaan over de vraag of
de verzekeraar, eens dat deze vergoedingen aan de benadeelde derde bij vonnis
teg·en de verzekerde werden toegekend,

nog gerechtigd was deze vergoedingen te
betwisten;
Dat hieruit volgt dat het bestreden arrest geen enkele der in het middel bedoelde wetsbepalingen geschonden heeft;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten en tot een vergoeding van 150 frank
jegens verweerder.
22 ,Januari 1948. - 1e kamer. ~ Voorzitte1·, H. Soenens, eerste voorzitter. Verslaggeve1·, H. Oonnart. ~ Gelijlcluiclende conclu.sie, H. Roger Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal. - Pleiters,
HH. Van Ryn en della Faille d'Huysse.
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KAMER. -

MIDDELEN

TOT

VERBREKING.

ZAKEN VAN REOHTSTREEKSE BELASTINGEN,
MIDDEL GESTEUND OP DE TEKST VAN DE STA'l'UTEN VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. TEKST NIET REGEL]<IATIG AAN HET HOF ONDERWORPEN NOCH DOOR HET BESTREDEN ARREST
OVERGENOMEN.- MIDDEL NIET ONTVANKELIJK,

Is niet ontvanlcelijlc, tot staving van een
voo1·ziening ·ingesteld in zalcen van inlcomstenbelastinge·n, het middel gestennd
op de telcst van de statu ten van een ·
niwmloze vennootschap, dan wannee1·
deze telcst niet 1·egelrnatig aan het Hot
onde1·wm·pen wordt en niet door de bestreden besUssinu overgenomen wordt (1).
(Wet van 6 September 1895, art. 14.)
(BEHEER VAN FINANCIEN, T. KAPELOWITZ.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, de 14 April 1947 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig· middel tot verbreking,
schending van artikelen 97 en 112 der
Grondwet, 15, § 2, 25, § 1, 1°, 27, § 2,
tweede alinea, 86, § 3, der wetten betreffende de inkomstenbelastingen, ·bij koninklijk besluit van 12 September 1936
samengeschakelcl, en dienvolgens, van artikelen 37, 39 en 42 derzelfde wetten, van
artikelen 2, § 1, en 6 der wetten betreffende de nationale crisisbelasting, bij
koninklijk besluit van 21 J anuari 1937.
samengeschakeld en door artikel 1 der
wet van 19 Juni 1937 gewijzigd, alsook
van artikel 7, § 1, der wet van 23 Maart
1932 tot vaststelling van de tijdelijke
maatregelen met het oog op de hanclhaving

en

(1) Raadpl. verbr., 4 November 1943 (Bull.
PASIC., 1944, I, 33).
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van het begrotingsevenwicht, doordat het
bestreden arrest voormelde belastingplichtige geheel vrijstelt van de belasting
op het deel der winsten welke hij verknigen hee;Et, onder vorm van titels, bij
de vervorming, op 29 Juni 1936, van de
vennootschap onder gemeenschappelijke
naam <<Lerner, Kapelowitz en PadawerThe excellent Raincoat)), waarvan bij
werkencl vennoot was, in naamloze vennootschap onder de benaming « The
excellent Raincoat - Le Roi du Caoutchouc)), te Sint-Jans-J\Ilolenbeek :
Overwegende dat de voorziening aan
het arrest verwijt beslist te hebben dat
de akte, op 29 Juni 1936 verlecl~n v66r
notaris Verte, houclende vervormmg van
de vennootschap onder gemeenschappelijke naam opgericht bij onclerhandse akte
van 1 April 1929, onder de hanclelsnaam
«A. Lerner, L. Kapelowitz en M. Padawer
- The excellent Raincoat)), geen nieuwe
vennootschap heeft opgericht maar eenvouclig cle juridische aartl van het te
voren bestaand zedelijk wezen heeft veranderd, feit waaruit de rechter over de
grond heeft afgeleid dat de verweerder in
verbreking met de titels van de naamloze
vennootschap te verkrijgen geen deel
heeft ontvangen van de aangeslagen reserves en van de vrijgestelcle_ meerwaarden doch zonder meer voorzien is geweest
van' dezelfde rechten, als deze welke hij
bezat in de vennootschap onder gemeenschappelijke naam, clan wanneer uit de
clausules van de akte verleclen v66r notaris Verte blijkt clat er vercleling van het
maatschappelijk vermogen van de vennootschap onder gemeenschappelijke naam
tussen de deelgenoten geschiedcle, welke vervolgens aan de naamloze vennootschap, gans verschillende rechtspersoon,
inbreng hebben gedaan cler verkregen
fonclsen en clit tegen een betaling in titels;
Dat, naar het stelsel van de voorziening, het bestreclen arrest aldus de statuten van de naamloze vennootschap, vastgesteld bij notarH~le akte van 29 Juni 1936,
verkeerd zou geinterpreteerd hebben en
het geloof dat client gehecht aan deze akte
zou geschonden hebben;
Overwegende clat het middel, gegroncl
op de statuten van een vennootschap, niet
ontvankelijk is, wanneer, zoals in voorkomend geval, de tekst van deze statuten
aan het Hof niet regelmatig wordt onclerworpen en niet wordt overgenomen door
de bestreden beslissing ;
Om die redenen, verwerpt. de voorziening; veroordeelt het beheer tot de kosten.
26 Januari 1948. - 2• kamer. - Vo01'H. Vitry, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Simon. Gelijlcluiclende conclttsie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
- Pleiters, HR. Van Leynseele en de Mey
zi,tter

(van de Balie bij het Hof van beroep te
Brussel).
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VOORZIENING IN VERBREKING.
VORM, ZAKEN VAN HECHTSTREEKSE BELASTINGEN. VOORZIENING INGESTELD DOOR
EEN EXPLOOT AAN DE VER-WEERDER BETEKEND.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.
-

ls

niet ontvanlceUjk, de voonden,i;ng
tegen een doo1· het hot van be1·oep
in zalc~n van 1·echtstreelcse belastingen
geveld arrest, ingestela niet doo1· 1'6lcwest aan het Hot van ve1'b1·elcing, maa1·
enlcel cloor een aan de verwee1·de-r betelcend ewploot (1). (Wet van 6_ Septem-

ber 1895, art. 14.)
(FERNAND VAN FLETEREN,
T. BEHEER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, de 21 Mei 1946 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Overwegende dat aanleggers verhaal
tegen het bestreden arrest, welk inzake
rechtstreekse belastingen statueert, niet
gedaan is bij rekwest aan het Hof van
verbreking, een beknopt verslag der middelen en {le aanduiding der overtreden_
wetten bevattende, zoals _artikel 14 der
wet van 6 September 1895 betreffende de
fiscale aanslagen inzake rechtstreeksebelastingen het voorschrijft;
Overwegende dat de aanlegger er zich
bij beperkt heeft aan het beheer te betekenen bij deurwaardersexploot in datum
van1 'Juli 1946, dat hij zich in verbreking
voorziet tegen het arrest door het Hof
van beroep te Gent op 21 Mei 1946 gewezen;
Om die redenen, verwerpt het verhaal;
veroordeelt _de aanlegger tot de kosten.
26 Januari 1948. - 2• kamer. - Voorzittel', H. Vitry, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Vm·slaggever, H. Simon. Gelijlcltticlende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
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1° VOORZIENING IN VERBREKING.
-

BlJ TE VOEGEN STUKKEN. -

ZAKEN VAN

(1) Verbr., 10 Februari 1947 (Arr. Ye•·br.,
1947, biz. 33; Bull. en PASIC., 1947, I, 43). Zie
ook volgend arrest.
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RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. , STUKKEN
EEN FElT VASTSTELLEND IN DE VOOHZIENING
INGEHOEPEN.

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. ZAKEN VAN HEOHTSTHEEKSE BELASTINGEN. MIDDEL GESl'EUND OP EEN FElT DAT NIET
VOOHTVLOEIT UIT DE OVERGELEGDE STUKKEN.
MIST GRONDSLAG IN FETTE.

1·

In zaken van inlcomstenbelastingen,
moet de eise1· te,r gTiffie van het
hot van beToep de stttkken neerleggen
fl'ie een door hem in z·ijn voorziening
ingeroepen fe'it bewijzen (1). (Wet van

6 September 1895, art. 14.)
2° Mist _q,rondslau ·in feite, het mifldel
voo1·geb1'acht tot staving van een voorzieninrl in zaken van 'inlcomstenuelastinuen, wanneer het feU, dat eT de
gronclslag van ttitmaakt, niet ttit de teT
g1··ijfie van het hot van bemep neergele,qde stulclcen voortvloeit (2).
(BEHEER VAN FINANOIEN, T. DE VENNOOTSCHAP
ONDER GEMEENSOHAPPELIJKE NAA~I « WAUOQUEZ EN COMPAGNIE ll.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, de 14 April 1947 gewezen door bet
Hof van beroep te Brussel ;
Over het enig middel, schending van
artikelen 97 en 112 der Grondwet, van
artikelen 1 en 2, § 1, 1°, der wet van
14 Juni 1937 tot vestiging van een speciale en uitzonderlijke belasting op de
winsten nit zekere valuta-speculaties,
doordat het bestreden arrest, zonder voor
gevolg gehad te hebben het cijfer der reeds
toegestane vrijstellingen te verhogen,
noch, dienvolg·ens, de grondslag van
taxatie van een bedrag van 725.000 Belgische frank te verminderen of te vernietigen, beslist heeft de verweerster te
ontlasten van de litigieuze aanslag en de
Belgische Staat veroordeeld heeft om alle
sommen ten onrechte uit dien hoofde
geind terug te geven met de verzuimsrenten :
Overwegende dat het beheer aan het
arrest verwijt : << beweerd te hebben dat
de aankoop van de litigieuze 138.000 gulden geschiedde door middel van het goud
in het bezit van de verweerster, dan wanneer klaar uit de stukken van het dossier
blijkt dat deze 138.000 gulden aangekocht
werden in November, December 1934 en
Maart 1935 tegen Belgische franken ll ;
(1) Zie voorgaand arrest alsook verbr.,
20 December 1937 (Bull. en PAsrc., 1937, I,
388).
(2) Vaste rechtspraak en namelijk verbr.,
19 Januari 1948 (zie hager, biz. 34; Bull. en
PASIC., 1948, I, 41).

Overwegende dat de bewering van het
middel dat de 138.000 gulden aangekocht
werden tegen Belgische franken in November, December 1934 en Maart 1935
geen steun vindt in het bestreden arrest,
enig stuk gevoegd bij het verzoekschrift
tot verbreking door het beheer betekend;
Waaruit volgt dat het middel niet kan
aangenomen worden;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt het beheer tot de kosten.
26 Januari 1948. - 2° kamer. - VoOl'zitter, H. Vitry, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Giroul. Gelijlclwiclende conclttsie, H. Raoul Hayoit
de Termico1,lrt, eerste advocaat-generaal.
Ple'ite1·, H. Simont.
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KAMER. -

l\1IDDELEN

TOT

VERBREKING.

STRAFZAKEN. MIDDEL DAT SLECHTS EEN
OVERTOLLIGE BEWEEGHEDEN BESTRIJDT.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.

Is niet ontvankelijk, bij ,qebrek aan belang, het midclel flat slechts een beweegTecle,n van het a~·1·est bestTijdt, wannee1·
ancle1·e bewee,q1·eclenen wettelijk de besliss·in,q rechtvaa1·digen (3).
(WAUTEHS, T, DE VHEDE,)
AHHEST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, de 12 Juli 1947 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
I. Wat de beslissing aangaat OP' de publieke vordering gewezen :
Over het middel, schending van artikel 22, § 3, van het koninklijk besluit
van 1 Februari 1934, houdende algemeen
reglement op de verkeerspolitie, gewijzigd door llet kol!inklijk besluit van
17 Januari 1936, artikelen 3 en 97 van cle
Grondwet, doordat het bestreden arrest
verklaart dat aan llet slachtoffer niet kan
verweten worden zich niet bekommercl te
hebben om de gebeurlijke aankomst van
een voertuig uit tegenovergestelde richting, dan wanneer artikel 22, § 3, van
het reglement op het verkeer aan
de voetgangers slechts toelaat de weg
over te steken na zich te hebben vergewist dat ze het verkeer van de · andere
weggebruikers niet kunnen belemmeren ;
Overwegende dat, in de veronderstelling
dat het middel gegrond zij, het de verbre(3) Verbr., 6 Januari 1947 (Bull. en PASIC.,
1947, I, 5).
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king van_ het arrest nochtans niet zou
kunnen medeslel)en; dat dit arrest, inderdaad, vaststelt, zonder uit dien hoofde
bestredi:m te worden, dat de aanlegger een
font heeft begaan, welke het gebrek aan
vooruitzicht of voorzorg uitmaakt, door de
bocht af te snijclen van de Argonnestraat
naar de Frankrijkstraat en door ee+t g·edeelte van de openbare weg te nemen
waarop hij niet mocht rijden, en dat deze
font de oorzaak is die het ongeval heeft
veroorzaakt;
Dat cleze vaststelling wettelijk de uitgesproken veroorcleling rechtvaarcligt;
Waarnit volgt clat het miclclel bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is ;
II. Wat de beslissing aangaat op de
vordering van cle burgerlijke partij gewezen:
Overwegende dat, in zover het over deze
vorclering statueert, het bestreden arrest
slechts voorbereidencl en van onderzoek
is, en clat het niet is gewezen op een geschil nopens de bevoegclheicl; clat de eis
in verbreking, ingediend v66r de eindbeslissing, luiclens artikel 416 van het
Wetboek van strafvordering niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt de aanlegger tot de
kosten.
26 Januari 1948. - 2° kamer. - Voorzitter,. H. Vitry, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slnggeve·r, H. Fettweis.
Gelijlcluiclencle concvusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste aclvocaatgeneraal. - Pleiter, H. Collette.
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1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
~'\.RRES'J'EN. STRAFZAKEN. - ARREST
VASTSTELLENDE DAT EEN PERSOON EEN JACHTREOHT VERGUND HEEFT ZOWEL IN EIGEN NAAJI;~
ALS IN HOEDANIGHEID VAN LASTHEBBER VAN
MEDE-EIGENAARS. - l\1:AOHT OM RET JACHTREOHT TE VERGUNNEN NIET BETWIST.
GEEN \•ERPLICHTING VOOR DE RECHTER DE
ELEMENTEN NAUWKEURIG OP TE GEVEN DIE DE
LASTGEVING BEWIJZEN.
2o MIDDELEN TOT VERBREKING. S'l'RAFZAREN.- l\1IDDEL DAT AAN RET ARREST
VERWIJT EEN VASTSTELLING NIET GEDAAN TE
HEBBEN WELKE RET BEVAT.
MIDDEL DAT
GRONDSLAG MIST IN FEITE.

heitl vnn lasthebbe·r vnn medC!JCTechU{I(lBn, niet verplicht ·lutuwlce1wi..fl de elementen op te geven llie lleze lnstgeving
bmvijzen (1).
2° Mist gmndslny in feite, het ·micldel ,zat
ann het ft1Test ve1·wijt een vnststell'ing
niet te hebben geclnan ·welke rlit a,.rrcst
bevnt (2).

--ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, cle 19 Augustus 1947 gewezen door
het Hof van beroep te Rrussel;
Aangaande de voorziening van de aanlegger Paul Mathy :
Over het eerste miclclel tot verbreking,
schencling van artikel 97 der Grondwet,
van artikel 26 cler wet van 28 Februari
1882 op de jacht, door de wet van 4 April
1900 gewijzigcl, doordat het arrest de conclusies van de aanlegger niet .beantwoorcl
heeft welke betwisten dat de klager de
overnemer zou geweest zijn van het uitsluitend jachtrecht :
Overwegende dat, aanleggers conclusies
be:.mtwoordend, het bestreden arrest vaststelt dat Eugene Jacques, die klacht doet,
titularis van het jachtrecht is; dat de
vergunning van het jachtrecht, door de
eigenaars aan Eugene Jacques, bewezen
is door cle elementen welke het preciseert;
Dat uit het arrest blijkt, dat op de datum cler feiten aan de aanlegger verweten, het jachtrecht aan Eugene Jacques,
en aan hem aileen, toebehoorde;
Dat het midclel in .feite niet opgaat;
Over het tweede middel tot verbreking,
schemling· 'i•an artikelen 4 en 2() van de wet
van 28 Februari 1882, gewijzigd door de
wet van 4 April 1900, schending van artikelen 577bis, 1101, 1108, 1123, 1126, 1317,
1319, 1320, 1322, 1341, 1984 en 1985 van het _
Burgerlijk Wetboek, van artikel 97 van de
Grondwet, cloordat J. Debras aileen niet
mocht het jachtrecht in lmur geven waarvan hij slechts meclegerechtigde was en
dat niet bewezen was clat hij van zijn
mede-eigenaars lastgeving gekregen had
om clit te cloen :
Overwegencle clat de aanlegger, bij zijn
conclusies v66r het hof van beroep, · niet
betwistte dat de heer Debras cle macht
had om het · jachtrecht te verlenen op de
grond waar de feiten, voorwerp van cle
beticllting, geschieclden;
Dat, dienvolgens, het hof _van beroep,
na vastgesteld te hebben dat Debras zo-

1° lVnnneer geen enlcel van cle pa1·Ujen
betwist clnt een persoon cle maoht ha(l
om een jachtrecht te ve1'U1tnnen, is cle
rechter o•ve1· fle grontl_. lUe vaststelt r1at
tleze persoon ll'it 1·echt vergH·ncl heett,
zowel in eigen naam als in hoellani,q-

(1) Raadpl. verbr., 18 September 1947 (A>'1'.
Yerb>·., 1947, · blz. 277; Bull. en PASIC., 1947,
I, 364).
(2) Verbr., 30 October 1939 (Bull. en PAsrc.,
1939, I, 443).
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wel in eigen naam als in hoedanigheid van
lasthebber van zijn medegerechtigden gehandeld had, niet meer gehouden was van
ambtswege de -elementen aan te wijzen
welke de lastgeving bewijzen ;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Over het derde middel tot verbreking,
schencling van artikelen 1315, 1317, 1319;
1322, 1341 en 1353 van het Burgerlijk
vVetboek, van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest niet heeft vastgesteld
dat het bestaan van de huurovereenkomst
van het jachtrecht en van de lastgeving,
beide bewist, schriftelijk bewezen waren,
dari wanneer er een akte moet opgemaakt
worden van alle zaken die de ·som of {le
waarde van 1.500 frank te boven gaan,
en er geen bewijs door getuigen of vermoedens worclt toegelaten boven deze
som:
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de te bewijzen rechtshandeling een waarde heeft mincler clan
1.500 frank, vermits het hier ging om een
jaarlijkse verhuring van 140 frank; dat
het overleggen van een e;eschrift in nile
veronderstelling niet nodig js en dat het
bewijs door vennoedens aannemeli.ik is;
clat, aldus, het arrest uit<lrukkeli.ik de
vaststelling doet welke het mid del er a an
verwijt te hebben verzuimd;
Dat het mid del in feite niet opgaat;
Aangaande de voorzieningen van de
tweeEle en derde aanleggers Jean Mathy
en Jacques Mathy :
Overwegende dat cleze aanleggers dezelfde midclelen als de eerste aanlegger
inroepen; dat de voorziening van cleze
aanleggers het arrest niet bedoelt in zover llet hen vrijspreekt van. de betichting
artikel 4 der wet van 28 Februari 1882 te
hebben overtreden; dat de middelen, wat
hen aangaat, zonder voorwerp zijn;
Overwegencle dat, wat betreft de eerste
aanlegger, en aangaancle de tweede en
dercle aanleggers, in zover het arrest ze
wegens andere misdrijven veroordeelt, de
substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen nageleefcl
werden en dat de uitgesproken ireroorclelingen wettelijk zijn ;
Om clie reclenen, verwerpt de voorzieningen ; veroorcleelt elke aanlegger tot een
derde der kosten.
26 Januari 1948. - 2" kamer. - Voorz-itter, H. Vitry, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Fettweis.
Gelijlclnidende conclttsie, H. Raoul

Hayoit de Termicourt, eerste aclvocaatgeneraal.
Pleiter, H. della Faille
d'Huysse._
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1° BEVOEGDHEID EN AANLEG.
STRAFZAKEN. SAMENSTELLING VAN HET
MILITAIR GERECHTSHOF. BETWISTING.
BETREFT DE BEVOEGDHEID NIET.

2° REOHTERLIJKEJ INRIOHTING.
SAMENSTELLING VAN HET MILITAIR GERECHTSHOF. 0NAFHANKELIJK VAN DE LATERE
BESLISSING OVER DE GEGRONDHEID VAN DE PUBLIEKE VORDERING.

3° REOHTERLIJKE INRIOHTING. MILITAIR GERECHTSHOF. SAMENSTELLING
VOORZIEN BIJ ARTIKEL 7 VAN HET BESLUITWET VAN 26 MEl 1944. - TOEPASSINGSTIJDSTIP. MISDRIJF BEDOELD DOOR ARTIKEL 1
VAN HET BESLUIT-WET. SAMENHANGEND
MISDRI.TF TOT DE BEVOEGDHEID BEHOREND
VAN DE 1\HLITAIR·E RECHTSMACH'l'. SAMENS'l'ELLING VOORZIEN BIJ ARTIKEL 7.

1° De vmag of het militair gerechtshof,
waa1·b·ij een of meerdere nvisdrijven
aanhang·ig we1·den gernaalct, voo1· de be1'echting er van client samen.gesteld
te worden overeenkomst-irJ nrtikel 7 vnn
het beslnit-wet vwn 26 Jliei 1944, ofwel
overeenkomstiq ltJ'tikel 105 '&an lle tvet
van 15 Jnn·i 1899, mankt een qesch-ilpnnt
u·it dat niet de bevoertllheid, doch de samenstelling vnn lle zetel betTeft.

2° De sctmenstelling van het militai1· ge1'echtshof wonlt vastgestelll mt een s
volgens de anrd van lle rnisd1"ijven,
wetn1·van het lcennis neemt, dan eens
1Jolgens lle hoednnigheid of de gmacl
van de belclnngllen. Deze sarnenstelling
lean niet nfhangen vnn de beslissing
wel!ce het rnilitai1· gerechtshof zal vellen ove1· cle gegmmlhehl van zelcere betichUngen of ove1· de sch·u.lcl van zekere
bel"laetgllen (1).

3° Geclttren de het bij ctrtilcel 1 vnn het be-

slttU-wet vnn 26 Jliei 1944 voo1·ziene tijclstip en, na het ve,rst1"ijlcen van d-ft
t-ij dstiiJ, in de zctlcen we lice reecls bij de
mU·it(tire 1·echtsmacht nanhan{!ig wwren
genwltlct, kan het mil-itai1· ge1·echtshof
slechts lcennis nernen van een do01· dit
bes.luit-wet bedoeld misd?·ijf, wanneer
het, 1Utmel-ijk, twee bttrge1'lijlce magistraten telt ove1·eenlcornstig nrtilcel 7. Dit
is het geval, zelfs wanneer het mil-itai1·
gerechtshof terzelfdertijd kennis neemt
van een misllrijf bij het beshtit-wet bedoeld en vnn een sarnenhangend m·is-

(1) Eveneens, inzake bevoegdheid, blijft de
rechter, die slechts bevoegd is op grand van
de samenhang van twee misdrijven, bevoegd,
hoewel hij de beklaagde vrijspreekt nit hoofde
van het misdrijf dat hem bevoegd maakte
(verhr., 11 December 1933, Bull. en PASIC.,
1934, I, 98, en nota 1, blz. 99).

-44drijf tot (/.e bevoeg(lhei(l van de mUitai?·e rechtsm(wht beho1·end. (Besluit-

wet van 26 Mei 1944, artt. 1, 2, 7 en 11.)
(KLINKENBERG.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, de 25 September 1947 gewezen
door het n1:ilitair Gerechtshof, zetelende
te Luik;
Over het enig middel, schending van
artikelen 8, 97 en 105 van de Gronclwet, 1
en 7 van het besluit-wet van 26 Mei 1944,
104 en 105 van de wet van 15 Juni 1899,
cloorda t het bestreden arrest beslist heeft
clat het militair gerechtshof, samengestelcl
overeenkomstig artikel 7 van het besluitwet van 26 JVIei 1944, regelmatig bleef
kennis nemen van een inbreuk op artikelen 45, 46 en 48 van het Militair Strafwetboek, samenhangend met ·een inbreuk
op artikel 118 van het Strafwetboek,
dan wanneer het beklaagcle vrijsprak
van cleze laatste inbreuk en clan
wanneer, van het ogenblik af dat een cler
vervolgcle inbreuken niet becloelcl is. bij het
besluit-wet van 26 Mei 1944, dat, wat de
uitbreicling cler bevoegclheicl betreft, op
beperkende wijze client te worden geinterpreteercl, de bijzondere en uitzonderlijke
mi.litah:e rechtsmacht, welke bij gezegd
besluit-wet ingericht wercl, van cleze inbreuken geen kennis meer kon nemen :
Overwegencle dat de vraag of het militair gerechtshof, waarbij een of meerdere
misclrijven werclen aanhangig gemaakt,
voor de berechting er .van client te worden
samengestelcl overeenkomstig artikel 7 van
het besluit-wet van 26 Mei 1944 of overeenkomstig artikel 105 van de wet van
15 Juni 1899, de samenstelling van die
rechtsmacht pn niet de bevoegclheid er van
betreft; clat, in strijd 111et wat het miclclel
beweert, het militair gerechtshof, of het
nu volgens de ene of andere van deze bepalingen samengesteld is, een enkele en
zelfcle rechtsmacht uitmaakt;
Overwegende dat de samenstelling van
het militair gerechtshof nu eens, volgens
de aarcl cler misclrijven, welke er bij
aanhangig worden gemaakt, wordt vastgestelcl, clan eens volgens de hoedanigheicl of de graad cler personen die er naar
worden verwezen; clat cleze samenstelling
niet zou kunnen afhangen van de beoordeling welke het hof naclien over de gegronclheid van zekere betichtingen of over
de schulcligverklaring van zekere beklaagden zou geven ;
Overwegencle ten slotte dat, zowel uit
de tekst van het besluit-wet van 26 Mei
1944, als uit het voorafgaand verslag aan
de raad der Ministers blijkt dat, gedurencle het bij alinea 1 van artikel 1 voor-

ziene tijclstip en tot het verstrijken van
dit tijclstip, het militair gerechtshof
slechts kennis kan nemen van een bij gezegcl besluit-wet becloeld misclrijf wanneer het namelijk overeenkomstig artikel 7 twee burgerlijke magistraten telt ;.
Dat geen enkele bepaling van het besluit-wet of van de latere wetgeving een
afwijking van cleze regel voorziet voor
het geval clat het militair gerechtshof
geroepen wordt om terzelfdertijd een bij
het besluit-wet voorzien misclrijf en een
ancler samenhangencl misdrijf te berechten;
Waaruit volgt dat het middel in rechte
niet opgaat;
En overwegende dat de substantH\le of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen nageleefd worden en dat de
beslissing wettelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
26 Januari 1948. - 2• kamer. - V001'z-itte·r en veTslaggever, H. Vitry, raads,
heer waarnemencl voorzitter. - GeUjlc,
l·widende conclnsie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, eerste advocaat-generaal. Plfl'iter, H. Van vVerveke (van de Balie

bij het Hof van beroep te Brussel).
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1o AANGEHECHTE GEBIEDEN. - INTERNA'l'IONAAL PUBLIEK RECHT. - AANRECRTING DOOR EEN STAAT YAN EEN DEEL VAN RET
GRONDGEBIED VAN EEN ANDERE STAAT. VEREISTE VOORWAARDEN OPDAT ZIJ DE JURIDISCRE GEVOLGEN VAN EEN AANREOHTING ZOU
'l'EWEEGBRENGEN.
2o AANGEHECHTE GEBIEDEN. - VERDELING VAN RET BELGISCR GRONDGEBIED.
- VEREISTE VOORWAARDE OPDAT DE BELGISCRE RECRTSMACH'J'EN ER AAN UI'J'WERRSEL
ZOUDEN TOERENNEN.
30 OORLOG. - BESLUIT-WET VAN 10 JANUARI 1941 DE UITWERKING BEPALl!:NDE VAN DE
DOOR DE BEZETTER GETROFFEN MAATREGELEN.
- AFSCRA~'FING BEVOLEN ONVERJ\UNDERD DE
NIE'l'IGREID VAN DEZE MAATREGELEN.
1° De aanhechUng (loo1· een Staat va-n een
deel van het m·ond_qebied .van een (tnd<Jre
St(tat, (Ue een persoon van intm·nationaal recht blijft, kan slechts de ?·echtsgevolgen van een aanhechting teweeq
bl·enrten, wanneer zij qeschiedt ·met t·ussenlcomst of instemming van (/.e Staat
waaTvan
het
fl1'0ndgebiefl
vercleehl
W01'dt (1).
(1} Sic verbr., 16 Juni 1947 (A1·r. Yerb•·.,
1947, blz. 206 ; Bull. en PAsiC., 1947, I, 268, en
de conclusie van het openbaar ministerie).
1

-45!! 0 De hoven en 1·echtbanlcen mogen. slecl!ts
witwerlcing toelcennen aan een verdeling van het grondgebied van het lconink,rijlc, wannee1; zij doo1· een wet we1·d
toegelaten of goedgelcem·d (1). (Grand-

wet, artt. 3 en 68.)
3° De (tjschajfing, naarmate van de beiJ·f'ijding van het gmndgebiedrl van de door
de vijand getroffen maat1·egelen, wonlt
bevolen bij a1·tilcel 1 van het beshtit-wet
1mn .ZO J amtari 1941, onverminderd de
niet-igheid (lie deze maatregelen zolt ongelclig muken (2).
{DENEFFE, T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
urrest, de .28 Februari 1947 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
r..~uik;

I. Wat de op de publieke vordering gewezen beslissing betreft :
Over het enig middel van de eerste memarie, schending van artikel 97 der
Gronclwet, doorclat de bestreden beslissing de conclusies niet beantwoord heeft
luiclens welke de· aanlegger ten tijde
van de hem ten laste gelegde feiten niet
meer onderworpen was, krachtens artikel 3 van het Burgerlijk Wetboek, aan de
Relgische politie- en veiligheidswetten
welke degenen slechts verbinclen die het
nationaal gronclg·ebied bewonen, daar het
kanton waarin hij gehuisvest is door
de vijand aangehecht werd :
Overwegende dat het arrest beslist dat,
om de redenen welke het uiteenzet de
grondgebieden van Eupen, Malmedy en
Moresnet het voorwerp niet uitgemaakt
hebben van een aanhechting in de zin van
het internationaal recht en, ondanks het
decreet van 18 Mei 1940, integrerend deel
van het Rijk zijn gebleven;
Dat het militair gerechtshof alzo op
passende wijze de conclusies heeft beantwoord;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het eerste middel van de tweede
memorie, schencling van artikel 97 der
Grondwet, doordat de motieven van het
bestreclen arrest tegenstrijclig zijn omclat : 1° het arrest, enerzijds, beweert clat
de verandering van nationaliteit geschiedt
van het ogenblik af waarop cle Staat cUe
aanhecht bezit heeft genomen van het aangehecht land met de wil dit land te definitieven titel te behouden en, anderzijds
dat de eenvoudige uitdrukking van de 'wii
(1) en (2) Sic verbr., 16 Juni · 1947 (ATr.
Ve1·b•·., 1947, biz. 206; Bull. en PAsrc., 1947,
-1, 268, en de conclusie van het openbaar ministerie).

om zich deze grondgebieden toe te eigenen
niet volstaat indien de wapenen aan de
bezetter niet toelaten zijn wil te definitieven titel op te leggen en dat alzo, bij
gebrek aan totale zege, er slechts feitelijkheden kunnen bestaan en niet aanhechting in de juridische zin van het woord ·
2° het arrest, enerzijds, aanneernt dat het
vijandelijk decreet van 18 Mei 1940 slechts
de schijn van een aanhechtingsdecreet
heeft, en, anderzijds, « dat zijn aanhechting-!"decreet geen enkele juridische draagwijdte kon hebben JJ; 3° ·het arrest enerzijds, beslist dat de aanhechting e~n eenzijdige daad is welke geen wilsakkoord
vereist en, anderzijcls dat het decreet
nietig is daar de B~lgische overheden
slechts onder de invloed van het geweld en
van de rnacht daarin hebben toegesterncl,
wat het decreet waardeloos rnaakt op het
plan van het internationaal recht :
Wat. het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de rnotieven, welke het
bestreden arrest geeft over de aarcl en de
uitwer~sels van cle aanhechting, een geheel mtmaken dat niet mag gescheiden
worden en waarvan de bestanddelen de
ene door de andere moeten geinterpreteerd
worden;
_Overwegende dat het bestreden arrest
in de motieven die deze voorafgaa~
waarop het middel wijst, in hoofdzaak
beslis~ dat de aanhechting, die eenzijdig
geschredt, slechts juridische uitwerksels
kan I'Oortbrengen wanneer 1° de Staat, cUe
aanhecht, bewijst dat hij bij machte is het
bezette gebied te behouden; 2° hij de wil
heeft uitgedrukt het bij zijn eigen grondgebied aan te hechten;
Overwegende dat, het gevolg trekkende
dat deze feitelijke toestand voor de nationaliteit van de inwoners van die grondgebieden medebrengt, de bestreden beslissing,' in zijn overweging de uitdrukking « heeft zich het land toegeeigend JJ
slechts heeft kunnen gebruiken in cle zin
te voren ontwikkeld eu hernomen in het
volgend motief, te weten een bezit dat de
aanhechtende Staat de macht heeft te behouden als dit van zijn eigen grondgebied;
Dat clit onderdeel van het miclclel in
feite niet opgaat;
Wat het tweecle onderdeel betreft :
Overwegende dat er tussen de vaststelling clat het decreet, door zijn opsteller
« a~~hechtingsdecreet JJ geheten, slechts de
schrJn heeft van een daad van aanhecllting en de vaststellirig dat dergelijk
aanhechtingsclecreet geen enkele juridische draagwijdte heeft geen tegenstrijdigheid bestaat;
'
Wat het derde onderdeel' betreft :
Overwegende dat het arrest geenszins
beslist dat de aanhechting nooit uit een
wilsakkoord kan blijken, doch dat er. in
zekere voorwaarden aanhechting kan bestaan zonder wilsakkoord; dat, na vast-
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gesteld te hebben dat cUe voorwaarden in
voorkomeml geval ·niet verenigd waren, en
dat, clienvolgens, een aanhechting slechts
kon blijken uit de instemming van Belgie
met het door de vijand ingevoercl regime,
het arrest hierop wijst dat, zo, zwichtende
voor het gewelcl en voor de macht, de Belgiselle overheden gezegde grondgebieden
hebben moeten verlaten, deze verlating
geen instemming uitmaakt;
Dat deze bewijsvoering van het arrest
door geen enkele tegenstrijdigheicl is aangetast en dat geen van -de onderdelen
van het middel in feite opgaat;
Over het tweede middel, schending cler
beDalingen van het internationaal recht
betreffencle de verdeling der grondgebieden van de Staten bij aanhechting, doordat- het bestreclen arrest van de aanhechting een verzonnen clefinitie heeft gegeven,
deze beschouwend als een staat van recht
en niet, zoals blijkt uit de rechtsleer en
nit de rechtspraak, als een eenvoudig feit
met juridische gevolgen :
Overwegencle dat cle aanlegger staande
houdt dat het Duits decreet van 18 Mei
194{} uitdrukkelijk de wil van de ·vijand
heeft doen blijken om de grondgebieden
yan Eupen, Malmedy en :Wloresnet, waa:c
bij binnengedrongen was, in te lijven;
Dat, krachtemi deze principes van internationaal recht en, afgezien van alle instemming vanwege de Belgische Staat,
cUt decreet de tijdelijke aanhechting voor
gevolg heeft gehad van deze gronclgebieclen bij Duitsland en de verandering van
nationaliteit van hun inwoners ;
Overwegende nochtans dat de aanhechting door een Staat van een gedeelte van
het grondgebied van een andere Staat,
welke een persoon van internationaal recht
blijft, slechts de juricUsche uitwerksels
van een aanhechting kan medebrengen
wanneer zij geschiedt i:net tussenkomst
of instemming van de Staat waarvan het
grondgebied verdeeld wordt;
Dat clit principe van publiek volkenrecht zijn uitdrukking vindt in verscheidene internationale reglementen of overeenkomsten, zoals in de afdeling III, betiteld <<Van het militair g·ezag op hct
gronclgebiecl van den vijandelijken Staat)),
van het reglement betreffencle de wetten en
gebruiken van de oorlog te land, gehecht
aan de conventie van Den Haag van
29 Juli 1899 en aan deze van 18 October
1907, alsook in artikel 10 van het volkenbondverclrag dat te Versailles op 28 Juni
1929 ondertekend werd ;
Overwegende overigens dat, luidens de
artikelen 3 en 68 van de Grondwet, de
Belgische rechtsmachten geen uitwerksel
mogen toekennen aan een verdeling van
het grondgebiecl van het Rijk, tenzij deze
verdeling bij een wet toegelaten of goedgekeurd werd ;
Dat het middel in rechte niet opgaat;

Over het derde micldel, schending van
artikel 1 van het besluit-wet van 10 Januari 1940 bepalende de uitwerking van
de rna a tregelen genomen door de bezettende overheid, cloordat de wetgever
door geen mel~Ung te maken van de bij
de vijand getroffen aanhechtingsmaatregelen en door zich in alle geval te bel)erken
bij de verklaring dat, naarmate de. bevrijding van het grondgebied vordert, de maatregelen g·enomen door de bezettende overheid zullen afgeschaft zijn, tijdelijk uitwerksel heeft toegekencl aan het Duits
decreet van 18 Mei 1940 dat de aanhechting van zekere Belgische grondge bieden
bij de provincie Rijnland beval :
Overwegende, enerzijds, dat nit de omstandigheicl dat, noch het in het micldel
bedoeld besluit-wet van 10 Januari -1941.
noch het verslag dat het voorafgaat, een
uitdrukkelijke melding maken der aanhechtingsmaatregelen door de ·vijand bevolen, niet wettelijk kan afgeleid worden
dat de Belgische wetgevende macht aan
gezegde maatregelen een tijdelijk uitwerksel heeft toegekencl ;
Overwegencle, anderzijds, clat uit het
verslag dat het besluit-wet van 10 Januari 1941 voorafgaat blijkt clat de afschaffing der maatregelen getroffen door
de bezettende overheid bevolen is bij
artikel 1 van het besluit-wet, onverminderd de nietigheid die deze maatregelen
zou ongeldig maken ;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
En overwegende dat de substantHHe of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Aangaande de beslissing gewezen op
de vorclering van cle burgerlijke partij :
Overwegende dat de aanlegger geen bijzonder middel inroept en dat het Hof er
van ambtswege geen opwerpt;
Om cUe reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de aanlegger tot de
kosten.
26 Januari 1948. - 2" kamer. - Voorzitter en verslaggeve1·, H. Vitry, raadsheer waarnemencL-voorzitter. - GelijkliLiclende concltLsie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, eerste aclvocaat-generaal. Pleiters, HH. Collignon (van de Balie bii
het Hof van beroep te Luik) en clel!a
Faille d'Huysse.
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VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST ONTSTAAN).
DEELNEMING AAN EE'i HANDELING IN SCHic~
DING MEI' DE S'l'BAFWE'J'. J'.1ISDRI.JF DA'l'
TOT HET ONTSTAAN VAN DE SCHADE HEEFT- BIJGEDRAGEN. VERPLICHTTNG TOT HERSTEL.
I
I
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Hij fl'ie, in schending met de ~t·ra:twet,
deelneemt aan €en handeling, ·ts Jegens
het slachtoffer [Jelwnden tot he1·stel
van de door deze handel·in[J veroo·rzaakte schade, zod1·a het doo1· hem gepleegd misddjf tot het ontstaan van de
schacle heett bijgeclragen (1). (Burg.

Wetboek, art 1382.)
(BELGISOHE STAAT,
ARREST

T.

OOLLAS.) ·

(2).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
nrrest, de 8 October 1947 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Luik;
Over het enig middel, schending van
artikelen 1200, 1201, 1203, 1204, 1382, 1383
en 1384 .van het Burgerlijk Wetboek, 50, 66
en 67 van het Strafwetboek, 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest, na
vastgesteld te hebben dat verweerders in
verbreking zich aan de in de betichting
vermelde misdaden hebben schuldig gemaakt, door deel te nemen aan de aanval
van het Duitse leger op de viaduct en op
de stuwdam te Butgenbach en verplicht
zijn cle aan de Belgische Staat veroorzaakte schade te vergoeden, weigert het
bedrag clel' pensioenen en. vergoedingen
welke de burgerlijke partij aan de militaire slachtoffers of aan hun rechthebbenden moet of zal moeten betalen, te
hunnen laste te leggen, omdat deze aanvallen oorlogshandelingen waren, welke
in beginsel slechts een verantwoordelijkheid ten laste van de Duitse Staat konden
doen ontstaan, dan wanneer, vermits het
bestreden arrest vaststelt dat de persoonlijke onvervolgbaarheid van de krijgslieden ten opzichte van Belgie, niet door
de verraders, 't is te zeggen door verweerders, kan ingeroepen worden, deze
laatsien veroordeeld moesten worden tot
herstel van de schade veroorzaakt door
de operatie waaraan ze hadden medegewerkt, waarvan ze de mecledaders ·Waren, tot welk herstel ze hoofdelijk of althans in solicl~tm met de andere duelers of
met deze die ervoor verantwoorclelijk is
verplicht waren, indien cleze laatsten
aan de persoonlijke verantwoordelijkheicl
moesten ontsnarJpen, omdat voor hun claclen enkel de Duitse Staat verantwoordelijk is :
Overwegende dat het bestreclen arrest
(1) Verbr., 14 Juli 1941 (A1T. Yhrbr., 1941,
biz. 171) en de nota 2. in Bull. en PAsrc., 1941,
I, 303. Zie ook nota 3 onder. verbr., 28 April
1941 (Bull. en PAsrc., 1941, I, 163).
(2) Een eerste arrest werd in deze zaak geveld op 2 Juni 1947 (Bull. en PAsrc., 1947,
I, 225).

weigert de vordering van de Staat, bur~
gerlijke pattij, te ontvangen, voor zoveel
zij het bedrag der pensioenen en vergoedingen tot voorwerp heeft welke de Staat
moet betalen aan de Belgische officieren
en soldaten, slachtoffers van de aanval op
de viaduct en de stuwdam te Butgenbach
op 10 Mei 1940;
Dat het deze beslissing steunt op het
feit dat het niet bewezen is dat verweerders persoonlijk een der slachtoffers van
de aanval gedoocl of verwond hebben en
dat het zelfs bewezen is dat verschillende
verweerders aan de aanval op de post
van de viaduct niet hebben deelgenomen,
de enige· post waar er slachtoffers zijn
geweest;
·
Overwegende dat het arrest, in zijn beweegreclenen betreffende de tegen verweerders ingestelde publieke vordering,
vaststelt dat zij allen hebben deelge. nomen aan de ·vijandelijke aanval op
10 Mei 1940, welke de viaduct en de stuwdam te Butgenbach tot doel had ;
Overwegende, enerzijds, dat de omstandigheid dat verweerders niet persqonlijk de slachtoffers van deze aanval hebben gedood of verwond niet volstaat om
hen van de verplichting te ontslaan de
schade te herstellen veroorzaakt door een
handeling waaraan ze allen in schending
met de strafwet hebben deelgenomen; dat
dit slechts anders zou zijn indien, wat het
arrest niet vaststelt, het door hen gepleegd
misdrijf tot het ontstaan der schade niet
had bijgedragen;
Overwegende, anderzijds, dat het arrest
aanstipt dat de aanval op de viaduct en
op de stuwdam te Butgenbach een enkele
operatie, een enkele oorlogshandeling, uitmaakt;
Dat, dienvolgens, nit de omstanc1igheitl
dat zekere verweerders niet wezenlijk
aan de aanval op de post van de viaduct
deel hebben genomen, cloch slechts aan
de aanval op de stuwdam, niet kan worden afgeleid dat ze niet verplicht zijn tot
herstel van de gause schade, welke door
gezegde operatie ann de burgerlijke partij
veroorzaakt werd;
Overwegende dat het arrest clus het bestreden dispositief niet wettelijk gemotiveerd heeft en dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch slechts voor zoveel het,
uitspraak doende over de vordering van
de burgerlijke partij, deze niet gegrond
heeft verklaard om het bedrag der pensioenen en vergoedingen te vorderen,
welke verschuldigd zijn aan de Belgische
officieren en soldaten, slachtoffers van de
aanval op de viaduct en de stuwdam te
Butgenbach de 10 Mei 1940; beveelt dat
onderhavig arrest overgeschreven zal worden in de registers van het militair gerechtshof en dat melding er van gemaakt
zal worden op de kant van de gedeelte
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lijk vernietigde beslissing ; veroordeelt I
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verweerders tot de kosten; verwijst de I
aldus beperkte zaak naar het militair ge- II HOGER BEJROEP. - lVIILITIE. - BESLISrechtshof anders samengesteld.
SING VAN DE GENEESREREN DIE RET WERVINGSBUREEL BIJSTAAN. - HOGER BEROEP. - 0N26 Januari 1948. - 2° kamer. - VoorGEDAAN WEGENS GEBREK AAN VERSCRIJNING
zitter en verslc~ggeve1·, H. Vitry, raadsVAN BEROEPER. - VOORWAARDE VAN RET
heer waarnemend voorzitter. - G-elij kVERVAL.
l1tidende concl1tsie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt; eerste advocaat-generaal.
Het
hoge1· beroep tegen cle beslissing van
Pleiter, H. della Faille d'Huysse.
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de ueneeshe1·en clie het wervingsb1treel
bijstaan lca.n slechts ongeclaan worden
verklaanl weuens geb1·ek aan versohijning vc~n be1·oepe1· v66r cle herkettrings1'aMl, inclien cleze vooraf v66r cleze
ntacl opueroepen wenl overeenkomstig
cwt'ilcel 30, l-itt. a, van cle wet op cle milit-ie. (Samenschakeling bij koninklijk

26 Januari 1948.

YOORZIENING IN VERBREJKING.
TERMIJNEN. STRAFZAKEN. - ARREST
EEN EXCEPTIE TEGEN DE BURGERLIJKE VORDERTNG VERWERPENDE. - VOORZIENING v66R
DE EINDBESLISSING. - NIET ONTVANKELIJK.

-besluit del. 15 Februari 1937 van de wet
op cle militie, artt. 30 en 40.)
(CRETS.)

Is niet ontvnnkel-ijlc, cle V001'Zienin,q, v661"
cle einclbeslissing ingestelcl, tegen een
WITCst ant een emceptie vc~n de ve·rdnchte tegen cle vorclering vwn cle bttr!JC1'lijke 1lMtij V61'W61'1Jt (1). (Wetboek

ARREST,

van strafvordering, art. 416.)
(LEONET, T. GRANDJEAN.)
ARREST.
HElT HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, cle 3 November 1947 gewezen door
de Oorrectionele Reclltbank te Dinant, zetelende in hoger beroep ;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
statuerende op de burgerlijke vordering
tegen de aanlegger ingesnannen. de cloor
cleze opgeworpen exceptie strekkende tot
het niet bestaan of de nietigheid vast te
stellen van de aanstelling van de burger1ijke partij, niet gegrond verklaart en de
zaak in voortzetting versclmift op een latere datum on1 aan de partijen toe te laten
t,e concluderen en te pleiten;
Overwegencle clat dergelijke beslissing,
vreemd aan een geschil over de bevoegdheid, geen eimle stelt aan het geschil;
-clat, luidens artikel 416 van het Wetboek
van strafvorclering, de voorziening ingesteld v66r de eindbeslissing niet ontvankelijk is;
Om cUe redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de aanlegger tot de
kosten.
26 Januari 1948. - 2" kamer. - Vom·zitter, H. Vitry, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Fettweis.
Gel-ijkl1ticlencle concl1tsie, H. Raoul

Hayoit de ·Termicourt, eerste advocaatgeneraal.
(l) Verbr., 7 October 1940 (Bull. en PAsrc.,
1940, I, 246).

I

HElT HOF ; - Gelet op de beslissing
van de Herkeuring-sraad der Provincie
Luik cld. 16 November 1946;
Over het miclclel, schencling van artikelen 30, litt. a, en 40 der :wet op de
militie, bij koninklijk besluit van 15 Februari 1937 samengeschakeld, cloordat de
bestreden beslissing, het hoger beroep van
de aanlegger ongeclaan heeft verklaarcl,
cleze zich niet aangemeld hebbende, clan
wanneer hij geen oproeping om te verschijnen v66r de herkeuringsraad heeft
ontvangen :
Overwegencle dat de bestreclen beslis·
sing het hoger beroep van cle aanlegger
ongeclaan verklaart om cle enige reden dat
cleze v·66r de herkeuringsraacl niet is verschenen:
Overwegende clat blijkt uit artikel 40,
in het miclclel becloeld, dat die beweegreden het dispositief van de bestreclen beslissing slecl1ts kan rechtvaarcligen, wanneer de milicien, appellant van de beslissing cler geneesheren die het werfbureau
bijstaan, vooraf v66r de herkeuringsraacl opgeroepen werd, zoals artikel 30,
litt. a, cler samengeschakelde wet op
de militie het voorschrijft;
Overwegencle dat, daar de vaststelling
van clergelijke oproeping blijkt," noch uit
de bestreden beslissing, noch uit enig stuk
van de rechtspleging, de beslissing de in
het middel bedoelde bepalingen, alsook artikel 97 van de Gronclwet heeft geschonden:
·
Om die redenen, verbreekt de bestreden
beslissing; beveelt dat onderhavig arrest
zal ove]·geschreven worden in de registers
van de Herkeuringsraad der Provincie
Luik en dat melding er van zal gemaakt
worden op de kant van de vernietigde be-

-49slissing; verwijst de zaak naar de Herkeuringsraad der Provincie N amen.
26 Januari 1948. - 2• kamer. - VoorzUter, H. Vitry, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Sohier. GeUj/cl~tidende concl~tsie, H. Raoul Haypit
cle Termicourt, eerste advocaat-generaal.
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1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN;
M:IDDEL DAT EEN OVERTOLLIGE BEWEEGREDEN
BESTRIJDT. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2° INKOMSTENBELASTINGEN. AANSLAG ONWETTELIJK GEVESTIGD VAN AMBTSWEGE. AANSLAG NIETIG VOOR HET GElHEEL. HOF VAN BEROEP DE AANSLAG
SLECHTS VERNIETIGENDE VOOR ZOVEEL HIJ
STEUNT OP EEN INKOMSTENBEDRAG DAT HOGER
IS DAN RET DOOR DE BELAS1'INGPLICHTIGE AANGEGEVEN BEDRAG. 0NWETTELIJKHEID.

1 c Is niet ontvanlcelijlc, het m·i-ddel dnt
slechts een overtollige beweegreden van
het arrest bestrijdt (1).
2o De nietigheid, wel/ce hientit voortspntit
clctt een aansfag onwettelijlc van ambtswege' gevestigd we1·d, t1·ett de gehele
nwnslng en het behoort. het hof van be1'oep niet deze annslng te behomlen voor
zover hij op een inlcomstenbedmg geheven wordt, clat met het dom· de belasUngzJlichUge aangegeven beclmg ove1·eenstemt (2). (Op 3 Juni 1941 samen-

geschakelde wetten, art. 56.)
(BEHEER VAN FINANCIEN, T. CRAEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, de 2 Juni 1947 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig midclel, schending van
artikelen 97, 111 en 112 van de Grandwet, 55, § 1, 56 en 74bis van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van 5 Juni 1941,
5, 6 en 8 van het besluit van 12 Mei 1942
tot aanvulling van de wetgeving inzake
inkomstenbelastingen, eerste onderdeel,
doordat het bestreden arrest, :waar het
verklaart dat artikel 8 van het besluit
van 12 Mei 1942 slechts de aanslagen van
(1) Verbr.,
1947, I, 5).
(2) Verbr.,
PASIC., 1940,
T'e•·b•·., 1946,
I, 38).
VERBR.,

6 Januari 1947 (Bull. en PAsrc.,
17 September 1940 (Bull. en
I, 216); 28 Januari 1946 (Art.
blz. 35; Bull. en PASIC., 1946,

1948. -
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ambtswege bedoelt, welke na zijn inwerkingtreding werden gevestigd, aangaande de toepassing van deze wetsbepaling een
onderscheid heeft gemaakt welk uit de
tekst niet blijkt en een voorwaarde heeft
gesteld welke ,!.'leze tekst niet vereist ;
tweede onderdeel, doordat het arrest, hoewel het de aanslag van ambtswege onwettelijk gevestigd verklaart, deze slechts
gedeeltelijk vernietigt :
Aangaande het eerste onderdeel :
Overwegende dat het besluit van 12 Mei
1942 in artikel 8 bepaalt dat « de wegens
gebrek aan aangifte, v66r het in werking
treden van onderhavig besluit ambtshalve
gevestigde aanslagen niet mogen 'te niet
gedaan worden om de enige reden dat cle
termijn voor het inzenden der aangifte in
de inkomstenbelastingen niet vastgesteld
was>>;
•
Overwegende dat het bestreden arrest,
om de betwiste belasting te vernietigen,
in ho<Jfdzaak steunt op cle vaststelling dat
c}e administratie tot een aanslag van
ambtswege overgegaan is door ten onrechte te steunen op een gebrek aan aangifte, vermits aanlegger zijn aangifte in
de inkomstenbelastingen op 15 J\llei 1942
gedaan heeft, hetzij v•66r de aanslag van
ambtswege waartoe op 30 J\llei 1942 overgeg·aan werd,; dat het arrest aldus de vernietiging niet uitspreekt om de enkele reden dat cle termijn voor het inzenden der
aangifte in de inkomstenbelastingen niet
vastgesteld werd;
Overwegende dat het arrest, uit het bestaan van een geldige aangifte v66r de
aanslag van ambtswege, de nietigheid van
deze aanslag wettelijk heeft kunnen afleiden zonder het besluit van 12 J\llei 1942
te schenclen ;
Overwegende dat het eerste onderdeel
van het middel, aldus, een overbodige
beweegreden van het arrest bestrijdt en,
dienvolgens, niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang; dat, ware het middel
gegrond, het dispositief van het arrest,
voor zoveel het de betwiste aanslag vernietigt, gerechtvaardigd zou blijven;
Aangaande het tweede onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest,
na de aanslag onwettelijk te hebben verklaard omdat deze ambtshalve gevestigd
werd, deze slechts vernietigt voor ,zoveel
hij steunt op een inkomen dat hoger is
dan het uit de aangifte blijkende inkomen; dat het arrest, waar het aldus, in
de plaats van de administratie, een nieuwe
aanslag vestigt, en waar het, om aan deze
aanslag kracht te geven, aan de onwettelijk gevestigde aanslag een gedeeltelijke geldigheid behoudt, de in het middel aangeduide bepalingen schendt;
Om die redenen, en zonder het derde
onderdeel van het middel te onderzoeken,
verbreekt het bestreden arrest, doch
slechts voor zoveel .het de betwiste aan-
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slag niet volkomen vernietigd heeft ; 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 Vllrnietigd arrest;
veroordeelt verweerder tot de helft der
kosten, laat de overige kosten ten laste
van de Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Luik.
27 Januari 1948. - 2• kamer. ~ Voo1·z#ter, H. Yitry, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggevm·, H. Sohier. Oelijlcluiclende concl~tsie, H. Raoul Hayoit

de 'l'e1'micourt, eerste advocaat-generaal.
Pleiters, HH. Van Leynseele en de Mey
(van de Balie bij het Hof van beroep te
Brussel).

-
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1 o :M:IDDELEN TOT VERBREKING.
ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN.
JiiiDDEL GESTEUND OP EEN BETWISTING VAN
EEN PARTIJ. ~ BE1'WISTING UIT DE BESTREDEN BESLISSING NIET VOORTVLOEIENDE. BESLUITEN NIET OVERGELEGD. ~ JVIIDDEL NIE'l'
ONTVANKELIJK.

2° INKOMSTENBELASTINGEN. BEDRIJFSBELASTING. V ASTSTELLING DAT
EEN SCHATTING JUIST IS. YASTSTELLlNG
DIE EEN GEHEIME RESERVE OF VOORZORGSFONDS UITSLUIT;

1" Is niet ontvwn7ceUj7c, het m·iddel uesteu.ncl op een beweercle betwisting van
eise1·,, clan wanneer ttit cle best1·eden beslissing niet voortvloeit dat de eiser
cleze betw·isting heett opgeworpen en
clan wannee·r cle doo·r hem v66r de 1'echte·r ove1· cle g1·oncl genomen besl~titen
n·iet wonlen ove1·gelegd (1).
2° Door vast te stellen dctt een schatting
niet enkel te goeder tmuw geclaan
werrl, doch bovend·ien j1ti.st is. slnU de
1·echter over de gmnd elke onclerschatUng door ile belctst·ingplichUge ttU en,
clienvolgens, het bestaan vnn- een rJehe·ime reserve of voo1·zo1·gstonds (2).
(BEHEER VAN FINANCIEN, T. N. V.
ALIMENTAIRES ll,)

« SPECIALITES

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, de 24 Maart 1947 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
(1)
1944,
(2)
1945,

Verbr., 4 November 1943 (Bull. en PAsrc.,
I, 33).
Zie verbr., 8 October 1945 (A,.,.. T'e1·br.,
blz. 216; Hull. en PAsrc., 1945, I, 234).

Over het eerste middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, van artikelen 1315, 1317 tot 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, van artikelen 214 en 251
van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging·, van artikelen 27, § 1 en § 2, 5°,
en 55 der wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengescllakeld ))ij besluit van 31 Juli 1943 en van artikel 7
der besluiten betreffende de nationale
crisisbelasting, samengeschakeld bij besluit
van 31 Juli 1943, doordat het bestreden
arrest beslist heeft dat de administratie
niet bewijst dat de schattipg van de
voorraacl gluten, welke de verzoekende
vennootschap bezat op 31 December 1942,
op het ogenblik waarop cleze schatting
plaats had onjuist was, om reden : 1 o dat
de omstancligheden, welke door de administratie aangestipt werden om haar
stelsel te sta veil, eerst na het tijdstip der
schatting bleken en op dat ogenblik niet
te voorzien waren en dat de administra tie,
om het karakter cler schatting te beoordelen, zich had moeten beroepen op omstaucligheden van clat ogenblik en niet op
latere, onvoorzienbare, omstanc1igherlen;
2° clat niet betwist worclt clat het gluten
waarvan sprake tegen een ·hogere prijs
dan zijn werkelijke waarc1e wercl gekocht, dan wanneer : a) de bij het bestreden arrest gewijzigde beslissing niet
enkel steunt op omstamligheden en feiten,
welke na het ogenblik der schatting bleken, doch feiten ei1 omstandigheden inroept, welke op het ogenblik der schatting bestonden, terwijl de feiten welke
na clit tijdstip bleken, eveneens ingeroepen werden om te bewijzen dat de onjuistheid door deze feiten bevestigd werd;
b) de beslissing betwist dat llet gluten
tegen een llogere prijs clan zijn werkelijke
waarde werd gekocht :
Overwegende, wat betreft het eerste
ondercleel van het midclel, dat nit geen enkele vaststelling der beslissing van de
clirecteur der belastingen blijkt cla t de
administratie, om de onjuistheid cler op
31 December 1942 door verweerster gedane schatting te bewijzen, omstancligheclen of feiten ingeroepen heeft welke op
het ogenblik der schatting bestonden; dat
de directoriale beslissing laat opmerken
dat het gluten op de markt- onvindbaar
was tenzij tegen prijzen hoger dan deze
door verweerster betaald, enkel om de in
het tweede onderdeel van het middel
overgenomen bewering. van verweerster,
dat de door haar voor de aankoop van het
gluten betaalde prijs reeds op de clag van
cleze aankoop hoger was dan de werkelijke waarcle van deze koopwaar, te bestrijclen;
Dat clit onderdeel van het middel in
feite niet opgaat;
Overwegende, wat het tweede onderdeel betreft, dat het arrest niet beweert

-,.- 51 dat de bestreden beslissing niet betwist
dat de voor de aankoop van het gluten
door verweerster betaalcle prijs hoger is
dan zijn werkelijke waarcle; clat het vaststelt dat niet betwist worclt, 't is te zeg·g·en niet betwist _worclt v66r het hof van
beroep, clat het gluten tegen een hogere
prijs clan zijn werkelijke waarde wercl
gekocht;
Dat, claar aanlegster cle door de l)artijen v66r het hof van beroep genomen
conclusies bij de voorziening niet heeft
gevoeg·cl, het midclel niet ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, schending van
artikelen 1315, 1317 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek, 27, § 1 en § 2, 5°, en 55
der wetten betreffende de inkomstenbe·
lastingen, samengeschakeld biJ besluit
van 31 Juli 1943, en 7 van de besluiten
betreffende de nationale crisisbelasting,
samengeschakeld bij besluit van 31 Juli
1943, doordat het bestreden arrest het
verhaal gegrond heeft verklaard, dan
wanneer de bij dit arrest gewijzigde beslissing inroept dat de betwiste onderschatting vail de inventaris een geheime
reserve of voorzorgsfonds uitmaakt, dat
tloor artikel 2;, § 2, 5o, <ler samengescha·
kelde wetten wordt begrepen in de be·
lastbare inkomsten :
Overwegencle dat het bestreclen arrest,
in strijd met de directoriale beslissing,
vaststelt dat de schatting van de voorraad gluten niet enkBl door verweerster
te goeder trouw werd gedaan, doch bovendien juist was ;
Dat het hierdoor elke onderschatting
van de voorraad uitsluit en, dienvolgens,
het bestaan van een geheime reserve of
voorzorgsfonds ;
W aaruit volgt clat het middel in feite
niet opgaat;
Over het derde middel, schending van
artikelen 1101, 1134, 1135, 1317 en 1320 van
het Burgerlijk Wetboek, 32, § 1, en 35,
§ 1, der wetten betreffende de inkomstenbelastingen, sameng·eschakeld bij besluit
van 31 J uli 1943, en van artikel 7 der be·
sluiten betreffende de nationale crisis·
belasting, samengeschakeld bij besluit van
31 Juli 1943, doordat het bestreden arrest,
om te beslissen dat het tekort, dat door de
administratie vastgestelcl werd in de
scliatting van de voorraad g·luten, door de
vennootschap in haar balans op 31 December 1942 gedaan en van haar winsten
van 1942 afgetrokken, ten oni·echte door
cle aclministratie bij chc; belastbare winsten van 1942 werd gevoegd, in bijkomende
orcle inroept clat, inclien verzoekster in de
volgende boekjaren de afgewerkte goecleren tegen een hogere prijs dan de kostprijs verkocht heeft en winsten verwezenlijkt ·heeft, deze winsten in haar boek·
houdkunclige geschriften tot uiting gekomen zijn en, in geval van door verzoek·
ster op liet geheel van haar activiteit ver-

weze1ilijkte winsten, bijgedragen hebben
om de grondslag voor de aanslagen op
haar bedrijfsinkomsten te vormen, .dan
wanneer, krachtens het beginsel van de
annaliteit der belasting, de. ten laste van
verzoekster gevestigcle aanslagen geen invloed liebben op de betwiste aanslag·en
van het clienstjaar 1944, navordering van
rechten van 1943, inkonisten van 1942 :
Overwegende dat nit de inhoud zelf van
liet midclel blijkt dat dit middel slechts
een overbodige beweegreden van · het arrest bestrijdt;
Dat, vermits het clispositief van clit arrest wettelijk gereclltvaardigd wordt door
imdere beweegredenen welke in het mid·
del niet bestreclen worden, dit middel niet
oittvankelijk is bij gebrek aan belang ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening ; veroorcleelt aanlegster tot de kosten.
27 Januari 1948. -

2• kamer. -

Voot·~

zitter, H. Vitry, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve·l'slaggeve1·, H. Simon. Gelijkltticlencle conclusie, H. Raoul Hayoit

de Termicourt, eerste aclvocaat-generaal.
Pleite-rs, HR. Van Leynseele ~n Van Ryn.
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1o GRONDBELASTING. -

VRIJSTELLING
VOORZlEN BIJ ARTIKEL 4, § 3, VAN DE OP
31 JULI 1943 SAMENGESCHAKELDE WETTEN. 0NROERENDE GOEDEREN DIE TOT WONING
DIENEN. - NIET UITGESLOTEN UIT DE VRIJ·
STELLING.
2°. GRONDBELASTING. - VRTJSTELLING
VOORZIEN BIJ ARTIKEL 4, § 3, VAN DE OP
31 JULI 1943 SAMENGESCHAKELDE WETTEN. 0NR-OER-END GOED VOOR EEN ONDERWIJS·
INRICHTING BESTEMD. - 0NREcH'L'STREEKSE
BESTEMMING.
VEREISTE VOORWAARDEN
VOOR DE VRIJSTELLING.
1o De v·r-ijstelUng van de _q·ronrllielnsti.nrJ,

voorz·ie-n b·ij artilcel 4, § 3, V(tn de op
81 J,u.U 1943 samen{leschal.:elcle wetten.
kan toegepa.st wo1·de-n op onroe-rende
goede-ren die tot won·ing clienen.
2° De v1·ijstelling van cle gronclbelasting,
vo01·z·ien bij artilcel 4, § 3, van cle op
31 Juli 1943 sa-men_qeschnlcelcle wetten, is
slechts toepasselijk op een on1·oe1·end
goecl, clat clOO'I' een e·igenaa1· clie gene1'·
lei winstoognwrlc nast1·eejt, 01Wechtst·reelcs bestemcl wo1·clt voor de doeleinclen vcm een clo01· cleze wetsbepal-ing
VOO'I'Ziene oncle1'WiJ'sinrichting, Op V001'·
waanle (lat het onroMen(l goed niet en/eel 1Htttig, aoch noai.a weze voor ae
goecle we-rlC'ing van cle i1wichting (1).

(1) Verbr., 16 December 1947 (Ar1·. Ve•·b•·.,
1947, blz. 416; Bull. en PAsrc., 1947, I, 547, on
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'(BEHEER VAN FINANCIEN, T. VERENIGING -ZONDER
WINSTGEVEND DOEL << S<EURS DE LA CHARITE ».)
ARREST.
HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, de 7 Juli 1947 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, schending van
artikelen 97 en 112 van de Gronclwet, van
artikelen 1, 2, 4, § 3, en 33, § 1, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
samengeschakeld bij besluit van 31 Juli
1943 en van artikelen 4, § 1, en 7 van het
besl~it van 31 Juli 1943 waarbij de wetsbepalingen betreffende cle nationale crisisbelasting samengeschakeld worden, doordat het bestreden arrest het onroerend
goed (kadaster sectie 3, n'" h 1363), eigenclom van verweerster in verbreking, gelegen 30 Kogelstraat, te Brussel, ten on-.
rechte 'van grondbelasting en nationale
crisisbelasting vrijgesteld heeft bij toepassing van artikel 4, § 3, van voormelde
wetten om reden dat men kan begrijpen
dat de' vereniging voor een zo belangrijke
onderwijsinrichting als deze .welke verweerster te Brussel in de Onze-LieveVrouw-van-Vaakstraat bezit en welke volleclig bestemd is tot het onderricht en het
onderwijs van 250 blinde, clove en stomme
kinderen, meisjes en jongens, de bijstand
van een priester gevraagcl heeft, clie,
geestelijke bestuurder en tegelijkertijd
leraar, door deze werkzaamheid deel
neemt aan het doel dat verzoekster zich
had aange.wezen, namelijk het onderwijs, clan wanneer het bestreden arrest,
waar het alclus artikel 4, § 3, der samengeschakelde wetten .uitlegt, aan bovenv:ermelde bepaling een te ruime en verkeercle
draagwijdte gegeven heeft; dat inclerdaad, indien de vrijstelling van grondbelasting in zekere gevallen en onder zekere voorwaarden kan toegestaan ·worden, wanneer het gaat over het woonhuis
van de gemeenteonclerwijzer of van het
woonhuis van de priester of de beclienaar
van een openbare eredienst, cleze vrijstelling althans niet uit artikel 4, § 3, der
samengeschakeldewetten voortspruit, doch
wel uit artikel 4, '§ 2, van gezegde wetten
en artikelen 116 tot 118 van het reg!ement op het kaclaster :
Overwegende clat aanlegger ten onrechte
beweert dat de bij artikel 4, § 3, der
samengeschakelcle wetten betreffencle de
inkomstenbelastingen voorziene vrijstelling niet toepasselijk is op de onroerende
goederen welke tot woning dienen ;
nota's 1 en 2); 13 Januari 1948 (zie hoger,
biz. 26; Bull. en PAsrc., 1948, I, 31) ; zie ook
de twee arresten die op tegenwoordig arrest
volgen (Bull. en PAsrc., 1948, I, 61 en 62), alsmede het arrest van zelfde datum in B1<ll. en
PASIC., 1948, I, 60.

Doell .overwegende clat het vereist is,
om deze vrijstelling toe te staan, clat het
onroerend goed,. dat door een eigenaar, die
generlei winstoogmerk nastreeft, onrechtstreeks bestemd wordt voor een onderwijsinrichting, nodig is voor de goede
werking van deze inrichting;
Overwegende dat het bestreden arrest
cleze noodzakelijkheid niet vaststelt aangaande de onderwijsinrichting waaraan
verweerster zich wijdt wat betreft het
woonhuis, gelegen Kogelstraat, 30, te
Brussel, en door cle aahnoezenier van
verweerster betrokken; dat het zich bepaalt tot het vaststellen dat deze woning
client te worden beschouwd als een voor
de hoofdinrichting van verweerster nuttig bijvoegsel ;
Dat hieruit volgt dat het arrest de in
het middel bedoelde
wetsbepalingen
schendt;
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 er van zal gemaakt worden op de
kant van het vernietigd arrest; veroordeelt verweerster tot de kosten ; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te Luik.
27 Januari 1948. - 26 kamer. - Voo1·zitte1·, H. Vitry, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslnggever, H. Smetrijns.
Gelijklwiclende conclttsie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal. - Pleiters, HH. Van Leynseele
en Buisseret (van de Balie bij het Hof van
beroep te Brussel).
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10 GRONDBEJLASTING. - VRIJSTELLING
VOORZIEN BIJ ARTIKEL 4, § 3, VAN DE OP
31 JULI 1943 SAMENGESOHAKELDE WE'f1'EN. 0NROEREND GOED 13ESTEJ\ID VOOR EEN ONDERWIJSINRICHTING OF LIEFDADIGHEIDSWERK
DOOR DEZE WETSBEPALING BEDOELD. - 0NREOHTSTREEKSE 13ESTEMMING. - VEREISTE
VOORWAARDEN VOOR DE VRIJSTELLING.

20

VERBREKING. BEVOEGDHEID.
ZAICEN VAN RECHTSTREEKSE 13ELASTINGEN.
GEVOLGTREKKING DOOR DE RECHTER GEMAAKT UIT ZEKERE FEITELIJKE VASTSTELLINGEN. - MACHT VAN HET HOF OM NA TE
GAAN OF DE FEITELIJKE VASTSTELLlNGEN VAN
DE RECHTER OVER DE GROND EN DE GEVOLGTREKKING DIE HIJ ERUIT MAAKT NIET STRI.TDIG ZIJN. - l\fACHT 01\f NA TE GAAN OF DEZE
VASTSTELLINGEN WETTELIJK DE GEVOLGTREKKING KUNNEN RECHTVAARDIGEN DOOR DE
RECHTER OVER DE GROND GEJ\IAAKT.

3° GRONDBELASTING. - VRIJSTELLING
VOORZIEN 13IJ ARTIKEL 4, § 3, VAN DE OP
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JULI 1943 SAMENGESCHAKELDE WETTEN. 0NROEREND GOED DOOR DE AALMOEZENIER
VAN EEN DOOR DEZE WE'l'SBEPALING BEDOELDE
INRICHTING BEWOOND. AANWEZIGHEID VAN
DE AALMOEZENIER ELKE DAG VEREIST. ~
VASTSTELLING DIE DE TOEPASSING VAN DE
VRIJSTELLING OP DIT ONROEREND GOED NIET
RECHTVAARDIGT,

1o De v·r·ijstelUng van cle gronclbelasting,
vom·zien bij artikel 4, § 3, van de op
31 J·uli 1943 samengeschakelde wetten,
ten aanzien van de onroerende goede1·en,
clie zonder enig winstoogmerlc, bestemd
zijn voo1· een onde1·wijsin!"ichting of een
liefdadigheidswerlc doo1· deze wetsbepal·lng bedoeld, is niet afhankelijlc van
de voo1·waarde dat deze on1'oerende
goederen rechtstreeks voo1· het doeleinde van het werl,; bestemd zijn; e1·
wordt vereist, doch het volstant, dat deze onroerende goederen nodig zijn mn de
goede werking van het werk te verzeke·ren (1).

2o W annee1· de 1·echter over de grand uit
zelce1·e feiten ot ttit zelcere omstandigheden atf,eidt dat een om·oeTend goed
nodig is om de goede we1·king van een
do01· artilcel 4, § 3, van de op 31 Juli
1943 samengeschakelde wetten bedoeld
liefdadigheidswerlc te veTzekeren, heett
het Hot van ve1·breking, doo1· een 1'egelmatige vo01·ziening met de zaak in lcennis gesteld, de macht om· na te gaan of
de vaststellingen van de 1·echtm· over de
g1·ond niet st1·ijdig zijn met de gevolgu·eJclcing die hij er uit maaM otwel deze
laatste wettelijk kunnen rechtvaardigen (2).

3o Uit de enkele vaststelUng dat de aanwezigheid van een aalmoezenie1·, op de
zetel van een werlc door a1·tilcel 4, § 3,
van de op 31 Jnl'i 1943 samengeschalcelde
wetten bedoeld, « ellce dag nodig iS,ll
vloeit niet voo1·t dat de aanwezigheid
van de . aalmoezenie1' op bestendige
wijze ve1·eist is voor de goecle werking
van het we1·k, en e1· kan, dienvolgens,
niet wettelijlc van afgeleid wo1·den dat
het door hem bewoond om·oeTend goecl
nodlg is om cleze goecle tverlcing te ve1·zelceren (3).
(1) Verbr., 16 December 1947 (A1·r. Ym·b1·.,
1947, blz. 416; Bull. en PASIC., 1947, I, 547,
en nota's 1 en 2); 13 Januari 1948 (zie hoger,
biz. 26; Bu.zl. en PASIC., 1948, I, 31), alsook het
arrest dat tegenwoordig arrest voorafgaat en
het er op volgend arrest in Bull. en PASIC.,
1948, I, 59 en 62, alsmede het arrest van zelfde
datum in Bull. «n PASIC., 1948, I, 60.
(2) Verge!. verbr., 16 December 1947 (An·.
T' erbr., 1947, blz. 416; Bu.ZZ. en PASIC., 1947,
I, 547, en nota 3). Zie ook volgend arrest.
(3) Verge!. volgend arrest.

(BEHEER VAN FINANCIEN, T. VERENIGING ZONDER
WINSTGEVEND DOEL « MAISON DU SACRE-Cc:EUR
DE LINTHOUT ll.)
AHREST.

HET HO,F ; - Gelet op het bestreden
arrest, de 17 Juni 1947 gewezen door het
Hof van b()roep te Brussel;
Over het enig middel; schending van
artikelen 97 en 112 van de Grondwet, van
artikelell 1, 2, 4, § 3, en 33, § 1, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen en van artikelen 4, § 1,
en 7 van het besluit van 16 Juni 1941 betreffende de nationale crisisbelasting,
doordat het bestreden arrest ten onrechte
heeft beslist dat het betwist onroerend
goed, waarvoor de vrijstelling werd gevraagd, recht heeft op het voordeel der
bij artikel 4, § 3, van gezegde samengeschakelde wetten voorziene vrijstelling,
om de enige reden dat betwist onroerend
goed, hetwelk een integrerend deel uitmaakt van het huis van verzoekster en
kosteloos door de aalmoezenier wordt be·
trokken, wiens aanwezigheid op het instituut elke dag nodig is opdat hij de hem
opgedragen onderwijsfuncties zou kunnen
uitoefenen, noodzakelijk is om het door
verzoekster nagestreefd niet-winstgevencl
doel te bereiken en te behouden, clan w:inneer het )Jestreclen arrest, waar het op
deze wijze artikel 4, § 3, cler samengeschakelde wetten uitlegt, aan gezegde bepaling een te ruime en verkeerde draagwijclte heeft gegeven, vermits het de
vrijstelling verleent door impliciet te
steunen op de onrechtstreekse bestemming
van het betwist onroerend goed tot de
door verweerster in verbreking nagestreefde doeleinden :
Overwegende dat, voor de toepassing
van artikel 4_, § 3, der samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, het niet vereist is dat het onroerend
goecl rechtstreeks zou worden bestemcl tot
de bij gezegd artikel bedoelde onderwijsinrichting of weldacligheidswerk; dat het
vereist is, doch dat het volstaat, dat het
onroerend goed, dat door een eigenaar,
die generlei winstoogmerk nastreeft, tot
een van deze werken wordt bestemd, voor
de goede werking van dit werk nodig zou
zijn;
Overwegende dat de vraag of een onroerencl goed het bij de wet vereist karakter van noodzakelijkheid heeft, van feitelijke aard is; dat het Hof van verbreking nochtans client na te gaan of de
vaststellingen van de rechter over de
grond niet in strijd ·zijn met de gevolgtrekking welke hij eruit afleidt en of die
vaststellingen deze gevolgtrekking' wettelijk motiveren ;
Overwegende dat het. bestreden arrest,
om te beslissen dat het onroerend goed ge-
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legen te Etterbeek, Hertoginstraat, 218,
RECHTER OVER DE GROND DE GEVOLGTREKKING
hetwelk door de aalmoezenier-leraar van
WELl{E HIJ ERUIT AFLEIDT WETTELIJK KUNverweerster kosteloos betrokken wordt,
NEN RECHTVAARDIGEN.
nodig is om het door de << Maison du
4° GRONDBEJLASTING. - VRIJSTELLING
Sacre-Oamr de Linthout ll nagestreefd
VOORZIEN BIJ ARTIKEL 4, § S, VAN DE OP
niet-winstgevend doel te bereiken, enkel
S ,JUNI 1941 SAMENGESCHAKELDE WETTEN. steunt op cle omstandigheid dat cle aan0NROEREND GOED BEWOOND DOOR DE HUISwezigheid van deze aalmoezenier op het
BEWAARDER VAN EEN ONDERWIJSINRICHTING.
instituut « elke dag nodig is ll opdat hij
-- . N OODZAKELIJKHEID VAN EEN BESTENDIGE
de hem opgedragen functie zim Imnnen
BEWAKING VAN HEr VOORNAAMSTE ONROEREND
uitoefenen; dat nit deze enkele vaststelOOED. - 'VASTSTELLING DIE DE TOEPASSIKG
ling niet kan afgeleid worden dat de aanVAN DE VRIJSTELLING RECHTVAARDIGT.
wezigheid van de aalmoezenier op de zetel
5o
GRONDBEJLASTING. VRIJSTELLING
van verweerster op voortdurende wijze
VOORZIEN BIJ ARTIKEL 4, § S, VAN DE OP
vereist is VOOr de goede Werking van het
S JUNI 1941 SAMENGESCHAXELDE WET'l'EN. werk en dat, dienvolgens, het onroerend ·
0NDERWIJSINRIOHTING. - 0NROERENDE GOEgo eel da t hij betrekt no dig is om deze
DEREN DIE VRUCHTEN VOORTBRENGEN. - DAgoede werking te verzekeren;
TEN DIE ONRECHTS'l'REEKS HET WERK IN DE
Waaruit volgt dat de beweegredenen
MOGELIJKHEID STELLEN ZIJN DOEL TE BEvan het arrest het bestreden dispositief
REIKEN. ---' V ASTSTELLING DIE DE TOEPASSING
niet wettelijk motiveren en dat het midVAN DE VRIJSTELLING OP DEZE ONROERENDE
del gegrond is ;
GOEDEREN NIET RECHTVAARDIGT.
Om die redenen, en zonder te !etten op
de te laat neergelegde memorie van ant1o De V1'·ijstelling van yrondbelasting,
woord, verbreekt het bestreden arrest;
voorzien bij artilcel 4, § 3, van de op
beveelt dat onderhavig arrest zal over3 ,htni 1941 snmengeschalcelde wetten.
geschreven worden in de registers van het
ten nanzicn vnn de om·oe1'cnde· goederen
Hof van beroep te Brussel en dat melding
die zonder en·ig winstoogmerh,, voo1' een
er van zal gemaakt worden op de kant
ondenv·ijsi·Jwichting bestemd zijn, is zovan het vernietigd arrest; veroordeelt
wel op de niet gebottwde onroerende
verweerster tot de kosten; verwijst de
goede1·en toepasselijlc nls op de uezank naar het Hof van beroep te Luik.
bouwde onroerencle yoecle·ren (1),
27 Januari 1948. - 2° kamer. - Voor2o De vrl:istelling vnn [J1:ondbelast'ing,
zittei·, H. Vitry, raadsheer waarnemend
voo1·zie'n blj a1·tikel 4, § 8, van cle 01J
voorzitter. - Verslcwuever, H. Smetrijns.
8 ,Jun·i 1941 samenyeschnlcelcle wetten, is
Gelijlclu·iclende conclttsie, H. Raoul
van toepnssing op cle onme·rencle yoecleHayoit de 'l'ermicourt, eerste aclvocaatren, cUe cloor celt eigencta1·, clie genede·i
generaal. - Pleiters, HH. Van Leynseele
winstoogme1'7c nast1'eejt, onrechtst1·eelcs
en Buisseret (van de Balie bij het Hof van
voor cle doeleinclen vnn een O'!;!di'1"W'ijsberoep te Brussel).
inrichting bestemd wonlen, wnnnee1·
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10 GRONDBELASTING. - VRIJSTELLTNG
VOORZIEN BIJ ARTIKEL 4, § S, VAN DE OP
S JUNI 1941 SAMENGESCHAKELDE WET'l'EN. 0NHOEREND GOED BESTEMD VOOR EEN ONDERWI.TSINRICHTING. - .VRIJSTELLING 'l"OEPASSELIJK ZOWEL OP ONGEBOUWDE ALS OP GEBOUWDE ONROERENDE GOEDEREN.
2o GRONDBELASTING. - VRIJSTELLING.
VOORZIEN BIJ ARTIKEL 4, § S, VAN DE OP
S JUNI 1941 SAMENGESCHAKELDE WETTEN. 0NROEREND GOED BESTEMD VOOR EEN ONDER. WIJSINRICHTING. 0NRECHTSTREEKSE BE. STEMMING. VOORWAARDEN VEREIST yOOR
DE VRIJSTELLING.
so VERBREKING. ~ BEVOEGDHEID. ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. . GEVOLGTREKKING DOOR DE RECHTER OVER DE
GROND UIT ZEKERE FEITELIJKE VASTSTELLINGEN GEMAAKT. J\llACHT VAN HET HOF
. OM NA TE GAAN OF DE VASTSTELLINGEN VAN DE

cleze on1·oe1·encle goecleren nod·ig z·ijn
voor cle yoede we1'7cing van cle ondei·wij sin rich tiny (2).
so Wannee·r cle 1·echte1· ove1· cle. gmnd ttit
zeke1·e jeiten of ttit zelcere omstandigheden nfie·iclt dctt een onroerencl ffOI'r!
noclig is om cle goede werlcing te ve1·zeke1·en van een oncle·rwijsinrichting becloelcl bij nrtilcel 4, § 3, vnn de op 3 htni
1941 snmenrteschalcelde wetten, heejt het
Hot van ve1·brelc·ing, do01· een regelmat'ige voorziening met de zaalc in lcennis gesteld, cle rncwht om na te gaan,
of cle vaststellingen van cle 1·echte1· over
cle [11'0ncl wettelij 7c cle gevolgtrelclcing,
clie hij entit a.fieiclt, kunnen 1·echtvaarcligen (S),
4o Uit cle sotwerei.ne jeitelijlce vnststel(1) Verbr., 16 December 1947 (Arr. Yerbr.,
1947, biz. 416; Bull. en PASIC., 1947, I, 547),
(2) Zie voorgaand arrest en de nota 1 onder
dit arrest.
(3) Zie. voorgaand arrest en nota 2 onder dit
arrest.
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goed, bestemd voo1· een onderwijsinrichting bedoeld door a1·tilcel 4, § 3, van cle
op 8 .hmi J941 S£bmenyeschnlcelde wetten,
een besten£Hge · bewnlcing ve1·e·ist, heeft
de 1·echte1· over cle gmnd wettelijlc k~m
_Jwn ajteiden, dat het onroe1·end goed,
dom· de met deze bewakina belaste
huisbewaarder bewoond, iwiiu is om
de goede werlcing van de onderwijsinr·icht-ing te ve1·zelce·ren en dat het, dien·volyens, van de v1'ijstelling van gJ·ondbelcbst-ing dom· voonnelcle wetsbepaling
vastgesteld geniet (1).
·
5o Uit de vaststelHng dat een moestlbin en
een boomgacwd vntchten voortbTengen
en cUt voonleel onrechtstreelcs een onclerw1.jsin1'ichtiny, bedoelcl bij artikel 4,
§ 8, vnn rle op 8 Jnni. J941 samenr~esclw- l,;elde wetten, iu £le mogeli:ilche'id stelt
. lwa·r doel te bereilcen, lcnn niet wettelijlc
afgeleicl wo1·den dat deze moesilbin en
deze boomga.a1·d onmerende goederen
z·ijn bij gebl'elce wanrvan de goede we1·lcinr1 vwn cle ondenvijsinricht-ing niet
ZOib k1wnen ve1·zelrerd wo1·den, noch,
£1-ienvolrJCns, onroercnac gocaeren die
. vnn de door voonnelrle IVctsbepnl-ing
voo·rziene m·Hstell·ing vnn grondbelasting genieten.
(BEHEER VAN FlNANOlEN, T. VERENIGING ZONDER
WINSTGEI'END DOEL; CC COLLEGE NOTRE-DAME)).)
ARREST.

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, de 7 _Juli 1947 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, schending van
artikelen 97 en 112 der-Gronclwet, van artikelen 1, 2, 4, § 3., en 33, § 1, der wetten
betrei'fencle de inkomstenbelastingEm, samengeschakelcl bij besluit van 3 Juni 1941
en, voor zoveel noclig bij cUt van
31 Juli 1943, en van artikelen 4, § 1 en 7
van het besluit van 16 Juni 1941 betref- fende cle nationale crisisbelasting, cloorclat het bestreclen arrest, bij toepassing
cler bepalingen van artikel 4, § 3, cler samengeschakelcle wetten, cle onroerende
goecleren van verweerster te Wilrijk en
Edeg·em, met uitsluiting van cle te Edegem
gelegen percelen, kaclaster sectie 0, nr• 1
en 4n, ten onrechte heeft vrijgesteld van
grondbelasting en nationale crisisbelasting, om reden dat de wet, met het oog
op de verlening der aangevraagde vrijstelling, niet vereist dat de betwiste onroerencle goederen deel uitmaken van een
complex van onroerende goederen waarin
het hoofclgebouw, . waar het onclerwijs
wordt gegeven, is gelegen, clat het volstaat
(1). Zie voorgaand arrest en nota 2 onder dit
arrest.

clat becloelcle onroerende goederen noclig
worden geacht tot het bereiken van het
opvoeclingsdoeleincle of clat zij claartoe
moeten c1ienen, clat cte voor cle leerlingen en
leraren van verweerster tot rust- en vacantieoorcl dienencle percelen, welke door
hen worclen gebruikt · als ontspannings-,
rust- en vacantieoorcl, speelpleinen, enz.,
een aanvulling schijnen te v.n·men opdat
verweerster haar cloel zou kunnen bereiken, clat de woning van cle huisbewaarcler
eveneens client vrijgestelcl, claar eim zo belangrijk onroerend goed als clit van verweerster een voortdurend toezicht en onderhoud vergt, welke alclus onrechtstreeks
bijclragen tot het door verweerster beoogde cloel, clat inclien sommige percelen,
zoals cle boomgaard en de moestuin vruchten voortbrengen, deze baten verweerster
onrechtstreeks in de niogelijkheid stellen
haar doel te-bereiken, clan wanneer artikel 4, § il, cler samenges~hakelde wetten in
deze zin moet opgevat worden dat de bij
bewust artikel voorziene bestemming
rechtstreeks en werkelijk moet zijn en
enkel cle gebouwcle onroerende goecleren
bij deze bepaling worden bedoelcl :
Overwegencle clat cle cloor aanlegster
aan artikel 4, § 3, cler samengeschakelcle
wetten betreffende cle inkomstenbelastingel?- g~~even uitleg in strijcl is met zijn
clmcleliJke en nauwkeurige tekst · dat
enerzijds, deze bepaling in haar b~woor~
c1ingen cle .onroerencle goecleren becloelt
zonder cle ongebouwcle onroerende goe~
cleren van haar toepassing uit te sluiten
en clat aanlegster tevergeefs in cle voorbereidencle werkzaamheclen van de wet
van 7 Juni 1926 en van cle wet van 13 Juli
1930. het bewijs tracht te vinden dat de
door haar beweerde uitsluiting met cle
wil van de wetgever overeenstemt; dat
artikel 4, § 3, anderzijcls, de vrijstelling
van gronclbelasting niet ondergeschikt
maakt aan de rechtstreekse bestemming
der onroerende goecleren tot een der
claarin opgesomcle 'Cloeleinaen · clat het
vereist is doch volstaat dat cle ~nroerencle
goederen nodig zijn om de goede werking
van de bij artikel 4, § 3, bedoelde onderwijsinrichting of weldadigheiclswerk te
verzekeren en clat cle eigenaar generlei
winstoogmerk nastreeft;
Overwegencle dat het arrest dit nooclzakelijk karakter vaststelt, wat betreft
de percelen welke clienen tot rustoorcl,
vacantieoord en speelplein; dat het inder~
claacl aanstipt clat bedoelcle onroerencle
goederen een noodzakelijke aanvulling
zijn opdat verweerster haar doel zou kunnen bereiken; dat het arrest het noodzakelijk karakter van de woning van de
huisbewaarcler wettelijk afieidt uit de
feitelijke souvereine vaststelling dat het
hoofdgebtmw een voortdure)ld, d. w. z.
bestenclig toezicht vereist;
Doell OYQrwegende dat het arrest, wat
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de boomgaard en de moestuin betreft, enkel vaststelt dat deze percelen vruchten
voortbrengen en dat deze baten verweerster onrechtstreeks in de mogelijkheid
stellen haar doel te bereiken ;
Overwegende dat dergelijke bevinding
niet vermag te bewijzen dat de boomgaard en de moestuin onroerende goederen zijn bij gebreke derwelke de goede
werking der onderwijsinrichting van verweerster niet kai:t verzekerd worden ;
Overwegende dat hieruit volgt dat het
middel gegrond is voor zoveel het bestreden arrest verweerster heeft vrijgesteld
van de grondbelasting en de nationale
crisisbelasting betreffende gezegde boomguard en moestuin ;
Om die redenen, en zonder te letten op
de te laat neergelegde memorie van antwoord, verbreekt het bestreden arrest
voor zoveel het verweerster vrijstelt van
de grondbelasting en de nationale crisisbelasting betreffende de boomgaard en de
moestuin gelegen te Edegem, gekend op
het kadaster onder n•·s 5j van sectie 0, en
het de Belgische Staat, administratie van
financii:!n, veroordeelt tot de terugbetaling
van alle nit dien hoofde geinde sommen
met de achterstallige interesten, alsook tot
alle kosten; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers
van het Hof van beroep te Brussel en dat
melding er van zal gemaakt worden op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerster tot een
tiende der kesten ; legt de overige kosten
ten laste van de Staat, administratie van
financien; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het 1-Iof van beroep te Luik.
27 Januari· 1948. - 2• kamer. - Voo;·zitter, H. Vitry, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve;·, H. Smetrijns.
Gelijlcl~tidencle conclusie, H. Raoul

Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal. - Pleiters, HH. Van Leynseele
en Buisseret (van de Balie bij het Hof van
beroep te Brussel) .
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KAMER. -

27 Januari 1948.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE
BELASTINGEN, - CONCLUSIES WAAR.BIJ HET
BEHEER All:TE ER VAN VRAAGT DAT HET ONTLASTING VERLEENT VAN EEN DEEL VAN· DE AANSLAG. - ARREST DAT DIT DEEL VAN DE AANSLAG NIE'l' VERNIETIGT EN DEZE CONCLUSIES
NIET BEANTWOORDT. - ARREST NIET GEMOTIVEERD.
2" BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE RECHTER OVER DE GROND.
ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. -

REGELMATIGE BOEKHOUDING.
ARRES'l'
VASTSTELLENDE DAT DE DOOR DE BELASTINGPLIOHTIGE VOORGELEGDE DOCUMENTEN GEEN
REGELMATIGE BOEKHOUDING UITMAKEN ENGEEN BEWIJSll:RACHTIGE DOCUMENTEN ZIJN
VAN AARD OM HET BEDRAG VAN DE WINSTEN
TE BEPALEN. - SOUVEREINE BEOORDELING.
3° lVIIDDELEN TOT VERBREKING. ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. lVliDDEL EEN GEBREK AAN ANTWOORD OP CONCLUSIES AANYOEREND. - PASSEND ANTWOOHD
_IN HET ARREST. - MIDDEL DAT GRONDSLAG
MIST IN FEITE.
1o Is niet wettelijlc gemotiveerd, het ar;·est
dctt, wannee;· het beheer alcte er van
vmeg flat het ontlasting ve;·leende voor
een deel van de aanslag, flit deel van
de aanslag niet vernietigt en voor het
geheel het verhaal van de belastingplichtige ve;·we;·pt zoncle;· deze conclusies te bea-mtwoorden (1).
2° De rechter over de gmncl beoo;·fleelt
sonve;·ein of d·e door cle belastingpl'icht'ige voo;·gelegcle domtmenten een regelmatige boekhottdin,q ~titrnMcen en. bewijslcrachtige docttmenten zijn van aanl om
het becl;·ag van cle winsten te bepalen.
3 · JJ1·ist (fronclslag in jeite, het ;niclclel een
.r1ebre lc a em (tntwoo;·cl op cle conclusies
aanvoerencl, dan wannee;· deze op pctssende wijze in het best;·eclen arrest beantwoorcl we-rden (2) .

(BRISAE:it., FRANQOIS, T. BEHEER
VAN FINANCIEN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, de 3 Juni 1947 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, schend~ng van
artikelen 97, 110, 111 en 112 van de Grondwet, 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek, 22, 55 en volgende der wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij koninklijk besluit van 12 September 1936, doordat het bestreden arrest
het geloof verschuldigd aan de akten, en
meer bepaald het geloof verschuldigd aan
de door verweerder in verbreking genomen
conclusies, geschonden heeft, waar het aan
aanlegger in verbreking het voordeel niet
verleent van de aanvullende outlasting
van 21.885 frank welke de administratie
in gezegcle conclusies voorstelde te verlenen aan aanlegger voor het dienst(1) Raadpl. verbr., 28 Februari 1939 (At'''·
Yerbr., 1939, blz. 71; Bull. en PAsrc., 1939,
I, 104).
(2) Vaste rechtspraak. Zie namelijlr verbr.,
22 Mei 1947 (A 1'1'. Yerbt·., 1947, blz. 167; Bull.
en PASIC., 1947, I, 213).
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niet bekrachtigen van deze aanvullende
outlasting rechtvaardigt :
Overwegende dat de administratie, verweerster, bij akte van 6 Mei.1947, geconcludeerd had ten einde akte te bekomen
dat ze aan aanlegger een outlasting van
21.885 frank verleende voor het dienstjaar 1942; dat het bestreden arrest het
verhaal van aanlegger voor het geheel
verwerpt, zonder rekening te houden met
deze outlasting en zonder zijn verwerping
te motiveren ; dat het, aldus, de in. het
middel aangeduide bepalingen geschonden
heeft;
Over het tweede micldel, schending van
artikelen 97, 110 en 111 van de Grondwet,
1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek,
25, 27, 53, 55 der wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij
koninklijk besluit van 12 September 1936,
16 tot 24 van het Wetboek van koophanclel, 9 van de wet van 6 September 1895,
cloorclat het bestreden arrest verklaart
dat aanlegger geen regelmatige boekhouding houdt, dan wanneer aa:illegger ter
griffie van het hof van beroep in cle bij
artikel 9 der wet van 6 September 1895
daartoe voorziene termijn niet aileen het
dagboek, opklimmend tot 1930, heeft
neergelegd, maar ook al de documenten
welke de tijdens de oorlog · door de
N. L. V. C. uitgevaardigde reglementering
- hem verplichtte te houden :
Overwegende dat de vaststellingen van
het arrest, volgens. welke de overgelegde
rlocumenten geen « regelmatige boekhouding ll uitmaken en geen << bewijskrachtige
documenten zijn van aard om het bedrag
der winsten te bepalen ll, feitelijk en, derhalve, souverein zijn; dat het middel niet
kan worden aangenomen ;
.Over het derde micldel, schending van
arikelen 97, 110 en 111 cler Grondwet, 1319
en 1320 van het Burgerlijk W etboek, 25,
§ 1, 27, § 1, en 55 cler wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, samengeschakelcl
bij koninklijk pesluit van 12 September
1936, 6 van de wet van 28 Juli 1938, welk
gezegd artikel 55 wijzigt, doordat het bestreden arrest het middel niet heeft beantwoord dat, in conclusies uiteengezet,
afgeleid was uit het feit dat de administratie, vooraleer een belastingplichtige
volgens tekenen of indicien te belasten,
client te bewijzen dat de aangifte onvolledig of onjuist was :
,
Overwegende dat het bestreden arrest,
waar het vaststelt dat « het onderzoek
waartoe de administratie overging ... bewezen heeft dat de aangifte in de belastingen van aanlegger onvolledig en onjuist was ll, op passende wijze het middel
beantwoordt dat door aanlegger, bij zijn
conclusies van 6 Mei 1947, afgeleid werd
uit het feit dat «de administratie ll, om
alinea 4 van het artikel. 55, § 1, der sa-

samengeschakelde wetten te kunnen toepassen, << vooraf moet bewijzen dat de
aangifte van de belastingplichtige onjuist is ll;
Om die redenen, verbreekt het bestreden alTest, doch slechts voor zoveel het
nalaat uitspraak te doen over de outlasting van 21.885 frank voor het dienstjaar 1942; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers
van het Hof van beroep te Brussel en
dat melding er van zal gemaakt worden
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van beroep te
Luik; veroordeelt de administratie, ver·weerster, tot de kosten.
27 Januari 1948. - 26 kamer. - Vool·z-itter, H. Vitry, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Ve·rslaggever, H. Sohier. Gelijlclnidende concl~tsie, H. W.-J. Ganshof van der Meersch, a(lvocaat-generaal.
Pleiters, HH. Buisseret (van de Balie
bij het Hof van beroep te Brussel) en Van
Leyns·eele.

-
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KAMER. -

27 Januari 1948.

1° INKOMSTENBELASTINGEN.
!NKOHIERING VAN EEN BELASTING NA SLUITING
VAN HET DIENSTJAAR. BuiTENGEWONE TERMIJN VOORZIEN BIJ ARTillEL 74, ALINEA 1,
VAN DE SAMENGESOHAKELDE WETTEN. - VOORW AARDEN W AARIN HET BEHEER ER ZIOH OP
KAN BEROEPEN. - TOEPASSING.

2°

MIDDEL TOT VERBREKING.
ZAKEN VAN REOHTSTREEKSE BELASTINGEN.
MIDDEL RUSTEND OP EEN ONJUISTE INTERPRE'l'ATIE VAN HIDT DES'l'BEDEN ARREST •
MIDDEL DAT GBONDSLAG MIST IN FEITE.

1° Het behee1· mf/,g de belasting inkohie1·en
na slniting van het dienstjaar en geniet
van de b·nitengewone te1·m·ijn voo1·zien
bij artilcel 74, aline a 1, van cle samengeschalcelde wetten, wanneer de elementen, door de belastingpUchtige in zijn
aanrtifte aangecllt·id, z6 voo1·gesteld zijn
aat het behee·r op een awaalspoo1· gebracht wo1·d.t nopens de toepassing van
de fiscale wet . (1).
Dit is het geval niet wannee1· de belast·ingpz.icht-ige, in zijn aangifte en haa1·
bijlagen, alle elementen ove1-gelegd heeft
wellr.r>, zij overeenlcomstig artikelen 53
en 54 van cle sarnengeschalcelde wetten
moet ve1·melden, en wannem· de cloo1·
het behee1· gedane ve1·betering en/eel het
gevolg is van een wetsintervretatie die
verschilt van deze door de belasting-

(1) Zie verbr., 17 Mei 1943 (Bull. en PAsrc.,
1943, I, 192).

J!Ucht-ige voo-ruestelcl (1). (Op 12 Sep-

tember 1936 samengeschakelde wetten
· betreffende de inkomstenbelastingen, artikel 74, al. 1.)
c
2° Mist gmnc/.slnu in feUe, het ·miclc/.el
rnstend op een •ue1·keenle inte-rpretnti.e
· vnn het bestreclen n1Test (2).

(BEHEER VAN

~'INANOIEN, '1'.

N. V. « BENZINA >>.)

ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
:a_rrest, de 15 April 1947 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste iniddel, schending van
tutikel 112 der Grondwet en van artikel 7 4, a linea 1, cler wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, samengeschakeld
bij koninklijk besluit van 12 September
1936, doordat bet arrest ten onrechte verklaart da t de betwiste aanslagen nietig
waren omdat ze gevestigd werden buiten
de termijnen bepaald door artikel 2 van
de wet van n Mei 184G, gewijzigcl door
artikel 6 van de wet van 9 April 1935 :
Overwegende dat bet middel aan het
arrest verwijt de na de gewone termijn
van aanslag ingekohierde belastingen te
laat ingediend te hebben verklaard, dan
wanneer de fiscns, vermits de aangiften
onjuist en onvolledig waren, van de buitengewone termijn voorzien bij artikel 74,
alinea 1, der samengeschakelde wetten genoot om de aanslagen te vestigen ;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat verweerster aan de administratie alle elementen overgelegcl heeft
welke haar toelieten de aanslagen te vestigen; clat het aanstipt clat er tussen
partijen (( slechts een meningsverschil nol)ens de interpretatie bestaat, wat betreft
het karakter toe te kennen aan regelmatig aangegeven sommen >> ;
Overwegende dat de omstandigheid dat
Yerweerster, - terecht of ten onrechte, de aan een derde betaalde bijdragen als
aftrekbare lasten heeft beschouwd, aan
·de betwiste aangiften bet karakter van
voll edige juistheid, da t het arrest hen
toekent, niet ontneemt;
Overwegende dat nit het arrest blijkt
dat cle adminis'tratie niet in dwaling kon
worden gebracht, vermits verweerster
Jiaar, tegelijkertijclmet lwar aangiften, de
'Clocumenten heeft overgelegd welke haa'r
lwnden inlichten; dat de opvatting van
-de ambtenaren van de fiscus, wat betreft

5Rde waarde der juridisct:- beweringen van
verweerster, niet bij macllte is cle opreclltbeid van deze aangiften te ontzenuwen;
Overwegende dat nit deze overwegingen blijkt <.lat het hof van beroep heeft
lnmnen beslissen, zonder de in het middel aangech1hle wetsbepalingen te schen-.
den, dat de aangiften volleclig en oprecht
waren en dat de inkohieringen clienvolgens te laat. werden gedaan;
Dat het middel niet gegrond i,s;
Over het tweede middel, scheliding van
artikel 97 der Grondwet, doordat bet arrest, alhoewel bet impliciet aanneemt dat
de 'algeheelheid van de belastbare winst
op de aangifte niet vermeld was, nochtans van mening is, zonder dit oogpunt
anderszins te illotiveren, dat gezegde aangifte noch onvolledig noch onjuist is :
Overwegende clat de vraag nopens het
bedrag der aan belasting onderworpen
inkomsten door de I·echter over de grond
niet werd opgelost; dat llij zich er bij
beperkt l1eeft de exceptie van verval, gesteund op /let te laat inkobieren, te aanvaarclen; dat het miclclel aldus op een bewering be1'ust, w'elke nergens door cle bestreden beslissing- wordt gestaafcl;
Dat bet middel in feite niet opgaat;
Om cUe redenen, verwerpt de, voorziening; laat de kosten ten laste van de
Belgische Staat.
27 Januari 1948. - 2e kamer. - Voor-·
zUter, H. Vitry, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Vers.lnuueve-r, H. de Cocquean
des Mattes. - Gelijlcltticlencle concltts-ie,

H. W.-J. Ganshof van cler Meersch, advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Van
Leynseele en de Mey (deze laatste van de
Halie bij het Hof van beroep te Brusscl).

1°

KAMER. -

29 Jariuari 1948. -

VERJARING (IN BURGERLIJKE
ZAKEN)
CONGO. - VERJARING GE. STEUND OP EEN VERMOEDEN VAN BETALING. ERKENNING DOOR DE SCHULDENAAR DAT HI.J
DE BETALING NIET GEDAAN HEEFT. - VER,JARING KAN NIET INGEROEPEN WORDEN.
2° 0VEREENKOli-IST. - VERGOEDING. - DRAAGWIJDTE VAN DEZE TERM.

1o

0

-

1 o De schu.lclennnr, die erlce-nt de betnU-n{l
(1) Zie verbr., 16 December 1947 (Arr.
T' e1'b1"., 1947, blz. 419; Bull. en PASIC., 1947,
I, 549).
(2) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
16 Juni 1947 (A1·r. Ve1·b1·., 1947, blz. 21(};
Bull. en PAsrc., 1947, I, 275).

niet geclnnn te hebben, mnu ueen ve?·ja-ring irvroepen die _op een vernweclen vm~
betctl-i-ng bentst.
2° Het wooTd cc veruoeding )) heeft niet
ttitslnitencl en nooclznlcelijlc betrekking
op he-rstel vnn schncle ttit schulcl.
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Overwegende dat het vonnis, na ·het
door de voorziening niet betwist principe
gestelcl te hebben dat deze eenjarige verARREST.
jaring· steunt op een vermoeden van beHET HOF ; - Gelet op het bestreden taling, clit verweermiddel verwerpt door
arrest cloor het Hof van beroep te Leo- eerst in feite vast te stellen << dat de gedraging van verweerster genoegzaam aanllOldstad ov 24 April 1945 gewezen;
toont dat ze niet beweert de sommen
Over het eerste middel, schending cler waarop
aanlegger recht. zou hebben, beartikelen 34 van het decreet van 31 Octote hebben; dat ze, integendeel, in de
ber Hl31 op cle bediendenovereenkomst, taald
gewisselcle brieven en in de. neergelegde
. 23 van de verordening van 14 Mei 1886,
conclusies erkend heeft deze niet te hebgoedgekeurd bij decreet van 12 Novem- ben
betaalcl ll; dat hetzelfde .vonnis verder
ber 1886 en gewijzigd bij decreet van
in rechte verklaart clat, vermits voormeld
13 Juli 1923, doordat het bestreden arrest,
werkgevers verplicht, nietteop clit punt cle beweegredenen van de artikel 28 cle alle
tegenstrijdige bepaling,
eerste rechter aannemende, hoewel het genstaande
vier rustdagen per maand toe te kennen,
erkent dat aanlegster haar schuld niet de
kosteloze
leveringen
van producten der
heeft ontkend, doch integendeel verklaard
brouwerij en de toekenning van gratificaheeft de door verweerder gepresteerde ties
niet beschouwd konden worden als
overurE'n cloor gratificaties betaalcl te heb- de bezoldiging
voor cleze werkdagen,
ben, hoewel het erkent, door de aanne- waarvoor
g·een enkel loon wettelijk in het
ming van de beweegredenen van de eerste contract kon
worden bepaald;
rechter, dat ·het vroeger contract van
Overwegencle, anderzijds, dat het beverweerder op 17 Maart 1943 een einde
nam bij gelegenheid van zijn vertrek in streden arrest zekere feiten a'anstipt
verlof en dat hij nadien zijn dienst bij waaruit het afieidt dat de door de broude vennootschap in Juli 1943 hernam tot werij aan haar personeel toeg·eli:ende gracle dag van zijn afdanking op 25 Septem- titicaties geen bezoldig·ing konden uitmaber 1944, cle exceptie gesteund op de ver- ken voor de in deze voorwaarden gepresjaring verworpen heeft, welke door aan- teerde werkuren; dat het daarenboven
dat de brouwerij zelf bevestigd
legster ingeroepen werd voor de punten vaststelt
van de eis met betrekking tot het tijdstip heeft dat ze aan bedoelde gratiticaties
<< het karakter van gift, dat ze er steE'dS
v66r .Tuli 1943, om reclen dat <le aan ver- heeft
willen aan geven ll moest behouden:
weercler betaalde gratificaties niet kunOverwegende dat deze vaststellingen
nen beschouwd worden als loon voor de
van de rechters over de grond het dispocloor hem gepresteerde jWeruren :
sitief van het bestreden arrest rechtvaarOverwegende dat het bestreden arrest digen, vermits hieruit blijkt dat de brouhet beroepen vonnis bevestigt om de be- werij, in elke veronderstelling·, de in voorweegredenen van de eerste rechter en melde voorwaarden · gepresteerde werkom andere die hem eigen zijn ;
uren niet heeft betaald en dat ze, dienvolOverwegende dat De Loght, werktuig- gens, in haar. voordeel geen verjaring kon
kundige in dienst van cle << Brasserie de inroepen welke juist op een vermoeden
Leopoldville ll, van deze, onder andere, van betaling was gesteund; dat het midde betaling eiste van 2134 werkuren, welke del niet kan aangenomen · worden;
in strijcl met het voorschrift van artiOver het tweede middel, schending vail
kel 28, 2°, van het decreet van 31 Octo- artikelen 28, § 2, van het decreet van
ber 1931 gepresteerd werden, ktachtens 31 October 1931 op de bediendenovereenhetwelk de werkgever, niettegenstaande komst, 23 van de verordening van 14 Mei
alle tegenstrijdige bepaling, verplicht is 1886, gop.dgekeurd bij decreet van 12 Noaan de aangeworvene ten minste vier rust' vember 1886 en gewijzigd bij decreet van
clagen per maand te geven, bij voorkeur 13 Juli 1923, 33, 199, 201 en 204 van het
cles Zonclags ;
decreet van 30 Juli 1888 bevattende tiOverwegende clat aanlegster, die be- tel III ,;an het Congolees Burgerlijk
weerde deze werkuren betaald te hebben Wetboek (« Overeenlwmsten en verbindoor toekenning vall gratificaties, tegen tenissen uit overeenkomst ll), doordat het
deze vordering de eenjarige verjaring op- bestreden arrest, na vastgesteld te hebwierp voorzien bij artikel 34, alinea. 1 ben :- 1o dat het decreet van 31 October
van voormeld decreet, behoudens, stelt 1931 elke werkgever verplicht aan zijn
het beroepen vonnis vast, wat betreft '' de bedienden ten minste vier rustdagen per
punten van de eis welke betrekking heb- · maand te verlenen, bij voorkeur des Zonben op de uitvoering van het contract dat dags ; 2° dat de niet-naleving van deze
tussen partijen gesloten werd bij de te- bepaling van openbare, orde geen strafrugkeer uit verlof vml. aanlegger De baar misdrijf uitmaakt; 3° dat aanlegster
Loght· in Juli 1943, en waaraan op in verbreking gehouden is verweerder te
25 September 1944 een einde wercl ge- vergoeden voor de werkuren welke hij in
steld ll;
overtreding van gezegde .bepaling gepres(BRASSERIE

DE LJi:OPOLDVILLE,

T.

DE LOGHT.)

-60teerd heeft; 4o dat de niet-naleving van taling der op de verplichte rustdagen gede verplichting, welke blijkt uit een over- presteerde werkuren ;
trecling van een gebiedende bepaling van
Overwegende dat indien het beroepen
openbare orde, zoals deze welke cle be- vonnis verklaart « dat er grond is om te
cliendenovereenkomst oplegt niettegen- beslissen clat aanlegger recht heeft op de
staande alle tegenstrijclige bepaling, aan- betaling cler prestaties die hij gedurende
leiding geeft tot schadevergoeding door de dagen geleverd heeft welke de verwehet enkel feit der overtreding, beslist rencle vennootschap verplicht was aan
heeft dat verweerder recht heeft op de be- de rust van de aangeworvene te bestetaling der prestaties welke hij geleverd den )), het bestreden arrest, :waar het deze
heeft gedurende de dagen :welke de ven- beslissing bevestigt, geen ancler doel kon
nootschap gehouden was aan de rust van hebben, vermits de term « vergoeden >>
de aangeworvene te besteden en verweer- niet enkel en noodzakelijk verwijst naar
cler toegelaten heeft door alle rechts- het herstel van een schade uit schuld
micldelen, getuigen inbegrepen, te bewij- ontstaan; dat hieruit volgt dat de bezen dat hij van 1 Juli 1935 tot 25 Sep- weerde tegenstrijdigheid niet bestaat en
tember 1944, rekening gehouden met een dat het tweede onderdeel van het midclel
tijdstip van ·verlof van17J\Ilaart tot 17 Juli eveneens in feite niet opgaat;
1943, geen enkele dag rust genoten heeft,
Om die redenen, verwerpt de voorzievermits hij gewerkt heeft de feestdagen ning; veroordeelt aanlegster tot de kosvan 7 uur 's morgens tot 12 uur, hetzij ten en tot een vergoeding van 150 frank
5 uren, en van 7 uur 's morgens tot 5 uur jegens verweerder.
's namiddags, hetzij 8 uren van 1 Januari
29 Januari 1948. - 1" kamer. - Voortot 15 October 1942, dit in miskenning van
het gerechtelijk contract en in schending r<l'itter en verslaggeve1·, H. Soenens, eerste
Gelijklttidende conclttsle,
van het geloof verschulcligd aan het voorzitter. exploot van rechtsingang, vermits ver- H. Colard, advocaat-generaal. - Pleite1·,
weerder beweerde « dat naar de bewoor- H. Resteau.
clingen van artikel 28 van het decreet van
31 October 1931, de werkgever verplicht is
er op te waken dat het werk van de aan1" KAMER. - 29 JanuariI 1948.
geworvene worde uitgevoerd in behoorlijke omstandigheden ten opzichte cler ge- BEWIJS. - HANDELSZAKEN. - VEROORDEzondheid van deze laattlte; dat het werk,
LING TOT SCHADEVERGOEDING WEGENS N):ET-UITwaartoe aanlegster verweerder dwong,
VOERING VAN EEN VERBINTENIS UIT OVEREENaan deze laatste een zekere en aanzienROMST. - HIEROP GESTEUND DAT DE SCHULlijke schacle heeft veroorzaakt; dat ze
DENAAR EEN GEGEVEN HANDELING « SCIDJNT ))
gehouden is deze schade te herstellen
GESTELD TE HEBBEN. - REDENEN WELKE
krachtens de principel;l welke de aanspraNIET TOELATEN NA TE GAAN m• HET OVER };EN
kelijkheid wegens oneigenlijke misdrijVERMOEDEN GAAT. - VERBREE:ING.
ven beheersen >>, en in schending van de
bepalingen betreffencle de motivering der Wo1·dt ve1'b1·oken het vonnis, clat tot
vonnissen, vermits de beweegreclenen van
schadeveruoeding vemordeelt weuens
het arrest in strijcl zijn met het disponiet-ttitvoer·in·u van een handelsverbinsitief, claar de beweegredenen erkennen
tenis nit overeenkomst, doo1· hie1·op te
dat er gronden zijn voor een vergoecling
steunen dat cle schttldenaar een rfeueven
en het dispositief aanneemt dat het niet
hancleling « schijnt >> uestelcl te hebben,
een vergoeding is welke verschuldigcl is,
wanneer cle 1·eaenen niet toelaten na te
doch wei de vergelding van al de geduuaa1~ of het wel ovm· ee1~ vermoeden
rende de rustdagen gepresteerde werkuren ;
uaat, 't is te zeuuen over een uevolutrekOver het eerste onderdeel :
king doo·r 'de rechter afgele·icl ttit een
Overwegende dat het middel in feite
belcerul ·feU om te beslniten tot een onniet opgaat; dat het beroepen vonnis en
belcencl feit.
het arrest, clat clit vonnis bevestigt, de eis
afgewezen hebben van De Loght tot her{N. V. « MOULINS A VAPEUR ET BRASSERIE
stel van de schade welke hem door de
DE MARCHIENNE-AU-PONT )), T. BOURDON.)
overspanning, waartoe de << Brasserie de
Leopolclville >> hem had gedwongen, zou
ARREST.
veroorzaakt zijn ; .
Over het tweede onderdeel :
HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
Overwegende dat uit de dagvaarding en · arrest, de 10 April 1946 op tegenspraak
uit de door De Loght v66r cle rechtsmach- gewezen door de Rechtbank van eerste
ten over de grond genomen conclusies aanleg te Dinant, zetelende in koophanblijkt dat de vordering, zelfs indien ze op delszaken;
een « quasi-delictuele of contractuele
Over het eerste middel, schending van
schuld >> mocht gesteund zijn, ten slotte, artikelen 97 van de Grondwet, 142 van het
slechts strekte tot het bekomen van de be- Wetboek van burgerlijke rechtspleging,

-611134, 1135, 1880, 1881, 1882, 1883 en 1884
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het
bestreden vonnis, alhoewel het erkent dat
de betwiste zakken op 29 Mei 1944 door
een oorlogsfeit werden vernield en clat
deze zakken door verweerder aan aanlegster in bruiklening waren gegeven geweest, nochtans aanlegster veroordeeld
heeft tot de betaling van de waarde der
gezeg'de zakken om reden dat ze krachtens de te clien tijde in voege zijnde gebruiken, aangenomen zowel door het Ministerie van bevoorrading als door de
Groepering cler handelaars in granen en
door de Dienst van .de ·Belgische Maal-.
derijen, verplicht was de geleende zakken binnen de vijf dagen .na ontvangst
der goecleren terug te zenden, om reden
ook clat, indien geen enkele aanduiding
werd gegeven wat betreft de datum van
ontvangst der goederen, het vaststaat
dat op 29 Mei 1944, datum van de vernieling van de molen der vennootschap, de
zakken niet teruggezonden waren, dat de
vennootschap geen geval << van overmacht )} bewijst « dat de terugzending der
zakken zou hebben belet, welke ze gedurende bijna een maancl schijnt te hebben
behouclen tot op het ogenblik van hun
vernieling ; clat deze termijn niet alleen
de althans in voege zijncle gebruiken overtreft maar ook een normale termijn,
rekening gehouden met de stoornis er van
te wijten aan de oorlogstoestand )}, dan
wanneer : 1° de verkoopovereenkomst,
welke partijen bindt,- geenszins. verwijst
naar de beweercle in voege zijncle gebruiken, aangenomen, naar beweerd wordt,
door organismen waaraan aanlegster
vreemcl is ; 2° het bestreden vonnis verklaart de clatun:i van ontvangst der goederen niet te kennen en niet te kunnen bevestigen clat aanlegster de zakken gedurencle bijna een maancl zou hebben behouden; clat het vonnis aldus de overeenkomst
schenclt en, bovenclien, niet gemotiveerd
is, vermits het niet met juistheicl kan aanduiclen hoe lang de zakken werden behouden en men, dienvolgens, niet kon zeggen
of het houclen er van een abnormale tijcl
g·eduurcl heeft of een tijcl langer clan cleze
welke door de beweerde gebruiken aangenomen werd :
Overwegende clat het bestreden vonnis
de verantwoorclelijkheid van aanlegster in
verbreking steunt op het feit dat, ten
tijde van de beweerde toevallige vernieling der zakken, welke ze, als ontleenster,
verplicht was binnen de vijf dagen na
ontvangst terug te zenclen, deze termijn
voor de terugzending reeds voorbij was;
Maar overwegencle clat die beweegreclenen de beslissing niet rechtvaarcligen;
dat de rechter inderdaad vaststelt, zoncler
clit trouwens aan aanlegster eerder dan
aan verweerder te verwijten, « dat geen
enkele aanduicling gegeveti wordt wat be-

treft de datum van ontvangst der goederen )), en dat hij verder verklaart dat
de vennootschap de zakken gedureride
bijna een maand « schijnt )} te hebben behouclen tot op het ogenblik van hun vernieling;
Overwegencle dat nit cleze beweegredenen blijkt dat cle rechter niet, als een zeker feit, de datum van ontvangst der zakken bevestigd heeft, noch toegelaten heeft
na te gaan of, naar de wens van artikel 1349 van het Burgerlijk Wetboek, zijn
beoordeling nopens deze datum als een
vermoeden kon worden beschouwd, d. w. z.
als een gevolgtrekking afgeleicl uit een
bekend feit om te besluiten tot een onbekend feit;
Dat, in deze voorwaarden, de beslissing
de in het middel aangeduide wetsbepalingen schendt;
Om die redenen, en zonder de andere
micldelen der voorziening te moeten onclerzoeken, verbreekt de bestreden beslissing; beveelt clat onderhavig arrest zal
overgeschreven worden in de registers
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Dinant en dat melding er van zal gemaakt
worden op de kant van het vernietigd
vonnis ; veroordeelt verweerder tot de
kosten; verwijst de zaak naar de Rechtbank van koophandel te N amen.
29 Januari 1948. - 1" kamer. - Voorz·itte1·, H. Soenens, eerste voorzitter. Ve1·slaggeve1·, H. Bail. - Btrijdige beslttiten, H.· Oolard, advocaat-generaal.
Pleiters, HR. Resteau en Collette.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARHESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. GEEN VJ<;RPLIOHTING VOOR DE REOHTER AL DE
VOORGEBRACHTE ARGUMENTEN TE BEANTWOORDEN.

De verplichting ae vonnissen te rnotiveren, sluit de- verplichting niet in al cle
voo1·geb1·achte argurnenten te beantti!Oo1·clen (1).
(BLAQUART, T. CAVENAILLE.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, de 1 Maart 1947 op tegenspraak
gewezen door het Hof van beroep te
Brussel;
Over het middel, schending van arti(1) Vaste rechtspra.ak. Zie namelijk verbr.,
27 December 1945 (Bull. en PAsrc., 1945, I,
297).
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kel 97 der Grondwet, doordat bet bestre(KINT.)
den arrest bet middel niet beeft beantARREST.
woord gegrond op de jeugdige leeftijd
van bet kind, middel waarop aanlegster
HET
HOF;
Gelet op het bestreden
steunde in baar v66r bet bof van beroep
genomen conclusies ten einde bet kind arrest, op 4 November 1947 gewezen door
voorlopig aan baar bewaking te cloen toe- het Hof van beroep te Gent;
Over het eerste micldel, doordat het lievertrouwen :
streden arrest noch de misdaad, nocb het
Overwegende clat aanlegster in baar wanbedrijf
bepaalt waardoor cle waren
v66r bet hof· van beroep genomen converkregen zijn geweest welke aanclusies liet gelclen clat « wat betreft de zouclen
jeugdige leeftijd van bet kind (20 maan- legger zou geheeld hebben :
Overwegencle dat het bestreden arrest
clen op de dag cler debatten), l1et vonnis
geen enkele reclen opgeeft welke zou kun- vaststelt dat de bij aanlegger ontdekte
nen recbtvaardigen clat bet voor een kind waren, weggenomen, verduisterd of met
van 20 of 22 maancle:ti zonder belang is behulp van misdaad of wanbeclrijf verdoor zijn moecler te worden opgevoed, kregen waren geweest, hetgeen volstaat
verzorgd en vertroeteld clan wei aan om de telastlegging nit te maken van
heling, indien de dacler clit wist, zoals
dienstboclen te worden toevertrouwd ll;
Overwegencle dat het bestreden arrest het arrest het aanstipt;
Waaruit volgt dat het middel rechteaanstipt dat men enkel client te onder- lijke
gronclslag mist ;
.
zoeken of de b_elangen van bet kind in geOver het tweede midclel, doordat bet
vaar gebracht worclen, en dat clit ter zake
bestreclen arrest niet antwoordt op de
niet het geval is ;
Dat de bestreden beslissing aldus door besluiten door aanlegger v66r bet hof
een feitelijke beoordeling, het midclel af- nedergelegd waarin bij staande hield dat
geleid uit het belang van bet kind beant- . niets bewijst clat de koopwaren door miswoorcl heeft en, clienvolgens, niet meer 'in daucl of wanbeclrijf verkregen waren,
JJJn over het derde micldel, cloordat het
het bijzonder het argument diencle te
beantwoorclen clat nit de jeugclige leeftijcl bestreclen arrest als vermoeclens van plichvan het kind afgeleid werd en voorge- tigbeid aanziet het niet voorleggen van
steld werd tot staving van wat aanleg- aankoopfacturen en het verbergen cler
ster beweerde het belang van het kind te koopwaren door aanlegger tijdens het optreden cler politie :
zijn;
Overwegende clat aanlegger bij besluiten
Dat nit deze beschouwingen volgt dat
v66r het hof opwierp dat bet niet bewehet arrest wettelijk gemotiveerd is:
Om die redenen, verwerpt de voorzie- zen was dat de bij hem ontdekte k:oop. ning; veroorcleelt aanlegster tot de kosten waren door misclaad of wanbeclrijf veren tot een vergoeding van 150 frank je- kregen waren geweest ;
Overwegende dat bet arrest op deze opgens verweerder.
werping antwoordt door de opsomming en
de ·ontlecling van de aangehaalcle elemen29 Januari 1948. - 1e kamer. - Voo1·ten die, naar het oordeel van het hof bet
zitte1·, H. Soenens, eerste voorzitter. bewijs uitmaken clat aanlegger wist dat
Verslugpeve1·, H. Bail. - GeUjkl~tidencle
de koopwaren door misdaacl of wanbeconcl·us-w, H. Colard, advocaat-generaal.
clrijf verkregen waren ;
Pleiters, HH. Gilson de Rouvreux en
Dat deze beoordeling van de rechter
VanRyn.
over de groncl souverein is en clat de twee
micldelen feitelijke gronclslag missen ;
JJJn overwegencle, voor het overige, dat
2e KAMER. :.__ 2 Februari 1948.
de substantiele of op straf van nietigheicl
HELING. - VASTS'l'ELLING DAT BEKLAAGDE voorgescbreven recbtsvormen werden naDE S'l'RAFIIARE HERKOMST VAN DE GEHEELDE geleefd en dat de beslissing overeenkom·
ZAAK K~;NDE. - BEPALING VAN HE'l' l\HSDRIJF stig de wet is ;
Om clie redenen, verwerpt de voorzieMET BEHULP WAARVAN DE ZAAK VERKREGEN
ning ; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
WERD, NIET VEREIST.
Het cwrest vun veroonleling 1.vegens heUng
moet cle m·isclacul ot het wanbecl1"ijf niet
bepale-n met belmlp tvuurvan cle geheelcle zuak ve1'1c1·egen weTcl; het volstaut clat het cle kennis vaststelt in
hoofcle van belclaagcle, vun haaT st1"ctfbaTe herlcomst (1).
(1) Zie· verbr., 13 December 1913 (il1"1".
F erbr., 1944, biz. 51; Bull. en PAsrc., 1944,

2 Februari 1948. - 26 kamer. - Voo-rH. Wouters, raaclsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever H. de
Clippele. Gelij lcltticlencle conclusie,
H. Colarcl, aclvocaat-generaal.
z-itte·r,

I, 105); 3 Maart 1943 (A1·r. J! erb1·., 1943,
biz. 48; Bull. en PASIC., 1943, I, 74). Raadpl.
verbr., 12 November 1928 (Bull. en PASIC., 1929,
I, 10).
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VOORZIENING IN VERBREKING.
ARREST HET VERVAL VAN DE NATIONALITEIT
UITSPREKENDE. Nm•r GEMOTIVEERDE VOORZIENING. VOORZIENING NIET-ONTVANKELIJK.

Is niet ontvankeUjk, de voorz'ien'ing tegen
een a·JTest het ve·rvaZ van de nationaUteU uitsp1·elcende, indien z·ij niet gemotiveerd is. (Wetten op de nationaliteit,

sameng·eschakeld bij koninklijk besluit
van 14 December 1932, art. 18bis, § 5.)
(G1ESE.)
ARREST.

BET HOF; - Gelet op het arrest, gewezen door het Hof van beroep te Gent
op 30 October 1947;
Overwegende dat aanleg·gers voorziening tegen het bestreden arrest, waarbij
hij verv:allen wordt verklaard van de
staat van Belg, niet is gemotiveerd zoals
vereist wordt door lid 5 van artikel 18bis
van de samengeschakelde wetten betreffencle cle nationaliteit; dat zij, derhalve,
niet ontvankelijk is ;
,
Om clie redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
2 Februari 1948. - 2• kamer . ...,--- Voo1·Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, H. Vandermersch. Gelijlcl1tidende conclttsie,
H. Oolard, advocaat-generaal.

Over het enig middel tot verbreking,
schending van artikel 140 van de wet van
18 Juni 1869, gewijzigd door artikel 2 van
de wet van 4 September 1891, doordat het
bestreden arrest eiser, die door de krijgsraad wercl vrijgesproken, tot vijf jaar
opsluiting heeft veroordeeld, zonder vast
te stellen dat de veroorcleling met eenparige stemmen werd uitgesproken :
Overwegencle dat artikel 2 cler wet van
4 September 1891 slechts toepasselijk is
op de arresten van het hof van beroep
welke sommige vonnissen door de rechtbank van eerste aanleg uitgesproken wijzigen; dat cUe wetsbepaling vreemd is
aan de beslissingen door het militair gerechtshof gewezen;
Dat het middel, derhalve, in rechte niet
opgaat;
En overwegende dat cle substantiele of
OJJ straf van nietigheid voorgeschreven
rech tsvormen werden nageleefd en da t de
gewezen beslissing met de wet overeenstemt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; verwijst eiser in de kosten.
2 Februari 1948. - 2° k:imer. - Voor
Wouters, raadsheer waarnemencl voorzitter.- Ve~·slaggeve1·, H. Smetrijns. - Geliflcl-zficlencle ·conclnsie, H. Colard, aclvocaat-generaal.
z'itter, H.

z-itter; H.
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STRA~'ZAKEN.
HOGER BEROEP.
VEREIS'l'E EENPARIGHEID VAN STEMMEN OM
DE UlTGESPllOKEN STRAFFEN 'l'E VERZWAREN.
WET VAN 4 SEP'l'EMBRE 1891, AR'l'IKEL 2.
NIE'l' 'l'OEPASSELIJK OP DE ARRES'l'EN VAN
HE'l' :h-IILITAIR. GEREOHSHOF.

.t11'tUcel 2 van cle wet va1i 4 September
1891, naar lwicl waarvan het hof van
beroep slechts met eenpat·ighe·id van
stemrnen cle tegen beklaagde witgespm- ·
ken st·rafjen lean verzwa·ren, is op het
miiita·ir
gerechtshof
niet
toepasselijlc (1).
(WAUTERS.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, door het Militair Gerechtshof, zetelende te Brussel, op 20 November 1947
gewezen;
(1) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
17 Maart 1947 (Bull. en PAsiO., 1947, I, 113l.
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VEJRKEER. , - VOORRANG. VOERTUIG Ul'r
EEN AAN DE OPENBARE WEG GELEGEN EIGENDOM KOMENDE. VOORWAARDEN Vl).N DE
AAN HET IN BEWEGING ZIJNDE VOERTUIG TOEGEKENDE VOORRANG.

Tlul·ien cle tt-it een aan cle 01Jenba1·e weu
gelegen eigenclom lwrnencle weggebruiker cle cloorgang moet vrijlaten voo1· fle
in beweg·ing zijmle weggebnr.ilce1·, is het ,
slechts voo1· zoveeZ de in betveging zijnrle
tveggebntilcer op een zelcere afstand
z·ichtbcwr weze. (Kon. besluit van 1 Fe-

bruari 1934, art. 57, 1°.)
(N. V.

(( E'l'ABLISSEMEN'l'S MOTTE ET
T. VLEIRIOK EN DONCKELE.)

oi 0

)),

ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, gewezen op 14 October 1947 door
cle Oorrectionele Rechtbank te Kortrijk,
zetelende in graad van hoger beroep;
Overwegende ·dat de voorziening enkel
gericht is tegen de beslissing betreffende
cle vordering van aanlegger hanclelende
als burgerlijke partij ;
Over het enig middel, schending van
artikel 57, 1°, b, van het koninklijk be-
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sluit van 1 Februari 1934 en van artiWaaruit volgt dat het middel niet kan
kelen 1382 en 1384 van het Burgerlijk aangenomen worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieW etboek, doordat het bestreden vonnis
aangenomen heeft dat de betichte Vlei- ning ; veroordeelt aanlegster tot de kosrick niet gehouden was de doorgang vrij ten en tot een enkele vergoeding van
te Iaten voor de in beweging zijnde wegge- 150 frank aan de twee verweerders.
bruiker Taelman, aangestelde van aanleg2 Februari 1948. - 2° kamer. - Vool·ster, om reclen dat het voertuig door
Vleirick geleid, en toebehorende aan zitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. de
Donckele, bijna de garage van deze laatGelij klltidende conclltsie,
ste was uitgereden en grotendeels ge- Clippele.
keerd stond in de richting van Gent, als H. Colard, advocaat-generaal.
wanneer bovenvermelde wetsbepaling een
gebiedend karakter heeft dat aan de rechter over de grond niet toelaat de toepassing er van te ontwijken, wanneer de
2" KAMER. - 2 Februari 1948.
door de wet vereiste voorwaarden aanwezig zijn, wat ter zake het geval was, zoEN
UITZONDERLIJKE
dat eiseres recht had haar illadeel te doen SPECIALE
BELASTING OP DE WINSTEN UIT
herstellen cloor verweerders, clader en
ZEKERE VALUTA-SPECULATIES. aansteller :
WET VAN 14 JUNI 1937. - VERRIOHTING
Overwegende dat de verplichting opgeDOOR
ARTIKEL 1 MET I)E BELASTING BEIegd bij artikel 57, 1 o, b, aan hem die, uit
ZWAARD. - NIET VRIJGESTELD OOOR ARTIeen aan de openbare weg gelegen eigenKELS 2 OF 3, § 1. - VERRIOHTING « JURIS
dom komt, de doorgang vrij te Iaten voor
ET DE JURE ll DOOR DE WET VERMOl!]D SPECUeen in beweging zijnde weggebruiker, naLATIEF TE ZIJN. - REOHTER MOET NIET NAder bepaald wordt bij artikel 54, alinea 2,
GAAN OF DE DADER UIT WINSTBEJAG GEHANwaarbij dezelfcle verplichting opgelegd
DELD HEEFT EN EEN VOORDEEL ER UIT HEEFT
wordt aan de gebruilrer van de secunGETROKKEN.
daire weg tegenover de gebruiker van de
hoofdweg;
De verrichtingen bepcwld bij artilcel 1
Dat clit artikel 54 bepaalt dat hij de
va1~ de wet van 14 J~mi 1937, een spehoofdweg slechts oprijden mag, indien, reciale en ~titzoncle?'lijlce belasUn.iJ veskening houdend onder meer met de sneltigende op de winsten ~tit zelce1·e val~tta
heicl van de gebruiker van ·de hoofdweg en
spec1.tlaties, eit niet bij artilcel 2 of a?·timet de afstand waarop deze zich bevinclt,
Jc.el 3, § 1, v?'ijgestelcl, worden juris et
er geen gevaar voor aanrijding bestaat;
de jure do01· de wet vermoecl spemtlatief te zi.jn, zondm· dat de 1·echte1· hoett
Dat daaruitvolgt dat de aantocht van
nlL te gaan ot de dcule1· vun de verl'ichdeze voor wie men de doorgang moet vrij
ting gehundeld heett nit winstbejag en
laten, ten minste waarneembaar zijn moet
werlcelijk een voonleel er 1r.it get·rokken
van op een zekere afstand, zodat zijn voorheett (1).
rang niet meer bestaat, indien, vooraleer
zijn aantocht waarneembaar is van op
(BEHEER VAN FINANCIEN, T. PEENE.)
een zekere afstand, de weggebruiker die
aangereden kwam uit een aan de openARREST.
bare weg gelegen eigendom, reeds op de
weg rijdt;
HET HOF; - Gelet op het bestreden
Overwegende dat het bestreden vonnis arrest, op 2 Mei 1945 gewezen· door het
enerzijds vaststelt dat de auto van ver- Hof van beroep te Gent;
weerders, lang en een aanhangwagen trekOver het ·middel, schending van artikend, reeds bijna nit de garage gereden kelen 1, 2 en 3, § 1, van de wet van
was en grotendeels gekeerd stoncl in de 14 Juni 1937 waarbij een speciale en uitrichting van Gent, wanneer hij in het ge- zonderlijke belasting op de winsten uit
zichtsveld kwam van de aangestelde van zekere valuta-speculaties wordt gevestigd,
aanlegster, en dat het vonnis anclerzijds daar waar het bestreden arrest beslist
vaststelt dat de auto, gevoerd door de dat een door de H. Peene op 9 Maart 1935
aangestelde van aanlegster, afgereden gerlane aankoop van Engelse ponden tegen
kwam met een tamelijk hoge snelheid 448.000 Belgische frank niet valt onder de
welke, gelet op de mist, als ongepast voor- toepassing van bewuste speciale belasting,
kwam;
wanneer die verrichting te rangschikken
Overwegende dat nit deze vaststelling·en is onder deze belastbaar gesteld bij 2° van
volgt dat de auto van verweerders nit de artikel1 der wet del. 14 .Juni 1937 en geen
aan de openbare weg gelegen eigendom
gereden kwam vooraleer de aantocht
van aanlegsters auto waarneembaar was
(1) Sic verbr., 6 Mei 1940 (Bull. en PAsrc.,
van ·op een zekere afstand;
1~40, I, 140).

-65
van de bij artikel 2 van · dezelfde wet
Vl'ijstelUng van cle e·iser, clie voo1·lopiri
cloo1· cle lwrketwingsl·aa.cl we1·cl a.f.qevoorziene vrijstellingen van ·de speciale
kettrcl.
belasting kan worden ingeroepen :
Overwegende dat het bestreden arrest
(DEKLEER~fAEKER.)
hierop wijst dat er een sterk vermoeden
be;;taat dat door op 9 Maart 1935 de beARREST ..
twiste· aankoop te doen van vreemde deviezen (4.418 £) voor een be drag van
HEJT HOF ; - · Gelet op de bestreden
448.000 Belgische frank, de verweerder, beslissing, door de Herkeuringsraad der
die nit dien hoofde een verlies heeft on- provincie Brabant op ,14 October 1947 gedergaan, slechts gehandeld heeft om te wezen:;
Louden in vreemde deviezen de waarde te
Overwegende dat eiser, die bij de bebehouden welke overeenstemt met het be- streden beslissing. voorlopig · wercl afgedrag der EJngelse ' waarden op 7 Maart keurd als tijdelijk ongeschikt, het Hof
voorafgaand te gelde gemaakt, bedrag dat verzoekt hem definitief aan te wijzen als
de EJngelse bank van ambtswege en zon" geschikt voor de dienst ofwel definitief
der opdracht had omgezet in Belgische · vrij te stellen als voor goed ongeschikt :
franken, welke aldus op de kredietreke- dat dergelijk verzoek niet als een voorning van verweercler in Belgie wetclen ziening in verbreking kan worden aanovergeschreven ;
gezien ·
Overwegencle clat de bij artikel 1 beOm ~He reclenen, verwerpt het verzoek.
doelde verrichtingen juds et cle j7we ver2 Februari 1948. - 2° kamer. - Vom·moed worden van speculatieve aard te
zitter, H. Wouters,. raadsheer waarzijn;
Verslaggeve1·,
Overwegencle dat de wet in 't bijzonder nemend voorzitter.
de gevallen van vrijstelling bepaalt en dat H. Smetrijns. - Gelijkl!ticlencle concltts·ie,
nit geen enkel der vaststellingen van het H. Colard, advocaat-generaal.
arrest blijkt clat verweercler zich in een
· van deze gevallen zou bevonden hebben;
Dat de bestreden beslissing dus niet
moest nagaan of verweerder nit winstbejag had gehancleld en nit de betwiste aan2" KAMTIJR. - 2 Februari 1948.
koop werkelijk voordeel had getrokken;
Dat het arrest dus, in schending van cle
in het middel aangeduide wetsbepalingen, 1° RECHTSPLEJGING IN STRAFZAKEJN. - EED. - PERSOON METEEN ALS GEer anc1ers over besli.st heeft; ~
TUIGE EN ALS DESKUNDIGE GEHOORD. - EJED
Om die redenen, verbreekt het bestreIN DEZE HOEDANIGHEDEN AFGELEGD IN DE' BEden arrest; zegt dat onderhavig arrest zal
WOORDINGEN VAN DE WET GEVOLGD DOOR EEN
overgeschreven worden in de registers
ENKELE AANROEPING VAN GODS HULP. - REvan het Hof van beroep te Gent en dat
!}ELMATIGE EED.
melding er van zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing; ver- 2° 1\UDDEJLEJN TOT VEJRBREJKING. STRA~'ZAKEN. lVIIDDEL GENOMEN UIT EEN
oordeelt verweerder tot de kosten; verGEBREK AAN ANTWOORD OP CONCLUSIEN. wijst de zaak naar het Hof van bel'oep
00NCLUSIEN OP PASSENDE WIJZE BEANTWOORD.
te Brussel. ·
- lVIIDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN FEITE
2 Februari 1948·. - 2° kamer. - Vom·- 1! 0 l\IIIDDELEJN TOT VEJRBREJKING.
zitter, H. Wouters, raaclsheer waarneSTRAFZAKEN. - 0NDUIDELIJK MIDDEL.
mend voorzitter.- Ve1·slaggeve·r, H. Bail.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.
'
Gelijkluiclencle conclttsie, H. Co]ard,
1 o Legt een 1·egelmatige eecl at cle pera dvocaa t-generaal.

2•

KAMTIJR. -

2. Februari 1948;

VOORZIEJNING IN VEJRBREJKING.
l\IIILITIE. - VOORZIENING TEGEN DE BESLJSSING VAN DE HERKEURINGSRAAD DIE ElSER
VOORLOPIG AFKEURT. - EJIS STREKKENDE
TOT AANWIJZING VOOR DE DIENST OF DEFINITIEVE VRIJSTELLING. - MAAKT GEEN VOORZIENING UIT.
Maakt geen .vom·ziening in ve1·brelcing uit,
het ve1·zoekschritt strekkencle tot aanwijz·ing voor cle clienst of tot clefinitieve·

VERBR., 1948 .. -
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8oon clie, meteen als getttige en als cleskttnclige geh(Jorcl, cle in cleze clttbbele
hoeclanigheicl vereiste eecl in de bewoorclingen van cle wet aflegt, e1·
slechts eenmaal cle aanmeping van
Oocls httlp aan toevoegencle.
2° Mist gronclslag in feite, het miclclel dat
aan het w1-rest verwijt cle conclttsUin niet
te hebben bewntwooTcl, clan wannee1·
cleze ,cloo1' heJt arrest op passencle wijze
werclen beantwooTcl (1) _.
(1) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
21 October 1946 (Bull. en PAsrc., 1946, I, 377)
en volgend arrest.

-663o Is ndet ontvankelijk, het m·iddel waar·van de ond7~idelijlcheid aan het hot niet
toelaat de ingeroepen onwettelijkheid
te ondersohe·iden (1).
(VAN WIJNSBERGHE, T. BEHEER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op hel arrest, gewezen door het Militair Gerechtshof te
Gent op 29 October 1~47 ;
I. Wat aangaat de beslissing op de publieke vordering :
Over het eerste middel tot verbreking,
s.chending van de artikelen 155, 189 en 317
van het Wetboek van strafvorderi:n,g en
van het besluit van de Prins Souverein
van' 4 November 1814, doordat, ter openbare terechtzitting van cle krijgsraad, op
9 Juni 1947, getuige Hugo Lobelle, onderhoord enerzijds als getuige en anderzijcls
als deskundige, de eed van getuige niet
heeft afgelegd met inroeping van de hulp
van God, vermits het proces-verbaal van
de terechtzitting vermeldt dat hij zijn getuigenis heeft uitgebracht oncler de eed :
<< Ik zweer ·de gehele waarheid te zeggen,
niets dan de waarheid. Ik zweer daarenboven mijn verslag en mijn gevoelens te
uiten in eer en geweten, zo helpe mlj
God ll, en doordat het bestreden arrest,
met zich te steunen op dergelijk getuigenis dat nietig is, en zich de proceduur
toe te eigenen die v66r de eerste rechter
werd gedaan, ook nietig is .:
·
Overwegende dat Hugo Lobelle, ter
openbare terechtzitting van de krijgsraad
niet twee verschillende eden heeft afgelegd, maar een enkel samengestelde eed,
omvattend de eed van getuige en de eed
van deskundige; dat, waar hij, na in de
wettelijke bewoordingen deze twee eden
te hebben uitgesproken, er vervolgens de
aanroeping van Gods hulp heeft bijgevoegd, zijn eedafiegging beimtwoordt aan
de vereisten van het besluit van de Prins
Souverein van 6 November 1814; dat deze
wetsbepaling slechts oplegt de wettelijke
bewoordingen van de eecl aan te , vullen
met de gebruikelijke bewoordingen van
de godsdienstige eecl ;
Dat het middel dus ongegrond is;
Over het tweede mWdel tot verbreking,
schending van artikel 97 der Grondwet,
doordat het bestreden arrest, alhoewel het
proces-verbaal cler openbare terechtzitting
van 15 October 1947 vaststelt dat besluiten regelmatig door aanlegger werden nedergelegd, niettemin aanlegger heeft veroordeeld zondei" deze besluiten te zien,
noch, hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet
(1) Zie verbr., 4 November 1946 (Bull. en
1946, I, 403); 7 October 1942 (ibid.,
1942, I, 218).
PASIC.,

tegemoet te zijn gekomen, vermits ui t
geen enkele beschikking van het arrest
blijkt dat het hof kennis heeft genomen
van deze besluiten, en vermits de verschillende gronde:h van rechtvaardiging niet
werden beantwoord en, namelijk, deze
waarbij heel precies door aanlegger werd
uitgelegd hoe dubbele gebruiken voorhanden waren :
Overwegende dat, in een eerste besluitschrift, aanlegger beweerde dat hij door
de bezettende overheid verplicht werd
werken aan te nemen en uit te voeren ;
Overwegende dat het bestreden arrest
daarop vaststelt dat, indien aanlegger
voor enige werken aan de Duitse overheid
aangeduid werd door het gemeentebestuur
van Poperinge, hij veel andere werken
heeft uitgevoerd, en dat <<wat zijn latere
gedragingen betreft, er geen bewijs bestaat noch van opeisingen, noch van
clwang, noch ook van enig verzet vanwege
beklaagcle ll ;
Waaruit 'volgt dat op dit besluitschrift
antwoord gegeven werd;
Overwegende dat, in een tweede besluitschrift, aanlegger vorderde dat het bedrag
van zijn zakencijfer, vastgesteld door deskundige, zou worden verminderd met
19,398.826 frank wegens dub bel gebruik;
Overwegende dat, waar het bestreden
arrest· in zijn beweegredenen bepaalt dat
het de vergelding, die het eigendom van
de Schatkist verklaart, berekent « naar
het bericht van de deskundige in het
vooronderzoek aangesteld, op minstens
88.302.108 frank Jl, het deze vergelding
vaststelt op het deel van de berekening
van de deskundige dat geen aanleiding
gaf tot betwisting, en· aldus impliciet aanleggers besluiten betreffende dubbel gebruik in acht heeft genomen;
Waaruit volgt dat het middel, wat dit
tweede besluitschrift aangaat, grondslag
mist in feite ;
Over het derde middel tot verbreking,
schending van het artikel '97 van de
Grondwet en van artikel 115, lid 2, van
het Strafwetboek (besluit van 25 Mei
1945), doordat het bestreden arrest, enerzijds, op aanleggers verweermiddel niet
heeft geantwoord, waarbij hij opwierp dat
hij noch manschappen, noch enig werk,
zoals voorzien in 1 o van het lid 2 van
artikel 115 van het Strafwetboek, hacl ingericht of bestuurd, en, anderzijds, doordat het beStreden arrest, zonder het te
rechtvaardigen,.· een verkeerde toepassing
heeft gemaakt van het lid 2 van 1 o. van
artikel 115 van het Strafwetboek, vermits
de leveringen van bossen slechts mogen
beteugeld worden door 3° en 4° van lid 2
van dit artikel indien de voorwaarclen van
deze uitzonderlijke wet voorhanclen zijn :
,Over het eerste onderdeel van het middel :
Overwegende dat, waar het 'bestreden
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arrest souverein vaststelt' dat aanlegger
2" KAMER. - 2 Februari 1948.
aanvaardde als aannemer werken uit te
voeren voor de Duitse m:ilitaire overheid 1° REJCHTSPLEGING IN STRAFZAen dat zijn bedrijvigheid bestond hoofdKEJN. - MIL!TAIR GE~EOHT. - INBETIOH·
zakelijk in werken op vliegvelden, zoals
TINGSTELLING DOOR DE KRJJGSAUDITEUR.
aardewerken, drainering, kabelgrachten,
DRAAGWIJDTE.
maken van bunkers, enz., het voldoende
aanleggers besluiten heeft beantwoord 2o MIDDEJLEJN TOT VEJRBREJKING.
STRAFZAKEN. - MIDDEL llENOMEN' UIT EEN
waarbij hij ontkende enig werk voorzien
GEBREK AAN ANTWOORD OP DE CONCLUSIEN. in 1° van lid 2 van artikel 115 te hebben
CONCLUSIEN OP GEPASTE WIJZE BEANTWOORD.
ingericht of bestuurd;
- MIDDEL MIST GRONDSLAG IN FEITE.
Overwegende dat het middel, wat betreft clit onderdeel, in feite niet opgaat; 1o Geen · enlcele wet bepaalt dat de inbeOver het tweede onderdeel van het
tichtingstelling van pelclaagde door de
middel:
kt·ijgsattditeut·, deze laatste ontlast
Overwegende dat, waar het bestreden
van het voorondet·zoelc en de zaak bij
arrest souverein heeft geoordeeld dat aande lcrijgsraad aanhangig maalot; maar
legger vrijwillig bossen heeft aangekocht
het voorondet·zoelc van de lcrijgsauditeur
en ontgint om eruit belangrijke leveringen
moet gesloten worden doot· het vet·hoot·
van fascinen en houtskool aan het vijanvan beklaagde volgens de dom· artidelijk leger te doen, wetend dat deze prokel 83 van het Wetboelc van stt·afvordeducten dienen moesten tot de vijandelijke
ring voor het Zeger te lande dd. 20 Jttli
oorlogsvoering, het behoorlijk heeft ge18.f4 voorgeschreven vot·men (1).
wezen, in de bewoordingen zelf van de
wet naar de kenmerkende bestanddelen 2° Mist grott.dslag in feite, het middel dat
aan het ·arrest verwijt condusUfn niet
van' het misdrijf voorzien bij 2° van lid 2
te hebben beantwoord, dan wanneer
van artikel 115, en voldoende de toepas.deze doot· het an·est op passende wijze
sing van dit artikel heeft gerechtvaardigd
werden beantwom·d (2).
en impliciet de toepassing van 3° van
lid 2 van artikel 115 heeft afgewezen;
(VANDENBERGHE, T. BELGISCHE STAAT.)
Overwegende clat het middel, wat betreft zijn tweede undercleel, ongegrond
ARREST.
voorkomt;
.
Over het viercle midclel tot verbreking,
HEJT
HOF
;
Gelet op het bestreden
schending van artikel 97 van de Grondwet
en van het besluit-wet van 10 November arrest, gewezen op 11 Juli 1947 door het
1945, doordat het bestreden arrest, in Militair Gerechtshof, zetelende te Gent;
strijd met de werkelijkheid, beweert dat
I. Aangaande de beslissing over de puhet beroepen vonnis toepassing heeft ge- blieke vordering :
daan van het besluit-wet van 10 November
Over het eerste middel, schending van
1945, en het beroepen vonnis te niet doet artikelen 97 van de Grondwet, 35 en 133
waar het, bij toepassing van dit besluit- · van de wet van 15 Juni 1899, 83, 276 van
wet, aanlegger heeft veroordeeld tot een het Wetboek van strafrechtspleging voor
gevangenisstraf van vier en twintig maan- het leger te lande del. 20 Juli 1814, 54, 59.
den :
60, 61, 63, 127 en volgende van het W~t
Overwegende dat het midclel op zulke boek van strafvordering en van het begmvage en onduidelijke wijze is opgesteld sel dat de· inverdenkingstelling door de
dat het niet mogelijk is het te beant- krijgsauditeur deze magistraat outlast
woorden;
van het vooronderzoek, doordat het aanOverwegende, overigens, dat de substan- gevallen arrest niet vermeldt dat het militH:~le of op straf van nietigheid voorgetair gerechtshof zijn beslissing heeft geschreven rechtsvormen werden nageleefd steund uitsluitend op de bewijzen welke
en de uitgesproken veroordelingen over- de krijgsaudifeur ingezameld heeft v66r
eenkomstig de wet zijn ;
16 November 1944, datum waarop voorII. Wat aangaat de beslissing op de melde inagistraat aanlegger in betichting
heeft gesteld en, dientengevolge, van het·
vordering van de burgerlijke .partij :
Overwegende dat aanlegger geen bijzon- vooronderzoek ontlast werd :
Overwegende dat, luidens bovenbedoeld
der middel doet gelden en dat het Hof er
artikel 83, « vooraleer de laatste zitting
geen ambtshalve opwerpt;
Om ·die redenen, verwerpt de voorzie· (van de gerechtelijke commissie) te bening; veroordeelt aanlegger tot de kosten ..
2 Febrnari 1948. - 2• kamer. - VoorH. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Vm·slaggever, H. Vandermersch. Gelijkluidende conclusie,
H. Colard, advocaat-generaal.

zittet·,

(1) Zie verbr., 1 Juli 1895 (Bull~ 'en PAsrc.,
1895, I, 234) en 16 Februari 1948 (zie verder,
blz. 89; Bull. en PASIC., 1948, I, 103).

(2) Vaste rechtspraak. Zie namelijk voorgaand arrest.

-68sluiten, zal men aan de beschuldigcle vragen of hij voor z1jn verclecliging of voor
zijn verschoning iets aan te voeren heeft
en, zo ja, welke de getuigen, .de bewijzen
en de omstancligheden zijn waarop hij
zich beroept, · waarna hem· zowel de vragen als de antwoorden duiclelijk en langzaam zullen voorgelezen worden ll ;
Dat nit die bewoorclingen cler wet eenvouclig kan afgeleicl worden clat het vooronclerzoek tegen een aanwezige beklaagcle
door een verhoor van deze laatste client
gesloten te worden, en geenszins dat alle
verhoor van de beklaagde een einde stelt
aan het onclerzoek ;
Dat, blijkens de stukken der rechtspleging, llet tegen aanlegg·er ingesteld vooronderzoek geeincligd wercl, niet door llet
verhoor 'dat op 16 November 1944 plaats
lleeft gellacl, maar door aanlegg·ers verlloor door de krijgsauditeur dat op 14 October 1946 gesclliedcle met inachtneming
van de bij artikel 83 voormelde voorgescllreven vormen ;
Dat het midclel in recllte faalt:
Over het tweede micldel, schencling van
artikel 97 van de Grondwet, door niet beantwoording van de door aanlegger regelmatig genomen conclusies :
Overwegencle dat aanlegger v66r llet militair gerechtsllof als verweermiddel lleeft
aang~voerd dat de hem ten laste gelegde
leveringen, gedeeltelijk courante leveringen en de overige verplichte leveringen
zijnde, niet onder de toepassing vallen
van artikel 115 (besluit-wet van 11 (')ctober 1916 en besluit-wet van 25 Mei 1945,
art. 1) van llet Strafwetboek;
Overwegencle dat het bestreden. arrest
vaststelt dat llet v·Mr llet llof is gebleken
« dat beklaagde in gebreke blijft de opeisingsbevelen over te leggen welke het
verplichtend karakter van de aan de
vijand gedane prestatie rechtvaardigt ...
dat eveneens v66r het Hof is gebleken,
zoals het door de eerste recllter werd aangenomen, dat beklaagde zich heeft schuldig gemaakt aan de feiten hem door de
eerste rechter ten laste gelegd, dat de leveringen wel een militair karakter hadden en dienen aangezien als militaire
prestaties aan de vijand, zoals terecllt de
eerste rechter het had aangenomen ll ;
Dat aldus, llet militair gereclltshof vaststellende dat beklaagde het bewijs niet
heeft ingeleverd van het verplicllt karakter van een deel der leveringen en dat de
overige leveringen, niet courante leveringen, wel integendeel militaire leveringen
waren, aanleggers conclusies belloorlijk
heeft beantwoord en aan de veroordelingen welke het uitspreekt een wettelijke
grondslag gegeven heeft ;
Dat .het micldel niet kan aanvaard worden;
Overwegende, .bovendien, dat de substantiele of op straf van nietigheid voor-

ges.chreven reclltsvormen werden, nageleefd en dat de beslissing wettelijk is;

II. Aangaancle de beslissing over de vordering der burgerlijke partij :
Overwegende dat aanlegger tot staving
van zijn voorziening geen enkel midclel inroept en clat het Hof er van anibtswege
geen opwerpt ;
·
Om clie redenen, verwerpt de voorziening; verwijst aanlegger in de kosten.
2 Februari 1948. - 2e kamer. - Vom·H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Vm·slaggever, H. Si. mon. - Gelijlclu.idende concl7tsie, H. Colard, advocaat-generaal.
.
'
z'itte'l',
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2 Februari 1948.

MIDD~LEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. - l\iiDDEL OP EEN FEITELI.JKE
BEWERING GESTEUND. - BEWERING DOOR RET
PROOES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING TEGENGESPROKEN, MIDDEL DAT GRONDSLAG
MIST IN FEITE.
• 2° FRANSE TAAL - NEDERLAN;DSE
TAAL (GEBRUIK vAN DE)
STRAFZAKEN. - NIETIGHEID VAN EEN AKTE VAN
RECHTSPLEGING. -.LATER ARREST OP TEGENSPRAAK EN NIET ZUIVER VOORBER·EIDEND.
NIETIGHEID GEDEKT.
3° MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. - NIETIGHEDEN VREEMD AAN
DE BEVOEGDHEID EN AAN DE OPENBARE ORDE. ZOGENAAMD IN EERSTE AANLEG BEGAAN. NIET v66R. DE RECHTER IN HOGER DEROEP
INGEROEPEN. - l\i!DDEL NIET ONTVANKELIJK.
4° lVliDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. - UITSPRAAK VAN EEN ENKELE
STRAF WEGENS VERSCHEIDENE MISDRIJVEN. MIDDEL DAT SLECHTS ZEKERE VAN DIE MISDRI,JVEN BEOOGT. - STRAF GERECHTVAARDIGD
BLIJVENDE DOOR DE ANDERE MISDRIJVEN. MIDDEL NIET ONTVANKELIJK.
5° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. STRAFZAKEN. GEEN
VERPLICHTING VOOR DE REOHTER AL DE AHGU-.
MENTEN TE WEERLEGGEN DIE GEEN ONDERSCHEIDEN MIDDELEN l)'ITMAKEN.
6° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. - 1\'IIDDEL GES'l'EUND OP EEN
VERKEERDE INTERPRETATIE VAN RET ARREST.
- MIDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN FEITE.
7° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
- STRAFZAKEN. - STUKKEN IN AFSCHRIFT
0\'ERGELEGD, - VERWERPING VAN DE AANVRAAG TOT OVERLEGGING VAN DE ORIGINELEN.
- VEROORDELING IN HOOFDORDE GESTEUND OP
NIET BETWISTE FElTEN DIE AAN DEZE STUKKEN VREEMD ZIJN . ....,...- GEEN SCHENDING. VAN
DE .RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
. 1°

0

-
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1o M·ist gronclslag ·in feUe, het miclclel uestewul OlJ een feUelijlce bewering, die
clam· de melclingen van l~et proces-verbaal van cle terechtzitting van de t·echtet' over de gmnd wonlt tegengespt·olcen (1).
2o De nieUgheid van een alcte van rechtspleging, wegens schending van de wet
betrefjencle het gebntilc de·r talen in
uerechtszal•en, ·is gedel•t door een late1·
ar·rest op tegenszn·aalc en dftt niet z~tive1·
voo1·bereidend is (2). (Wet van 15 Juni

1935, art. 40, al. 2.)
3° Is niet ontvanlcelijlc, het midclel atueleid ~tit beweeHle nietigheden begaan in
eerste aanleg, flie v·reemd z·ijn aan de
bevoegdheid en aan de openbat·e orde en
v66t· de reohter in houer bm·oep niet
wm·den inge1·oepen (3).
4° W annee1· een enkele straf we gens versohillende misdrijven werd ~titgespm
lcen, is de eis tot ve1-bt·elcing, die op een
rnlcldel _qeste·und is dat sleohts ~en van
rle m·isdrijven betreft, n·iet ontvankelijk,
dan wanneet· de · straf door de andere
ge·reohtvaa1·digd bUjft (4).
5° De ve1·pliohtinp de vonnis·sen te rnotiveren b1·engt de verplioht-inu niet mede
al de at·g~tmenten te beantwoorden die
,qeei& ondersoheide·n tniddelen ~titrna
lwn (5). (Grondwet, art. !)7:)
6° Mist urondslug in feUe, het rniddel geste~tnd OlJ een · vet·lceerde interpt·etatie
van het gec·rit-iseenl an·est (6).
7° Wo·1'dt niet ·in schending vwn de 1·echten vun de venled·ig·ing nitgespmken,
het ft•rrest van vemonleling dut weigert
rle odg·inelen vun in ufscht·itt ove1·gelegde stukken in de bmulel te floen
voorbren,qen, ·inrlien rle vet·oonlel-ing ·in
hoofdorrle op niet betwiste feiten ge-

(1) Verbr., 10 Februari 1947 (Bull. en PAsrc.,
1947, I, 44).
(2) Verbr., 1 April en 8 Augustus 1946 (Ar1·.
Ye,•b,·., 1946, blz. 129 en 279; Bull. en PAsrc.,
1946, I, 127 en 307).
(3) Zie verbr., 1 April, 24 Juni, 30 September en 4 November 1946 (Arr. Yerb1·., 1946,
blz. 129, 238, 309 en 367; Bull. en PAsrc., 1946,
I, 127, 259, 338 en 400).
(!) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
, 11 Maart 1946 (Arr. Ye,-b,·., 1946, blz. 99; Bull.
en PAsrc., 1946, I, 101) ; 1 Juli 1946 (Bull. en
PAsrc., 1946, I, 282); 30 September en 18 November 1946 (A1·r. Ye,-b,·., 1946, blz. 307 en 391;
Bull. en PASIC., 1946, I, 336 en 426).
(5) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verb1·.,
25 Februari 1943 (Ar1·. Ye,·b'''• 1943, biz. 46;
Bull. en PAsrc., 1943, I, 72).
(6) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
27 Mei 1946 (Bull. en PAsrc., 1946, I, 219) ;
8 Juli en 23 September 1946 (Arr, Yerb1·.,
1946, blz. 267 en 303; Bull. en PAsrc., 1946, I,
291 en 332).

ste'itnfl i.s, d·ie uun deze stttkken m·eemd
z·ijn.
(ELIAS, T. JlEHEER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET· HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, _gewezen op 16 October 1947 door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Gent;
'
Over het eerste middel, schending van
artikel 114 der wet van 15 Juni 1899 bevattende titel I van het Wetboek van militaire strafvordering, doordat uit ge,en enkel stuk der recbtspleging blijkt dat de
militaire led en van het hof gezworen hebben « eerlijk )) hun plichten als lid van het
bof te zullen vervullen :
Overwegende dat, blijkens de vermeldingen van het proces-verbaal opgemaakt de
18 Septembei' 1947, de militaire leden van
bet bof, vooraleer de zaken ingescbreven
op de zittingsrol opgeroepen zijn geweest,
in openbare terechtzitting en op vordering
van bet openbaar ministerie, de eed hebben afgelegd in de plechtige bewoordingen
voorgescbreven door artikel 114 der wet
van 15 Jmii 1899, waarna met het onder-·
zoek der publieke vordering, ingesteld ten
laste van aanlegger, aanvang wercl gemaakt;
Dat het micldel in feite faalt;
Over het tweede middel, schending van
de bepalingen der wet van 15 Juni 1935 op
het gebruik der talen in gerechtszaken,
cloordat het proces-verbaal der zitting
van 11 .Juli 1947 niet vermeldt dat van de
Nederlandse laal gebruik werd gemaakt :
Overwegende dat de nietigheid, wegens ·
schending der wet van 15 Juni 1935, van
het in bet middel bedoeld proces-verbaal
gedekt is door het bestreden arrest, hetwelk later werd uitgesproken en niet zuiver voorbereidend is (wet van ~5 Juni
1935, art. 40, al. 2) ;
Over het derde middel, schending van
de wet, doordat de processen-verbaal van
de zittingen, gehouden op 27 en 28. Maart
1947, op losse bladen zijn geschreven :
Overwegende dat het iniddel gesteund
is op nietigheden die, naar aanlegger beweert, begaan zijn geweest in eerste aanleg, nl. in het opmaken van twee processen-verbaal van de ·terechtzittingen van
de krijgsraad ;
Overwegencle dat bet middel, vreemd
aan de bevoegdheid en aan de openbare
orde, niet aangevoercl is geweest v66r de
rechter in hoger beroep en mitsdien niet
ontvankelijk is (wet van 29 April 1806,
art. 2);
Over bet vierde middel, schending van
het recht van verdediging, doordat het bestreden arrest de begripsomscbrijving van
de sub litt. A, 1 o en 2°, der telastlegging
vermelde feiten heeft gewijzigd en ver-
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klaard dat bewuste feiten daden uitmaken
van politieke collaboratie en van propaganda, zonder aanlegger ':?ora! te hebb~n
verwittigd van de mogehJkhmd van che
wijziging, met het gevolg dat. aanlegger
zich niet heeft kunnen . verdechgen tegen
de alzo gewijzigde telastlegging :
'Overwegende dat het aangevallen .arre~t
aanlegger ontslaat van de vervolg}ng m
zover deze gegrond is op de feiten bedoeld
s·ub litt. A, 1° en 2°, en hem schuldig verklaart o. m; aan de feiten vermeld s~tb
litt. D, E, 2°, en F~ feiten die allen met
de dood strafbaar zijn gesteld ;
Waaruit volgt dat, indien het middel gegrond bevonden ware, het niet zou. kunnen
leiden tot verbreking, .daar de mtgesproken veroordelingen door het bewezim verklaarde zouden gerechtvaardigd blijven;
Dat, mitsdien, het rniddel bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk voorkomt;
Over het vijfde micldel, schending van
artikel 97 van de Grondwet door ontoereiken{le motivering, cloordat : a) het bestreden arrest o. m. de argiirnenten niet
heeft weerlegd welke aanlegger inriep tot
staving v.an het stelsel volgens welk de
door aanlegger gepleegde feiten niet strafbaar waren; b) verzuimd heeft cle argurnenten te beantwoorden welke beklaagde
deed gelden om het niet wettelijk karakter van de Regering te Louden te bewijzen :
Overwegende dat het bestreden arrest
de redenen aangeeft op grond derwelke
het militair gerechtshof de feiten (D, E,
1o en 2o, F, 1°), welke het bewezen gebleven verklaart, als strafbaar beschouwt,
in strijd met wat desaangaande door de
beklaagde was aangevoerd geweest;
. Dat, beklaagde beweercl hebbende dat
de Regering te Louden een revolutionnaire
regering was clie geen wetgevende maatregelen kon treffen voor. het bezet gebied,
daar haar macht geschorst was voor dat
gebied door ·de bezetting, het bestreden arrest daarop antwoordt dat de souvereiniteit van het bezette land onaangetast
blijft en verder op wettige wijze kan
worden uitgeoefend door de bevoegde
staatsorganen die zich op vreemc}e bodem
teruggetrokken hebben;
Dat het arrest daaruit afleidt dat de
leden van de Raad van Ministers, die zich
in 1940 te Londen teruggetrokken hadden
en aldaar hun ambt behouden hadden, gerechtigd waren wetten nit te vaardigen;
Overwegende dat de door artikel 97 van
de Grondwet aan de rechter opgelegde
verplichting zijn beslissingen te motiveren,
hem niet verplicht iecler der in de conclusies uiteengezette argumenten, die geen
onderscheiden middelen zijn, te weerleggen;
Dat geen van de onderdelen van het
middel opgaat;

Over het zesde middel, schending der
wet doordat het bestreden arrest, aanlegger' aan de feiten vermeld sub litt. D, E
en F van de telastlegging schuldig heeft
verklaard op deze grond dat hij verantwoordelijk was voor de politiek van Staf
De Olercq en van het V. N. V. van het
begin af 'der bezetting :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt << dat Staf De Clercq, in leven
leider van het V. N. V. een beslissing
zoals deze van militaire collaboratie niet
heeft kunnen nemen zonder de toestemming der andere hoofden van het V. N. V.
en dat niet mag gezegd worden dat deze
politiek van Staf De Clercq persoonlijk
was, en dat aanlegger, die nooit tegen
cleze politiek opgekomen is, ze later ZOJ?-:
der verandering uitgevoerd heeft toen hlJ
cle opperste leicling van het V. N. V. in
hand en genomen lweft ll ;
Dat derhalve, het arrest geenszins aanlegge; t;chuldig verklaart aan feiten welke
cloor anderen werden -gepleegd;
Dat het middel in feite faalt;
Over het zevende middel, schending der
rechten van de verdediging, doordat ~~t
bestreden arrest geweigerd heeft de onglnelen te do en over leggen van bescheiden
waarvan de echtheid _door de beklaagde
werd betwist en, desondanks, op groncl
der zich in het bun del bevindende afschriften, de betichtingen E en F bewezen
heeft verklaard :
Overwegende dat het arrest de in het
middel bedoelde betichtingen bewezen
verklaart op grond van niet betwiste feiten zoals {le besprekingen van aanlegger
met de bezetter in het begin der bezetting
met betrekking op een samenwerking, het
aanvaarden van het ambt van commissaris-burgemeester der Stad Gent, de rede
die hij in het publiek uitgesproken h~eft
ter gelegenheid van voormelde benoemmg,
het oprichten van Groot-Gent in 1942;
Dat aldus de schuldigverklaring aan de
feiten E en F in hoofdorde is gesteund op
feiten vreemd aan de in het middel bedoelde bescheiden ;
Dat het middel niet opgaat;
Overwegende, bovendien, dat de substantiele of op straf van nietigheid voorgeschreYen pleegvormen werden nageleefd
en dat de uitgesproken veroordelingen
wettelijk zijn·;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tpt de kosten.
2 Februari 1948. - 26 kamer. - Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. __:__ Verslaggeve1·, H. Simon. - G-elijlchtidende conchtsie, H .. Colard, aclvocaat-generaal.
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5 Februari 1948.

1o

BEVOEGDHEID EN AANLEG.
AANLEG. BURGERLIJRE ZAKEN. ARBEIDSO!iGEVAL. SCHATTING VAN DE EIS TOT
FORFAITAIRE
VERGOEDING.
GEMIDDELD
LOON VAN HET SLACHTOFFER MAAKT EEN VAN
DE WETTELI.JKE GRONDSLAGEN VAN BEGROTING
UIT. ~ SAMEN MET DE VASTSTELLING VAN
EEN BESTENDlGE EN VOLLEDIGE WERKONBEKWAAMHEID LAAT HET TOE HET BEDRAG TE
SCHATTEN VAN DE AAN DE ARBEIDER VERSCHULDIGDE. RENTE.

25 Maart 1876, art. 23.)

BEVOEGDHEID EN AANLEG. AANLEG. BURGERLIJRE ZAKEN. ARBEIDSONGEVAL. LI.JFRENTE DOOR DE ARBEI:
DER AANGEVRAAGD. BETWISTE TITEL.
WETTELI.JKE BEGROTING VAN DE AANLEG.

(GEMEENSCHAPPELI.TKE KAS VAN DE BELGISCHE
LANDSBOND VAN DE BOUWBEDRI.JVEN EN OPENBARE WERKEN, T. DE CAVELE.)

BEVOEGDHEID EN . AANLEG.
AANLEG. BURGERLI.TKE ZAKEN. ARBEIDSONGEVAL. BEGROTING VAN HET GEDING
DOOR PARTI,TEN. ZONDER VOORWERP INDIEN ER WETTELI.JKE GRONDSLAGEN VAN BEGROTING BESTAAN.

RET HOF : - Gelet op het bestreden
vonnis, op 24 Mei 1945 geveld door de
Rechtbank van eerste .aanleg te Gent; zetelencle in graad van hager beroep ;
Over het enig miclclel tot verbreking;
schencling van artikel 97 van de Grandwet, 1317, 1319 en 1320 van het Bu~ger
lijk Wetboek, 2, 3, 21 en 33 van de wet
van 25 Maart 1876, de artikelen 2 en 3
gewijzigcl door het koninklijk besluit van
13 Januari 1935, van artikelen 2, 6 en 24
van de wet del. 24 December 1903 op de
vergoecling cler schade voortspruitencle nit
de arbeiclsongevallen en de wijzigencle
wetten, samengeorclend bij koninklijk besluit van '28 September 1931, artikel 24
gewijzigcl door koninklijk besluit del.
31 Maart 1936, doorclat het bestreclen vonnis, van ambtswege, het hager beroep niet
ontvankelijk heeft verklaarcl door de aanlegster in verbreking ingestelcl tegen de
vonnissen van de Vreclerechter van het
kanton Evergem, om de dubbele reclen
dat het beclrag van de eis onbekencl is gebleven en. dat, noch nit het exploot van
rechtsingang, noch uit de uitgiften van de
vonnissen blijkt dat de eis door partijen
geschat werd met het oog op de aanleg,
alclus het geloof s.chenclende verschulcligd
aan het exploot van rechtsingang en aan
de door partijen. genomen conclusies die
het beclrag van de eis bepaalden, aldus
artikel 21 cler wet van 25 Maart 1876
schenclencle luiclens welk het beclrag van
de laatste aanleg bepaalcl worclt door het
beclrag van de eis :
Overwegencle dat de bestreclen beslissing
vaststelt dat aanlegster v66r de vrecle·

2°

3°

4°

wetteUjke umrutslagen, behoort. het de
partijen niet, tot begroting van dit
ueschil ove1· te gaan overeenkomstig
artikel 33 van de wet ·Van. 25 M aa1·t
1876 (3).
4° W anneer ve1·scheidene onde·rdelen van
een eis ltit (fezelfde oorzaak voo1·tvloeien, zoals een arbeidsovereenlcomst
beheerst doo1· de wet van 1.0 Maart 1900,
wo1·dt hun bedmg samengevoegd om
de aanleg te ·bepalen (4). (Wet van

BEVOEGDHEID EN AANLEG.
AANLEG. BURGERLIJRE ZAKEN. EISEN
MET DEZELFDE OORZAAK. ARBEIDSOVEREENKmfST. EISEN MOETEN SAMENGEVOEGD
WORDEN OM DE AANLEG TE BEPALEN.

1 o H et gemiddelcl loon

V(tn het slachtotte1·
maakt een van de wetteUjlce urondslagen ·uit vwn de beg1·oting van de eis tot
betaling van de jorjaAtaire vergoedingen
voorzien bij de ~vetgeving betreffende
. de vergoeding van de schaAe voortszn·ui. tentle 1tit arbeidsonuevallen; samen met
cl.e vaststelling van een bestendige en
volle(Uge -we1"7conbekwaa.mheid van de
w·be·ider, laat het toe het bedmg te be-.
rtroten van de aan deze laatste ve1·schul(lig(le 1·ente (1). (Bij koninklijk besluit

van 28 September 1931, samengeordende
wetten, artt. 2 tot 6.)
·
2° 1TTanneer de titel. betwist wo1·dt van een
doo1· het slachtotte1· van een a1·beidsongeval aanuev1·aagde. lijfrente, wordt,
voor de be11aling van de aanleg, de
wcwrde van het gesohil vastgest·elcl do01·
het vm·menigmt.l(ligen V(W~ (le wnmtiteit
door Uen (2). (Wet van 25 Maart 1876,

art. 27, gewijzigcl bij lmninklijk besluit
van 13 Januari 1935.)
3° Wannee1· een geschil, zoals de eis tot
ve.,-goeding om herstel van de doo1· een
aTbeidsongeval veroo1·zaakte schade,· van
aanl is om geschat te worden volgens
(1) Verbr., 17 Juni 1937 (Bull. en PASIC.,
1937, I, 192); 26 September 1940 (ibid., 1940,
I, 229). Vergel. verbr., 7 Ootober 1937 (ibid.,
1937, I, 262, en de conclusie van het openbaar
ministerie).
(2) Verbr., 22 Juni 1933 (Bull. en PASIC.,
1933, I, 272).

ARREST.

(3) Verbr., 26 September 1940 (Bttll. en
PAsrc., 1940, I, 229); 9 Juli 1942 (Ar1·. T'erbr.,
1942, biz. 84; Bu.U. en PAsrc., 1942, I, 168) ;
8 Juli 1943 (A1"1'. T'erbr., 1943, biz. 161; Bull.
en PASIC., 1943, I, 289).
(4) Raadpl. verbr., 21 Februari 1946 (Arr.
Yerbr., 1946, biz. 75; Bull. en PAsrc., 1946, I,
79, en de nota's 1 en 2}.
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rechter .werd gedagvaard om zich te horen
veroordelen aan verweerder te betalen :
1o de achterstallige vergoedingen sedert
20 Februari 1943 ; 2° een rente op grond
van « volleclige en bestendige werkonbekwaarnheicT ingevolge artikel 2 van de wet
van 24 December 1903 >> ;
Overwegende ·dat een tussenvonnis door
de vrederechter op 9 Juli 1943 geveld, en
dat op clit .punt niet aangevallen is, vaststelt dat er geen betwisting bestaat nopens het basisloon bepaald op 16.508 fr. 59;
Overwegende dat, bij toepassing van
artikel 2 van de samengeordencle wetten
OD de arbeidsongevallen, - welk, in geval
van bestendige en volledige werkonbekwaarnheid, aan het slachtoffer twee derden van het basisloon toekent, - het bedrag der gevorclercle rente kon vastgesteld
worden met behulp der feitelijke bestanddelen door Dartijen aangeduicl;
Overwegende dat, luidens artikel 27 van
de wet van 25 JVIaart 1876, gewijzigd bij
koninklijk besluit van 13 Januari 1935,
wanneer de titel van de lijfrente, zoals in
het onderhavig geval, betwist wordt, d.e
waarde van het geschil beDaalcl wordt
door het vermenigvuldigen van de annuiteit door tien;
Overwegende dat, wanneer een geding
van dien aard is, dat het begroot kan worden naar de wettelijke grondslagen en dat
de bestanddeleil, die deze wettelijke schatting van het geding toelaten, door partijen
werden aangegeven, het beloop van de
vordering niet onbekend is;
Overwegende ten anderen dat, in zake
arbeidsongevallen de partijen het geschil
niet mogen begroten volgens artikel 33 van
de wet van 25 JVIaart 1876, de grondslagen
van begroting door de wet op het herstel
van arbeidsongevallen bepaald zijncle;
. En overwegencle dat uit het beroepen
vonnis blijkt dat de eis tot achterstallige
vergoedingen dezelfde oorzaak heeft als
de eis tot betaling van een rente, te weten,
het arbeidscontract, beheerst door de wet
van lO JVIaart 1900; dat, dienvolgens, de
bedragen van beide eisim, ingevolge artikel 23 der wet van 25 lVIaart 1876, dienen
samengevoegd ;
Dat daaruit volgt dat het bestreden vonnis onwettelijk heeft beslist dat het beroepen vonnis in laatste aanleg was gewezen, ·en dat, zodoende, de bestreden beslissing de in het middel ingeroepen wetsbepalingen heeft geschonden;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
vonnis; -beveelt dat onderhavig arrest zal
overgeschreven worden in de registers
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Gent en dat melding er van zal gernaakt
worden op de kant van de vernietigde
beslissing ; verwijst de zaak naar de
Rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde ; veroordeelt verweerder tot de
kosten.

5 Februari 1948. - 1• )i:amer. - Voo1·z-itte1· en vei·slaggever, H. Soenens, e·erste
voorzitter. GeUjlcl1tidencle conclusie,

H. Raoul Hayoit de Termicourt, eel'Ste

aclvocaat-generaal. - Pleiters, HH. Resteau en Van Leynseele (loco Struye).
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9 Februari 1948 . .

VOORZIENING IN VERBREKING.
VORM.- ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELAS'flNGEN.

De voorziening in verb1·eking, in zalcen
• van ,·echtst!·eekse belastingen, moet de
wettelijke bepaUngen aanduiden wa.arvan cle schending inge1·oepen wordt en
bepctlen hoe het arrest ze overtl"eclen
heett (1). (Wet van 6 September 1895,

art. 14.)
(BRAEKERS, T. BEHEER VAN FINANCii!lN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, de··18 Juni 1946 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit het
feit dat het besluit;wet van 5 lVIei 1944
slechts het karakter van een wet heeft in
de enige bepaling die alle door de secretarissen-generaal tijdens de oorlog genamen besluiten en namelijk die genomen
inzake fiscale aanslag nietig verklaart :
Overwegende dat het rniddel, bij gebrek
aan vermelding der geschonden wetten,
welke bij artikel 14 der wet van 6 September 1895 voorgeschreven worclt, niet
ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, afgeleid nit het
feit dat aanlegger zich wil beroepen op
het recht dat hem toekomt op grond van
de bij de eerste bepaling van het besluitwet van 5 1\iei 1944 vervatte formele en
definitieve afkondiging van de nietigheid
van de besluiten der secretarissen-generaal inzake financten en belastingen; dat
bedoelcle bepaling, wat het beschouwd geval betreft, de terugwerkende kracht belet, vastgelegd in het tweede cleel van de
tekst van het besproken besluit, waar het
beschikt « doch worden tijclelijk geldig
geacht. te rekenen van de dag waarop zij
in werking treden » (art. 2 van het Burgerlijk Wetboek) ; clat de terugwerkende
kracht van een wet in geen geval uitwer(1) Zie verbr., 13 Februari 1933, twee arresten (Bull. en PASIC., 1933, I, 128 en 131, en
nota 1, blz. 128); 4 Ap1·il 1938 (ibid., 1938,
I, 133) en de referenties vermeld in fl:epert.

p1·at. dr. belge, v• Pourvoi en cassatzon en
matie1·e fiscale. nrs 36 tot 39.
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king kan hebben op de verworven rechten·:
Overwegende clat aanlegger, hoewel hij
schijnt de schending aan te klagen van
het in het middel aangeduide artikel 2 van
het Burgerlijk Wetboek, niet aanwijst
waarin het arrest bedoelcle bepaling zou
hebben geschonden;
Dat de -beknopte uiteenzetting van het
middel dubbelzinnig is en niet beantwoordt aan de vereisten van artikel 14
der wet van 6 September 1895 ;
Dat het middel, dienvolgens, niet ontvankelijk is ;
Over het clerde subsidiair middel, afgeleid · uit het feit clat aanlegger in alle geval staande houdt dat hij niet kan worden
verplicht tot het betalen van interesten
die in de loop van de oorlog ontegensprekelijk niet verschulcligd waren, zoals het
bij het besluit-wet van 5 :M:ei 1944 verkondigd werd, vermits bedoelde aanslagen
geen verplichtende kracht hadclen en er
alsdan noch geldige titel noch oorzaak
bestoncl om het lopen cler interesten te
wettigen :
Overwegencle dat het midclel de bepalingen van het besluit-wet van 5 :M:ei 1944,
waarvan de schending aangeklaagd wordt,
niet bepaalt en zodoende niet voldoet
aan de bij artikel 14 der wet van 6 September 1895 voorgeschreven regelen;
Dat het middel dus niet ontvankelijk is.;
Om die redenen, verwerpt de voorzieJling; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
H Februari 1948. - 2° kamer. - Vo01"H. Louveaux, raaclsheer waar-

zitte1·,

nemend voorzitter.
Ve1·slaggeve·r,
H. Demoulin. - Gelijlcltticlencle conclttsie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

2e KAMER. -
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REOHTBANKEN.
STRAFZAKEN.
l\fACH'f VAN DE RECHTSMACHT VAN WIJZEN.
VERANDERJ:NG VAN .oMSCHRIJVING.
VOORW AABDEN.
De st,·afrechte,· mag slechts een n·ieuwe
telastleguin[/ in cle plaats stellen van cle
oo·rspmnkelij ke; inclien het oncle1· cle
niewwe telastlegg·ing wee1·hottclen feit
hetzelfcle is als clatgene, hetwelk · bij
hem aanhang·ig we1·cl gemaalct (1), ot,
inclien, wanneer het over een anclm·
feit gaat, beklaagcle ve1·klaa·rcl heett
(1) Dau uog moet beklaagde aanzocht zijn
geweest om zich over deze nieuwe telastlegging te verdedigen. Verbr., 21 April 1941 (A1'1'.
T'erb1·.; 1941, biz. 96; Bull. en PAsrc,, 1941,
I, 149, en nota 1).

v·rijwWig te vm·schifnen en i·ndien deze
verkla1·ing v661· cle rechter in eeTste aanleg wercl afgelegcl (2).

(HAGEMANN EN LUCAS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, de 27 October 1947 gewezen door
Iiet :M:ilitair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
I. Aangaande de voorziening van Hagemann :
Overwegencle clat aanlegger geen enkel
middel inroept ;
Overwegencle clat de substantH~le of op
straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werclen nageleefcl en clat de bestreclen beslissing wettelijk is ;
II. Aangaande de voorziening va:n Lucas
Germaine :
Over het tweede middel, schencling van
artikelen 97 van de Gronclwet, 182 van het
Wetboek van strafvordering, van het geloof verschulcligcl aan het gerechtelijk
contract, en van de rechten der verclediging, doordat het militair gerech_ts~of ?P
vorclering van het openbaar mm1stene,
niet enkel cle omschrijving van het feit gewijzigcl heeft doch een of meerdere feiten
weerhouden heeft welke verschillen van
het in de dagvaarding tot inleiding van
de strafrechtspleging bedoeld feit :
Overwegende dat aanlegster v66r de
Krijgsraad te Brussel gedagvaard werd
om te Brussel of elders in Belgie, en buiten het gronclgebiecl van het Rijk, namelijk in Frankrijk, tussen de maand September 1940 en de maand September 1944,
- als mecleplichtige van de clader van het
misclrijf, - voorwerpen, plannen, schriften bescheiden of berichten, waarvan de geheimhouding tegenover de vijancl door het
belang der verclecliging of cler veiligheid
van de Staat wordt geboclen, wetens en
willens, aan een vijandelijke mogendheid
of aan welke persoon ook die in het belang ener vijanclelijke mogenclheid hanclelt, geheel of gecleeltelijk, in origineel
of in reproductie in hanclen te hebben
gespeeld of medegecleelcl te hebben;
Overwegencle dat de krijgsraacl aanlegster wegens clit feit vrijgesproken heeft,
cloch dat aanlegster, op hoger beroep van
het openbaar ministerie en op zijn vordering v66r het militair gerechtshof, verzocht wercl haar verweermicldelen voor te
c1ragen over de feiten der betichting anders omschreven en, volgens gezegde vorderingen, de inbreuken uitmakencle voor(2) Verbr., ,25 Februari 1946 (Ar1·. T'e?·b1·.,
1946, blz. 78; Bull. en PASIC., 1946, I, 82).

-74zien bij artikelen 120bis, 3°,

120qttate~·,

12(}Semies en, in bijkomende orde, l23bzs

nart.- GeUjkludclende conclusie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

van het Strafwetboek;
Overwegende dat het bestreden arrest,
hetwelk de andere betichtingen van de
hand wees en aanlegster slechts schul2e KAMER. - 9 Februal1i 1948.
dig verklaanle aan de in de subsidiaire betichting bedoelde feiten, Germaine Lucas
veroordeelde tot een gevangenisstraf van 1° VOORZIENING IN VERBREKING.drie jaar om, in dezelfde omstandigheden
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE PARTIJ ElSEvan plaats en tijd, het aanbod of het voorRES. - VOORZIENING GERIOHT TEGEN RET
stel te hebben aanvaard om het bij artiOPENBAAR MINISTERIE.- 0NTVANKI!/LIJKREID
kel 120bis, 3°, van het Strafwetboek voorBEPERKT TOT DE KOSTEN VAN DE PUBLIEKE
zien misdrijf te plegen, n'amelijk het inVORDERING.
richten of gebruiken, zoncler daartoe be2°
BEVOEGDHEID EN AANLEG. voegd te zijn, van enig middel van ge0NDERZOEKSGERECRT DAT DE PUBLIEKE VORmeenschap of van overseining op afstand
DERING VERVALLEN VERKLAART TEN GEVOLGE
om inlichtingen met betr'ekking tot de
VAN RET AMNESTIE-BESLUIT-WET VAN 20 SEPverdecliging van het grondgebied of de
TEMBER 19<1,5. - BURGERLIJKE PARTIJ AANbuitenlandse veiligheid van de Staat in te
GES'rELD v66R DE ONDERZOEKSRECRTER V66R
winnen of over te maken;
RET IN WERKING TREDEN VAN RET BESLUITOveqvegende dat, inclien de rechtsmachWET. ONBEVOEGDHEID VAN RET ONDERten over de grand niet gebonden zijn door
ZOEKSGERECHT OM DE GEGRONDHEID VAN DE
de omschrijving, welke aan de feiten gegeBURGERLIJKE VORDERING NA TE GAAN EN DEZE
ven wordt, waarva11 ze kennis nemen, inLAATSTE BIJ DE RECHTSMACHT VAN WIJZEN
dien ze de strafbare aard er van dienen
AANHANGIG TE MAKEN.
te overwegen en dienvolgens de straf er
op toe te passen, clit slechts is onder voor- 3° AMNESTIE. - BESLillT-WET VAN 20 SEPTE.i\>IBER 1945, AR'l'illEL 6. - DRAAGWIJDTE.
waarde dat de bestanddelen, die de
nieuwe omschrijving uitmaken,
niet 1o De vooTziening van cle . btM·ge1·lijlce
vreemcl zijn aan deze die tot grondslag
pa1·tij, ge1·ioht tegen het otJenbaar minishebben gediend van de oorspronkelijke beterie, is sleohts ontvanlcelijk, in zover
tichting;
zij de ve1·oo1·deling van deze partij tot
Overwegende dat het bestaan van deze
cle Jcosten van cle publielce vorde1·ing bevoorwaarde door het bestreden arrest niet
treft (1).
werd vastgesteld; dat eveneens uit de 2o Het onclm·zoelcsge1·eoht, dat de pttblieke
rechtspleging niet blijkt .dat aanlegster
vo1Yle1·ing vm·vallen ve1· lclaart ten gev66r de eersh~ rechter vrijwillig is 'vervolge van het amnestie-besl~tit-wet van
schenen of er in toegestemd heeft te wor'£0 l'!eptember 1945, is niet bevoegd om de
den berecht wegens clit nieuw misdrijf;
· geg1·ondheid na te gaan van de V01'dedat het Hof alclus in de onmogelijkheid
1·ing van cle bttrgerlij ke pa1·tij, die zioh
wordt gesteld zijn toezicht over de wetv()()r .de onde1·zoelcsmohter gestelcl heeft
telijkheid der bestreclen beslissing uit te
v661· het in we1'king treden van het
oefenen;
besluit·1wet, noah om deze vo1·dering
Dat hieruit volgt dat deze beslissing, .Cle
bij de· 1'eohtsm,aloht van wijzen aan.hwnin het middel bedoelde wetsbepalingen: gerti g te male en (2) .
schonden heeft;
3o ilrtikel 6 van het amnesUe-besluit-wet
Om die redenen, verwerpt de voorzievan 20 Septembe1· 1945 heeft enlcel· voo1·
ning van Johann Hagemann en veroordraagwijdte aan de strafreohtsmaoht
deelt hem tot de kosten van zijn voorzievan wijzen bevoegdheid toe te lcennen
ning; verbreekt het bestreden arrest cloch
om lcennis te nemen van de btwge1·Hjlce
slechts voor zoveel het ' aanlegster Gervordedng, nietteyenstaande het ve1·vaT:
maine Lucas heeft veroordeeld; beveelt
van de pztbHelce vo1·de1·ing, wanneer
dat onclerhavig arrest overgeschreven zal
beide vo1·deringen 1·egelmatig bij deze
worden in de registers van het Militair
ge1·eohtsmaoht aanhangig werden
Gerechtshof, zetelende te Brussel, en dat
meldil1g er van gemaakt zal worden op de
kant van het gedeeltelijk vernietigd ar(1) Verbr., 6 December 1943 (Bull. Bn PASIC.,
rest; verwijst de zaak, alzo beperkt, naar 1944, I, 96); 14 Januari 1946 (Arr. Vm·br.,
het militair gerechtshof a;nders samenge- 1946 biz. 17 · Bull. en PAsic., 1946, I, 21);
steld ; legt de kosten ten laste van .de .22 Septembei: 1947 (Bull. en PASIC., 1947, I,
Staat.
·
376); nota 2 onder verbr., 5 Februari 1940
9 Februari 1948. - 2e kamer. ·_ Voor:
zitte1·, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Con0

(ibid., 1940, I, 36).
.
(2) Zie verbr., 3 November 1930 (Bull. en
PASIC., 1930, I, 348, en nota 1). Vergel. verbr.,
14 Februari 1944 (ibid., 1944, I, 208).
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-maakt v66r het in werking treden van
het beslnit-wet (1).
(HOUTART, T. SANDERS EN CONSOORTEN,)
ARREST.

HET HOF; --:- Gelet op het bestreden
arrest, de 10 October,1947 gewezen.door de
Kamer van inbeschuldigingstelling van het
Hof van beroep te Brussel;
I. Over de voorziening van de burgerlijke partij Hontart :
A. Voor zoveel de voorziening gericht
is tegen het openbaar ministerie :
Overwegende dat de voorziening van de
burgerlijke partij aan het Hof slechts de
kennisneming van private belangen opdraagt; dat ze tegen het openbaar ministerie slechts ontvankelijk is in de mate
waarin ze slaat op de veroordeling tot de
kosten cler publieke vorclering;
Overwegende dat aanlegger desaan·
gaande geen enkel middel opwerpt en dat
het Hof er geen van ambtswege opwerpt;
B. Voor zoveel de voorziening gericht is
tegen beklaagden :
·
Overwegende clat aanlegger tot staving
van zijn voorziening geen enkel micldel
inroept en dat het Hof er ambtshalve
geen opwerpt ;
II. Over de voorziening, door de Procu- ~
reur-Generaal ter terechtzitting ingesteld:
Over het middel, schending van artikel 4 van de wet van 17 April 1878, van
artikelen 127 en volgende van het Wetboek van strafvordering en van artikel 6
van het besluit-wet val). 20 September 1945
betreffende de amnestie :
Overwegende dat het bestreden arrest,
na de beschikking van de raadkamer bevestigd te hebben voor zoveel deze de publieke vordering voor een ge~leelte der feiten door de verjaring en voor de andere
door amnestic vervallen verklaart, deze
beschikking teniet doet voor zoveel zij
uitspraak doet over de vordering tot herstel van de door de geamnestieerde misdrijven veroorzaakte schade, en beslist
dat, vermits de burgerlijke partij regelmatig v66r de onderzoeksrechter gesteld
wercl v66r 31 October 1945, datum van de
inwerkingtreding van het besluit:wet van
20 September 1945, de raadkamer, krachtens artikel 6 van gezegd besluit-wet,
diende na te zien of er voldoende bezwaren tegen de beklaagden voorhanden
waren en in voorkomend geval hun diende
te verwijzen naar de correctionele rechtbank ten einde uitsluitend over de bur(1) Arg. verbr., 16 Maart 1920 (BuU. en
PAsrc., 1920, I, 95, en nota 2, alsook de conclusie van advocaat-generaal J ottrand).

gerlijke vordering berecht te worden; dat
het vaststelt, na ontleding van de bestanddelen der zaak, dat et' geen voldoende bezwarim tegeh beklaagden voorhanden zijn
en, bijg·evolg, beslist dat er geen aanleiding is om ze naar de correctionele rechtbank te verwijzen;
Overwegende dat de kamer ~van inbeschuldigingstelling aldus aan de raadkamer, - en aan zich· zelf, - het recht erkend heeft om, na het vervul der publieke
vordering door amnestie, de gegrondheid
van de burgerlijke vordering te beoordelen
en gebeurlijk bij de strafrechtsmacht van
wijzen de enkele burgerlijke vordering
aanhangig te maken ;
Overwegende dat nit artikel 4 van de
wet van 17 April 1878 blijkt dat; behoudens de uit een wetsbepaling blijkende
uitzonderingen, de. burgerlijke vordering
bij de strafrechter slechts kan aanhangig
gemaakt worden als bijkomstig van de
pnblieke vordering ;
Overwegende, anderzijtls, dat nit artikelen 127 en volgende, van het Wetboek
van strafvordering blijkt dat de raadkainer, en vervolgens de kamer van inbeschuldigingstelling in boger beroep, wanneer ze de rechtspleging regelt op het verslag van de onderzoeksrechter, enkel tot
taak heeft na te gaan of er tegen beklaagde voldoende bezwaren bestaan om
hem naar de rechtsmacht van wijzen te
verzenden; dat haar bevoegdheid, aldus
beperkt zijnde tot de publieke vordering,
haar niet toelaat de burgerlijke vordering
te beoordelen; dat ze namelijk de bevoegdheid niet heeft om (le gegrondheid van
een v66r de onderzoeksrechter gedane
stelling van burgerlijke partij na te gaan;
Overwegende dat het besluit-wet van
20 September 1945 betreffende de amnestic
aan deze principes .geen enkele afwijking
aanbrengt wat de gewone bevoegdheden
der onderzoeksrechtsmachten betreft; dat
het zich er toe bepaalt in artikel 6 te beschikken dat : << de rechtbank of het hof,
waarbij de burgerlijke vordering, samen
met de strafvordering werd aangel}racht,
bevoegd blijft om uitspraak te doen over
de burgerlijkevordering, niettegenstaande
amnestie ll ;
·
Dat uit de bewoorclingen van deze bepaling, vergeleken met rleze gebezigd in
artikel 2 van dezelfde wet, blijkt dat de
woorden in artikel 6 <<de rechtbank of het
hof ll uitsluitend de rechtsmachten van
wijzen bedoelen en niet kunnen uitgebreid
worden tot de rechtsmachten van onderzoek;
Dat de enige draagwijdte van het besluit-wet erin bestaat aan de strafrechtsmacht van wijzen bevoegdheid toe te kennen om van de burgerlijke vordering kennis te nemen, niettegenstaande het verv ul
van de publieke vordering, wanneer de
beide vorderingen ·regelmatig bij deze
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rechtsmacht aanhangig waren gemaakt
v66r de inwerkingtreding van het besluitwet;
Overwegende dat uit deze overwegingen
volgt dat, in strijd met wat het bestreden
arrest beslist, de onderzoeksrechtsmacht,
clie het verval van de publieke vordering
vastgesteld had, geen bevoegdheid had
nDch om na te gaan of et voldoende be:r,waren bestonden tegen beklaagden, noch
om de burgerlijke vordering bij de correctionele rechtbank aanhangig te maken;
dat ze de burgerlijke partij slechts kon
uitnodigen om zich tot de burgerlijke
rechtsmacht te richten ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
waar het alclus uitspraak deed, de in llE't
middel bedoelde wetsbepalingen geschonrlen heeft;
Om die redenen, verwerpt de voorziening van de burgerlijke partij, en veroordeelt ze tot de kosten van haar voorziening, alsook tot een enkele vergoeding
van 150 frank jegens vetweerders ; en,
gelet op artikel 442 van het Wetboek van
strafvordering, ui{spraak doende over de
voorziening van de Procureur-Generaal;
verbreekt het bestreden arrest, doch enkel in het belang van de wet en slechts
voor zoveel het over de vordering der burgerlijke partij uitspraak doet; beveelt dat
onderhavig arrest zal worden overgeschreven in de registers van het Hof van beroep te Brussel ,en dat melding er van zal
worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing.
9 Februari 1948. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Louveaux, raadsheer waarnemencl voorzitter. - Verslaggever, H. Giroul.- Gelijlcl1ticlencle concl!tsie, H. Roger
Janssens cle Bisthoven, advocaat-generaal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. STRAFZAKEN. BESOHERliHNG VAN DE MAATSCHAPPIJ. - BEKLAAGDE BEWERENDE NIET MEER IN EEN STAAT
TE VERKEREN DIE ZI.JN INTERNERING REOHTVAARDIG1'. - AHREST DE INTEHNERTNG BEVELENDE ZONDER DIT MIDDEI, TE BEANTWOORDEN. - GEBHEK AAN REDENEN.
Is niet wettelijk gernotiveercl,' het arrest
flat, clan wannee1· belclaagcle, be1·oeper
tegen een beslissing van internet'ing,
beweenle, in 1·egelrnatig~ besltti.ten, niet
rneer in em~ geestestoestancl te verlce1'en clie cleze rnaatregel 1·echtvaarcligt,
cle beslissing bevestigt door hie1·op te
stmmen flat beklaagcle steecls tekenen
van geestesstoornis ve1·toont,.zon(ler over
cle _ htticlige e1·nst van cleze staat 11itspra.ak te cloen. (Gronclwet, art~ 97; wet

van 9 April 1930, artt. 1 en 7.)

ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, cle 20 October 1947 gewezen door
het IVIilitair Gerechtshof, zetelende te
Brnssel; ·
'
Over het eerste middel, schencling van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest de conclusies van aanlegger niet heeft beantwoord :
Overwegende dat aanlegger, wiens internering, voor de duur van vijf jaar, in
een van de door de regering daartoe bestemde en ingerichte bijzondere gestichten, bij het beroepen vonnis gelast was
geworden, in regelmatig v66r het militair gerechtshof genomen conclusies beweerde dat hij thans niet meer in een erge
staat van geestesstoornis verkeerde waardoor hij o:qbekwaam was zijn daden te beheersen; I
Overwegende dat het bestreden arrest,
dat de interneringsmaatregel bevestigt,
zich er toe bepaalt aan te stippen « dat nit
het verslag van dokter Ley blijkt dat beklaagde op het ogenblik der feiten in een
erge staat van geestesstoornis verkeerde
waardoor hij onbekwaam was zijn daden
te beheersen; dat nit het verslag van deze
zelfde- deskundige blijkt dat de nitingen
van deze stoornis thans minder .opgemerkt
worden dan op het ogenblik der feiten,
dat ze niettemin blijven bestaan en de
huiclige geestestoestand van beklaagde beinvloeden ll;
Overwegende dat, om zich niet te hebben
uitgesproken over de hnidige ernst van de
geestesstoornis of van de geesteszwakheid
van aanlegger, het bestreden arrest, de
conclnsies niet DP gepaste wijze heeft
beantwoord en zijn beslissing niet wettelijk heeft gemotiveerd;
Om clie redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden Dvergeschreven in de registers
van het militair gerechtshof en dat melding er van zal worden gemaakt op. de
kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak naar het militair gerechtshof anders samengestelcl; legt de kosten
ten laste van de Staat.
!J Februari 1948. - 2° kamer. - Voo1'z'itter, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggeve1·,
II. Fettweis. - Gelijkluiclencle concl1tsie,

H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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1° STRAJ<,. VERBEURDVERKLARING.
GEBREK AAN VASTSTELLING VAN DE DOOR DE
WET VEREISTE VOORWAARDEN. - VERBRE·
KING,

,,_-___ ,

~===~=~~~~-~~~-

------

772° VERBREKING. -.DRAAGWIJDTE.- ONMOGELIJKREID VOOR RET HOF ZIJN TOEZICRT
UIT TE OEFENEN OP DE WETTELIJKHEID VAN DE
VEROORDELING TOT VERBEURDVERKLARING. VERBREKING BEPERKT _TOT DEZE VEROORDELING.
3° VERWIJZING NA VERBREKING. 0Nli10GELIJKHEID VOOR HE1' HOF ZIJN 'l'OEZICHT UIT TE OEFENEN OVER DE WETTELIJKHElD VAN DE VEROORDELING 'l'OT VERBEURDVERKLARING. - VERBREIGNG VAN DEZE VEROORDELING. - VERWIJZING.
1° Het ar-rest, dat de verbennlverlcktl'in{f
1t-itspreelct zonde1· het bestaan vast te
stellen van de voo1·waa1·den waaman de
toet de toepassin{f- van deze maatl'e{fel
onde-rwe·rpt, laat aan het Hot van ve1'breking nict toe z-i,in toezicht ove1· de
wettelijlche-icl van de ve1·oonlelin{f 1tit te
oetenen (1). (Grondwet, art. 97.)
2° TVanneer de verb1'e7cin{f bevolen wonlt
omclat het a1Yest aan het Hot niet toelcwt zijn toezicht over de toettelijl<'heid
van cle veroonlelin{f tot ve1·be1tnlve1·lclaring 1tit te oetenen, wordt zij tot cUt
pU-nt beperlct (1).
3° Wannee1· cle {fecleeltelijlce verb-rekin{f
h-ie·rop uestenml is da.t het an·est aan het
Hot n·iet toelaat zijn toez-icht ove1· de
wettel'ijlcheia van cle ve1·oonleling tot
verbeunlverlclaq·-ing 1tit te oetenen, wonlt
de 1;erwijzin{f bevolen (1).
-

(WAUTERS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, de 22 Augustus 1947 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel, vacantiekamer;
Over het middel van ambtswege, schen<ling van artikel 97 van de Grondwet, 9,
§ 2, van het besluit-wet van 22 Januari
1945, gewijzigd door het besluit-wet van
18 :i'.fei 1946, van artikel 1, alinea 5, artikel 7, § .1, 7°, van het besluit-wet van
22 .Januari 1945 en van artikelen 42 en 43
van het Strafwetboek, doordat het bestreden arre:st de verbeurdverklaring van de
ten laste van aanlegger inbeslaggenomen
champagne uitgesproken heeft zonder zijn
beslissing naar de eis van deze wetsbepalingen te motiveren :
Overwegende dat het hof van beroep,
het beroepen vonnis wijzigende, aanlegger
veroordeeld heeft wegens valsheid, gebruik van valse stukken, inbreuk op het
ministerieel besluit van 12 Juli 1945 betreffende de sluitingsuren der drankgele-•
genheden, aankoop of verkoop van cham(1) Sic verbr., 23 Juni 1947 (A1·r. Ye•·br.,
1947, blz. 224; Bull. en PASIC., 1947, I, 294, en
nota 1).

pagne, alcohol, aperitief en grenadine
tegen een hogere prijs dan de normale,
en wegens fiscale inbreuken betreffende
het onder zich houden van geestrijke
dranken op basis van gedistilleerde alcohol;
Overwegende dat het bestreden arrest,
op dit punt het vonnis bevestigend, de verbeurdverklaring van de door de diensten
van het ministerie van bevoorrading
inbeslaggenomen champagne-wijn gehandhaafd heeft onder verwijzing naar de
door de eerste rechter aangeduide wetsbepalingen, namelijk artikelen 42 en 43
van het Strafwetboek en het besluit-wet
van 22 Januari 1945, doch zonder nader te
bepalen met welke der ten laste van aanlegger weerhouden inbreuken deze maatregel verband houdt en zonder, door de
inroeping van in cle zaak bijzonclere feitelijke omstancligheden, te rechtvaardigen
clat de inbeslaggenomen voorwerpen cle
door de wet vereiste voorwaarclen vervulclen opdat hun verbeurclverklaring kon
worden uitgesproken ;
Dat de bestreden beslissing, alclus,' de
in het middel becloelde wetsbepalingen geschonden heeft ;
En overwegende, voor het overige, clat
de substantiille of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat cle bestreden beslissing
overeenkomstig ·de wet_ is;
Om cUe redenen, verbreekt het bestreclen arrest, doch slechts voor zoveel het
ten laste van aanlegger de verbeurdverklaring van cle champagne-wijn uitgesproken heeft; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers
van het Hof van beroep te Brussel en dat
melding er van zal worden gemaakt op de
kant van de gecleeltelijk vernietigde beslissing; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de alzo beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Luik.

ze

9 Februari 1948. kamer. - Voo1'H. Louveaux, raadsheer waarnemencl voorzitter.
V e1·sla{fgeve1·.
H. Demoulin. - Gelij lcltticlende concl1tsie;
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
zitter,

2e KAMER. -

9 Februari 1948.

1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. - MIDDEL EEN GEBREK AAN
ANTWOORD OP DE CONCLUSIEN INROEPENDE. PASSEND ANTWOORD IN RET ARREST. - MIDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN FEITE.
2° VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN).
- MISDRI.JF DAT DE EER- VAN EEN RECHTSPERSOON_. ZOALS DE STAAT, HEEFT AANGETAST. __:__
SCHADE DIE TOT RERSTEL AANLEIDING GEEFT.
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1° Mist grondslag in teite, het middel dat
aan het arrest een gebrek aan antwoord
op oonolusien verwijt, dan wanneer het
a1-rest deze lriatste op passende wijze
beantwoo1·dt (1).
2° Een misdrijj kan de ee·r van de Staat,
evenals die van elk ander 1·eohtspersoon,
aantasten en hem aldtts een sohade berokkenen die moet hersteld worden.

(Burgerlijk Wetboek, art. 1382.)
(REXR.OTH,

T.

BELGISOHE

STAAT EN BALTUS.)

AR.R.EST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, de 28 October 1947 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
·Luik;
Voor zoveel de voorziening de beslissing
over de publieke vordering bedoelt :
Over bet enig micldel, scbending ·van
artikel 97 van de Grondwet, van de rechten der verdediging, en van artikel 71 van
het Strafwetboek, doordat bet bestreden
arrest, hoewel bet het feit der aanbechting van de Oostkantons door Duitsland
en de bun opgelegde bijzondere wetgeving
erkent, eerste onderdeel, het argument
door aanlegger afgeleid uit de onoverwinnelijke dwaling omtrent het recbt verwerpt, hetgeen een tegenstrijdigbeid in de
beweegredenen uitmaakt :
Overwegende dat aanlegger bij conclusies liet gel den· dat het voor de inwo:Qers
der Oostkanto:ns onmogelijk was zich rekenscbap te geven dat de aanhechting
dezer kantons door de Duitse ' regering
onwettelijk en zonder waarde was; dat
bet arrest, door e~n souvereine feitelijke
vaststelling, die geen enkele tegenstrijdigheid bevat, antwoordt dat de overgrote
meerderheid der inwoners van de Oostkantons zich niet beeft Iaten m,isleiden ·
door de Duitse valsheid en .a an Belgie
trouw is gebleven;
Tweede ·onderdeel, het argument door
aanlegger afgeleicl uit de onweerstaanbare
dwang verwerpt, betgeen eveneens een tegenstrijdigheid ,in de beweegredenen uitmaakt:
Overwegende dat aanlegger beweerde
dat het voor deze inwoners onmogelijk
was geweest hun Belgische nationaliteit
door de bezetter te doen erkennen, nationaliteit die bij 'hun met geweld ontnomen
had ; dat bet arrest op gepaste wijze en
zonder tegenstrijdigbeid hierop antwoordt
dat deze onmogelijkheid beklaagde niet
verplichtte zich vrijwillig ten dienste van
de vijand te stellen en hem met ijver te
dienen, zoals hij het deed;
(1) V aste rechtspraak. Zie namelijk hoger
biz. 20, verbr., 12 J anuari , 1948 (Bull. en
PASIC., 1948, I, 24).

Waaruit volgt dat het middel, in zijn.
beide onderdelen, in feite niet opgaat;
En overwegende dat het bestreden arrest gewezen werd op een recbtspleging
waarin de substantiele of op straf van
nietigheid voorgescbreven recbtsvormen
werden nageleefd en dat de beslissing
overeenkomstig de wet is;
Voor zoveel de voorziening de beslissing
over de burgerlijke vordering van de Belgiselle Staat bedoelt :
Over bet middel, scbending van artikel1382 van bet Bnrgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest aan de burgerlijke partij, de Belgische Staat, het berstel toekent van de zedelijke en stoffelijke
schade veroorzaakt door de aantasting
van zijn eer, dan wanneer de rechtspersonen, die slecbts rechtsficties zijn, geen
eer te verdedigen bebben en geen zedelijke scbade kunnen lijden :
Overwegende dat de bandelingen van
rechtspersonen, evenals deze van natuurlijke personen, vanwege derden ·het voorwerp kunn.en zijn van een beoordeling,
welke het gedrag van derden ten bunnen
opzichte zou kunnen beinvloeden; dat
aldus elke aanslag op bun eer, die van
aard zou zijn de acbting die ze genieten
te verminderen, hun een zedelijke of stoffelijke scbade kan berokkenen, welke hersteld moet worden ;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Voor zoveel de voorziening de beslissing over de burgerlijke vordering der
echtgenoten Baltus bedoelt :
O'verwegende dat aanlegger tot staving
van zijn voorziening geen enkel micldel
inroept en dat het Hof er ambtshalve
geen opwerpt ;
·
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
9 Februari 1948. - 2° kamer. - Voo·rH. Louveaux, raadsbeer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggeve1·,
H. Sohier. ~ Gelijklttidende oonclttsie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
zitte1',
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VONNISSEN EN ARRESTEN. -

STRAF-

ZAKEN. BuNDEL VAN DE R.ECHTSPLEGING
DIE HET PROCES-VERBAAL VAN EEN VAN DE
TER.ECHTZITTINGEN VAN RET MILITAIR. GERECHTSHOF NIET BEVAT. VERBREKING VAN
'' RET ARREST.

De ontstentenis, in de bundel van de
1'eohtspleging, van het pmces-vm·baal
van een van de terechtzittingen, aan het
onde1·zoek van de zaak doo1· het militair
uereohtshof uewijd; b1·enut de ve1'b1·e-
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king- van het a·rrest meae (1). (Wet van
1 Mei 1849, art. 10; wet van 15 Jttni
1899, art. 97 en 118; Wetboek van strafvordering, artt. 155, 189, 190 en 211.)

(PONCELET.)

9 Februari 1948. - 2° kamer. - Voo1·Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.
V erslaggever,
H. Giroul. - Gelij7cluidenae conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
zitte1·, · H.

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, de 12 November 1947 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Luik;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schencling van artikel 10 van de
wet van l Mei 1849, van artikel 1 van het
besluit-wet van 26 Mei 1944, van artikelen 97 en 118 van het Wetboek van strafrechtspleging voor het leger (wet van
15 Juni 1899) en van artikelen 155, 189 en
211 van het Wetboek van strafvordering :
Overwegende dat uit het proces-verbaal
van de terechtzitting op 6 November 1947
en uit de vermelcling van het bestreden
arrest, waarbij de neerlegging van conclusies door aanlegger wordt vastgesteld,
welke de handtekening van de voorzitter
onder de datum 7 November 1947 dragen,
blijkt dat in de zaak op · 7 November
1947 een terechtzitting werd gehouden
door het militair gerechtshof;
Overwegende dat de stukken der rechtspleging evenwel geen enkel proces-verbaal
van deze terechtzitting bevatten;
Overwegende dat artikel 10 van de wet
van 1 Mei 1849 het houden van een proces_verbaal d~r terechtzitting voorschrijft,
dat tot doel heeft vast te stellen dat de
wettelijke pleegvormen nageleefd werclen ;
· Overwegende dat niets ter zake de naleving in hoger beroep van de substantiele
rechtsvormen laat bli.iken, noch namelijk
de openbaarheid van het ondel'zoek en van
de debatten welke plaats hadden op de
terechtzitting van 7 November 1947, openbaarheid welke op straf van nietigheid
voorgeschreven is ;
Overwegende dat, in die voorwaarden,
het Hof in de omnogelijkheid verkeert om
na te gaan of de substanti-ele of op straf
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en, dienvolgens, de
regelmatigheid der rechtspleging en de
wettelijkheid van het gewezen arrest vast
te stellen ;
Om die redenen, vetbreekt de bestreden
beslissing; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers
van het Militaii· Gerechtshof, zetelende te
Luik en dat melding er van ·zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar het militair
gerecbtshof anclers _samengesteld,

HE'.r HOF; - Gelet op het best'reden
arrest, de l October 1947 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het enig middel, schending van
artikel 78bis der wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij
besluit van 31 Juli 1944, van artikel 100
van het Strafwetboek, van artikel 9 van
de wet van 31 Mei 1888, "doordat het bestreden arrest, hetwelk verweerder in verbreking veroordeelt tot een geldboete wegens het feit dat hij, met de bedoeling de
belasting te ontduiken, gedurende vier
jaar zich aan zijn verplichting een aangifte in de I;Jelastingen in te dienen had
onttrokken, hem ten onrechte het voordeel
van een uitstel van drie jaar heeft toegekend, dan w:inneer de straffen, welke
voorzien worden om de inning der fiscale
rechten te verzekeren, niet voorwaardelijk kunnen uitgesproken worden :
Overwegende dat de geldstraffen, welke
voorzien worden om de_ heffing der fiscale
rechten te verzekeren, niet voorwaardelijk kunnen uitgesproken worden; dat het
bestreden arrest, waar het het voordeel
van een uitstel toekent a an verweerder,
die het tot een geldboete veroordeelt
wegens vetzuim van aangifte zijner inkomsten, de in het middel aaugeduide
wetsbepalingen geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers

(1) Zie verbr., 5 ·Juni 1899 (Bull. en PAsrc.,
1899, I, 281).

(2) Zie verbr., 20 September 1943 (Bull. en
PASIC., _1943, I, 350, en nota 1).
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STRAF. - VOORWAARDECIJKE VEROORDELING.
- GELDBOETE VASTGESTELD BIJ ARTIKEL 78bis
VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN -BETREFFENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN. - NIETTOEPASSELIJKHEID VAN DE VOORWAARDE.
A1·tikel 9 van de wet van 31 Mei 1888 is
n·iet toepasselijk op ae boete, die vastgestela worat do01· arti7cel 78bis van ae
op 31 Juli 1943 samengescha7celde wetten betrejfenae ae inkomstenbelastingen (2). (Strafwetb., art. 100.)

(BEHEER VAN FINANCIEN,

'I'.

SCHRAEPEN.)

ARREST.
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van het Hof van beroep te Luil~ eh dat
melding er van zal worden gemaakt op de
kant van het vernietigd arrest; veroordeelt verweerder tot de kosten: verwijst
de zaak uaar het Hof van beroep te
Brussel.

LIJKHEID
'l'ANGA Jl,)

CC

UNION l\HNIERE DL' HAU'f-KAARREST (1).

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
arresten, de 8 Juni 1940 en 20 Februari
1943 gewezen door het Hof van beroep te
9 Februari 1948. - 2e kamer. - Voor- Elisabethstad;
Overwegende {]at de zaken, welke onder
>tiiter, H. Louveaux, raadsheer waarde nr• 97 en 101 op de rol staan, dezelfde
nemend voorzitter.
Ver·slarf{feve1·,
partijen betreffen en dezelfde rechtsvraH. Sohier. Gelijkl~tidende conclu.sie,
H. Roger .Janssens de Bisthoven, advo- gen opwerpen; clat ze dus samenhangend
zijn en dienen sameng·evoegd;
caat-generaal.
Over het middel, schending van artikelen 1, 3 en 6 van het ·decreet van 29 ,Juli.
1937, van artikel 3 van het decreet van
28 October 1906, van de beschikkingen van
2e KAMER. - 10 Februari 1948.
de Koloniale Handvest ·op de scheiding
van de machten en de bevoegdheid van de
1° MIDD'ELEN TOT VERBREKING.
CONGO. - ZAKEN VAN PERSONELE BELASTIN- rechterlijke macht, en van artikel 28 van
GEN OF IN:KOMSTENBELASTINGEN. - l\IIIDDEL de Belgische Grondwet, doordat cle bestreDAT DE WETTEN NIET AANDUIDT DIE ZOUDEN den arresten beslist hebben dat de belasGESCHONDEN ZIJN EN NIET VERMELDT HOE ZIJ ting door het decreet v:an 29 J uli 1937 ingeRET ZOUDEN ZIJN. - MIDDEL NIET ONTVAN- voerd in werkelijkheid een mijnbelasting
is, van de betaling wa arvan de verwe:KELIJK.
rende vennootschap dienvolgens, krachtens
2° BEL.ASTINGEN. - CONGO. - BELAS- het decreet van 28 October 1906, vrijgeTING GEVESTIGD DOOR RET DECREET VAN steld ·is :
2lJ JULI 1937 OP DE OPPERVLAKTE VAN DE
Overwegende dat het middel, ontvanke1\IIJNCONCESSIES. - TAXE OF MIJNBELASTING. lijk in .zover het de schending inroept van
8° BEL.ASTINGEN. - CoNGO. - «UNION artikelen 1, 3 en 6 van het decreet van
MINIERE DU HAUT-KATANGA. ll - VRIJGE- 29 JLlli 1937 en 3 van het decreet van
STELD VAN ALLE TAXES m' 1\IIJNBELASTINGEN 28 October 1906, niet ontvankelijk is in
13ESTAANDE IN 1906 EN AL DIEGEI\'E DIE SEDERT- zover het de schemling aanvoert cler beDIEN ZOUDEN GEVESTIGD ZIJN GEWEEST OF ZOU- palingen van de Koloniale Hanclvest over
DEN KUNNEN G'EVES'riGD WORDEN.
de scheicling van de machten en de bevoegdheid van de rechterlijke. macht, en
1° .Is niet ontvankeUjle, het rnidclel, tot van artikel 2S van cle Belgische Grandstam:ny van een voo1·ziening tegen een
wet;
arrest van een H of 1Jan. beroep van BelOverwegende dat het verzoekschrift, in.Qisch Gonyo in zalcen van tJe1·sonele bederdaad, de beknopte uiteenzetting niet be-·
lastinyen of vcMt inlwmstenbelastingen,
vat van clit deel van het middel en de
inclien het cle wetten niet aandu.idt clie
artikelen van de Handvest niet aanduidt
gesohonden. zo~tden z·ijn en niet ver·nwldt die geschonden zouden zijn, zoals artihoe z·i,i het zo~tclen. zf,jn. (Wet van
kel 2 der wet van 10 .April1936 betreffende
10 April 1936, art. 2.)
de eis in verbreking tegen de arresten van
2° De ·belasting, « personele bela.sting JJ ge- de Hoven van beroep van Belgisch Congo
noemd door het decreet vnn 29 J~tli 1937 het op straf van nietigheid voorschrijft
inzake personele belastingen en inkomen in cle KiJlon·ie oevestigd f!P cle oppp·stenbelastingen;
vlMcte vnn de mijnconces8'ies, he~zij
Overwegende, bovendien, dat clit deel
voo1· de explo·ita.tie, hetzij voor de ~tit
slu.Uelijke opzoeking, is een tnxe of een van het micldel onduidelijk is, wat niet
toelaat het te beantwoorden;
rnijnbelasting. (Decreet van 29 Juli 1937,
'l'en gronde :
artt. 1, 3 en 6.)
Overwegende dat, lnidens artikel 3 van
3° De lcoloniale vennootschnp rnet be- het decreet van 28 October 1906 houdende
perlcte annspralcelijlche·id cc Un·ion Mi- oprichting van cle vennootschap cc Union
niiJTe dn If.cuut-Katnnya J) is v1··ijgesteld
:Miniere du Haut-Katanga JJ, de overhanvnn alle tnxes of rnijnbelnstinyen bediging aan het cc Comite Special clu Kastnande vn 1906, evennls van al diegene
tanga JJ van winstaandelen, zoals gezegd
rUe seclertdier~ zo~wen gevestigd zijn ge- bi.i artikel 3 van de hierbovenbedoelde
weest of zo1ulen lc~mnen gevestigd W01'overeenkomst, de vennootschap van alle
den. (Decreet van 28 October 1906 hou- taxes of mijnbelastingen vti:fstelt;
dencle oprichting van de S. C. R. L.
Union Miniere du Haut-Katauga.)
(KOLONIE VAN 13ELGISCH CONGO, T, KOLONIALE
VENNOOTSCHAP MET REPERKTE AANSPRAKE-

(1) Zie · de conclusie van de Heer advocaat.generaal Ganshof van der Meersch in Bull.
en PASIC., 1948, I, 90.
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Overwegende dat deze uitdrukking algemeen is en niet enkel de in 1906 bestaande taxes en mijnbelastingen bedoelt,
maar alle taxes of mijnbelastingen welke
in de toekomst zouden kunnen gevestigd
worden;
Overwegende dat een zo· volledige vrijstelling, naar de rechter over de grond,
wordt uitgelegd door het feit dat de
Onafhankelijke Staat van Congo, op het
ogenblik van het decreet, bekommerd was
met de dringende nooclzakelijkheid van
de bezetting en van het productief maken
van Katanga, en bewust was van de aanzienlijke en kostelijke pogingen welke rl.it
programma voor de verwerende vennootschap. ging medebrengen;
Overwegende dat geen enkele taxe of
belasting, welke een mijnkarakter heeft,
dus op deze vennootschap toepasselijk is ;
Overwegende dat de KDlonie niet onrechtstreeks mag elDen wat ze rechtstreeks
niet doen mag ;
Overwegende clat het niet is omdat de
Kolonie cleze of gene benaming geeft aan
een belasting welke ze invoert, dat de belasting daarom niet een mijnbelasting
zal zijn indien zij werkelijk deze aard
heeft;
Overwegende dat het decreet van 29 Juli
1937 een jaarlijkse personele belasting invoert op de oppervlakte van de mijnvergrinningen welke verleend :worden, hetzij
voor de exploitatie, hetzij voor de opzoekingen ten uitsluitenden titel;
Overwegende dat, toen het Dntwerp besproken werd in de Koloniale Raad, de
aandacht hierop werd gevestigd dat vergelijking van de voorgestelde belasting
met de persoonlijke belasting neerkwam
op een niet te vertrDuwen classificatie en
dat een lid zelfs gezegd heeft << dat de
moeilijkheid de nieuwe belasting te rangschikken: onder deze of gene klasse van
belasting misschien eenvoudig daaraan te
wijten was dat· men in werkelijkhekl te
doen had met een mijnbelasting )) ;
Overwegende dat, volgens de verslaggever bij gezegde raad, de door het beheer gevraagde geldmiddelen om de zware
lasten te betalen welke voortvloeien uit
het aanleggen van wegen bestemd voor
de dienst van cleze exploitaties, uit de versterking van het territoriaal beheer en tiit
de inrichting van een politiekorp~ bestemd om de diefstallen van kostbaar erts
te verhincleren, moesten geleverd worden door de belastingschaal welke in het
mijndecreet voorkomt; dat het is, 0mdat
deze sommen voortkomende uit deze bron
ontoereikend zouden zijn en omdat een
taxatie, welke zou ingeschreven worden in
het mijndecreet, uitzonderlijk nadelig zou
zijn voor de ontwikkeling van het mijngebied van de Kolonie, dat het decreet een
personele belasting heeft geheven op de
oppervlakte van de mijnconcessies;
VERBR., 1948. - 6

Overwegende dat, volgens dezelfde verslaggever en de memorie van toelichting
van het decreet, deze belasting, anderzijds, .voor uitwerksel zal hebben de concessiehouders ertoe te brengen af te zien
van de delen van hun concessies, welke
ze niet beogen te explDiteren ;
Overwegende dat uit deze voorbereidende werken en, onder meer, uit dit
tweede door het decreet beoogd doel blijkt
dat de belasting wel een taxe of mijnbelasting is ;
Overwegende dat het bewijs er van aangevuld wordt door de vaststelling van het
feit dat haar rentevoet verschillend is
naargelang het gaat over de oppervlakte
van de concessies voor de uitsluitende opzoekingeu of over de oppervlakte der concessies voor de explo'itatie;
Waaruit volgt dat de bestreden arresten,
door alzo te statueren, geen enkel der in
het middel ingeroepen wetsbepalingen
hebben geschonden;
Om die redenen, voegt de zaken nr• 97
en 101 samen; verwerpt de voorzieningen en veroordeert de aanlegster tot de
kosten.
10 Februari 1948. - 2° kamer. - Voorzitte1· en versla.ggeve1:, H. Vitry, raaclsheer waarnemencl voorzitter. - Gelijlclttidende conclusie, H. W.-J. Ganshof van

der :M:eersch, advocaat-generaal.
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INKO:M:STEJNBEJLASTINGEJN. - INKOHIERING VAN EEN BELASTING NA SLUITING VAN
RET DIENSTJAAR. - UITZONDERLIJKE TERMIJN VOORZIEN Bl.J ARTIKEL 74, ALINEA 1,
VAN DE SAMENGESOHA:KELDE WETTEN.- VOORWAARDEN WAARIN RET BEHEER ZIOH EROP KAN
BEROEPEN. - GEVAL VAN TOEPASSING.
Het beheer is gemachtigd, na sluiting van
het dienstjaa1·, cle belasting op de lcohie1·en te b1·engen, en geniet van de ~titzon
de1·lijlce, door a1·tilcel '14, alinea 1, van
de samengeschakelde wetten voorziene
tePmijn, indien cle door de belastingplichtige in zijn aaqtgifte aangeduide
teitelijlce. elernenten op zullce wijze zijn
vooTgestelcl, dat zij het beheer op een
dwaalspoor leiden nopens de toepassing
van de belastingwet.
Dit is het geval; wannee1· de' litigiettze
som bevat is in een globule som in de
winst- en ·ve1'l-ies1·elcening, en, noch in de
aangifte, noch in haar bijlagen vermeld
wm·d, en het behee1· d~ts de ornvang van
de belastba1·e winsten niet heeft lc~m
·lien beoordelen zondm· aan de belasting-

~
plichtige met bew·ijs gestaafde ophelderingen te vmgen (1).
(BEHEER VAN FlNANCIEN, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « ANCIENNE MAISON LOUIS SANDERS l).)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen door het Hof van beroep
te Brussel de 3 April 1946;
Over het enig middel, schending van
artikelen 97 en 112 van de Grondwet en
van artikelen 54, § 1, zoals het gewijzigd
werd bij artikel 18 van het koninklijk
besluit van 3 Juli 1939, en 74, alinea 1, van
de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij koninklijk
besluit ·van 12 September 1936, alsmede
van artikel 6 van de wet van 17 Juni 1938
tot wederinvoering van de nationale crisisbelasting, doorclat het vorengenoemd
arrest beslist clat de aanslagen in de bedrijfsbelasting en in de nationale criffisbelasting, ten laste van de betrokken
vennootschap voor het {lienstjaar Hl39
gevestigd, onwettig zijn om reden dat de
bepalingen van artikel 74, alinea 1, van
de vorenaangehaalde samengeschakelde
wetten in het onderhavig geyal slechts
toepasselijk zijn, indien de ontoereiken{lheid van aanslag gedurende de terinijnen
van het dienstjaar toe te schrijven is aan
de belastingplichtige, die een onvolledige
en onjuiste aangifte in de bedrijfsbelasting ingediend had :
Overwegende dat het volstaat opdat de
administratie gemachtigd wowle na afslui!ing van de gewone termijn,' een belastmg. ?P de kohieren · te brengen, dat
ze beWIJZe dat <le belastingplichtige aan
zijn verplichting, zijn inkomsten aan te
geven, tekort gekomen is, en dat deze tekortkoming een ontstentenis aan belastingaanslag of een ontoereikende aanslag
me<legebracht heeft;
Dat ze van de uitzonderlijke termijn
geen gebruik mag maken oin een vergissing te herstellen die ze zou begaan hebben bij de toepassing van de belastiiigwet
op de regelmatig aangegeven feitelijke
elementen, vergissing waarvoor zij alleen
de verantwoordelijkheid zou te dragen
hebben;
Maar dat, indien de in de aangifte voorgebrachte feitelijke elementen van aard
z~jn, omtrent de_ door hen geboden toepassr~g der belastmgwet tot vergissing te
l~rden, de fiscus ontvankelijk is, na afsluitmg van de gewone termijn, de belasting
die aanvankelijk ont<loken werd ten ge:
(1) Zie verbr., 16 December 1947 (A,-,.. Verb,·.,
1947, blz. 417; Bull. en PAsrc. 1947 I 549) ·
27 J anuari 1948 (zie hager, blz. 57;' B~ll. e~
PASIC., 1948, I, 66).

82volge vi.m een ontoereiken,de of onjuiste
aangifte, op de kohieren te brengen;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt, enerzijds, <lat de litigieuze som
van 195.444 frank, in het debet van de
winst- en verliesrekening, gevoegd bij de
~oor de verweerster ingediende aangifte
m de rechtstreekse belastingen, deel
uitmaakte van een globale som van
619.889 fr. 71, voorkomend omler de publiciteitskostenrubriek « kosteloze monsters ll
en, anderzijds, dat de gezegde som van
195.444 frank de terugbetaling uitmaakte,
door de verweerster aan een van haar
beheerders, van uitgaven vroeger door
deze laatste gedaan met het doel in Engeland een patentartikel in de handel te
brengen, · waarvan het merk uitsluitend
eigendom is van de verweerster ;
Overwegende dat het bestreden arrest
hieruit afleidt dat de verweerster in globo
al de bestanddelen van haar winst- en verliesrekening overgelegd heeft en dat het
aan de administratie op het zicht van de
verschillende bestancldelen van . de aangifte, mogelijk was de omvang van de belastbare winsten te beoordelen na verzocht
te hebben om met bewijs gestaafde ophelderingen over zekere posten in het bijzonder, zo ze dit nodig achtte;
Overwegell(;le {lat het arrest aldus aanstipt : 1° dat de litigieuze som van
195.444 frank vermeld was noch in de aangifte noch in de bijlage, maar begrepen
was in een globale som, waarvan de
administrati.e, om de omvang van de belastbare winsten te beoordelen, de bestanddelen niet kon kennen, zonder de
verweerster te verzoeken om door bewijs
gestaafde ophelderingen; 2° dat de gezegde, in de globale post van de door de
vennootschap tijdens het belaste jaar gemaakte publiciteitskosten begrepen sam
van 195.444 frank, in werkelijkheid een
terugbetaling uitmaakte gedaan door de
verweerster uan een van haar beheerders
wegens "l!~tga:ven vroeger door deze gedaan,
op een bJdsbp dat niet bepaald wordt;
Dat hieruit volgt dat de vermeldingen
van de aangifte, wijl_ze ontoereikend en
onjuist waren, van aard waren de administratie te misleiden omtrent de toepassing van de belastingwet;
Overwegende, derhalve, dat de bestanddelen van de zaak, door het bestreden arrest vastgesteld, aan de rechters over de
grand niet toelieten wettelijk te beslissen
dat de belastingaanslag te laat wercl gevestigcl;
Dat het dus de in het micldel ingeroepen wetsbepalingen geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal
overgeschreven w;orden in de registers van
het Hof van beroep te Brussel en dat melding er van zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing; ver-
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oordeelt de verweerster ·tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Luik.

BEWOOND DOOR DE AALMOEZENIER VAN EEN BIJ
D~;ZE WETSBEPALING BEDOELD WERK. AANWEZIGHEID VAN DE AALMOEZENIER ELKE DAG
NODIG. VASTSTELLING DIE DE TOEPASSING
VAN DE VRIJSTELLING OP DIT ONROEREND
GOED NIET REOHTVAARDIGT. TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN DE VASTSTELLING EN DE GEVOLGTREKKING.

10 Februari 1948. - 2• kamer. - Voorzittm·, H. Vitry, raaclsheer waarnemend
voorzitter. Ve·rslaggever, H. Giroul. Gelijlcluidende concvusie, H. W.-J. Ganshof van cler Meersch, advocaat-generaal.
Pleite1·s, HH. Van Leynseele en Feye
(deze laatste van de Balie bij het Hof
van beroep te Brussel).

-

2•

KAMER. -
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GRONDBELASTING. VRIJSTELLING
VOORZIEN BIJ ARTIKEL 4, § 3, VAN DE SAMENGESOHAKELDE WETTEN .. 0NROEREND GOED
BEWOOND DOOR DE TUlNARBEIDERS VAN EEN
DOOR DEZE WETSPEPALING BEDOELD WERK; NOODZAKELIJKHEID VAN EEN TALRIJK EN BESTENDIG PERSONEEL. WERKZAAMHEID VAN
DIT PERSONEEL NOODZAKELIJK TOT HET DOOR
HET WEEK BEOOGD DOELEINDE •. V ASTSTELLING DIE DE TOEPASSING VAN DE VRIJSTELLING
OP DI'l' ONROEREND GOED NIET REOHTVAARDIGT.
TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN DE VASTSTELUNG EN DE GEVOLGTREKKING.

10 Februari 1948.

1°

GRONDBELAS'l'ING. VRIJSTELLING
VOORZIEN BIJ ARTIKEL 4, § 3, VAN DE SAMEN0NROEREND GOED
GESOHAKELDE WE'l'TEN. BESTEMD VOOR EEN ONDERWIJSINRIOHTING OF
EEN LIEFDADIGHEIDSWERK VOORZIEN DOOR
DEZE WETSBEPALING. VRIJSTELLING TOEPASSELIJK OP DE ONGEBOUWDE ONROERENDE
GOF.DEREN EVENALS OP DE GEBOUWDE ONROERENIJE GOEDEREN.

~o

GRONDBELASTING. VRIJSTELLING
VOORZIEN JJIJ ARTIKEL 4, § 3, VAN DE SAMENGESOHAKELDE WETTEN. 0NROEREND GOED
BESTEMO VOOR EEN ONDERWIJSINRIOHTING OF
EEN LIEFDADIGHEIDSWERK DOOR DEZE WETSBEPALING BEDOELD, VRIJSTELLING TOEPASSELIJK OP DE ONROERENDE GOEDEREN DIE TOT
"TONING D;IENEN.

3°

GRONDBELASTING. VRIJSTELLING
VOORZIEN BIJ ARTIKEL 4, §· 3, VAN DE SAMEN0NROEREND GOED
GESOHAKELDE WETTEN, .BESTEMD VOOR DE UITOEFENING VAN EEN OPENBARE EREDIENST OF VOOR EEN L!EFDADIGHEINSWERK BEDOELD DOOR DEZE WETSBEPALING. 0NREOHTSTREEKSE BESTEMMING. VOORWAARDEN VEREIST VOOR DE VRI.JSTELLING.

4o

BINDENDE BEOORDFJLING DOOR
DE REOHTER OVER DE GROND. ZAKEN VAN REOHTSTREEKSE BELAI:>TINGEN, ~
VASTSTELLING DAT EEN ONROEREND GOED NODIG IS 'fOT DE UITOEFENING VAN EEN OPENBARE EREDIENST OF TOT DE GOEDE WERKING
VAN. EEN ONDERWIJS- OF LIEI•'DADIGHEIDSWERK. FEITELIJKE VASTSTELLING.
SOUVEREINE VASTSTELLING.

50

VERBREKING. ZAKEN VAN REOHTS'l'REEKSE BELASTINGEN. GEVOLGTREKKING
DOOR DE REOHTER GEMAAKT UIT ZEKERE FEITELIJKE VAS'l'STELLINGEN. BEVOEGDHEID
VAN HET HOF OM NA TE GAAN OF DE VASTSTELLlNGEN VAN DE REOHTER OVER DE GROND EN
DE GEVOLGTREKKING DIE HIJ ER UIT AFLEIDT
NIET STRI.JDIG ZIJN. BEVOEGDHEID OM NA
TE GAAN OF DE VASTSTELLINGEN DE DOOR DE
REOHTER GEMAAKTE GEVOLGTREKKING WETTELIJK KUNNEN REOH'l'VAARDIGEN.

6o GRONDBELASTING. VRIJSTELLING
VOORZIEN BIJ ARTIKEL 4, § 3; VAN DE SAMENGESOHAK~;LDE

WETTEN.

-

0NROEREND GOED

go

GRONDBELASTING. VRIJS'l'ELLING
VOORZIEN JJIJ ARTIKEL 4, § 3, VAN DE SAMENGESOHAKELDE WETTEN. GRONDEN DIENENDE
TOT DE LICHAMELIJKE' EN MORELE ONTWIKKELING EN TOT DE INTELLEOTUELE VORMING
VAN DE LEERLINGEN VAN EEN DOOR DEZE WETSBEPALING BEDOELD ONDERWIJSGESTIOHT EN ALDUS BlJDRAGENDE TOT DE OPVOEDENDE EN ONDERWIJZENDE WERKZAAMHEID, --'- VASTSTELLING DIE DE TOEPASSING VAN DE VRIJSTELLINO
OP DEZE ONROERENDE GOEDEREN NIET REOHTVAARDIGT.'- 'I'EGENSTRIJDIOHEID TUSSEN DE
VASTSTELLING EN DE GEVOLGTREKKING.

1o De v1·ijstelUng van gronclbelasUng voorzien b'ij aTtikel .t,, § 3, van de op 3 J~mi
191,1 sarnengeschalcelde wetten, wat de·
on·roerende _qoede1·en betreft die zoncler
enig winstgevend doel besternd zijn
voor een do01· deze wetsbepalinn bedoeld
ondeJ·w,ijs- of liefdadigheidswe1·7c, is toepasseli.ilc op de ongebo·uwde om·oeTencle
goederen evenctls op de gebouwde om·oerende _qoederen (1).
2° De vl"ijstell·i1tU van gmndbelo,sUng voorzien bij drtilcel .t,, § 3, van de op 3 J~tni
191,1 samengeschakelde 1.vetten, wat de
onroerende goedm·en betl·eft clie zonder
erllig winstbejag besterncl zijn voo1· een
onderwi,is- of liefdadigheidswe'l'lc bij
deze wetsbepaling voorzien, is toepasseli,ilc op om·oer·ende goede1·en die tot waning dieneit (2) .
3o De vr·ijstelling van grondbelasting voor·zien bij artilcel .t,, § · 3, van de sarnenur.schalcelcle wetten, 1.vat de om·oerende
goedeTen betTeft die, zonder enig w·instbejag, bestemcl zijn voor· de uitoefening
van een openbaTe eTedienst of een lief(1) Verbr.,
olz. 54; B·ull.
(2} Verbr.,
biz. 51; Bull.

27 J anuari 1948 (zie
en PAsrc., 1948, I, 63).
27 Januari 1948 (zie
en PASIC., 1948, I, 59).

hager,
boger,
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da,digheidswerk bij deze wetsbepaling
bedoeld, is n.iet aan devorYrWaarde onde1·wm·pen dat cleze om·oerende goederen
1·echtstreeks voo1· de eredienst of voo1·
het doeleinde van het we1·1c bestemd z·ijn.
H et is vereist doch het volstaat clat zij
nodi.g zijn om de behoorlijke ttitoefening
van een openban3 ered·ienst of de goecle
werking van het werk te verzeke1·en (1).
4" Bentst in. fe'ite en is, clienvolgens, sottvm·ein, cle vaststelling cloo1· de 1·echter
over cle groncl flat een om·oere1ul goecl
noclig is om de uitoetening van een
openbare ereclienst of de goecle wedGing
van een onclerwijs- of liefcladighe·idswerl;; te verzeke1·en (2). (Wetten betref-

fende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld de 3 Juni 1941, art, 4, § 3.)
5° "fVanneer de 1·echte1· over de groncl uU
zekere feiten of zelcere omstancligheclen
'afieiclt flat een onrom·encl goecl noclig
is 01Jrlat de goede we1'7cing verzelcenl
worcle van een onclerw·ijs- of liefclacliglwiclswe1·7c becloeld bij a1·tilcel 4, § 3, van
de sct1nengeschMcelde wetten bet·retfencle
de inlcomstenbelastingen, heett het Hot
cle bevoegclheicl om na te gaan of de
vctststellingen vnn cle rechte1· over cle
g'/'Oncl niet tegenstrijclig :<;ijn met cle gevolgt1'elclcing cUe hij emit afie·iclt ofwel
of zij cleze laatste wettelijl,; kttnnen
rechtvaarcligen (3).
6° Uit de enkele vnststelling. dat de nanwezigheicl vctn een aalmoezenim·-le1·aa1·
ter zetel van een we1·1c, becloel<l bij nrtilcel 4, § 3, van cle sctmengeschalcelcle wetten betreffencle de inkomstenbelastingen,
« cl'agelijlcs noclig is )), vloeit niet voo1·t
flat lle aanwezigheicl van clie aalmoezenier-le1·aar op bestenclige wijze ve1·eist
is to.t de goecle we·rking van het werlc
en e1· kan, cl·ienvolgens, niet wettelijk
ttit ajgeleicl worden clat het om·oerencl
gol3cl, dat hi.j bewoont, noclig is om cleze
goecle werking te ve1·zelwren. Er bestaat
tegenst·rijcl'igheicl tttssen ae vaststell!ing
en cle _qevolgtrelclcing die entit gemaalct
wonlt (4).
7° Uit r'le enkele vaststelUng flat de on1·oe1·encle goederen, waa1·van een werk
becloeld bii arUlcel 4, § 3, van de snmengeschakelde wetten bet1·ettencle de inlcomstenbelastingen eigena1·es is, een
tal1-ijlc en bestenclig personeel vergen
en clat de we·rkzltMnlwicl vnn clit pe1·(1) Verbr., 27 Januari 1948 (twee arnisten)
(zie hoger, blz. 51 en 52; Bull. en PASIC., 1948,
I, 59 en 61), alsmede het arrest van zelfde
datum in B1tll. en PASIC., 1948, I, 60.
(2) Verbr., 27 Januari 1948 (Bull. en PAsrc.,
1948, I, 60).
(3) Verbr., 27 Januari 1948 (zie hoger,
blz. 52; Bull. en PAsrc., 1948, I, 60).
(4) Verbr., 27 Januari 1948 (zie hoger,
blz. 52; Bull. en PAsrc., 1948, I,. 61).

dmngt tot het bereiken van de cloeleinllen wellce het beoogt, vloe'it Met voo1·t
f]nt het nooclznkeU.jk is, om cle goecle
werkhtg van het we1·1e te ve1·zelceren,
flat clit pe1·soneel in ae (tctnho1'igheclen
van cle inrichting woont, en e1· lwn,
clienvolgens, niet wettelijlc ~tit ctfgeleid
wonlen flat het floor hen bewoonfl on1·oe1·encl goecl nocUg is om cleze goecle'
we1'7C'ing te ve1·zelceren. E1· bestnat tegenst1'ijcligheicl tttssen de vnststelling en lie
gevolgtrelclcing die e1· tt'it afgeleill wo1·dt.
8° Uit de enlcele vctststelling clnt 11.iet gebouwcle onroe1·encle goecle1·en flienen tot
de lichctmelijlce en mo1·ele ontwikkeling,
nlsoolc tot cle intellectttele vo1·ming· vnn
cle lee1·lingen van een oncle1·wijsinrichting becloelcl bij artikel 4, § 3, van de
snmengeschnkellle wetten bet?·ettencle lle
·inko·mstenbelastingen, en clnt lleze gronclen nlcl~ts bijclTngen tot lle ttitoefenin[J
vwn de opvoellende en oncle·rwijzencle
we1·1cznamheill, lwn niet wettelijk nfgeleicl wo1·den, llat gezeglle niet gebo~twlle
onroe·remle goelle1·en noclig Z'ijn om lle
goelle wwrh:ing van het werk te ve1·zelce1·en. Er bestaat tegenstrijlligheicl tttssen
lle vaststelling en cle gevolgt?·elelcing clie
er u,.it gemaalct wonlt.
(BEHEER YAN FINANOIEN, •r. VERENIGING ZONDER
WINSTGEVEND DOEL « S<EURS DE LA CHARIT.f:
DE JESUS-MARIE l), TE LOYERVAL.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen door het Hof van beroep
te Brussel de 24 Juni 1947;
Over het eerste middel, schending van
artikelen.97 en 112 van de Grondwet, van
artikelen 1, 2, 4, ·§ 3 en 33, § 1, van de
wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluiten van
3 .Tuni 1941 en 31 Juli 1943, en van artikelen 4, § 1 en 7 van het besluit van
16 Juni 1941 betreffende de nationale crisisbelasting en van 31 Juli 1943 tot samenschakeling van de wetsbepalingen betreffende de nationale crisisbelasting, doordat
het bestreden arrest, bij toepassing van de
bepalingen van artikel 4, § 3, van de samengeschakelde wetten, ten onrechte vrijgesteld heeft van de grondbelasting en van
de nationale crisisbelasting cle percelen,
gelegen te Loverval, sectie A, nrs 68cl, 16cl,
88c, 143c, 166c, 166cl, 172c, 143b, 149b, 157b,
150b, 151c, 146c; 98a, 143/, 143g, 151b en
158i, door te steunen : 1° om het perceel,
waarop de w'oning van de aalmoezenier
gelegen is vrij te stellen, op het feit da t
de aanwezigheid van een aalmoezenierleraar in het kwestieuze instituut dagelijks noclig is opdat hij actief deel zou
kunnen nemen aan de onderwijs- en liefc
dadigheidswerken van de verweerster;
2° om de percelen bestemd tot huisvesting
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voor de tuinarbeiders vrij te stellen, op
het feit dat de werkzaamheid van deze
laatsten, hoewel bijkomstig, nochtans
noodzakelijk is en onrechtstreeks bijdraagt tot het bereiken van de door haar
beoogde doeleinden; 3° om de beboste percelen, de boomkwekerij en het beplant
terrein vrij te stellen, op het feit dat deze
goederen dienen tot de lichamelijke en
morele ontwikkeling en tot de intellectuele vorming van de leerlingen van het
gesticht, dank zij de wandelingen en de
lessen in de natuurwetenschappen zoals
de plantenkunde, die ze er kunnen doen
en ontvangen; dat deze percelen aldus
bijdragen om de verweerster in staat te
stellen haar opvoedende en onderwijzende
werkzaamheid uit te oefenen, dan wanneer, door op deze wijze artikel 4, § 3,
van de samengeschakelde wetten uit te
leggeu, het bestreden arrest aan de
bovengenoemde bepaling een uitbreidende
en verkeerde d~·aagwijdte gegeven heeft,
vermits : a) indien de vrijstelling van
de grondbelasting mag toegestaan worden in zekere gevallen en onder zekere
voorwaarden, als het gaat om het woonhuis van de gemeenteonderwijzer of om
het woonhuis van de priester of bedienaar
van een openbare eredienst, cleze vrijstelling alleszins niet voortspruit uit artikel 4, § 3, van de samengeschakelde wetten, maar wel nit artikel 4, § 2, van de
gezegde wetten en uit artikelen 116 tot 118
van het reglement op het kadaster; b) het
de vrijstelling van de tot huisvesting van
de tuinarbeiders bestemde percelen grond
enkel steunt op het feit dat ze onrechtstreeks gebruikt worden voor de door de
verweerster nagestreefde doeleinden, en
tot de volledige vrijstelling besluit, dan
wanneer het erkent dat deze huizen ter
huisvesting aangeboden worden tegen een
geringe vergoeding ; a) deze bepalingen
slechts van toepassing zijn op gebouwde
percelen :
Overwegende dat de uitleg, door de
aanlegger gegeven aan artikel 4, § 3,
van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastlngen, in strijd
is met zijn duidelijke en nauwkeurige
tekst; dat, enerzijds, deze bepaling in
haar bewoordingen · aangeeft << de vaste
goederen », zonder van zijn toepassing uit
te sluiten noch de tot huisvesting dienende
vaste goederen, noch de ongebouwde vaste
goederen, en de aanlegger in de parlementaire voorbereidingen der wetten van
7 Juni 1926 en van 13 Juli 1930 vruchteloos
het bewijs zoekt dat de door hem aangehaalde uitsluiting met de wil v:an de wetgever overeenstemt; dat, anderzijds, artikel 4, § 3, tot vrijstelling van de grondbelasting niet vereist, dat de vaste goederen rechtstreeks, zouden bestemd zijn
voor een der doeleinden welke ·het vermeldt;

Dat het volstaat dat de vaste goederen
of gedeelten van vaste goederen nodig
wezen om de gepaste uitoefening van een
openbare ereclienst of de goede werking
van het in gezegd artikel 4, § 3, bedoeld
onderwijs- of weldadigheidswerk te verzekeren en dat de eigenaar, die ze ertoe
bestemd heeft, geen winstgevend doel nastreeft;
Overwegende dat ongetwijfeld de vraag,
te weten of een vast goed het bij de wet
vereiste kenmerk van noodzakelijkheid
bezit, van feitelijke aard is ; dut evenwel
het Hof van verbreking client na te gaan
of de vaststellingen van de rechter over
de grond niet in tegenstrijd zijn met de
gevolgtrekking welke hij eruit afleidt;
Overwegende dat, om te besluiten dat
het door de aalmoezenier-leraar van de
verweerster bezette woonhuis een noodwendig bijgebouw is van de hoofdinrichting derzelfde, het bestreden arrest uitsluitend de omstandigheid inroept dat de
aanwezigheid van die aalmoezenier-leraar
dagelijks nodig is in het gesticht, opdat
hij in staat zou zijn werkend deel ten nemen in de onderwijs- en liefdadigheidswerken van de verweerster; dat deze enige
vaststelling de gevolgtrekking, welke het
arrest er uit afleidt, niet kan rechtvaardigen en dat er, derhalve, tussen beide
tegenstrijdigheid bestaat;
Overwegende dut, om de voor de huisvesting van de tuinarbeiders gebruikte
percelen van de grondbelasting vrij te
stellen, het bestreden arrest in hoofdzaak
laat gelclen dat cle belangrijkheicl der ge·bouwcle en ongebouwde percelen, waarvan
verweerster eigenares is, voortdurend een
talrijk personeel voor het onderhoud en
de bewaking van de gebouwen, boomgaarden, moestuinen, bossen en andere terreinen, zoals tuinen, wegen, enz., die er
het geheel van vormen, -noodzakelijk rnaken, en dat de werkzaamheid van dit
personeel, alhoewel bijkomstig, nochtans
noodzakelijk is en onrechtstreeks bijdraagt tot het bereiken der door verw~er
ster beoogde doeleinden; dat, indien deze
beschouwingen laten blijken om welke reden de verweerster verplicht is op voortdurende wijze haar toevlucht te ~emen
tot een talrijk personeel, ze niet de noodzakelijkheid bewijzen aan de arbeiders
onclerkomen te bezorgen in de aanhorigheden van de hoofclinrichting; dat, hier
ook, tegenstrijdigheid bestaat tussen de
vaststellingen · van de rechter over de
grond en de gevolgtrekking welke hij er
nit afleidt;
Overwegende dat, door aan te halen dat
de beboste -percelen, de boomkwekerij en
het beplante terrein, die van de ongebouwde vaste goederen van de verweerster deel ·uitmaken, dienen tot de lichamelijke en morele ontwikkeling, alsmede
tot de intellectuele vorming .van de leer-
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Hngen van het gesticht, dank zij de wandelingen· en de lessen in de natnurwetenschappen zoals de plantenkuncle, ·die z~ er
kurm!m doen en ontvangen, en dat deze
perceleri. aldus bijdtagen om aan de verweetster toe te laten haar ·opvoedende en
onclerwijzende werkzaamheid uit te oefenen, het bestreden arrest niet aangetoond
heeft dat deze vaste goederen uiteraard
noodzakelijk zijn .voor. de verwezenlijJdug
van· de. door de verweerster nagestreefde
opvoedende en on{lerwijzende doeleinden;
waaruit volgt dat het midclel gegroncl is ;
Over het tweede middel, schending van
· artikel f}7 van de Grondwet, doordat het
hof van beroep zijn beslissing niet gemotiveetd heeft wat betreft de moestuin
(perceel 143b) en de boomgaarcl (perceell49b en 157b);
Overwegende clat het micldel. 1liet. gegrond is, claar het arrest daaromtrent geantwoord heeft dat de verweerster, door
het feit dat .ze zich voor de aankoop vim
fruit en groenten aan de handelsprijzen
onttrekt, er in slaagt met lagere kosten
·aan haar leden, .haar kostleerlingen en
haar armen de nodige voeding te verzekeren, en dat ze, aldus, onrechtstreeks de
opvoedende en liefdadige cloeleinden nastreeft, die de grondslag uitmaken van
haar werkzaamheid;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden ·arrest voor zover het aan de verweerster vrijstelling toegestaan heeft van
de gronclbelastirig en van de nationale
crisisbelasting voor het huis van. cle aalmoezenier, voor cle huizen van tuinarbeiders en voor de beboste percelen, de boom-.
kwekerij en het beplante terrein; zegt dat
onclerhavig arrest zal overgeschreven worden in de registers van het Hof van beroep te Brussel en dat melding er van zal
gemaakt worden op de kant van de verc
nietigcle beslissing ; legt de kosten ten
laste v!m de verweerster; verwijst de
zaak naar het Hof van beroep te Gent.
10 Februari 1948. - 2e kamer. -'- VoorzittM_, H. Vitry, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, ~~ Smetrijns.
- Gelijklttidende conclttsie, H. W.-J. Ganshof van der Meersch, aclvocaat-generaal.
_:__ Pleiters, HH. Van Leynseele en Buisseret (deze laatste van de Balie bij het Hof
van beroep te Brussel).

le

KAMER. -

12 F(ibruari 1948.

Io BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN.
VERKOOP TUSSEN EOHTGENOTEN. - AKTE
VERMELDEND DAT . DE PRIJS VAN DE DOOR DE·
MAN· AAN 'ZIJN EOHTGENOTE TOEGESTANE ·. VERKOOP RET BEDRAG VERTEGENWOORDIGT VAN
EEN SOHULDVORDERING VAN DEZE LAATSTE
JEGENS HEM. - FICTIEF KARAKTER·:VAN. DIT

86
REDING INGEROEPEN DOOJ;t REOHTSOPVOLGERS
TE ALGEMENEN. TITEL VAN DE MAN.:- BEWIJSMIDDEL.
2o HUWELIJK. - STELSEL VAN SOHEIDING
VAN GOEDEREN. - MEUBELEN DIE ZIOH IN DE
WONING VAN DE ·EOHTGENOTEN BEVINDEN. GEEN YERMOEDEN VAN UITSLUITENDE EIGENDOM TEN VOORDELE VAN DE MAN.
1° Wanneer een verkoopakte tttssen echtgenoten vet·meldt dat de pt"ijs van de
do01· cle rnan toegestane verkoop het bedrag vertegenwoordigt van een schttldvordering van zijn echtgenote jegens
hem, ktcnnen cle t·echtsopvolger·s te. algemenen titel van· cle man het fictiet
kat~akte·r van dit beding slechts bew-ijzen ovm·eenlcomstig cwtilcelen 1341, 1347
en 1348 van het Burgerlij k W etboek (1).
2° In geval van httwelijk oncler het stelsel
1Jan scheiding vcm goellet·en, wonlt cle
1nctn cloor geen enkele wetsbepaling ve·rmoed ttitsluitenrZe eigenaar te zij11.- van
cle rverende goeclet·en clie zich in de waning van het gezin bev·lnden.

(CONSOORTEN DUMONT, T. LEBAU EN CONSOORTEN.)
ARREST.
BET HOF; -

Gelet op het bestreclen
auest, de 30 October 1946 gewezen door
het Hof van beroep' te Brussel;
Over het eerste midclel, schending ·van
artikelen 97 van cle Grondwet, 1594, 1595,
1341, 1347, 1348, 1315, v:;~n het Burgerlijk
Wetboek, doordat het bestreclen arrest :
1° na vastgestelcl te hebben dat cede verkoopakte van cle 5 Maart 1932, opgesteld
tussen de echtgenoten Dumont-Breckpot,
omstandigheden uiteenzet die de bovengemelde voorwaarcle, van wier bestaan het
Burgerlijk Wetboek de uitzonderlijke geldigheid van cle verkoop tussen echtelieclen
afhankelijk maakt, verweienlijken )), en
na vastgesteld te hebben dat de aanleggers in verbteking staande houden cc dat
cle verklaringen, in de akte vervat, niet
oprecht zijn en dat de schuldvordering
erkend ten laste van Jean Dumop.t fictief
is )), beslist heeft dat het aan de aanleggers in verbreking, alsdan geintimeerden,
behoort ·het bewijs van hun beweringerr
aan te voererl ; 2° na te kennen gegeven te
hebben dat de aa11leggers in verbreking,
alsdan geintimeerden, in de zaak geen derclen zijn,. maar wel algemene rechtsopvolgers van· wijlen Jean Dumont, beslist heeft
(lat om die reden het bewijs dat ze dienen
te leveren slechts kan bijgebracht worden
· mits inachtneming van de regelen van
bewijsvoering die ook voor Jean Dumont
' zelf, ondertekenaar in de .gemelde akte
(1) Verbr., 27 Februari 1936 (Bul-l. en _PAsrc.,
1936, :i, 169).
.

87van de schuldbekentenis van 125.000 fr., laan, 25, te Watermaal-Bosvoorde, dit
verplichtend zouden geweest zijn; dat de onroererid goed palend ·aan een villa en
betwisting opgeworpen door de aanleg- andere erven die cle gezegde echtelieclen
gers in verbreking, alsdan geintimeerden, Dumont-Breckpot te samen verworven
over de oprechtheid van de verklaringen hadde1,1 v66r hun huwelijk;
vermeld in de akte ·van de 5 Maart 1932,
Overwegende dat, steunend op de inleitegen de inhoud van deze akte gericht is ; ding van de verkoopakte van 5 Maart
dat de eisers in verbreking dus de gegrond- 1932, waaruit blijkt << dat dame Breckpot,
heid van de betwisting maar kunnen sta- reeds v66r haar huwelijk met de verkorJer
ven door een schriftelijk bewijs of door tussengekomen is in de regeling van al de
een begin van schriftelijk bewijs, te sa- verplichtingen_ door Jean Dumont aangemen met alle andere middelen van bewijs gaan jegens de verkopers van de villa
(artt. 1341 en 1347 van het Burgerlijk Wet- nr 25, alsmede in de' betaling van de koshoek);; dat de aanleggers in verbreking ten van de akten, alsook in de kosten van
dergelijk bewijs en begin van bewijs niet inrichting en onderhoud van het onroeleveren en zelfs niet aanbieden te leveren ; rend goed nr 25, tussenkomsten die dame
dat hun vordering, derhalve, client afge- Breckpot ten belope van 125.000 frank
wezen te worden, dan wanneer : 1° ver- schuldeiseres van Jean Dumont gemaakt
mits de wet de echtelieden treft met we- hadden », het bestreden arrest verklaart
derzijclse mi.bekwaamheid van of aan elk- dat de aanleggers, die de oprechtheid van
ancler te- kopen of te verkopen, het aan deze verklaringen betwisten, de algemene
{!eze van de echtelieden, die zich beriep op rechtsopvolgers van wijlen J,ean Dumont
de uitzonderlijke bekwaamheid van of aan zijnde, geen derden zijn, en dat het bijelkander te kopen of te verkopen, be- gevolg hun toebehoort, evenals het aan
hom·de, tegen de algemene onbekwaam- Jean Dumont zelf zou toebehoord hebben,
heid in, deze bekwaamheid te bewijzen ; schriftelijk of door een begin van schrif2° de rechtsopvolgers van dame Dumont- telijk bewijs, aangevuld door elk ander beBreckpot dezelfde last van bewijs hadilen wijsmiddel, de verdichte aard van gezegde
als hun rechtsvoorgangster zelf; 3° de een- verklaringen te bewijzen;
vouclige verklaring van de man en de
Overwegende dat, waar de verweerders
vrouw in de verkoopakte dat ze schuldeisers zijn de ene van de andere geen be- · zich beroepen op deze verklaringen wijl ze
wijskracht heeft; dat indien het anders nedergeschreven werden in de akte van
ware, iedereen · zich zelf door zijn enkele 5 Maart 1932 en waaruit het bewijs zou
verklaringen een titel zou kunnen ver- voortspruiten van de geldigheid van de
schaffen, wat al de regelen, cUe inzake be- verkoop, als het geval uitmakend voorwijsvoering aangenomen worden, -zou om- zien onder 2° van artikel 1595 van het
verwerpen, wat de onbekwaamheid uitge- Bnrgerlijk ·Wetboek, het de consoorten
vaardigd door artikel1595 van het Burger- . Dumont, oorspronkelijke eisers, die hun
lijk vV etboek nutteloos zon maken; 4° de verdichte aard inroepen, behoort het beaanleggers in verbreking vermochten door wijs daarvan te brengen;
alle rechtsmiddelen, getuigen en vermoeOverwegencle dat het arrest, rekening
dens inbegrepen, te bewijzen dat- de aange- ermede houdend dat de consoorten Dumont
klaagde akte opgemaakt werd tot verkor- algemene ·rechtsopvolgers zijn, wat door
ting van hun rechten en, daarenboven, een de voorziening niet betwist wordt, terecht
wetsonduiking bevatte (art. 1595) ; 5° het beslist dat ze geen derden zijn, en dat,
aan Jean Dumont niet mogelijk was zich derhalve, cUt bewijs slechts kan bijgeeen schriftelijk bewijs. te ve'rschaffen vim bracht worden door een geschrift, of door
de verclichting waartoe de twee echtelie- elk ander bewijsmiddel gestaafd door een
clen hun toevlucht genomen hadden in de begin van schriftelijk bewijs ;
betwiste akte van 5 Maart 1932, en aldus
Overwegende, inderdaad, dat het onbehet bewijs van de verdichting kon ver- twistbaar is dat tussen de partijen, die
schaft worden- door alle rechtsmiddelen : cle akte van 5 Maart 1932 tot stand haclOver het midclel in zijn geheel :
clen gebracht, het bewijs van de verdichOverwegende dat de oorspronkelijke eis, ting enkel kon geieverd worden overeeningeleicl door de aanleggers in verbreking, komstig de regelen van het gemeen recht,
als eerste voorwerp had nietig te horen. en dat, dienvolgens, slechts het schriftelijk
verklaren, krachtens artikel 1595 van het bewijs, of het bewijs doo.r getuigen en verBnrgerlijk -wetboek, de verkoop toege- , moeclens, mits een begin van schriftelijk
staan de 5 Maart 1932, tegen de prijs van bewijs, to.elaatbaar was; dat hieruit volgt,
125.000 frank, door wijlen Jean Dumont, het verbod uitgevaarcligd door artikel 1595
van wie de · eisers de algemene rechtsop- niet van openbare orde zijncle, dat cle convolgers zijn, aan wijlen zijn echtgenote, soorten Dumont, in hun hoedanigheid van
Jeanne Breckpot, van wie de verweerders algemene rechtsopvolgers van hun voorde erfgenamen zijn, van de onverdeelde ganger, er toe gehouden waren het behelft van· een buitengoed met aanhorighe- wijs te leveren van de verdicl:\ting door
den, gelegen langs de Van Becelaere- dezelfde wijzen van bewijsvoering als de-

genen die voor deze laatste zelf verplichtend zouclen geweest zijn;
Overwegende dat, voor zover het aanvoert dat de akte van 5 Maart 1932 opgemaakt werd met verkorting van de rechten van de eisers, en dat het, anderzijds,
a an Jean Dumont niet mogelijk was zich
een schriftelijk bewijs te verschaffen, het
middel nieuw is en, bijgevolg, niet ontvankelijk;
Over het tweede middel, schending van
artikelen 97 va:ri de Grondwet, 212, 213a,
214a, 214b, 1536, 1537, 1317, 1319, 1320, 1354,
1355, 1356, 1134, 1135, 1388, 1389 van het
Burgerlijk W etboek, doordat het bestreden arrest beslist heeft : 1 o dat Jean
Dumont, hoofd van het gezin, die aileen
de uitoefening van. het gezag van· de man
bezat, niet client v:ermoed te worden de
eigenaar te zijn van de roerende goederen die ter beschikking van het huishouden waren, met uitzondering van deze
wier eigendomsrecht ten voordele van andere personen behoorlijk zou bewezen
zijn; 2° dat de eigendom van dit betwist
mobilair, evenals degene van het onroerend goed, onvercleeld was tussen de
rechtsvoorgangers van de partijen en dat
de vereffening van de onverdeelde rechten
der rechtsopvolgers van de echtelieden
Dumont-Breckpot maar kan geschieden
door een verdeling in twee gelijke delen ;
3° doordat het bestreden arrest het geloof,
verschuldigd aan cle inventaris opgemaakt
door MMrs Hauchamps en Muller-Vanisterbeek de 15 Januari 1942, miskend
heeft, door te beslissen dat de verweerders
in verbreking wel degelijk het uitsluitend
eigenclomsrecbt van wijlen Jean Dumont
op alle andere roerende voorwerpen dan
deze opgenomen op bladzijde 41 en 42 van
de inventaris del. 15 Januari 1942, door de
aanleggers opgevm'derd, betwist hebben, en
dat het vonnis, ten onrechte, de onmidclellijke teruggave van al deze andere voorwerpen aan de aanlegg·ers in verbreking
beveelt; dan wanneer : a) Jean Dumont,
echtgenoot, als hoofd van het gezin en van
het huishouden, de verplichting had ter
beschikking van de zijnen de roerende
goederen te stellen, nodig tot bet gemeenschappelijk leven, en dat hij bet is die
aldus moet vermoed worden de eigenaar
te zijn van de roerende goederen die zich
in de gemeenschappelijke woning bevonden; b) het onroerend goecl, drage.nd
nr 25 vim de Van Becelaerelaan, niet onverdeelde eigendom is van de twee echtelieden Dumont-Breckpot, maar uitsluitende eigendom van de heer Jean Dumont, zoals staande gehouden wordt in het
eerste middel; dat, aldus, uit dit beweercl
onverdeeld medeeigendomsrecbt niet kan
voortspruiten het vermoeden clat de menbelen, die zich in het eigendom bevonden,
onvercleeld en voor de belft aan elk cler
echtelieden toebehoorden; indien het an-

88 --=ders ware, zou het feit aileen, dat het onroerend goed onverdeeld is tussen de
echtelieden, tiiet het bewijs met zich brengen dat cle meubelen, welke het stofferen,
onvercleelde eigendom zouden zijn van
de medeeigenaars van het onroerencl goed ;
dat het vermoeden van artikel 2279, § 1,
van het Burgerlijk Wetboek, niet in aanmerking kan komen vermits de twee samenwonende echtelieden het bezit hebben
van de meubelen welke het door hen bewoonde huis stofferen; c) dan wanneer
klaarblijkend uit de duidelijke en nauwkeurige tekst van de bij bovengemelcle
inventaris gedane verklaringen voortvloeit, dat de verweerders in verbreking
hun opvordering beperkt hebben tot de ·
roerende voorwerpen, opgenomen op bluclzijde 41 en 42 van deze inventaris :
Overwegende dat de oorspronkelijke eis
als tweede voorwerp had het eigendomsrecht van de meubelen en roerende voorwerpen, clie zich in het gebouw bewoond
door de echtelieden Dumont-Breckpot bevonden, en die in hun geheel door de aanleggers opgevorderd worden ;
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat geen enkel der in het
middel aangehaalde wetsbepalingen, in het
geval van huwelijk onder het stelsel van
de eenvoudige scheiding van goederen,
zoals ter zake, de echtgenoot beschouwt
als uitsluitende eigenaar van al de zich
in de gemeenscbappelijke woning bevindende roerende voorwerpen ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, het eerste middel niet
aangenomen zijnde, er definitief beslist is
dat het onroerend goed, gelegen langs de
Van Becelaerelaan, nr 25, onverdeelde
eigendom was van de echtelieden DumontBreckpot, en dat geen enkele der teksten,
wier schending ingeroepen wordt, zich er
tegen verzette dat het hof van beroep beslisse dat het mobilair, hetwelk het onverdeeld onroerend goed stoffeerde, diende
geacht onverdeeld eigendom te zijn tussen
de gezegde echtelieden;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat blijkt uit de notariele
inventaris van bet mobilair, hetwelk kon
behoren tot de nalatenschappen der echtelieden Dumont-Breckpot, dat, in de loop
der vacatie van 5 November, de eisers
meermaals aanspraak gemaakt hebbende
op het eigendomsrecht van « al de roerende goederen w·elke het onroerend goed
van de Van Becelaerelaan stoffeerden )),
de ·verweerders, onder meer, antwoordden, dat ze niet begrepen « krachtens
welke wetsbepaling of welke rechtsregel
er in onderhavig geval een vermoeden van
eigendomsrecht zou bestaan ten voordele
van de rechtsvoorganger der consoorten
Dumont lY;
Overwegende dat het bestreden arrest,
zonder het geloof verscbuldigd aan de in-
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ventaris te schenden, van deze verklaringen der consoorten Breckpot heeft kunnen
afieiden dat deze het uitsluitend eigendomsrecht van de rechtsvoorganger der
aanleggers betwistten;
Overwegende, derhalve, dat geen van de
onderdelen van het middel kan aangenomen worden ;
Orri. die redenen, verwerpt de voorziening; verwijst de aanleggers in de kosten
en in een enkele vergoeding van 150 fr.
jegens de verweerders.

12 Februari 1948. - 1 e kamer. - VoorzUter en ve.1·slaggever, H. Soenens, eerste
voorzitter.
Gelijklttidende conclusie,
H. Roger Janssens. de Bisthoven, advocaat-ge'Ileraal. - PleiteTs, HH. Resteau
en Simont.
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16 Februari 1948.

VOORZIENING IN VERBREKING.
'rERMIJN. - MILITIE. - BESLISSING VAN
DE RERKEURINGSRAAD. - VOORZIENING INGESTELD MEER DAN VIJFTIEN DAGEN NA DE ONTVANGST VAN DE BETEKENING. - TE LAAT GEDANE VOORZIENING.
Geschiedt te laat en is, dienvolgens, niet
ontvankelijk, de voo1·ziening ingesteld
tegen een beslissing van de herlceuringsl'aad, gedaan meer dan v'ijfUen .dagen
na ontvangst van de betelcening van
deze beslissing. (Wet op de militie samengeschakelcl bij koninklijk besluit
van 15 Februari 1937, art. 44:)

(CHRISTIAENS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, door de herkeuringsraad der
provincie Limburg op 15 October 1947
genomen;
Overwegende dat eiser de betekening
van de bestreden beslissing heeft ontvangen de 20 October 1947; dat de verklaring van voorziening slechts de 6 December 1947 op de griffie van het Hof van Vet'breking werd besteld en, clerhalve, na het
verlopen cler vijftien dagen waarover
eiser daartoe beschikte luiclens artikel 44
der op 15 Februari 1937 samengeschakelde
wet; clat, in die omstancligheclen, de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening.

16 Februari 1948. - 2" kamer. - Voorzitter, .H. Wouters, raaclsheer waarnemencl
voorzitter.
Ve1·slaggeve1·,
H. Smetrijns. - Gelijkluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
aclvocaat-generaal.
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1° lVIIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEJ\'. MIDDEL GENOMEN UIT DE
SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. - VOORONDERZOEK DOOR DE KRIJGSAUDITEUR. MIDDEL DAT NIET VOOR DE
EERSTE MAAL v66R HET HOF KAN OPGEWORPEN WORDEN.

2° VOORONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). KRIJGSAUDI'l'EUR DIE ONDERZOEKT ZONDER TUSSENKOMST VAN DE GERECHTELIJKE COMMISSIE. DAGVAARDING VAN
BEKLAAGDE V66R DE KRIJGSRAAD DOOR DE
KRIJGSAUDITEUR-. SLUIT ONILASTING .IN
YAN DEZE LAATSTE.
3° MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. - MIDDEL HIERUIT GENOMEN
DAT LOSSE BLADEN ONREGELMATIG GEVOEGD
WERDEN .BIJ HET PROCES-VERBAAL VAN DE
TERECHTZlTTING VAN DE EERSTE REOHTER. GEEN BETWISTING ER VAN v66R DE RECHTER
IN HOGER BEROEP DAT DEZE LOSSE BLADEN DEEL
UITMAKEN VAN EEN REGELMATIG PROCES-VER-·
BAAL VAN DE TERECHTZITTING. NIEUW
MIDDEL. - NIET·ONTVANKELIJKHEID.
4° RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN. - STRAFZAKEN. -MELDING VAN DE
EED VAN DE GETUIGEN BOVENAAN RET PROCESVERBAAL VAN DE TERECHTZITTING. - BEWIJS
VAN RET VElWULLEN VAN DE FORMALITEIT
VOOR AL DE GETUIGEN WAARVAN RET PROCESVERBAAL DE VERKLARING REVAT.
5° RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN. MILITAIRE RECHTSCOLLEGES. GETUIGEN DIE DE EED AFLEGGEN IN DE BEWOORDINGEN VAN ARTIKEL 317 VAN RET WETHOEK VAN STRAFVORDERING. - GELDIGHEID.
6° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - VEROORDELING DIE DE TOEPASSING MEDEBRENGT VAN
ARTIKEL 123ter VAN HET STRAFWETBOEK. HOGER BEROEP DOOR BEKLAAGDE. GEEN
CONCLUSIEN.- ARREST VAN HET MILITAIR GERECHTSHOF HET BEDRAG VAN DE SOM AAN DE
STAAT TOEGEKEND VERMINDEREND. - ARREST
DAT DE REDEN NIET BEPAALT VAN DEZE VERMINI)ERING. - WETTELIJKHEID.

1 o Kan n:iet voor de eerste maal v66t· het
Hot van verbrelcing opgew01·pen w01·den,
het middel genomen uit de schending
_van de t·echten van de vm·dediging in de
loop van het voorondet·zoek do01· de
krijgsattditeu·r (1).
2° Wanneer de lw·ijgsau.diteur, die tot een
onde1·zoelc zonder tussenlcomst van ·de
gerechtelijlce commissie is ove·rgegaan,

(1) Verbr., 21 Juni 1921 (Bull. en PAsrc.,
1921, I; 407); 24 Juni 1946 (An·. Ve•·br., 1946,
biz. 238); 14 Juli 1947 (Arr. Verb•·., 1947,
biz. 259; Bull. en PASIC., 1947, I, 334); 13 00'tober 1947 (Bull. en PAsrc., 1947, I, 415).
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cle beklaagcle. v661" de krijgs1·aad doet
da,qvaa1·den, ontlast hij zich noodzakeUjk van het vooronderzoek en dit
laatste is dienvolgens gesloten (1).
3o Kan niet v661· het Hot van ve·rbreking
opgewo1·pen wm·den, het mi.ddel hier7tit
genomen dat losse bladen onregelmatig
bij het proces-verbaal van de te,·echtzittin.g van cle k1'ijgsntad u.evoegd wm·den., dan wa1VIwe1· eiser v66r het mi.litai1'
gerechtshof niet betwist heett clat deze
losse bladen 1;an het ove·reenlcomstig de
1JJet echt vm·lclaa1·d proces-ve1·baal van
cle terechtzitting deel 1titmaakten (2).
4° De melcling van de ctjtegging van de
wetteUjlce eecl do01· cle getuigen, bovenaan het proces-verbaal van cle terechtzittinrJ geinaalct, geldt voo1; al de getuigenissen in clit twoces-verbaal vervat (3).
i}o De afiegging. van de eecl doo1· de getuigen, gehoonl cloor de militai?'e 1'echtscolleges, in de beu!001'dingen cloor a1·tikel 317 van het TVetboek vctn strafvo1·dering voo1·geschreven voo1· cle get7ti,qen
clie v66T het hof van assisen gehoonl
1vonlen, b1·engt cle nieUgheicl vnn cle beslissing niet mecle (4).
()o vV anneer, op hoge1· be1·oe1J vnn een beklaagcle, clie wegens een misd1·ijj, dctt
cle toepassing VIJI/1, a?'tilcel 123ter van het
St1·atwetboek mecleb·rengt, ve1·oo1·cleelcl
wenl, het militai1· · ge1·echtshot het beclntg vnn cle pergelding van cle schu.ld·ige, nnn cle Schntlcist toe·gekend, op een
lage1· cijfe-r bepaalt awn clit floor de
.ee1·ste 1·echter aangenomen, is het niet
gehouden, bij ontstentenis van conclusiiin ove1· dit p~tnt, cle 1·eclen aan te d7tiden waa1·om het het cijje1· vermincle1·t
clo01· de eerste 1·echter aangenomen.
(VAN CAUWENBERGHE EN HEENE.)
ARREST.

:HET HOF ; - Gelet op het bestr~den
arrest, gewezen door het Militair Gerechtshof, zetelende te Gent, de 4 November 1947;
(1) Verge!. verbr., 22 December 1873 (Bull.
en PA.srd., 1874, 1, 38); 1 J'uli 1895 (ibid., 1895,
I, 234); 2 Februari 1948 (zie hager, biz. 67;
Bull. en PASIC., 1948, I, 75).
(2) Raadpl. verbr., 8 Juli 1946 (Arr. T1 erb•·.,
1946, biz. 264 ;. Bull. en PASIC., 1946, I, 289) ;
S December 1947 .(A>'I'.· Ve1·br., 1947, biz. 399;
Bull. en PAsrc., 1947, I, 525).
(3) Verbr., 8 December 1947 (A1·r. Ye•·b•·.,
1947, biz. 401; Bull. en PAsrc., 1947, I, 526}.
(4) Verbr., 17· Februari 1947 (A1T. Ye•·b•·.,
1947, biz. 42; Bitll. en PAsrc., 1947, I, 58) ;
17 Maart 1947 (Bull. en PAsrc., 1947, I, ·113),
alsook de nota onder verbr.., 8 April 1946 (ibid.,
1946, I, 143).

Over de eerste twee miclclelen samengevoegcl, schending van de rechten van de
verdecliging, van artikelen 1, 83, 267 van
het Wetboek van rechtspleging del. 20 Juli
1814, 3 van het besluit der Voorlopige
Regering del. 9 November 1830, 1, 2, 3 van
het besluit-wet van .26 Mei 1944, van de
wet van 15 Juni 1899, van artikelen 182,
183,. 201, 202, 313, 314 en volgende van het
Wetboek van strafvordering, cloordat het
militair gerechtshof bij het, aangevallen
arrest uitspraak gedaan heeft over een publieke vordering, dan wanneer tijdens het
vooronclerzoek belangrijke onderzoeksdaclen werclen verricht na het verhoor van
aanleggers en bovenvermeld artikel 83
werd geschonden, en dan wanneer de zaak
niet aanhangig was bij de rechtsmacht van
wijzen, daar, bij gebrek aan laatste verhoor van de beklaagden, het vooronderzoek niet geeindigd was :
Overwegende dat, in zover aanleggers
een. schending van de rechten der verdediging inroepen, de middelen niet ontvankelijk zijn daar zij v66r de rechter over
de grond niet werden voorgesteld en het
bestreden arrest op het onclerzoek . v66r
het militair gerechtshof is gegrond;
Overwegende dat, in zover aanleggers
als micldel tot verbreking aanvoeren dat
de rechtsmacht van wijzen uitspraak heeft
gedaan over een vervolging, die bij haar
niet aanhangig was gemaakt, wijl het
vooronderzoek niet gesloten was, het middel niet kan aanvaard worden;
Dat wanneer, zoals in onclerhavig geval, het vooronderzoek door de krijgsauditeur zimcler tussenko;mst van een gerechtelijke commissie wordt gedaan, deze
magistraat zich noodzakelijkerwijze van
het vooronderzoek outlast 'en dit laatste
eindigt doordat hij de beklaagde v66r de
krijgsraad doet dagvaarden;
Over het dercle micldel, schencling van de
rechten van de verdediging, van. artikeIen 1, 2, 3, 4, 5 van het besluit-wet. van
26 Mei 1944, 10 der wet van 1 Mei 1849,
~.w~w~~~n~m.n~mnn

het Wetboek van strafvordering; 159 en
1G4 van de wet van 18 Juni 1869, doordat
de krijgsraad en het militair gerechtshof
zich gesteuncl hebben op een dossier
waarin, onder de benaming « Proces-verbaal der zitting », losse bladen voorkomen
die, noch door de griffier, noch door de
voorzitter van de krijgsraad werden ondertekend, en er derwijze niet kan worden
nagegaan of al de substanttele of op straf
van nietigheid voorgeschreven vormen,
o. m. de eeclaflegging van de militaire
leclen van de krijgsraad en van de getuigen, al dan niet inachtgenomen werden :
Overwegende dat het naleven van de
substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven. vormen is vastgesteld
door vermeldj.ngen die niet voorkomen op
losse bladen, maar wel in regelmatig opge-

-.91maakte processen-verbaal, ondertekend en
door de voorzitter en door de griffier van
de krijgsraad;
Dat, in zover het middel is gesteund op
de voeging bij de processen-verbaal der
zittingen van losse bladen, het middel niet
ontvankelijk is daar v66r het militair gerechtshof aanleggers de beweerde onregelmatigheden in de. zittingbladen niet hebben ingeroepen, ja zelfs v66r dit rechts-'
college niet hebben betwist dat de bladen
regelmatig bij de processen-verbaal werden gevoegd, er van deel uitmaken ·en er
mede een geheel vormen dat gewaarmerkt
is door de handtekeningen van de voorzitter en van de,griffier. onder[uin het zittingblad;
Dat zulk middel vreemd aan de bevoegdheid is en niet voor de eerste maal v66r
het Hof van verbreking kan voorgesteld
worden;
·
Over het vierde middel, schending van
de rechten van de verdediging, van artikelen 97 van de Grondwet, 10 van de wet van
1 Mei 1849, 115, 153, 154, 189, 211, 372 van
het Wetboek van strafvordering, doordat
de grilffier, in steele van de eedaflegging
van elke getuige te akteren naarmate zij
werkelijk geschiedde, zich vergenoegd
heeft met vooraf een globaJe vermelcling
desbetreffend te doen : .
Overwegende dat de wet aan de griffier
voorschrijft een proces-verbaal van de zitting op te maken om van de inachtneming
der voorgeschreven vormen te doen blijkm;
·
Dat echter geen wettekst de plaats bepa:ilt wa:ar, noch de wijze· waarop, de innehtneining dier verschillende formaliteiten client vastgesteld, waaruit volgt dat
de door de handtekeningEm van de voorzitter en van de griffier orideraan het proces-verbaal gewaai'merkte vermelding dat
de getuigen, vooraleer hun verklaringen te
doen; de eed hebben afgelegd in de bij
artikel 317 van het Wetboek van strafvordering voorgeschreven bewoordingen
en onder aanroeping van Gods naam, samen met de overige vermeldirigen van het
J)roces'verbaal een ondeelbaar geheel uitmaakt en, dientengevolge, geldt voor alle,
in bewuste authentieke akte, opgenolilen
getuigenissen ;
Dat daai'uit volgt dat al de voorschriften · van de in het middel aangehaalde
wetsbepalingen nageleefd werden en, gevolglijk, het middel ongegrond is ;
. Over het vijfde middel, schending van
artikelen.97, 106, 173, 276 van het Wetboek
van 20 .Tuli 1814, doordat de tijdens de
terechtzitting ;van 21 November 1946 door
de krijgsraad gehoorde getuigen de bij
artikel 317 van het Wetboek van strafvordering vereiste eed hebben afgelegd,
wanneer de getuigen die gehoord werden
op 6 Januari1947 de eed hebben afgelegd

in de door artikel 155 van dat wetboek
voorgeschreven bewoordingen :
Overwegende dat, naar tekst en geest
der wet van 15 Juni 1899, bij gebrek aan
afwijkende wetsbepalingen, ·de voorschrifc
ten van het Wetboek van strafvordering
betrefferide · de proceduur v66r de .correctionele rechtbank of v66r het hof van beroep toepasselijk zijn· op de proceduur
voor de· militaire rechtscolleges en, dienvolgens, de door deze laatste gehoorde getuigen de bij artikelen 155, 189 en 211 van
bovenbedoeld Wetboek voorziene eed moeten afleggen ; .
Dat echter, wijl de eed voorgeschreven
bij artikel 317 van het Wetboek van strafvordering voor de getuigen die gehoord
worden door het· b'of van assisen, al de
bewoordingen omvat die bij voormelde
wetsbepalingenvoorgeschreven zijn en, bovendien, vollediger en plechtiger is, het
feit dat de getuigen die gehoord worden
door een militair rechtscollege de eed hebben afgelegd, de ene in de bewoordingen
van artikel 317 van het Wetboek ·van
stntfvordering, de anderen in deze voor' zien bij artikelen 155, 189 en 211 van bewust wetboek, geen grond geeft tot nietigheid;
Dat het mid del in rechte faalt;
Over het zesde middel, schending van de
rechten vnn de verdediging, van artikelen 97 en 148 van de Grondwet, van artikel 35 van de wet van 15 Juni 1899, 3 van
het besluit-wet van 26 Mei 1944, 59, 61, 87
van het Wetboek .van strafvordering,
doordat het hof zich gesteund heeft op
stukken die tijdens het' vooronderzoek wederrechtelijk in beslag genomen werden
en, aldus, de gepleegde onregelmatigheid
heeft overgenomen :
·
Overwegende dat het middel berust op
feitelijke elementen. wier beoordeling aan
' de bevoegclheid v.an het ,Hof ontsnapt;
Over het zevende middel, schending van
· artik(jlen 97 van de Grondwet, 115, 123ter
en 123sexies van het Strafwetboek doordat het krijgshof, het vonnis van de
krijgsraad wijzigend, l,Ieeft beslist, zonder de redenen op te geven die het daartoe bewogen, dat de vergelding van aan' leggers · bedrijvigheid of. de waarde derzelfde client verminderd en bepaald op
9.633.770 fr. 65 :
. Overwegende dat, noch·uithet bestreden
' arrest, noch uit enig stuk der proceduur
' waarop het Hof acht zou kunnen slaan,
blijkt dat aanleggers v66r het milltair
gerechtshof conclusies )lebben genomen;
Dat, aldus, het aangevallen arrest de in
het. middel bedoelde wetsbepalingen niet
heeft geschonden wanneer het het bedrag
van de door de beddjvigheid van de ver. oordeelden verkregen vergelding heeft verminderd op 9.633.770 · fr. 65;
Overwegende verder dat. de substantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
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vormen werden nageleefd en dat de uitgesproken veroordelingen wettelijk zijn ;
Om die recienen, verwerpt de voorzieningen; verwijst aanleggers ieder in een
helft der kosten.

r·aad z·ich onbevoegd ve?'lclaart om vart
de vonlering van de bm·geTlijke par·tij
kennis te nemen, niet te lcttnnen wijzigen b'ij gebr-elc aan hager· bemep van
deze par·t·ij (2).

16 Februari 1948. - 2" kamer. -'- Voor·zitter
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ver·slaggever·,
H. Simon. Gelijlcl~tidende concl11sie,

H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. PleUer, H. Van
Impe (van de Balie bij het Hof van beroep te Gent).
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1 o RECHTERLIJKE INRICHTING.
·· KRIJGSRAAD. 0FFICIEREN DOOR HET LOT
AANGEDUID OM GEDURENDE DE YOLGENDE llfAAND
TE ZETELEN. 0FFICIEREN IN EEN ZAAK ZETELENDE WAARYAN RET ONDERZOEK SLEOHTS
NA RET VERSTRIJKEN VAN DEZE MAAND BEGONNEN IS. ZETEL ONREGELMATIG SAMENGESTELD.

2° VOORZIENING IN VERBREKING. BESLISSINGEN W AARTEGEN MEN ZIOH KAN
VOORZIEN. VONNIS DAT BEKLAAGDE YRIJSPREEKT EN DE STRAFREOHTER ONBEVOEGD
VERKLAART OM 'VAN DE VORDERING VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ KENNIS TE NEMEN. HOGER BEROEP DOOR HE1' OPENBAAR MINISTERIE. -ARREST VAN DE REOHTER IN HOGER
BEROEP DAT DE BESLISSING OVER DE PUBLIEKE
VORDERING WIJZIGT, DOOR VASTSTELT DAT, BIJ
GEBREK AAN HOGER BEROEP •VAN DE BURGERLIJKE PAHTIJ, DE BESLISSING OVER DE BURGERLIJKE VOHDERING NIET KAN GEWIJZIGD
WOHDEN. VOOHZIENING DOOR BEKLAAGDE
TEGEN DIT LAATSTE ONDEHDEEL VAN DE BESLISSING VAN RET ARHEST. NIET ONTVANKELIJK BIJ GEBREK AAN BELANG.
J~tli 1945 lcunnen de militair·e
leden van de k?"ijgsraad, die do01· het
lot geroepen wonlen om ged1tr·ende de
volgende maand te zetelen, niet r·egelmatig kennis nemen van een zaalc waar·van het o'lider·zoek ter zitting slechts na
het verstrijken van die maand begonnen
is (1). (Besluit-wet van 4 Mei 1945,

1 o Seder·t 1

artt. 4 en 5.)
2o Is niet ontvankelijlc bij gebrek aan belang de voorziening van beklaagde tegen het onderdeel van de beslissing van
het an·est van het militair ger·echtshof
dat, na wijziging, op hager· beroep van
het openbaar ministlwie van een door
de lcrijgsraad ~titgespmken vrijspraalc,
oor·deelt de beslissing waar·b-ij de lcr"ijgs-

(1). Vergel. verbr., 21 Augustus 1947 (Arr.
1947, blz. 271; Bull. en PASIC., 1947,
I, 350).

ve1-b1·.,

·(MASSELIS, T. HALEWIJN EN FERLA.)
AHHEST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen door het Militair Gerechtshof, zetelende te Gent de 12 November 1947;
I. .Aangaande de voorziening ingesteld
tegen de beslissing over de publieke vordering :
Over het middel ambtshalve opgeworpen, schending van artikel 8 van het besluit-wet van 26 Mei 1944, gewijzigd door
artikel 4 van het besluit-wet van
4 Mei 1945 :
Overwegende dat, blijkens de stukken
der rechtspleging, de militaire leden van
de Krijgsraad te Kortrijk, welke de zaak
in eerste aanleg berecht heeft, aangewezen werden bij uitloting del. 28 December
1946, wanneer het openbaar onderzoek en
de debatten slechts tijdens de terechtzitting van 13 Maart een aanvang namen;
Overwegende dat, luidens artikel 4 van
het besluit-wet van 4 Mei 1945, de Olfficieren welke als werkelijke of plaatsvervangende leden zullen zetelen in de krijgsraad gedurende de volgende maand, door
de in de vierde alinea van bovenbedoeld
artikel vermelcle magistraten, uit de lijst
worden geloot, opgesteld door de opperofficieren vermeld in de tweede alinea vm~
bewust artikel 4 ;
Overwegende dat, de behandeling der
zaak aanvang genomen hebbende na verloop der maand die op de uitloting der
militaire leden vo1gde, de krijgsraad samengesteld was in strijd met de voorschriften van de in het middel aangeduide
wetsbepaling;
·
Dat tengevolge van die onregelmatige
samen'stelling van de krijgsraad, de proceduur v66r cUt rechtscollege en al de beschikkingen van het op die proceduur gewezen vonnis nietig zijn ;
Dat het militair gerechtshof, beslissende
op stukken en het beroepen vonnis gedeeltelijk bevestigend, die nietigheid heeft
overgenomen en dat, dienvolgens, het middel gegroild is ;
II. Aangaande de voorziening ingesteld
tegen de beslissing betreffende de burgerlijke partij Halewijn :
Overwegende dat het bestreden arrest
beslist dat, wegens het gebrek aan hoger
(2) Verbr., 24 Juni 1946 (An·. Ve1·br., 1946,
242; Bull. en PAsrc., 1946, I, 262).

bl~.
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beroep van· die partij, het dispositief,
waarbij het beroepen vonnis de krijgsraad onbevoegd verklaart tot kennisneming van bewuste burgerlijke vordering,
client bevestigd, alhoewel de vrijspraak
van betichte, wat aangaat de publieke
vordering, wordt hervormcl;
Dat de voorziening, voor zover zij is gericht tegen die beschikking van het bestreden arrest, van belang is ontbloot en,
clerhalve, niet ontvankelijk;
III. Aangaande de voorziening ingesteld
tegen de beslissing over de vordering van
burgerlijke partij Ferla :
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing op de publieke vorclering de verbreking medebrengt van de beslissing
over de vordering van cle burgerlijke
partij Ferla;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, behoudens wat betreft de beslissing over de vordering van de burgerlijke partij Halewijn; beveelt clat onderhalvig arrest zal overgeschreven worden
in cle registers van het Militair Gerechtshof, zetelende te Gent, en (lat melding er
van zal gemaakt worden op cle kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt de burgerlijke partij Ferla tot
twee derden der kosten en aanlegger tot
een derde der kosten; verwijst de zaak,
alzo beperkt, naar het militair gerechtshof anclers samengestelcl.
16 Februari 1948. - 2e kamer. zitte1·, H. Wouters, raadsheer
nemend voorzitter.- Ve1·slaggever,
mon.- Gelijlclnidende conclttsie, H.

Voo1·-

waarH. SiRaoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal.
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1° RECHTERLIJKE INRICHTI_NG.
SAMENSTELLING VAN DE ZETEL. - STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING. - ARREST DEFINITIEF UITSPRAAK DOENDE OVER DE
PUBLIEKE VORDERING EN EEN DESKUNDIG ONDERZOEK BEVELEND WAT BETREFT DE BURGERLIJKE VORDERING. - ARREST DE EEDAFLEGGING VAN DE DESKUNDIGE ONTVANGENDE. -LA'TER ARREST UITSPRAAK DQENDE OVER DE GEGRONDHEID VAN DE BURGERLIJKE VORDERING.
- ZETEL ANDERS' SAMENGESTELD. - GEEN
SCHENDING VAN ARTIKEL 7 VAN DE WET VAN
20 APRIL 1810.
2° RECHTSPLEGING IN S'.rRAFZAKEN. - BURGERLHKE VORDERING. - DESKUNDIG ONDERZOEK. - ARTIKELEN 315 EN
317, ALINEA 1, VAN RET WETBOEK VAN BURGEHLIJKE RECHTSPLEGING. - NIET 'l'OEPASSELIJK OP DE DESKUNDIGE ONDERZOEKEN DOOR
EEN STRAFRECH'l'ER BEVOLEN.
1° Het arrest van het hot van bm·oep dat
clefin'it·ief 1titspraaJc doet over cle 1Jlt-

blielce vo1·cle1·ing en een oncle·rzoek beveelt om de gegmndheicl van cle e·is van
de burgerlijlce partij te beoordelen, en
dat cle eecl van de clesk1tn.flige vaststelt,
eneni:iijds, en, ande1·zijcls, het late1· arrest, flat clefinitief ltitspraak doet ove1·
de vorclering van clie partij, moeten
niet clo01· clezelfcle 1·echters gevelcl worclen.
2° De beschilckingen van a1·tikelen 315 en
317, alinea 1, van het Wetback van bltrge?·lijlce rechtspleging, zijn niet toepasselijk op de deslcitndige oncle1·zoelcen
do01· de strat1·echte1· bevolen, zelfs wannee?· deze laatste van de vordering van
cle bltrge·rlijlce partij Jcennis neemt (1).

(DAVID, 'l'. LAVAERT.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest door het Hof van beroep te Gent
op 16 October 1947 gewezen;
Overwegende dat bij het bestreclen arrest enkel uitspraak wordf gedaan over
de tegen eiser ingestelde burgerlijke vordering :
Over het eerste micldel tot verbreking,
afgeleid uit cle omstandigheid dat het bestreden arrest wercl gewezen door andere
magistraten clan clegene welke over de publieke vordering hebben beslist en een deskundige hebben aangesteld, en clegene die
de eed van de benoemcle deskundige hebben afgenomen :
Overwegencle clat het bestreden arrest,
welk definitief beslist over de burgerlijke
vordering van Lavaert, wercl uitgesproken door de magistraten v66r welke het
onclerzoek dier vordering is geschied, na
de beslissing op de publieke vordering en
de neerlegging van het verslag van de
door een vroeger arrest benoemde cleskundige; dat de tegenwoorcligheid van de
magistraten, welke het arrest op de publieke vordering hebben geveld of v66r
welke de aangestelde cleskundige cle eed
heeft afgelegd, niet lioodzakelijk was voor
het nemen der eindbeslissing over de burgerlijke vordering; dat het bestreclen arrest derhalve, wat betreft de samenstelling van het rechtsprekend college, voldoet aan het voorschrift van artikel 7 van
cle wet van 20 April 1810;
Dat het midclel niet kan slagen;
Over het tweede middel tot verbreking,
schending van de substantH\le rechtsvormen betreffencle de deskundigenonclerzoeken, namelijk van clegene voorgeschreven
bij de artikelen 315 en 317, alinea 1, van
het Wetboek van burgerlijke rechtsvorcle(1) Verbr., 28 Maart 1927 (Bull. en PASrc:,
1927, I, 187); 21 Augustus 1941 (A1~·. J'erb1·.,
1941, biz. 188; Bull. en PAsrc., 1941, I, 324).

-94ring, alsmede van de rechten van de verdediging, doordat de deskundige tot zijn
werkzaamheden is overgegaan zonder
eiser uit te nocligen noch te verwittigen :
Overwegende dat de bepalingen van
artikelen 315 en 317, eerste alinea, v.an het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering
niet toepasselijk zijn op de deskundigenonclerzoeken door een strafrechtsmacht
gelast;
Dat het middel in rechte gronclslag
mist;
,
Over het derde middel tot verbreking,
schending van artikel 97 van de Grondwet, doorclat het bestreclen arrest niet voldoende de conclusies·van eiser heeft weerlegd aangaancle de verdeling der schuld,
de berekening van de waarschijnlijke
duur van het leven der burgerlijke partij,
het onderscheid te maken tussen het
physisch leven en het. productief leven,
het feit dat 5, 10 of 15 t. h. beweerde invaHditeit theoretisch is en practisch geen
verlies van winsten medebrengt en alle
andere in de conclusies aangevoerde argumenten:
Overwegende dat het micldel, voor zoveel het betrekking heeft op de niet aangewezen argumenten, welke eiser in zijn
conclusies v66r het llof van beroep zou
aangevoerd hebben, aan duiclelijkheid
mangelt en in die mate niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, voor het overige, het
middel feitelijke grondslag mist; dat, immers, aangaande de verdeling der schuld
tot welke eiser had geconcludeerd, het bestreden arrest vaststelt « dat het evenmin
spruit uit de de batten ter zitting of de gegevens van de bundel dat de handelingen
van Lavaert de feiten zouden uitgelokt
hebben derwijze clat laatstgenoemcle het
grootste deel der schuld op burgerlijk gebied zou te dragen hebben »; dat,. met de
aan Lavaert voor bestendige werkonbekwaamheid toekomende vergoecling te berekenen op basis van de door de deskundige aangenomen 15 t. h. ongeschikthdd
tot werken, het bestreden arrest stilzwijgend maar beslist het stelsel van eiser
heeft verworpen, volgens welk een dergelijke incapaciteit zonder terugslag op het
bedrijfsinkomen der burgerlijke partij zou
zijn; dat eiser in zijn v66r het hof van
beroep genomen besluiten niet heeft geconcludeerd aangaancle de berekening van
de waarschijnlijke levensduur der burgerlijke partij, noch nopens het onderscheid
te maken'tussen het physisch leven en het
productief leven ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; verwijst eiser in de kosten.
16 Februari 1948. -

2° kamer. - Voor·H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter.
V erslaggever,
H. Smetrijns. - Gelijkluidende conclusie,

H. Raoul Hayoit· de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. ~ -Pleiter, H. Dauwe
(van cle Balie bij het Hof van beroep te
Gent).
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VERZET. - STRAFZAKEN. - VERZET NIET
BETEKEND AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. VEROORDELING OP DE PUBLIEKE VORDERING
ALLEEN TER SPRAKE. - HOGER BEROEP TEGEN
HET VONNIS OP VERZET GEWEZEN. ~ MAAKT
DE BURGERLIJKE VORDERING NIET BIJ DE
REOHTER IN HOGER BEROEP AANHANGIG.
Het verzet va.n. belcluagde tegen het vonrl'is
bij vel'stek, dat aan de b~trgerU.jke
partij rviet betekend werd, betrejt alleen
cle vemonlelin[J op cle publieke vordering. De rechter· in hoget· bemep, bij
welke het hoge·r beroep t·e,qen. het oiJ £l.it
verzet uitgesprolcen vonnis aanhungig
wonlt gemaalct, moet van de vonlering
·vnn de b·zwgerlijlce par·tij geen kennis
nem·en (1).

(WUYTS EN CONSOORTEN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen op 29 October 1947 door
het :Militair Gerechtshof, zetelencle te
Antwerpen;
I. Aangaande de voorzieningen ingesteld
door W. Wuyts, Van Hulse, Van Dijck,
Vandewalle, Rutgeerts, F. Wuyts, tegen
cle beslissing over cle publieke vordering :
Overwegencle dat de substantHlle of op
straf van nietigheicl voorgeschreven rechtsvormen werclen nageleefcl en dat cle beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Aangaande de voorzieningen ingesteld cloor dezelfde aanleggers en door
Gustave Moors tegen de beslissing over
de vordering van de burgerlijke partij :
A . W at betreft de voorziening van
Moors:
Over het middel, schending cler rechten
van cle verclediging, doorclat aanlegger
niet heeft kunnen betwisten dat hij medewerker is geweest van.; het weekblad De
S. S. Mun en hij dientengevolge veroorcleeld werd tot het betalen van 60 millioen
frank schaclevergoecling aan de burgerlijke partij :
Overwegencle clat, blijkens de processtukkerr, aanlegger Moors, welke door de
krijgsraacl op 12 Juli 1945 veroordeeld
was geweest tot cle doodstraf, bene,rens
bijkomende · straffen, en, bovenclien, tot het

zitter,

(1) Verbr., 22 Augustus 1946 (Arr. JTe,-b,·.,
1946, biz. 285; Bull. en PASIC., 1946, I, 313),
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betalen van 60 millioen frank schadevergoeding, zijn verzet tegen (!at vonnis heeft
doen betekenen aan het openbaar ministerie aileen ;
Dat, dientengevolge, aileen de publieke
vordering bij de krijgsraad terug aanhangig gemaakt is geweest ;
Dat uit het vorenstaande volgt dat, zo
aanlegger vo6r het nrllitair gerechtshof
bij het voorstellen van zijn verweermiddelen tegen de grond van de burgerlijke
vordering gehinderd werd, clit het gevolg
is, niet van een schending van het recht
van verdediging gepleegd door de rechters
over de grond, maar wel van het niet annwenden door hem zelf van een openstaande rechtsmiddel; dat het middel dus
niet kan aangenomen worden ;
B. Wat betreft de voorziening ingesteld
door de andere aanleggers :
Overwegende dat geen bijzonder midclel
wordt aangevoerd en dat het Hof er geen
ambtshalve opwerpt;
Om die redenen, en zonder acht te 'slaan
op de memorie te laat neergelegd door
Willem Wuyts (art. 5 van het besluit-wet
del. 19 October 1944), verwerpt de voorzieningen; verwijst aanleggers ieder in
een zevende der kosten.
16 Februari 1948. - 2" kamer. - VoorH. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. ·- Verslaggeve1·, H. Simon. - Gelijklnidende conclttsie, H. Raoul
Hayoit cle Termicourt, eerste aclvocaatgeneraal.
Ple,iter, H. della Faille
cl'Huysse.
zUter,

2"
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16 Februari 1948.
YERBREKING.

STRAFZAKEN. CONCLUSIEN VAN BEKLAAGDE
SLECHTS EEN FEITELIJKE BEWIJSVOERING BEVATTENDE. YASTSTELLINGEN VAN DE RECHTER DIE DEZE BEWIJSVOERING TEGENSPREKEN.
BESLISSING WETTELIJK GEMOTIVEERD.

W anneer de conclttsWn van belclaagde
slechts een feitelijke bewijsvoe1·ing bevatten, is de beslissing van veroordeling,
die op vaststeUingen steunt wellce deze
bewijsvoering tegensp1·eken, wettelijk
gemotiveerd (1).

Over de twee middelen : eerste micldel,
schencling van artikelen 1134, 1135, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek betreffende het geloof welke aan de akten
client gehecht en van artikel 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest beslist dat aanlegger gehandeld heeft met
kwaad opzet, zonder zelfs gewag te maken
van de door aanlegger ingeroepen middelen
en, bijzonderlijk, zonder het bestaan vast
te stellen van het bijzonder kwaad opzet,
en zonder het bestaan te vermelden van de
aangeduicle brieven waaruit bleek dat
aanlegger gehandeld had zonder kwaacl
opzet, clit is zonder de bedoeling Belgie
te schaden met een gedacht van verraad,
en doordat in ieder geval het arrest niet
geantwoord heeft op cle besluiten van aanlegger ; en tweecle middel, schending van
artikel 118bis van het Strafwetboek en
van artikel 97 van cle Grondwet, doordat
het bestreden arrest het kwaad opzet van
aanlegger afleidt uit de kennis welke aanlegger had van de vlugschriften, uit zijn
toetreden tot een eenheidsbeweging en uit
een geneeskundig onderzoek, zonder na te
gaan of aanlegger gehandeld heeft met
het inzicht Belgie te schaden, enig element dat het bijzonder opzet uitmaakt,
vereist om aanlegger te kunnen veroordelen, zodat het arrest niet volcloende gemotiveercl is :
Overwegencle clat het bestreden arrest,
tegen cle cloor aanlegger bij besluiten ingeroepen feitelijke elementen, andere elementen tegenstelt die vaststaande zijn en
de eerste tegenspreken ;
Dat het, als gevolg er van, beslist dat
aanlegger, in strijd 'met zijn bewering,
wel met kwaad opzet 's vijands politiek
of plannen in de hand gewerkt l1eeft;
, Dat het arrest aldus de besluiten van
aanlegger heeft beantwoorcl en vastgesteld
heeft dat deze, die betwistte gehanclelcl te
hebben met het oogmerk om Belgie te
schaden, wel met dit oogmerk gehancleld
had;
Waaruit volgt dat cle middelen feitelijke grondslag missen ;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzien~ng ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

(REYNDERS,)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 November 1947 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelencle te
Brussel;
(1) Verbr., 7 October 1941 (Bull en PAsrc.,
1941, I, 369).

16 Februari 1948. ,_ 2° kamer. - Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. de
Clippele.
Gelijklttidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. -:---- Pleite1·, H. Collette.
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. REJDEJNEN VAN DE VONNISSEN EN
ARREJSTEN. - STRAFZAKEN. - VEROORDELING VAN BEKLAAGDE. - VRTJSPRAAK VAN
EEN MEDEBEKLAAGDE. - GEEN TEGENSTRIJDIGHEID.

De beslissin,q die, uitspraak doencle over
de publieke vo1·dering ingesteld tegen
t-wee · personen beticht va.n flee~neming
aan eenzelfde feit, de ene v1·ijspreekt
en de anclere vemo1·deelt, is dientengevolge doo1· geen enlcele tegenst'l"ijfligheia
fumgetast (1).

Dat het middel in feite faalt;
Overwegende, voor het overige, dat de
substanti.ele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat cle beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; verwijst aanlegger in de kosten.
16 Februari 1948. - 26 kamer. - Voo1·H. Wouters, raaclsheer waarnemencl voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Simon.- GeUjklniflende conchtsie, H. Raoul
Hay_oit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal.
zitter,

(VAN VAERENBERGH.)
ARREST.
HE'l' HOF ; - Gelet op het bestreden
.arrest, op 20 November 1947 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel;
Over het eerste middel, schencling van
artikelen 97 van de Grondwet, 193, 196,
197, 213 van het Strafwetboek, doordat het
aangevallen arrest aanlegger schulclig
verklaart aan gebruik van het in de telastlegging becloeld vals stuk, wanneer het,
door de vrijspraak van aanleggers medebeklaagde, impliciet verklaart dat geen
valsheid in geschriften werd gepleegd :
Overwegende clat aanlegger beticht
werd zich schuldig te hebben gemaakt aan
de bij artikelen 196 en 197 van het Strafwetboek voorziene misdrijven om deze uitgevoerd te hebben of aan de uitvoering er
van rechtstreeks te hebben mecleg·ewerkt;
Dat, bij bevestiging van het beroepen
' vonnis, ·het bestreden arrest aanlegger
schulclig heeft verklaard arm de twee misclrijven die hem ten laste werden gelegcl
en, aannemende clat in aanleggers hoofde
de valsheid in geschriften en het gebruik
van het vervalst schrift zich vermengen,
hem tot een enkele straf van drie maanden gevangenisstraf en tot een gelclboete
van 500 frank heeft veroordeelcl :
Dat clie veroordeling niet strijclig is met
de vrijspraak van aanleggers meclebeklaagde;
Dat het midclel in rechte grondslag'
mist;
Over het tweede · miclclel, schencling der
wet door veroordeling van aanlegger, alhoewel de feiten slechts door aanleggers
echtgenote kunnen gepleegd zijn geweest
en de straffen persoonlijk zijn :
Overwegencle dat tot grondslag van het
miclclel feiten liggen waarvan het bestaan
niet blijkt nit het arrest noch nit enig
ander stuk waarop het Hof zou kunnen
acht slaan;
·
(1) Raadpl. verbr., 24 Maart en 19 Mei 1941
(Bull. en PAsrc., 1941, I, 99 en 196), alsook vol. gend arrest.
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REDEJNEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN: - STRAFZAKEN. - VEROORDELJNG VAN EEN BEKLAAGDE. - VRIJSPRAAK
VAN EEN MEDEBEKLAAGDE. -ARREST DE'REDEN NIET AANDUIDENDE WAAROM DEZE VRIJSPBAAK DEZE VAN DE EEBSTE JlEKLAAGDE NIET
MEDEBRENGT. - GEEN CONCLUSIEN. - GEEN
SCHENDING VAN ARTIKEL 97 VAN DE GRONDWET.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING. STHAFZAKEN. - l\'IIDDEL EEN GEBREK AAN
ANTWOORD OP CONCLUSIEN INROEPENDE. GEEN CONCLUSIEN GENOMEN. - l\'IIDDEL DAT
GRONDSLAG MIST IN FEITE.
0

1° Bij gebrelc aan conclusien, is de 1·echter, flie een beklaagde veroonleelt en
een medebelclaagfle v1·ijspreekt, niet gehouflen de 1·eden op te geven -waamm
deze v'l'ijspmalc fleze van de ee1·ste beklaagde niet meflebrengt (2).
2° Mist gmndslag in feite, het midflel een
geb1·e1c aan antwoo1·d op conchtsii:in aanvoerend, flnn -wannee1· noch ~tit het best1'eflen fw1·est, noch uit fle stu.lclcen van
de TechtszJlegi1t,g blijlct dat eise1· regelma.tige aonclnsien v661· de rechter ovm· fle gronfl genomen heeft (3) .

(VANDEKERKHOVE.)
ARBEST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen op 21 November 1947 {loor
het Hof van beroep te Brussel ;
Over het eerste miclclel, schencling van
artikel 97 cler Gronclwet, doorclat het bestreclen arrest cle reden niet opgeeft
waarom de vrijspraak van een medebe(2) Zie voorgaand arrest en de nota onder
dit arrest.
(3) Verbr 16 Juni 1947 (Bull. en PAsrc.,
1947, I, 282).
1

1

.,
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klaagde deze van aanlegger niet heeft medegebracht :
Overwegende dat aanlegger geen conclusie nam en dat het bewezen verklaard
feit met de bewoorclingen van de wet is
omschreven ;
Dat het micldel in rechte grondslag
mist;
Over het tweede middel, schencling cler
wet cloorclat het bestreden arrest een
brie'f, gelclend als besluitschrift :waarbij
beklaagde een alibi inriep, onbeantwoord
heeft gelaten :
Overwegende dat noch nit het arrest,
noch uit enig stuk der proceduur waarop
het Hof acht zou kunnen slaan, blijkt dat
aanlegger enlge akte gelclend als regelmatig besluitschrift aan het hof van beroep heeft voorg·elegc1;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Overwegencle, · bovenclien, clat de substantiele of op straf van nietigheicl voorgeschreven rechtsvormen werclen nageleefd
en clat cle beslissing overeenkomstig de
wet is;
Om die reclenen, verwe1'pt cle voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
·

16 Februari 1948. - 26 kamer. - Voorzitter, H. Wouters; raadsheer waarnemencl voorzitter. - Ve·rslaggeve1·, H. Simon.- Gelijlcluidende conclltsie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal.
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VOORZIENING IN VERBREKING.
BESLISSINGEN WAARTEGEN MEN ZICH KAN
VOORZIEN. - STRAFZAKEN. - VOORZIENING
TEGEN EEN BESLISSING UITSPRAAK DOENDE
OVER EEN VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING. - .ARREST VAN VEROORDELING
MET ONMIDDELLIJKE AANHOUDING, HETWELK
DE TITEL VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS UITMAAKT, VERBROKEN. - VOORZIENING ZONDER
VOORWERP.

(BOUCHER¥.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op 1iet bestreclen
arrest, gewezen door het :M:ilitair Gerechtshof, zetelencle te .Antwerpen, cle 6 December 1947;
Overwegencle clat dit arrest aanleggers
verzoek om voorlopige invrijheidstelling
verwerpt;
Overweg·ende clat cle voorlopige aanhouding bevolen werd bij het arrest van
veroordeling verleend door het militair
gerechtshof de 25 Juli 1947;
Dat dit arrest, voor zover het iumlegger
veroordeeld en zijn onmiddellijke aanhouding bevblen heeft, verbroken geweest
zijnde bij arrest clq. 22 December 1947, cle
titel tot aanhouding vervallen is;
Dat, mitsdieit, de voorziening geen voorwerp n1eer heeft;
·
Olll die reclenen, verwerpt de voorziening ; verwijst aanlegger in cle kosten.

16 Februari 1948. - 2° kamer. - Voo1·zitte1·, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Versla,qgeve1·, H. Simon.- Gel'ijklltidende concl1tsie, H. Raoul
Hayoit de Te:rmicourt, eerste advocaatgeneraal.
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1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
.ARRESTEN. - STHAFZAKEN. - VEHJARING VAN DE BUHGERLIJKE VORDERING. GEEN CONCLUSIEN. - AKTEN VAN RECHTSPLEGING WAAHUIT VOORTVLOEIT DAT DE VERJARING NIET VEHKREGEN 'Is. - RECHTER OVER
DE GHOND NIET GEHOUDEN DEZE IN ZIJN DESLISSING TE VERMELDEN.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING. Sl'RAFZAKEN. - BURGEHLIJKE VORDEHING.
- J\1IDDEL EEN GEBHEK AAN ANTWOORD OP
CONCLUSIEN AANYOEHEND. - VONNIS VERWIJ. ZENDE NAAR DE BEWEJWREDENEN VAN DE EERSTE RI~CHTER.- BEWEEGHEDENEN DE CONCLUSIEN BEANTWOORDEND. - J\'fiDDEL DAT GHONDSLAG MIST IN FEITE.
1 o Bij gebrelc aan conclusien over dU

Wordt zondm· voorwe·rp, de voo1·ziening
tegen een an·est, gewezen op een verzoelc tot voo1·lopige inv1·ijheidstellin·,q
van belclaagcle, wanneer het an·est van
ve1·oordeling met onmiddellijlce ·aanhouclin,q, hetwelk de titel van de voorlopige hechtenis ltitmaakte, verbmlcen
wordt (1)..
(1) Sic verbr., 22 December 1947 (A>·,·. T'e1'b1'.,
1947, biz. 428; Bull. en PAsrc., 1947, I, 558),
welk arrest meteen bet arrest van veroordeling,
met onmiddellijke aanhouding verbreekt.

VERDR., Hl48. -

7

p1mt, is de 1·echter over de grond niet
,qehou:den, in de besZissing WafL1'bij hij de
vo1·de1·ing van de burgerZijke partij geurond ve!'lclaa1·t_. de akten van 1'echtspleging te vennelden, waa1·uit voortvloeU dctt deze vo1'de1·inu te belcwame1·
tijd werd ingesteld en niet verjaard is,
mits het schorsend of st1titend ka1·a1cter
van· deze alcten niet van een feitelijlc
element afhangt (2).
·
(2) Verge!. verbr., 15 April 1942 (Arr. Yerln-.,
1942, _blz. 42; Bull. en PASIC., 1942, I, 88, . en

-982o Mist gTondslag in jeite, het middel dat
aan de ·beslisS'ing van, de TechteT in hogeT be1'0ep ve1·wijt een ·in concl·ttsien
vooTgeb1'acht ve·rweeT niet te hebben
beantwoonl, dan wannee1· (leze besl-isMng naa1· de beweegreclenen van de eeTste Techter verwij st, die clit venveeT
heejt beantwoord (1).
(LAPIN, T. N. V. ELECTRISCHE TRAMWEGEN
VAN GENT.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, door de Correctionele Rechtbank
te Gent op 10 November 1947 gewezen;
Overwegende dat de voorziening enkel
is gericht tegen de beslissing over de burgerlijke vordering;
Over het eerste middel tot verbreking,
schending van artikel 23 der wet van
17 April 1878, - voorafgaancle titel van
het Wetboek van strafvordering, - doordat het bestreden vonnis, alhoewel het
aanneemt dat de strafvordering door verjaring is vervallen, ook niet aangenomen
heeft dat de eis der burgerlijke partij was
verjaard, zonder vastgesteld te hebben dat
die partij zich tijdig zou aangesteld hebben, zodat haar eis niet verjaard zou zijn
geweest :
. Overwegende, enerzijds, dat, in afwezen
van conclusies van eiser dienaangaande,
de correctionele rechtbank, alhoewel zij
besliste dat de publieke vordering verjaard was, niet verplicht was vast te stellen in het vonnis zelf dat de burgerlijke
vordering, die zij gegrond verklaarde, te
bekwamer tijd was ingesteld, mits deze
vaststelll.ng uit een akte van de proceduur
zou blijken ;
Overwegende, anderzijds,. dat eiser te
recht stond om, << op 29 Januari 1946 geleider zijnde van een voertuig, de voorrang
om door te rijden niet gelaten te hebben
aan een voertuig op rails dat tot de
nota), wellr arrest alzo beslist ten opzichte van
de verjaring van de publieke vordering. ·
Volgens de rechtspraak van het Hof van
verbreking van Frankrijk, is de verjaring van
de burgerlijke vordering, gesteund op een misdrijf, niet van openbare orde (Fr. verbr.,
25 Maart 1942, Bull. c•·im.., 1942, nr 102;
29 Juli 1947, D. H., 1947, 2, 514). Daarentegen,
erkent de Belgische rechtspraak dit karakter
aan de verjaring van de vordering van de burgerlijke . partij (verbr., 15 Mei 1944, Arr.
Ve•·b•·., 1944, blz. 157; Bull. en PAsrc., 1944,
I, 347; 23 September 1946, Arr. Ve1·br., 1946,
blz. 299; Bull. en PAsrc., 1946, I, 329).
(1) Verbr., 30 Juni 1947 (A•·r. J!erbr., 1947,
blz. 237; Bull. en PAsrc., 1947, I, 309, en nota) ;
.S Februari 1948 (Bull. en PASIC., 1948, I, 79).

exploitatie dient ''; dat het blijkt nit het
proces-verbaal der zitting van de Rechtbank van politie te Gent del. 4 Juui 1946
dat op die- dag Mer De Wilde, advocaat te
Gent, handelend als lasthebber der naamloze vennpotschap << Electrische Tramwegen van Qent '' zich voor die vennootschap
burgerlijke partij heeft gesteld en een
schadevergoeding van 6.200 frank heeft
gevraagd, dat de rechtbank van politie
aan M•r De Wilde akte er van heeft gegeven; dat de burgerlijke vordering derhalve regelmatig ingesteld is geworden
binnen het jaar te rekenen van de dag
waarop de telastgelegde overtreding van
de wegcode werd gepleegd ;
Dat het middel niet is gegrond;
Over het tweede middel tot verbreking,
schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis niet geantwoord heeft op de besluiten van Leo
Lapin, vermeld in zijn akte van verzet
aan de burgerlijke partij en in welke conclusies werd voorgehouden, in bijkomende
orde, dat de aangestelde der burgerlijke
partij een font had bedreven met zijn wagen weer in beweging te hebben gesteld,
of clie weer op grote snelheid, te hebben
gebracht, zonder zich te hebben vergewist
dat zijn weg door de auto van Lapin was
afgesneden, zodat alleszins wegens die font
er verdeelde verantwoordelijkheid was en
zulks diencle in aanmerking te komen bij
het berekenen van het bedrag dat als vergoecling aan de burgerlijke partij zou kunnen toegekend worden :
Overwegende dat eiser, in zijn exploot
van verzet tegen het verstekvonnis van
22 September 1947, deed gelden dat 'cle
aangestelde van de burg·erlijke partij
zijnerzijds fouten had begaan niet zijn
rijtuig w goecl als te stoppen, bij het naderen ener wisselnaald, en eiser in de
waan te hebben gebracht dat hij zijn voertuig geheel zou doen stilstaan om, afstappende, de naalcl te verleggen, en met zijn
voertuig weer in gang te hebben gesteld
zonder opgemerkt te hebben dat de auto
van eiser bijna over de tramriggels was
gereden; dat, met een weinig omzichtigheid, de aangestelde der burgerlijke partij
de botsing had kunnen en moeten vermijden;
Overwegende dat de eerste rechter, na
de schuld van eiser te hebben vastgesteld,
die links de tram had voorbijgestoken dan
wanneer de baan rechts volkomen vrij
was, aanstipt !< dat het feit dat de tram
traag reed en schier stilstond, om dan
ineens weer aan 'te zetten, geen minste
verzachting van betichte's verantwoordelijkheid meclesleept, daar clit manreuvre
van cle tram ter gezegde plaats volkomen
normaal en zelfs noodzakelijk was daar
de lijn 7 aldaar splitst en de tram sterk
moet vertrag-en en weer aanzetten om de
automatische wissel te doen verspringeli;

.;_ 99dat geen de minste schuld de tramgeleider
treft en de algehele verantwoordelijkheid
op betichte berust >>;
Dat, met die beweegredenen van de
eerste rechter over te nemen, het bestreden vonnis de in het exploot van verzet
vervatte conclusies van eiser heeft beantwoord;
Dat het middel . feitelijke grondslag
mist;
·
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; verwijst eiser in de kosten.
16 Februari. 1948. - 2• kamer. - Vo01'zitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggever,
H. Smetrijns. - Gelijkluidende conclusie,

H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaaL - Pleite1·, H. Raes
(van de Balie bij het Hof van beroep te
Gent).
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1° VERJARING. - STRAFZAKEN. - PuBLIEKE VORDERING VERJAARD. - 0MSTANDIGHEID DIE DE VERJARING NIET MEDEBRENGT
VAN DE TE BEKWAMER TIJD INGESTELDE BURGERLIJKE VORDERING.
io VONNISSEN EN ARRESTEN,
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING.
- BUR.GERLIJKE PARTIJ VOOR DE RECHTER
IN HOGER BER.OEP NIET VER.SCHIJNEND. VERSTEK MET ONTSLAG VAN INSTANTIE, ONVERENIGBAAR MET DE RECHTSPLEGING VOOR
DE STRAF.RECHTER.
3° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAl'ZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING .
. - 0NDUIDELIJK MIDDEL. - NIET ONTVAN-.
KELIJK,
10 De ve1·ja1·ing van de p!tblielce vordering
brengt deze niet mede van de te bekwame1· tijd ingestelde vorde1·ing van de
bu1·ge1·lij ke
partij
(1). · (Wet van
30 Maart 1891, art. 1.)
2o Het vm·stek met ontslag van inst·antie
onmerenigbaa1· zijn,de met de regelen van
bevoegdheid en rechtspleging toepasselijk v661' de strajrechte1·s, lean de 1'echter in hoge1· bemep, bij wellce de vorde1"in,q van de bu1·ge1'lij lee partij aanhang·ig is gemaalct, geen ve1·ste1c met antslag van instan.tie verlenen, indien deze
pa1·tij niet ve1·schijnt (2).

(1) Verbr., 21 April 1947 (A1'1'. Yerb1·., 1947,
biz. 128; Bull. en PAsrc., 1947, I, 165, en nota 2).
(2) Fr. verbr., 27 April 1934 (SrREY, 1935,
1, 199); LE PoiTTEVIN, Code d'inst1·. m·irninelle
annote, biz. 527, nrs 31 en 33. Verge!. verbr.,
12 Juli 1909 (Bull. en PAsiC., 1909, l, 341);
14 October 1912 (ibid., 1912, I, 413), alsook de
nota van de Heer procureur-generaal Gesche,
onder verbr., 4 Juni 1934 (ib·id.·, 1934, I, 309).

3° Is n·iet ontvankelijk, het middel dat,
wegens zijn onduidelijlcheid, niet kan
beantwoo1·d wm·den (3).

(VANLERBERGHE, T. COOLS EN DEPOVERE.)
ARREST.
BET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 November 1947 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Overwegende dat de voorziening enkel
gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke vorclering;
I. Aangaancle de beslissing op de vordering van de burgerlijke partij Clara
Cools :
Overwegende dat het bestreden arrest.
zich beperkt tot het bevestigen van de beslissing van de eerste rechter, waarbij,
na toekenning aan de burgerlijke partij
van een som van 2.000 frank als vergoeding bij voorraad, verder een deskundige
aangesteld werd met opdracht de graad
en de duur van de werkonbekwaamheid
vast te stellen ;
Dat dergelijk arrest geen einde stelt aan
het geding en geen betwisting beslecht van
bevoegdheid; dat, luidens artikel 416 van
het Wetboek van strafvordering, de voor. ziening tegen zulke beslissing maar toegelaten is na het eindvonnis of eindarrest,
en dat, vroeger ingediend, zij niet ontvankelijk is;

II. Aangaande de beslissing op de vordering van de burgerlijke partij Albert
Depovere:
·
Over het eerste middel, schending van
artikelen 21 en 22 van de wet van 17 April
1878 en van het besluit-wet op de amnestie, doordat het bestreden arrest de eis
van de burgerlijke partij niet verjaard
heeft verklaard zoals de publieke vordering, alhoewel de burgerlijke partij in 1947 •
nooit v66r het hof van beroep verschenen
was:
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de burgerlijke partij haar vordering
te bekwamer tijd ingesteld hee.ft, dit is
op 18 Januari 1944;
Dat het verder hierop wijst dat, luidens
artikel 26 van de wet van 17 April 1878,
de :verjaring van de burgerlijke vordering
in dergelijk geval tegen eiser niet loopt
gedurende de behandeling van de eis tot
herstel der door het misdrijf veroorzaakte
schade;
Dat het arrest, aldus, de in het middel
aangehaalde wetsbepalingen niet geschon(3) Verbr., 23 December 1946 (A1'1'. J1e1·b,·.,
1946, blz. 448; Bull. en PASIC., 1946, I, 484);
5 Januari 1945 (Bull. en PAsrc., 1948, I,, 9).
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van het gecling :
grondslag mist;
Overwegende dat het middel, bij gebrek
Over het tweede middel, afgeleid hieruit
dat de burg·erlijke partij niet verschenen aan nauwkeurigheid, niet kan onderzocht
worden,
zodat het niet ontvankelijk' is·
is v66r het hof van beroep, dat aldus teOm die redenen, verwerpt de voorzie~
gen haar verstek met ontslag van instanning ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
tie had moeten uitspreken :
Overwegencle dat de bepalingen van het
16 Februari 1948. - 2" kamer. - Voo·r"
vVetboek van burgerlijke rechtsvorclering
v.06r de strafgerechten dan alleen toe- z-ltter, H. Wouters, raadsheer waar-.
gepast worden wanneer de bepalingen van riemencl voorzitter. - Verslcwuever, H. ·de
Gelijlcl1tidende conclusie,
het W etboek van strafvordering en de wet- Clippele. ten die het aangevuld hebben onvoldoencle H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
zijn, zodat ze niet kmmen toegepast wor- advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Dauwe
den wanneer zij onverenigbaar zijn met cle (van cle Balie bij het Hof van beroep te
beginselen die de strafvorclering beheer- Gent).
sen; clat namelijk het verstek met ontslag
van instantie, uitgesproken tegen de burgerlijke partij, onverenigbaar is met de
2" KAMEIL - 16 Februad 1948.
bepalingen van artikel 4 van de wet van
17 April 1878;
IN VERBREKING.
Waaruit volgt clat het micldel in rechte 1°- VOORZIENING
VORMEN. - STRAFZAKEN. - PARTIJ
gronclslag mist ;
RURGERLIJK VERANTWOORDELIJK VERKLAARD
Over het derde middel, schencling van
VOOR EEN BOETE EN VOOR DE KOSTEN VAN DE
artikel 1319 van het Burgerlijk Wetboek
l'UBLIEKE VORDERING. - VOORZIENING NIET
en artikel 97 van de Gronclwet, doordat
BETEKEND AAN HET OPENBAAR. MINISTER-IE. het bestreden arrest de besluiten miskent
NIET ONTVANKELIJK.
van aanlegger die vroeg de eis van de burger lijke partij niet ontvankelijk te ver- 2° VERKEER. - KONINKLIJK BESLUIT VAN
1 FEBRUARI 1934, AR.TIKEL 36, 4o, klaren daar die partij afwezig was en cle
VER.BOD VAN VOOR.BIJ TE STEKEN OP EEN
feiten aldus verjaard waren :
KR.UISPUNT. ZONDER. ONDER-SCHEID OF
Overwegencle dat, op de bewering van
VOOR.BEHOUD. ~ 0VERTREDER. KAN ZIOH NIET
aanlegger dat de eis der burgerlijke parBER.OEPEN OP HET VER.BOD BEVAT IN ARTItij verjaard was omdat deze gedurende
KEL 57, 2o.
meer dan drie jaar zich onthouden had
handelencl op te treden, het arrest ant- 1°· De voo1·ziening van cle part-ij, b1t1'gerwoordt door het inroepen van artikel 26
lijlc venmtwoonlelijlc verklaanl voo1· de
van de wet van 17 April1878;
betctli·nu vctn een boete inzalce inb1'euk
Waaruit volgt clat het micldel feitelijke
op de politie van het ve1'1cee·r, en voo1·
grondslag mist ;
de kosten van de p1tblieke vorde1'ing, is
Over het vierde middel, schending van
niet ontvanlcelijk indien zij niet 11an het
artikelen 212 en 215 van het W etboek van
openbaar ministeT'ie betelcend wenl.
strafvordering, doorclat het bestreden ar(Wetboek van strafvordering, art. 418.)
rest, · na verklaard te hebben dat be- 2° A1·tikel 36, .qo, van konvnklijk besl1tit
klaagde niet strafbaar is, in steele van
VCLn 1 Februa1·i 1934, v661' zijn wijziging
over cle groncl van de eis te beslissen cle
cloo1· het besl1tit van 18 Octobe1· 1946,
zaak terug verwijst naar de eerste r~ch
ve1·bood zonder onclerscheid ot voo1·beter; en
hotul, het voorbijstelcen op de splitsinOver het vijfde middel, schencling van
gen, aansl1titingen en kntisingen; de
artikeleri 315 en 316 van het W etboek van
overkecler vwn. cleze bepalinq ko·n zich
burgerlijke rechtspleging, artikelen 43 en
niet beroepen, in tegenstellinu met de
44 van het Wetboek van strafvordering
werlflebntike1' die hem voo1·atuaat, op
en va'!l. de rechten der verdecliging, doorhet verbocl vermelcl bij artikel 57, :eo
dat, trJdens het cleskunclig onderzoek van
VCLn zelfcle lconinkli.ik besl!u.it (1).
'
de burgerlijke partij, aanlegger noch verwittig·d, noch opgeroepen werd, zodat clit
(MAMPAEY, T. DUPONT.)
deskundig onderzoek eenzijdig was :
Overwegende ·da t cleze midde len, eigen
AR-REST.
aan de beslissing op de vorclering van cle
burgerlijke partij Clara Cools tegen
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
Welke de voorziening niet ontvankelijk is
v!eemcl zijn aan de beslissing op de vorde~
rmg van de burgerlijke partij Depo'vere;
(1). Sic verbr., 7 Juli 1936 (Bull. en PAsrc.,
Waaruit volg~ dat zij zoncler voorwerp 1936, I, 342); 4 October 1938 (Arr. -J!erb1·.,
en, derhalve, met ontvankelijk zijn ·
1938, blz. 196; Bull. en PAsic., 1938, I, 303);
Over het zesde middel, afgeleid · uit de 18 ·Juni 1941 (Ar1·. T'erbr., 1941, blz. 140; 1Jull.
verschillende samenstelling van ·het hof en PASIC., 1941, I, 236).
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te Brussel op 25 Juli 1947 gewezen;
I. Aangaande de beslissing tegen eiser verantwoordelijk verklaard voor de hoegenomen als burgerlijk verantwoordelijke ten en kosten ;
Overwegencle dat eiser in verzet is gevoor de boeten en kosten waarin zijn aankomen tegen bewust verstekvonnis en gegestelde werd verwezen :
verweerclers heeft doen dagvaarOverwegende dat de voorziening, bij ge- lijktijclig
den v66r de I'olitierechtbank van het kanbrek aan betekening aan het openbaar ton
Vilvoorde, om, na veroorcleling van
ministerie waartegen zij is gericht, niet Dupont
wegens inbreuk op artikel 36, 4°;
ontvankelijk is (Wetboek van strafvorde- van voormelcl
koninklijk besluit, zich soliring, art. 418);
clair te hm·en verwijzen in de betaling
Overwegencle dat, dienvolgens, de ge- ener
schadevergoeding van 4.218 frank,
grondheid van het tweecle micldel van verde vergoeclende intresten sedert 18 Febreking, door eiser in zijn memorie opge- met
1946, datum van de botsing; dat
worpen, en waarin hij beweert dat hij bruari
Politierechtbank van het kanton Vilten onrechte burgerlijk verantwoorclelijk de
bij vonnis van 27 December 1946,
wercl verklaard voor de betaling van de voorde,
verzet en de rechtstreekse dagvaarboete van 25 frank door zijn aangestelcle het
cling van eiser ongegrond heeft verklaard
De Decker opgelopen, niet client te wor- en
de Correctionele Rechtbank te Brussel,
den onderzocht;
op boger beroep van eiser, de besliss1ng
II. Wat betreft de beslissing over de van de eerste rechter, bij het bestreden
burgerlijke vordering door eiser inge- vonnis, heeft bevestigcl;
stelcl :
Overwegende dat de bestreden beslissing
Over het enig mid del tot .verbreking, hierop is gegroncl clat, in artikel 57, § 2,
schending van artikelen 27, 1°, 36, 4°, 57, van het koninklijk besluit del. 1 Februari
2°, van het koninklijk besluit van 1 Fe- 1934, zoals het van kracht was op de dabruari 1934 houdencle het algemeen regle- tum cler feiten, de woorclen « de weggement op het v-erkeer, van artikelen 1382, bruiker die zijn weg vervolgt ll zelfs toe1384 van het Burgerlijk WetbOek, doorclat passelijk zijn op de weggebruiker die, rijhet bestreden vonnis ten onrechte aange- clencl in . clezelfde richting als hij die
nomen heeft clat eisers aangestelde aan liuks wil afclraaien, cleze voorbijsteekt op
een splitsing, aansluiting of kruising de een splitsing, een aansluiting of een krui>doorgang afgesneden had van de aange- sing;
stelde van de Belgische Staat, clie het voerOverwegencle clat, alclus, het bestreclen
tuig volgde bestuurd door de aangestelde vonnis impliciet, cloch zoncler clnbbelzinnig- .
van eiser in verbreking, en dat hij gerech- heicl aanneemt clat Dupont op een der hotigd was het voertuig geleid door eisers gervermelcle verkeerspunten de aangeaangestelde naar links voor te steken op stelde van eiser heeft willen voorbijstehet ogenblik dat dit voertuig naar links ken·
wilde afclraaien om een zijweg op een
O~erwegende dat de interpretatie, door
kruising in te slaan, dan wanneer het de rechter aan artikel 57, § 2, gegeven, in
voertuig van de Staat, dat zijn weg ver- strijcl is met artikel 36, 4°, van hetzelfde
volgde, gehouclen was de rechterzijde te koninklijk besluit;
houden, zoclat de aangevallen beslissing
Dat, inclerdaad, {leze bepaling Uitdrukten onrechte de vordering tot schadever- kelijk, zonder onderscheicl of voorbehoucl,
goecling van eiser in verbreking afgewezen het voorbijsteken verbiedt op een splitheeft, dan wanneer cleze gerechtigd was sing, aansluiting of kruising;
zijn schade te zien vergoeden door de daWaaruit volgt dat het bestreden vonnis,
der van het onrechtmatige feit en zijn door de burgerlijke eis van aanlegger teaansteller :
gen de verweerders ongegrond te verklaOverwegende dat De Decker, aange- ren om cle reclenen die het aangeeft, de in
stelcle van eiser, en eiser zelf gedaagd het middel aangeduide wetsbepalingen
zijn geworclen v66r de Politierechtbank heeft gesc>honden;
van het kanton Vilvoorde, de eerste, om
Om die redenen, verbreekt het vonnis
op 18 Frebruari 1946, onder meer, bij voor zover het de eis tot schadevergoeding
overtreding van artikel 57, 2°, van het van aanlegger tegen de verweerders hceft
koninklijk besluit van 1 Februari 1934, afgewezen en aanlegger tot alle kosten in
links willende afdraaien, de doorgang af- eerste en hoogste aanleg h.eeft veroorgesneden te hebben aan degene die zijn , deeld; verwerpt de voorziening voor het
weg vervolgde en, de tweed.e, om zich bur- overige; beveelt dat onderhavig arrest zal
gerlijk verantwoorclelijk te horen verkla- overgeschreven worden in de registers
ren voor de boeten en kosten waarin zijn van de Correctionele Rechtbank te Brussel
aangestelde zou worden verwezen; dat bij en clat melding er van zal gemaakt worvonnis van de eerste rechter del. 26 April den op de kant van cle gedeeltelijk ver1946, bij verstek uitgesproken ten aan- nietigcle beslissing; veroordeelt de aanzien van eiser, De Decker wercl veroor- legger tot de helft cler kosten, het overige
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zaak naar de Oorrectionele Rechtbank te
Mechelen, zetelende in graad van beroep.
16 Februari 1948. -

2• kamer. - Voo1"H. Wouters, raadsheer wa:arnemend voorzitter.
Verslaggeve1·,
H. Smetrijns. - Gelijlcluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. - Pleitm·s, HH. Van
Leynseele en Delacroix.
zitter,
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1o MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAREN. 1\{IDDEL EEN GEBRER AAN
ANTWOORD OP DE CONCLUSIEN AANVOEREND. 00NCLUSIEN DIE OP GEPASTE WIJZE BEANTWOORD WERDEN. :MIDDEL DAT GRONDSLAG
MIST IN FEITE.

2o J\IIIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAREN. DODING BI,J GEBRER AAN
VOOR'ZORG. VEROORDELING. - JVIIDDEL AAN
EEN ARREST VERWIJTEND EEN GEBRUIRER VAN
DE OPENBARE WEG EEN VERPLICRTING TE REBBEN OPGELEGD DIE NIET DOOR RET HEGLEMENT
OP DE POLITIE VAN RET VERICEER IS VOORGESCHREVEN. VONNIS DEZE VERPLICRTING
NIET OP HET REGLEMENT, DOCH OP DE EIS VAN
DE VOORZICRTIGREID STEUNENDE. lVIIDDEL
DAT GRONDSLAG MIST IN FEITE.

1 o Mist gmnclslng in feite, het micldel dnt
een gebrelo aan antwoord op cle concl1tsien nanvoe1·t, dan wannee1· deze laatste 011 gepaste wijze beantwoorcl wm·clen (1).
2o Mist g1·onclslag in feite, het miclclel clat
nnn het a1·rest van vemo1·deUng wegens
onv'l"iJwillige docling verwijt, belclnn.gde,
ge1J1'1t'ilce1· van de openbcwe weg, een
cloor het 1·eglement op de politie van
het verlceer niet voorgesch1·even verpUchtin,q te hebben opgelegcl, dan wannee~· het an·est cleze ve1·plichting niet op
voo1·melcl Teglement steunt, cloch op de
eis van de voo1·zichtigheicl gelet op cle
te·itelijlce omstancligheclen.
(I'ERRAEGE, T. CLAERENS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 November 1947 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
I. In zover de beslissing gericht is tegen de beslissing over de publieke vorclering:
Over het enig middel, afgeleid nit de
(1) Verbr., 10 Februari 1947 (Bull. en PAsrc.,
1947, I, 38).

schencling van artikelen 97 van de Grondwet, 419 van het Strafwetboek, 33, 92 en
94 van het koninklijk besluit van 1 Februari 1934, doordat het arrest, als enige
fout ten laste van aanlegger weerhoudt,
de overtreding van bovenvermeld artikel 33, door aan de fietser het voorsteken
niet te hebben doen kennen, dan wanneer:
1 o aanlegger in zijn conclusie staande gehouden had dat hij geen verplichting hacl
het slachtoffer te verwittigen van de voorbijstekingsbeweging die hij ging uitvoeren; 2o artikel 33 aan de weggebruiker,
die wil voorsteken, geenszins dergelijke
verplichting oplegt, maar eenvouclig bepaalt dat de weggebruiker, die van deze
beweging verwittigd is, deile moet vergemakkelijken door zoveel mogelijk rechts
aan te houden; 3o artikel 94 bepaalt dat
in de bebouwde kommen, het verboden is
geluidsignalen te geven tussen 7 en
22 uur;
N opens de eerste twee onderdelen : .
Overwegencle dat het arrest vaststelt
dat, gelet op de omstancligheden die het
aanduidt, aanlegger verplicht was, alvorens het slachtoffer voor te steken, het van
zijn aankomst te verwittigen en dat, bij
gebrek aan dergelijke verwittiging, hij
met onvoorzichtig!1eid heeft gehandeld;
Overwegende, enerzijcls, dat het arrest
aldus de conclusie van aanlegger op gepaste wijze heeft beantwoord;
Dat het, anderzijds, geenszins beslist
dat artikel 33 van het koninklijk besluit
del. 1 Februari 1934 de weggebruiker die
een andere wil voorsteken gebieclend de
verplichting oplegt cleze van de beweging
te verwittigen; dat het. arrest hierop wijst
dat in het onderhavig geval, gelet op bepa:{lde feitelijke omstandigheden, het gebrek aan dergelijke verwittiging een onvoorzichtigheid uitmaakte die de toepassing van artikel 419 van het Strafwetboek
rechtvaardigde;
N opens het derde onderdeel :
Overwegende dat clit onclerdeel op een
feitelijk element berust, clat noch door het
arrest noch door een ander stuk der
rechtspleging, waarmede het Hof rekening
mag houden, is vastgesteld;
Waaruit volgt dat de drie onclerdelen
van het middel in feite niet opgaan ;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleef{l en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen cle beslissing over de vordering der
burgerlijke partijen ·:
Overwegende dat aanlegger, tot staving
van zijn voorziening, geen enkel middel
inroept en clat het Hof er V!l!n ambtswege
geen opwerpt;
Om die .redenen, verwerpt de voorziening ; .veroordeelt aanlegger tot de kosten.
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16 Februari 1948. - 2° kamer. - Voorzitte·r, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. de
Olippele.
Gelijlcluidende conclttsie,

H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Mahieu
(van de Balie bij het Hof van beroep te
Brussel).
·
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RECHTSPLEGING IN STRAFZA·
KEN. - GETUIGE ZONDER EED GEHOORD OP
DE TEREOHTZirriNG VAN DE KRIJGSRAAD. ARREST VAN VEROORDELING. - MILITAIR GEREOHTSHm• NAAR BESOHEIDEN BESLISSENDE
ZONDER VOORBEHOUD. - NIETIGHEID VAN RET
ARREST.
2° RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN. - GEruiGEN v66R DE KRIJGSRAAD
GEHOORD. - PROOES-VERBAAL VASTSTELLENDE
DAr DEZE GETUIGEN DE DOOR DE WET VOORGESOHREVEN EED IN DE FRANSE TAAL HEBBEN
AFGELEGD. ;---- BEWOORDINGEN VAN DE EED NIET
WEERGEGEVEN. -ARREST VAN VEHOORDELING.
- MILITAIR GEHECHTSHOh" NAAR BESOHEIDEN
RESLISSENDE ZONDER VOORBEHOUD. - NIETIGHEID VAN RET ARREST.

1o

1 o Is nietig, het arrest van vemordeling
van het militai1· gerechtshof, zondm·
voorbehoud naar bescheiden beslissencle,
(lan wannee1· 1tit geen enkel st1tk van de
1·echtspleging, waarop het Hot acht kan
sla(tn, voo1·tvloe'it dat een dom· de
krijgsraad zonder eed gehoo1·de uet1tige
van het recht ontzet werd om in 1·echten
te getttigen tenzij om er enkel inlichtingen te ve1·strekken (1). (Wetboek van
strafvordering, artt. 155, 189 en 317;
Wetboek van 20 Juli 1814, artt. 106 en
173.)
2o Is nletig, llet a,n·est va,n veroordelin.g
va,n het militni1· ge1·echtshof, zonder
voorbehmul na,a1· bescheiden beslissende,
rlan wanmeeT gett~igen v66r de 7c1'ijgsra,a,d, volgens het pmces-verba,a,l va,n de
terechtzittin,q, in de F1·nnse tanl de
dooT (le wet voo1·gesch1·even eed hebben
a,fgelegd, zonde1· rlat de ~ewooniingen
vnstgesteld we1·den wa,a,nn cleze eed
we/"(l a,fgelegd (2).

(1) Verbr., 17 Februari en 22 December. 1947
(A,·r. T1 e7'b7·., 1947, blz. 39 en 428; Bull. en
PASIC., 1947, I, 56 en 558); 2 Juni 1947 (Bull.
en PAsrc., 1947, I, 225).
(2) Verbr., 25 Januari 1921 (Bull. en PAsuJ.,
1921, I, 220) en nota 2; 17 Februari 1947
(A,·r. Ye7·b1'., 1947, blz. 39; Bull . . en PAsiC.,
1947, I, 56).

lDUBENCOUR.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 December 1947 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Gent;
Over het middel ambtshalve opgeworpen, afgeleid uit de schending van artikelen 155 en 189 van het Wetboek van
strafvordering, van artikelen 8.7, 106 en
173 van het Wetboek van strafvordering
voor het leger te lande van 20 Juli 1814
en van artikel 97 van de Grondwet :
Overwegende dat het proces-verbaal
van de terechtzitting van de Krijgsraad
te Gent op 1 Juli 1947 meldt « deze getuige
(Henri Symynck) heeft de eed niet afgelegd )) zonder om het even welke reden
daarvan aan te duiden; dat het evenrp.in
blijkt uit een element der rechtspleglng
dat deze getuige wettig de eed niet afieggen mocht;
Overwegende, anderzijds, dat dit procesverbaal, alsook clit van de terechtzitting
van 2 J uli 1947, de getuigen bedO'elende die
hun verklaring in de Franse taal afgelegd hebben, meldt << deze getuigen hebben
in de Franse taal de eed door de wet
voorgeschreven afgelegd )) ;
Overwegende dat deze melding onvoldoende is om aan het Hof toe te laten zijn
toezicht uit te oefenen nopens de geldigheicl van de eed, zoals hij voorgeschreven
is bij artikel 155 van het Wetboek van
strafvordering en het besluit van 4 November 1814, dit op straf van nietigheid;
Overwegende dat het militair gerechtshof « naar bescheiden beslissende )) en zonder enig element der rechtspleging uit de
clebatten te schakelen, het beroepen vonnis
bevestigd heeft; dat het zich, aldus, de
nietigheid toegeeigend heeft van de rechtspleging v66r de eerste rechter en van het
beroepen vonnis;
Waaruit volgt dat het arrest de in het
middel aangehaalde wetsbepalingen heeft
geschonden;
En overwegende dat de verbreking op
dit middel het onderzoek overbodig maakt
van de door aanlegster ingeroepen middelen;
Om die :r;edenen, verbreekt het bestreden
arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal
overgeschreven worden in de registers
van het Militair Gerechtshof, zetelende te
Gent, en dat melding er van zal gedaan
worden op de kant van de vernietigde beslissing ; laat de kosten ten laste van de
. Staat; verwijst de zaak naar het militair
gerechtshof anders samengesteld.
16 Februari 1948. - 2° kamer. - Voo1·zitte1·, H. W otlters, raadsheer Wllarnemend voorzitter. - Ve1·slnggever, H. de
Clippele.
Gelijkluidende conclusie,

H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste

-104aclvocaat-generaal. PleUers, HH. de
Saegher en Vincke (beiden van de Balie
bij het Hof van beroep te Gent).

in deze dagvaarding was beoogd onder de
telastlegging A, verklikking aan de vijand,
en als wanneer de telastlegging B, b, erin
uitdrnkkelijk was beperkt tot de feiten,
lid te zijn geweest van het Vlaamse Jongerenkorps en van' het V. N. V., en doordat
het bestreden arrest, dienvolgens, aanleg2e KAMER. - 16 Februari 1948.
ger veroordeelt wegens een telastiegging
cUe verschilt van deze die vermeld is in de
1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
dagvaarding, zonder dat hij erover wercl
STRAFZAREN. EEN ENKELE S'l'RAF WEGENS
verwittigd en geroepen om zich daartegen
VERSCHEIDENE MISDRIJVEN UITGESPROREN. ~
te verdedigen, en zonder dat hij aanvaarcl
:NJIDDEL DAT SLECHTS EEN VAN DE MISDRIJVEN
lweft vrijwillig te verschijnen om zich
BETREFT.- STRAF DOOR DE ANDERE MISDRIJwegens deze nieuwe telastlegging te verVEN GERECHTVAARDIGD. lVIIDDEL NIET ONTantwoorden; een tweecle middel, afgeleid
VANKELTJR.
nit de schencling van het artikel 97 van de
2° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. Gronclwet, doordat het bestreden arrest
een klaarblijkelijke tegenstrijdigheid beSTRAFZAKEN.- VEROORDELING TOT SCHAvat tussen zijn beweegredenen en zijn beDEVERGOEDING TEN VOOR.DELE VAN DE BURGERschikkend gedeelte, vermits het, in zijn
LI,JRE PAR.TIJ. WIJZIGING VAN DE OMbeweegredenen, verklaart dat de telastSCHRIJVING ZONDER VOORAFGAANDE VERWITTIlegging A evenmin kan weerhouden worGING. SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE
den v66r het hof als v66r de eerste rechVERDEDIGING.
ter, die aanlegger wegens deze verdenklng
1o 1Vannee·r een enkele strat wegens ver- had vrijgesproken, omdat de feiten niet
soheidene miscl1"ijven we·rd uitgesprobewezen waren, terwijl het in zijn beken, is de eis tot verbmlcing, clie op een
schikkend gedeelte beslist dat de feiten
midcle! bentst clat sleohts een van cle
onder verclenking A bewezen zijn, doch
misclri,iven bet1·ett, niet ontvanlcelijk,
clienen gevoegd te worden bij 'deze onder
1vannee1· cle 1tUgesprolcen skat cloo·r
de verdenking B, b :
cle anclere misclrijven ge1·eahtvaa1·cligcl
I. In zover de aangevoerde middelen geblijft (1). (Wetboek van strafvordering,
richt zijn tegen de beslissing van het beartt. 411 en 414.)
streden arrest betreffende de publieke vor2° BohencU cle 1·eohten van cle ve1·clecUg·ing, dering :
het arrest clat, zoncle1· voorafgaanlle
Overwegende dat de door aanregger aanve1·wittiging, cle beklaagcle tot sohallegevoerde middelen tot verbreking het arve1·goecling jegens lle b1trge1·lijke partij
rest enkel bestrijden waar het aanlegger
ve1·oonleelt op gronll van feiten, waa1·heeft veroordeeld wegens feiten .beoogcl
vM" het lle omsclwijv'i;ng wijzigt.
onder de telastlegging A, verklikking aan
de vijand, en die door het hof werden
beschouwd als zijnde werkelijk begrepen
(GESQUIERE, T. PLERARD EN CONSOORTEN.)
onder deze voorzien bij de telastlegging B, b, zijnde inbreuk op artikel118b·is
ARREST.
gewijzigd bij llet besluit-wet van 17 DeHET HOF; - Gelet op het bestreden cember 1942 ;
Overwegende dat het bestreden arrest
arrest, gewezen door het Militair Gerechtshof, zetelende te Gent, op 24 October 1947; 1 aanlegger niet enkel veroordeelt uit
Overwegende dat, tot staving zijner hoofde dezer feiten, maar ook nog wegens
voorziening, aanlegger twee middelen tot andere feiten omvat onder clezelfde telastverbreking aanvoert, een eerste middel, ·, legging, alsmede wegens een telastleg·afgeleid uit de schending van de rechten ging B, a, zijnde inbreuk op artikelllSbis,
van verdediging, doordat het bestreden ar- gewi:i'zigd bij artikel 1 van de wet van
rest, waar het aanlegger veroordeelt om 19 Juli 1934, en dat het aanlegger, wegens
voot het Duits krijgsgerecht de woorclen : samenloop van misdrijven, een enkele
straf toepast van twintig jaar buitenge<< Ik vraag een voorbeelclige straf tegen
deze jongens 11 te hebben uitgesproken, dit wone hechtenis ;
Overwegende dat de telastlegging B, a,
feit beschouwt als zijnde begrepen onder
de telastlegging B, b, van de inleidencle alleen reecls volstaat om de uitgesproken
dagvaarding, als wanneer het werkelijk veroordeling te wettigen; dat, derhalve,
ai waren de aangevoercle middelen gegrond, de veroorcleling niettemin gerecht(1) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
vaardigd zou wezen ;
19 Februari 1947 (Bull. en PASIC., 1947, I, 67).
Overwegende dat de middelen dientenRaadpl. nochtans het eerste arrest dat in deze gevolge zonder belang voorkomen en niet
zaak op 7 Juli 1947 door het Hof van verbre- ontvankelijk zijn ;
king geveld werd (A1'1'. T' e1·b1'., 1947, blz. 246;
En overwegende dat de substantiete of
Bull. en PASIC., 1947, I, 320).
op straf van nietigheid voorgeschreven
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rechtsvormen werden nageleefd en dat de
uitgesproken veroordeling overeenkomstig
de wet iS";
II. In zover de aangevoerde middelen
gericht zijn tegen de beslissingen van het
bestreden arrest aangaande de burgerlijke
vorderingen :
Over het eerste middel :
Overwegende dat de burgerlijke partijen
hun vorderingen hebben gegrond op de
feiten in de inleidende dagvaarding omvat
en omschreven onder .de telastlegging A
van verklikking;
Overwegende dat, noch nit het bestreden
arrest, noch nit de processen-verbaal der
openbare terechtzittingen van het militair
gerechtshof blijkt dat het hof aan aanlegger en a an de burgerlijke partijen zijn
voornemen heeft kenbaar gemaakt de omschrijving te wijzigen van de feiten die
door aanlegger ten nadele van de burgerlijke partijen waren gepleegd, en deze
feiten te beschouwen als vallend onder de
telastlegging B, b, en niet onder de telastlegging A, waaronder zij uitdrukkelijk in
de inleidende dagvaarding waren begrepen;
Overwegende dat, waar het militair
gerechtshof, alclus, de omschrijving der
telastleggingen gewijzigd heeft zonder de
partijen vooraf te verwittigen, het aanlegger in de onmogelijkheid heeft gesteld
de gegrondheid van de eisen der burgerlijke partijen, ten aanzien van de nieuwe
omschrijving der feiten, te onderzoeken
en te betwisten en hem verhinderd hee'ft
behoorlijk zijn verdediging voor te clragen;
Overwegende dat het bestreden arrest
derhalve de rechten der verdecliging heeft
geschonden en dat het middel gegrond is ·
Om die redenen, verwerpt de voorzie~
ning in zover zij gericht is tegen de beslissing van het bestreden arrest aangaande de publieke vordering; verbreekt
het bestreden arrest wat betreft de beslissing aangaande de burgerlijke vorderingen; beveelt dat het onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers
van het Militair Gerechtshof te Gent en
flat melding er van zal worden gedaan op
de ~aJ?.t van d~. gedeeltelijk vernietigde
besllssmg; verwiJSt de zaak alclus beperkt
naar het militair gerechtshof anclers sa~l~ngestel~ i ·veroorcleelt iecler cler burgerliJke partiJen tot een twaalfcle van cle
helft cler kosten en aanlegger tot de andere helft.
_16 Februari 1948. - 26 kamer. - Voo1·H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter.- Vers,laggeve1· H Smetrijns. - Gel1jlcZ.l~iclende conclnsie, H. Colard, aclvocaat-ge:Iieraal.
zttte1·,
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19 Februari 1948.

HUUR. - PACHT. - 0MZETTING VAN DE IN
WAREN BEDONGEN PAOHTPRIJZEN. - PAOHTPRIJZEN IN GELDSPEOIEN UITGEDRUKT. REGLEMENTERING VAN DE BASIS VAN OMZETTING DOOR DE SECRETARISSEN-GENERAAL VAN
DE MINISTERIES, 'l'IJDENS DE BEZETTING (BESLUI'l' VAN 26 NOVEMBER 1940, ART. 4, GEWIJZIGD BIJ AR1'IKEL 1 VAN HE'!' BESLUIT VAN
4 DECEMBER 1940). ·- REGLEMENTERING NIETIG EN NIET VOOR TI.JDELIJK GELDIG GEHOUDEN. - REGLEMENTERING DIE NIET MET TERUGWERKENDE KRACHT GELDIG VERKLAARD
WEED DOOR DE BESLUITEN VAN 1 SEPTEMBER
EN 11 DECEMBER 1944.
De reglemen·ter·ing vcm cle basis, die toe
te pnssen is ·voo1 · cle omzetting in
pachtp1'ijzen in geldspecien uUgedntlct,
vnn in wwren bedonuen pachtprijzen of
met venvijzing naar een of meer waren,
tijdens cle bezetting doo1· de sem·eta1·issen-yeneraal 7t'ityevaa1·digd, is nietig en
werd niet voor tijclelij lc gelclig gehouclen; zij werd niet met tentgwe1·Jcende
lcmcht gelcUp vedclaard door het besl7tit
van cle in Rctacl vergaclenle .Ministe1·s,
van 1 September 1944, bekeffende het
bev·riezen van cle onder de bezetting opgelegcle twijzen, of clam· het besl!t'it van
de Regent, van 11 Decembe1· 1944, betre[jencle cle pachten (1). (Besluit van

26 November 1940, art. 4, gewijzigd bij
artikel 1 van het besluit van 4 December 1940 ; beslnit-wet van 1 lVIei 1944,
art. 1; besluit-wet van 5 Mei 1944,
art. 1, A, nrs 22, 3 en 4.)
(DEBATISSE, T. CANIVET.)
ARREST (2).
BET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, de 16 Januari 1946 gewezen door
de Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, zetelende in hoger beroep ;
Over het enig miclclel, schending van
artikelen 26 en 82 van cle Grondwet, van
het besluit der in Raacl vergaclerde Ministers van 28 Mei 1940, van het besluitwet van1l\1ei 1944 tot uitlegging van artikel 5 van de wet van 10 Mei 1940, van
artikelen 1 (meer in het bijzoncler n''" 13
en 22), 2, 3 en 4 van het besluit-wet van
5 Mei 1944 betreffende de besluiten van
cle secretarissen-generaal, van artikelen 1
tot 4 van het besluit van cle Regent van.
(1) Raadpl. verbr., 18 December 1944 en
12 Februari 1945 (A>">". Ye>"b>·., 1945, blz. 65 en
106; Bull. en PAsrc., 1945, I, 70 en 117).
(2) Zie de conclusie van de Beer advocaatgeneraal Roger Janssens de Bisthoven, die dit
arrest voorafgaat, in Bull. en PAsrc. 1948
I, 120.'
'
'
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11 December 1944 waarbij een einde wordt
gesteld aan de tijclelijke gelcligheicl van
de besluiten van 26 November 1940 en van
4 December 1940 hiernavermelcl, van artikelen 1 en 5 van de wet van 10 Mei 1940
betreffencle overclracht va.n bevoegclheid
in oorlogstijcl, van artikelen 1, 4°, en 2
van de wet van 7 September 1939 waarbij
aan de · Koning buitengewone machten
worden toegekencl, van artikelen 1, 2 en 12
van het besluit-wet van 27 October 1939
ter aanvulling van de maatregelen voor het
verzekeren van de bevoorracling van het
land, het gezegcl besluit-wet gewijzigcl bij
de besluit-wetten van 11 en 14 Mei 1940,
van artikeleri 1, 2, 3 en 4 van het besluit
.van 3 Juli 1940 betreffencle de vaststelling
van de prijzen cler koopwaren en diensten,
van artikelen 1, 4 en 5 van het besluit van
26 November 1940 betreffencle de pachten,
van artikel1 van het besluit van 4 December 1940 tot wijziging van clit van 26 November 1940 en van artikel 1 van het besluit van de secretaris-generaal van het
ministerie van landbouw en voedselvoorziening getroffen de 4 December 1940 tot
uitvoering van het voorgaancle, tenslotte
van artikelen 1 en 2 van het besluit-wet
van 1 September 1944 betreffencle het bevriezen cler onder de bezetting opgelegcle
prijzen, cloorclat het bestreclen vonnis weigert te beschouwen als uitwerking hebbencle op de door de aanlegger' in verbreking verschulcligcle pachtprijzen, de schikkingen betreffencle cl~ omzetting van de in
waren, op basis van zekere prijzen, beclongen pachtprijzen, en vervat in de besluiten van 26 November en 4 December
1940, en clit om de reclen clat de gezegcle
besluiten door volstrekte nietigheicl em
tttnc aangetast zijn, clan wanneer de gezegcle · besluiten van kracht gebleven zijn
tot 1 September 1944, of ten minste de
schikkingen clie ze bevatten terug in werking gestelcl geweest zijn, voor de periode
die op cleze datum ei)lcligt, cloor het besluit van de Regent vanll December 1944 :
Overwegencle clat het besh1it van 26 November 1940 en het besluit van 4 December 1940, waarcloor het vorengenoemde gewijzigcl worclt, beicle getroffen door de secretaris-generaal van het ministerie van
lanclbouw en voedselvoorziening, de secretaris-generaal van het ministerie van justitie en cle commissaris voor prijzen en
lonen, de grenzen te buiten gingen voorgeschreven door het besluit-wet van 27 October 1939, voor zover, onder meer, clat ze
de prijzen der pachten regelclen;
Overwegencle dat, de interpretatie van
de wet van 10 Mei 1940 betreffencle cle
overclracht' van bevoegclheicl, bekrachtigcl
door het besluit-wet van 1 Mei 1944, in
werking stellend, het besluit-wet van
5 Mei 1944, in zijn artikel 1, A, 22, nietig
verklaarcl heeft het besluit van 20 Augustus 1940 houclencle oprichting van het

Commissariaat voor prijzen en lonen, alsmecle de besluiten betreffencle de vaststelling cler prijzen, lonen, diensten en prestaties;
'
Overwegencle clat clit besluit van 5 Mei
1944, het verklarencl karakter clelend van
clit van 1 Mei 1944, client toegepast op de
feiten die zijn afkoncliging zijii voorafgegaan;
Overwegencle dat, hierin verschillencl
van wat het besluit-wet van 5 Mei 1944 in
zijn artikel 3 voorziet ten aanzien van
andere besluiten en bestuurscladen van na
16 Mei 1940, artikel 1 van clit besluit-wet
niet beschikt heeft clat. cle besluiten die
het nietig verklaard clesniettemin voor
tijclelijk gelclig worden gehouden;
Dat hieruit volgt dat, zonder acht te
slaan op de besluiten van de secretarissen-generaal en van de commissaris voor
prijzen en lonen getroffen onder de bezetting, de in waren beclongen pachtprijzen
bij hun vervalclag normaal moesten geregeld worden overeenkomstig cle contracten, en niet overeenkomstig de gemiddelde
prijs cler waren geclurencle de twaalf
maanden die de 10 Mei 1940 voorafgegaan
zijn, zoals bepaalcl geweest was door de
onder de bezetting getroffen besluiten,
welke nietig verklaarcl zijn door artikel 1, A, nr 22, van het besluit-wet van
5 Mei 1944;
Overwegencle, weliswaar, dat, op 1 September 1944, een besluit cler in raad vergaclercle Ministers, - besluit betreffencle
het « bevriezen cler prijzen ll, -en getroffen krachtens artikel 4 van het besluitwet van 5 Mei 1944, tDt vrijwiuing der
belangen waaraan de nietigverklaring der
niet tijdelijk geldig geachte. besluiten betreffencle de prijzen en lonen schade had
kunnen toebrengen, als overgangsmaatregel in werking gesteld heeft de schikkingen getroffen onder de bezetting betreffencle de opgelegcle prijzen ;
Maar overwegende dat cleze maatregel,
nit eigen macht getroffen door de overheicl die hem voorschreef, niet tot uitwerking had terug van kracht te cloen worclen de volstrekt nietig verklaarcle en niet
voor tijclelijk gelclig gehouclen besluiten
van de secretarissen-generaal en van de
commissaris voor prijzen en lonen, en dat,
bij gebrek aan een verklaring van terugwerkencle kracht, hij evenmin tot uitwerking kon hebben te gelclen v66r een zij:U
afkoncliging voorafgaancl tijdstip;
En ove.rwegende clat, hoewel het besluit
van de Regent del. 11 December 1944, in
zijn artikel 3, met terugwerkencle kracht
tot 1 September 1944, de wijze van omzetting bepaalt van de pachtprijzen die. vervallen na zijn inwerkingstelling, geen enkel van zijn artikelen nochtans, te clezen
opzichte schikkingen treft voor het tijclstip da t de 1 September 1944 voorafging· ;
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Dat hieruit volgt dat het middel in
rechte faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; verwijst de aanlegger in de kosten
en in een vergoeding van 150 frank jec
gens de verweerder.
19 Februari 1948. - 1e kamer. - VoorzUte-r, H. Soenens, eerste voorzitter. Verslaggevm·, H. Sohier.- Gelijkhtidende
conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal. Pleiters,
HH. Yeldekens en Simont.
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23 Februari 1948.

1° REDENEN YAN DE YONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - CONCLUSIEN VAN BEKLAAGDE, - BEWERING WAARUIT
BEKLAAGDE GEEN ENKEL VERWEER 0~' EXOEPTIE
A!•'LEIDT. - GEEN VERPLICHTING ZE TE BEANTWOORDEN.
2° MISDADEN EN W ANBEDRIJYEN
TEGEN DE UITWENDIGE YEILIGHEID VAN DE S'rAAT. ARTIKELs.115, 116, 117 en 118 VAN RET STRAFWETBOEK. - GEEN ONDERSCHEID NAARGELANG
DE FElTEN DOOR EEN BELG OF DOOR EEN
VREEMDELING GEPLEEGD WERDEN.
1° De ;·echter moet een bewei'ing, bevat ·in
. de beweeg·redenen van de concl1tsii:in van
beklaagde, niet beantwoorden, wannee;·
beklaagde geen enkel verweer of excepMe ·uit deze bewering afieidt. (Grondwet,

art. 97.)
2° A;·tUcelen 115, 116, 117 en 118 van het
8t1'Ctfwetboelc malcen geen enlcel onderscheicl naa;·gelcMig cle feiten, weUce zij
beteugelen, doo;· een Belg of doo;· een
vt·eemdel-ing gepleegd we;·den (1).

(FOLMER.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 15 December 1947 door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 1134, 1135, 1319, 1320, 1322 van
het Burgerlijk Wetboek over het geloof
dat client gehecht aan de akten, en 97 van
de Grondwet over de verplichting de von-

~~-~-~;~ t;e:ot~~i~~~r~o~!~~r~~\ b::~~~d~~
de regelmatig door de beschuldigcle over(I} Zie verbr., 21. October 1946 (A;·r. Yerb;·,
1946, blz. 348; Bull. en PAsrc., 1946, I, 378) ;
1 December 1947 (A;·;·. Verbr., 1947, blz. 387;
Bull. en P ASIC., 1947, I, 509).

gelegcle conclusien, en Iuiclens welke zrJn
uitlevering onregelmatig was, daar hij
niet vervolgd wordt als oorlogsmisdadiger:
Overwegende dat, inclien, in de beweegredenen van zijn conclusiiln van 24 November 1947, aanlegger te kennen geeft
dat zijn uitlevering onregelmatig was, hij
nit deze verklaring geen enkel middel
af!eidt welk het arrest verplicht zou geweest zijn te beantwoorclen;
Dat het midclel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, schending van
artikelen 115, 116, 117, 118 van het Strafwetboek, en 97 van de Gronclwet, doordat het bestreden arrest beslist dat « de
bewijsgroncl van straffeloosheid, afgeleicl
uit de buitenlanclse nationaliteit van beschuldigde, niet ter zake dienend is>> (de
beschuldigde is Duitser) :
Overwegende dat de in het middel aangeduicle l].rtikelen van het Strafwetboek
geen enkel onderscheid maken naargelang
de feiten welke ze beteugelen gepleegcl
geweest zijn door een Belg of door een
vreemcleling ;
Dat het midclel in rechte niet opgaat;
Over .het dercle midclel, schending van
de wet van 25 Mei . 1910 houdende goed·
keuring van het reglement toegevoegd aan
het verdrag van Den Haag van 18 October
1907, nopens de wetten en gebruiken van
de om·log te land, en van artikelen 29
tot 31 van gezegcl reglement, en van artikel 97 van de Grondwet, eerf!te onclerdeel,
doordat het bestreden arrest, aangaande
de in de telastlegging A aangeduide tussen 2 September 1939 en 10 Mei 1940 gepleegde spionnagefeiten, beslist dat ze niet
onder toepassing vallen van artikelen 30
en 31 van het reglement toegevoegd aan
het verdrag van Den Haag : 1 o omdat de
Conferentie de spionnen niet op een bijzondere wijze willen beschermen heeft ;.
2° omclat de feiten gepleegcl geweest zijn
op een tijclstip waarop Belgie niet oorlogvoerencl was en waarop zijn grondgebiecl niet het gebied cler verrichtingen van
een oorlogvoerende was, clan wanneer
artikel 31 van gezegd reglement uitdrukkelijk bepaalt dat een spion die, na het
leger waartoe hij behoort weder te hebben vervoegd, later door de vijand wordt
gevat, als krijgsgevangene client te worden behandeld en niet meer wegens zijn
vroegere daden van spionnage ter verantwoording kan worden geroepen; tweede
onderdeel, doordat het bestreden arrest,
aangaande de in de telastlegging B aangeduide, tussen 10 Mei 1940 en 2 Mei 1945
gepleegde spionnagefeiten, beslist dat ze
niet onder toepassing vallen van artikelen 30 en 31 van het reglement toegevoegd
aan het verdrag van Den Haag, omdat de
beschuldigde geheel zijn werkzaamheid
van spionnage en tegenspionnage in de

-108door de Duitse troepen bezette gronclgebieclen ontplooid heeft zoncler ooit het
risico gelopen of kunnen lopen te hebben
op heterclaacl betrapt te worden, clan wanneer, overeenkomstig de wetten en gebruiken van de oorlog te land, de spion niet
mag veroorcleelcl worden inclien hij niet
op heterdaad betrapt wordt; clat hij, na
zijn leger vervoegd te hebben, niet ter
verantwoorcling kan geroepen worden voor
zijn vroegere claclen van spionnage; inclien
hij later door de vijand wordt gevat :
Overwegencle clat clie twee onderclelen
van het midclel gericht zijn tegen het bestreclen arrest voor zoveel slechts als het
uitspraak cloet over cle telastleggingen A
en B,·
Overwegencle clat, wercl bet aangenomen,
de enige uit hoofcle van cle telastleggingen A, B en 0 uitgesproken straf, krachtens artikel 115 van het Strafwetboek
wettelijk zou blijven uit hoofcle van de
telastlegging 0;
Dat het micTclel niet kan aangenomeri
worden bij gebrek aan belang ;
En overwegencle dat de bestreclen beslissing gewezen geweest is op een rechtspleging waarin de substantiele of op straf
van nietigheicl vo.orgeschreven rechtsvormen nageleefcl geweest zijn en de beslissing wettelijk is ;
Om cUe reclenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
23 Februari 1948. - 2 6 Kamer. - Voorzitter, H. Louveaux, raaclsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slctggever, H. Sohier. - GeUjlchtidende concl1tsie, H. Colard, aclvocaat-generaal.
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~
ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEA'l. VERPLICHTING AL DE NODIGE STUKKEN BIJ TE
VCiEGEN OM DE REGELMATIGHEID VAN RET VERHAAL TE RECHTVAARDIGEN.

1° VOORZIENING IN VERBREKING.

2° VOORZIENING IN VERBREKING. ZAKEN VAN HECHTSTREEKSE BELASTINGEN. ARREST NA EEN ''ERBREKING GEVELD. - VERPLICHTING EEN UITGIFTE VAN HET ARREST VAN
VERBREKING BIJ TE VOEGEN.

1 o De eiser, (z,ie z·ich voo1·ziet tegen een arrest ·inzalce vnn rechtst1'ee7cse belnstin{len, moet b·ij zijn 1'elcwest al de nodi.qe
st·ulclcen voe{len, orn (le 1'C{Ielmntigheid
vnn (le voo·rz·ienin[J te rechtvna1·digen;
het ·is het Hot niet toe{lelnten met ande·re elementen rekening te ho1tden (1).

(Wet van 6 September 1895, art. 14.)
(1) en (2) Sic verbr., 5 Mei 1941 (Bu(l. en
1941, I, 180).

PASIC.,

2° De voo·rZ'ien·ing, tegen een a·r·rest nn een
ve1·bmkin[J in zalcen V(tn rechtst1·eelcse
belasUn{len, is slechts ontvanlcelijk in(Uen eiser er een 1t-it[Jifte vnn het (Wrest
vnn verbrelcing Mjvoegt (2).
(SOCIETE DES BAINS ET LAVOIHS D'OU'l'RE-l\IEUSE,
•r. BEHEER VAN ~'INANCIEN.)
ARREST.

HE'F · HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, gewezen door het HOf van beroep
te Brussel de 4 .Juni 1947;
Over het micldel van niet-ontvankelijkheicl opgeworpen door verweerster :
Overwegende dat op de aanlegger in
verbreking de re'chtvaarcliging rust van
de regelmatigheid van zijn eis; dat cleze
rechtvaarcliging, inzake rechtstreekse belastingen, slechts kan volgen uit de ter
griffie met het rekwest nedergelegcle stukken, overeenkomstig artikel 14 van de wet
van 6 September 1895; clat het aan het
Hof niet geoorloofcL is andere elementen
in aanmerking te nemen; dat het over het
algemeen geen kennis neemt van de stukken clie ter grilffie bestaan ;
Overwegende dat uit het bestreclen arrest blijkt clat het gewezen geweest is tengevolge van een arrest van verbreking del.
26 Juni 1943, bij hetwelk de zaak en cle
partijen verwezen werclen naar het Hof
van· beroep te Brussel;
Overwegencle clat clit arrest van verwijzing niet voorkomt onder de neclergelegcle stukken; dat, inclien de inventaris
van de bijgevoegcle stukken door verweerster in haar voorziening opgemaakt, onder
nr 7 aancluiclt : << pleitnota in naam van
verweerster aan bet hof van beroep overgelegcl en heel het dossier van de zaak
voor het hof van beroep neergelegd ll, de
omslag die· op cleze clocumenten betrekking heeft de uitgifte van het arrest van
verbreking del. 26 Juni 1943 niet bevat;
Overwegencle dat clit ontbreken het Hof
in de onmogelijkheicl stelt de ontvankelijkheid van de voorziening na te gaan;
Overwegencle, inderclaad, clat naur het
artikel 1, alinea 2, van de wet van 7 Juli
1865 luiclt, geen eis in verbreking tegen
een arrest, gewezen na verbreking, aanvaarcl worclt wanneer dit tweecle arrest
gelijkvormig is met het eerste arrest van
verbreking ;
Overwegencle clat, bij gebrek aan regelmatige overlegging van clit eerste arrest
ter zake gewezen de 26 Juni 1943, het niet
mogelijl,>. is na te gaan of het bestreden
arrest er mecle gelijkvormig is of niet, en,
derhalve, of de huiclige eis kan aangenomen worden ;
Dat, in deze voorwaarclen ingestelcl, de
voorziening niet ontvankelijk is ;
Om die reclenen, verwerpt cle voorziening; veroordeelt verweerster tot de
kosten.
'
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23 Februari 1948. - 2e Kamer. - Voo1·H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter.
Vet·slaggevet·,
H. Giroul. GeUjlclttidende oonolttsie,
H. Colard, advocaat-generaal. - Pleite1·s,
HR. Gothot (van de Balie bij het Hof
van beroep te Luik) en Van r..eynseele.
zitte·1:,
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1° BELASTINGEN. - CoNGO. - Vm.TSTELLING. -. WORDT NIET VERMOED.
2° BELASTINGEN.- CONGO. -<<SoCIETE
MINIERE DU BECEKA. l l - NIET VRIJGESTELD
VAN TAXES OF MIJNBELASTINGEN.
1° De v?'ijstellingen van belastingen wot·clen niet vermoecl. H et behoo1·t de bela.stingpliol~tige, die de vt·ijstelling in1'0ept, het bewijs er va.n te levet·en.
2° De lcolonia.le vennootsohap met be1Je1·Jcte a.ans1J1'alcelijlcheid « Minifwe dn
Beoelca. ll is niet vt·ijgesteld van de in de
Kolonie gevestigde truces en mijnbelctsUngen {1).

(KOLONIALE VENNOOTSCJHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « MINIERE DU BECEKA ll,
T. KOLONIE VAN BELGISCH CONGO.)
ARR1GST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 7 November .1942 door
het Hof van beroep te Elisabethstad;
Over het middel tot verbreking, schending van de decreten van 20 Maart 1893,
artikelen 3 en 9 van 3 J"uni 1906, artikel 5 •
van 31 October 1906, van 5 November 1906, .
van het verdrag tot afstand van 28 November 1907, inzonderheid in zijn artikel 1
·en zijn bijlage A, III, 16°, bekrachtigd
door de wet 'van 18 October 1908, van de
wet van 18 October 1908, artikelen 7 en 36,
en van het koninklijk besluit van 9 December 1919 :
Overwegende dat het bestreden arrest
beslist heeft dat de personele. belasting
geheven bij decreet van 29 J"uli 1937 op. de
mijnvergunningen in werkelijkheid .een
mijnbelasting is, maar dat de verwerende
vennootschap er niet van vrijgesteld is;
Overwegende dat de voorziening dit
tweede deel van de beslissing bestrijdt;
Overwegende dat de vrijstellingen van
belastingen niet vermoed worden; dat de
last het bewijs er van te leveren weegt op
de belastingplichtigen die. ze inroepen;
Overwegende dat verweerster geen enkele uitdrukkelijke .verbintenis van de ko(1) Verge!. verbr., 10 Februari 1948 (zie hoger,. biz. 80; Bttll, en PAsrc., 1948, I, 90).

~

lonie overlegt welke haar van alle taxes
en mijnbelastingen vrijstelt ;
Dat ze haar aanspraak grondt op het
decreet van de Koning-Souverein van
20 Maart 1893, op clit van 3 J"uni 1906 en
op de overeenkomst gesloten de 5 November 1906 tussen de « Compagnie du Chemin
de fer du Bas-Congo au Katanga ll, in wier
rechten zij zich bevindt, en de Onafhankelijke Staat Congo, overeenkomst die
verband houdt met artikel 5 van het decreet van 3 J"uni 1906 en die de Onafhankelijke Staat cloet deel hebben in de helft
der winsten ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
deze verscheidene bestanddelen ontledend,
acht dat verweerster niet het bewijs heeft.
geleverd waarvan ze de last had ;
Overwegende dat in de loop van deze
ontleding, de rechter over de grond de
tekst en de geest van de ingeroepen overeenkomst en decreten geeerbiedigd heeft,
en dat het besluit tot hetwelk hij komt logisch is;
Dat er aanleiding is aan te stippen onder andere dat het decreet tot goedkeuring van de overeenkomst, gesloten tussen de « Compagnie des Chemins de fer du
Bas-Congo au Katanga ll en de Onafhankelijke Staat, geen enkel beding van
vrijstelling. bevat, dan wanneer een dergelijke bepaling voorkomt in meerdere gelijkvormige decreten betreffende andere
mijnmaatschappijen;
Waaruit volgt dat het middel niet kan
aangenomen worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt verweerster tot de
kosten.
24 Februari 1948. - 2" kamer. - Voorzittet· en ve1'slaggever, H. Vitry, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Gelijlclttidende
conclttsie, H. W.-J. Ganshof van der
Meersch, advocaat-generaal.
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1° BELASTINGEN. - CONGO. - PERSONELE BELASTING OP DE OPPERVLAKTE VAN DE
GEBOUWEN. - GALERIJ LANGS EEN ENKELE
ZIJDE GESLOTEN DOOR DE MUUR VAN EEN GESLOTEN EN OVERDEKT GEBOUW EN LANGS DE
ANDERE ZIJDEN OPEN. - GALElliJ DIE GEEN
AFZONDERLIJK GEBOUW UITMAAKT. - 0NDERWORPEN AAN HETZELFDE VOLLE BELASTINGBEDRAG ALS HET 0\'EllDEKT EN G'ESLOTEN GEBOUW.
2° BELASTINGEN. - CoNGO. - PERSONELE BELASTING OP DE OPPERVLAKTE VAN DE
GEBOUV\rEN.~- GEBOUW OVERDEKT DOCH OPEN
ZONIET LANGS ALLE DAN 'I'OCH LANGS VERSCHILLENDE ZIJDEN. - · GENIET VAN HET VERMINDERD B~JLASTINGBEDRAG.

-110S0 BELASTINGEN. - CoNGO, - PERSONELE BELASTING OP DE OPPERVLAKTE VAN DE
GEBOUWEN. - GEBOUW OVERDEKT EN OPEN
LANGS EEN ENKELE ZIJDE. - 0NDERWORPEN
AAN RET VOLLE BELASTINGJlEDRAG.
1 o Voo1· de toepassing van de pm·sonele
belasting, gevestigd in de Kolonie op de
oppe1·vZalcte van de gebouwen, moeten
de galerijen, die langs een · enkele zijde
gesloten zijn door de rmt1W van een gesloten en overdelct gebo1tw en open langs
de ande·re zijden, en die geen afzonde1·Ujlce gebmtwen uitmalcen, in aanme1·king lcomen voo1· de bm·eken·ing van de
belastba1·e oppm·vlalcte van het gesloten
en ovenlelct gebmtw; z·ij z·ijn oncle1·wortJen aan hetzelfcle valle belastingbed1·ag
nls dit laatste. (Decreet van 22 Decem-

ber 1917 betreffencle de personele belasting, artt. 2, litt. a, en S.)
2° Voor de toepctss·ing vcm cle personele
belast-ing, gevestigd in de Kolonie op de
oppervlakte van de gebouwen, geniete'l}
van het ve'l'mimlerd belasting bed1·ag,
als gebo1twen clie overdekt zijn doch
open of met opcningen langs veTschillende zijclen, de overdelcte gebo1twen die
open zijn, zon·iet Zangs alle, dan toch
lan,qs ve1·schillende zijden. (Decreet van

22 December 1917 betreffende de personele belasting, art. 2, litt. b.)

so

Vom· de toepctssing van de personele
belasting, gevestigd in de Kolonie op de
oppe1·vlalcte van de gebouwen, z·ijn de
ho1ttbergplaatsen en stallingen, die overdelete en slechts Zangs een zijde open
_qebouwen zijn, ondm·wm·pen aan het
·volle belastingbed1·ag.
(Decreet van

22 December 1917, betreffende de personele belasting, art. 2, litt. a en b.)
(KOLONIE VAN BELGISCH CONGO, T. KOLONIALE
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID «UNION MINIERE DU HAUT-KATANGA ll.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 24 Juli 194S door het
Hof van beroep te Elisabethstad;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 1, 2 en S van het decreet . van
22 December 1917 tot invoering van een
personele belasting op de oppervlakte der
gebouwen, doordat het bestreden ·arrest
in categorie B .van ge2)egd artikel 2 rangschikt de galerijen die de burelen, magazijnen ·en andere gebouwen van de verwerende vennootschap omgeven, dan wanneer deze galerijen tot categorie A behoren:
Overwegende .dat uit de tekst van artikel 2 blijkt dat,· met uitzondering van de
gebouwen die uitsluitend dienen tot de
huisvesting .der inlandse bedienden en die
hij alleszins in categorie B onderbrengt,

de wetgever slechts een enkel verschil
maakt tussen de door de belasting getroffen gebouwen : behoren tot categorie A,
degene die .gesloten en overdekt zijn ; behoren tot categorie B, degene die overdekt
zijn, maar open of met openingen langs
verschillende zijden ;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de galerijen in zake samengesteld zijn uit een dak rustend op pijlers, langs een zijde gesloten door de
muur van het gebouw en geopend langs
de andere zijden; dat ze enkel tot doorgang dienen ten einde de verschillende
burelen en werkplaatsen te verbinden;
Overwegende dat uit deze vaststellingen
voortvloeit dat ze geen afzonderlijke gebouwen zijn, maar dat ze integrerend
cleel uitmaken van de burelen en werkplaatsen;
Overwegende dat clit geval. voorzien is
bij artikel S, dat doet medetellen, voor de
berekening van de te helasten oppervlakte,
de kelders, benedenverdieping en bovenverdiepingen, veranda's, stoepen, terrassen en balkons van een zelfde gebouw;
Overwegende dat deze bepaling klaarblijkend betrekking heeft op de gebouwen
aangeduicl onder litt. A van artikel 2, en
tot doel heeft deze delen aan hetz.elfde
volle bedrag te onderwerpen als die gebouwen;
Overwegende dat de burelen en werkplaatsen welke de galerijen verbinden, luidens de door het bestreden arrest herinnerde verklaring van verweerster, gebouwen zijnde zelf onderworpen aan het onder litt. A vastgestelde belastingbeclrag,
het bestreden arrest, in schending van
de iligeroepen wettelijke bepalingen, ·toepassing gedaan heeft van het bedrag voorzien onder litt. B;
Over het tweede middel, schending van
artikel 2, A en B, doordat het bestreden
arrest de houtbergplaatsen en stellingen ·
van de verwerende vennootschap in categorie B gerangschikt heeft, dan wanneer
deze gebouwen slechts open zijn langs een
enkele zijde :
Overwegende dat behoren tot categorie B, de gebouwen die overdekt zijii,
maar open of met openingen langs verschillende zijden ;
Overwegende dat deze bepaling client
uitgelegd als volgt : de gebouwen die
overdekt zijn, maar open, indien niet
langs alle, dan toch langs verschillende
zijden;
Overwegende dat deze uitlegging logisch
is en gerechtvaardigd door het grote verschil dat de wetgever tussen de beide aanslagbedragen bepaalt; dat het begrijpelijk
is dat om het voordeel van bedrag B toe
te staan, hij vereist heeft dat de gebouwen, overdekt, zoals gene aangeduid in
categorie A, niet of bijna niet gesloten
zouden zijn, in tegenstelling met deze ;

-111Waaruit volgt dat het middel client aanvaard;
.over het derde middel, schending van
artikel 51, boek III, van het Congolees
Burgerlijk Wetboek (art. 1153 van het
Belgisch Burgerlijk Wetboek), doordat
het bestreden arrest verweerster veroordeeld heeft tot de verwijlsinteresten op
de som van 28.767 fr. 26 vanaf 14 October
1939, dan wanneer verweerster deze som
maar betaald heeft de 7 December 1939 :
Overwegende dat de oplossing van de
twee eerste middelen het onderzoek van
het derde middel nutteloos maakt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal
overgeschreven worden in de registers van
het Hof van beroep te Elisabethstad en
dat melding er van zal gemaakt worden
op de kant van de vernietigde beslissing;
legt de kosten ten laste van de verwerende
vennootschap; verwijst de zaak naar het
Hof van beroep te Leopoldstad.
24 Februari 1948. - 2• kamer. - Voorzittel' en verslaggever, H. Vitry, raadsheer
waarnemend voorzitt~r. - GeUjlcluidende
conclusie, H. W.-J. Ganshof van der
Meersch, advocaat-generaal:
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1° BELASTINGEN. -- CONGO. - PERSONELE BELASTING OP DE OPPERVLAKTE VAN DE
GEBOUWEN. - VERMINDERD BEDRAG.- LAND·
BOUWINRICHTING. - BEHOUDT DIT KARAK,TER. WANNEER DE BEHANDEL!NG, WELKE DE
VOOR1'BRENGSELEN VAN DE GROND ER ONDERGAAN, SLEOHTS EEN MIDDEL IS OM ER BETER
PARTIJ. VAN TE TREKKEN OF WANNEER DEl
VOORTBRENGSELEN VAN ANDEREN SLEOHTS BI,J
GERINGE HOEVEELHEID EN ZONDER WINTSBEJAG
GEKOCHT WORDEN.
2° BELASTINGEN. - CONGO. - PERSoNELE BELASTING OP DE WERKLIEDEN.
LANDBOUWWERKMAN.- ELKE WERKMAN DIE
IN EEN LANDBOUWINRIOHTING WERKT.
1 o Vom· de toepassing van de pm·sonele
belasting, gevestigd in de Kolonie op de
oppervlalcte van de gebouwen, vm·Uest
een im·ichting het kamlcte1· niet van
landbouwinrichting, als zodanig aan het
verminde1·d belastingbed1·ag onderworpen, wanneer de behandeUng wellce de
voo1·tbrengselen van de gmnd er ondergaan, slechts een louter middel is· om e1·
bete1.· pa1·tij van te trelclcen of wanneer
de landbottwm· de vom·tbrengselen van
anderen slechts koopt bi.i ge1·inge hoeveelheid en zonder enig winstbejag .. (De-

creet van 22 December 1917 betreffende
de personele belasting, art. 5, 3°.)

2° Elke we·rkman fl'ie in een landbottwinl"lchUng werkt, wo1·dt voo1· landbottwwedcman gehouden voo1· de toepassing
van de personele belasting gevestigd in
de Kolonie op de we1·klieden. (Decreet

van 22 December 1917 betreffende de
personele belasting, gewijzigd bij decreet van 12 Juli 1928, art. 8, litt. d, 2°,
en 12.)
(KOLONIE VAN BELGISOH CONGO, T. KOLONIALE
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID BAMBOLI OULTUUR MAATSCHAPPIJ.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 31 October 1939, ·door
het Hof van beroep te Leopolclstad;
Over het eerste middel, schending, verkeerde toepassing en verkeerde uitlegging
van artikelen 1, 2 en 5, 3°, van het decreet
van 22 December 1917 (gewijzigd bij deze
van 12 Juli 1928, 17 Mei 1935, 24 December
1936 en bij de wetgevende verordeningen
nr 167 /Fin. van 31 December 1935 en
nr 66/Fin. van 20 Juni 1936), doordat het
bestreden arrest beslist dat al de om net
even welke gebouwen van een landbouwinrichting van de personele belasting
op de bebouwde oppervlakte vrijgesteld
zijn, welke ook hun bestemming weze en
zelfs indien er een nijverheids- of handelswerkzaamheid in uitgeoefend wordt,
clan wanneer artikel 5, 3°, van het decreet,
een uitzondering uitmakend op artikelen 1 en 2 van het decreet van 22 December 1917, cUt artikel 5 van enge toepassing client te zijn, daar het uitsluitend de
landbouwinrichtingen bedoelt, het niet
kan toegepast worden op inrichtingen die,
buiten hun lanclbouwwerkzaamheid, nog
een handels- of nijverheidswerkzaamheid
uitoefenen; dat derhalve de inrichtingen
met gemengde werkzaamheid, zoals deze
van verweerster, onderworpen blijven aan
de voorschriften van artikelen 1 'en 2 van
het decreet en de toepassing van artikel 5,
3°, niet kunnen inroepen :
Overwegende dat, naar luid van dit artikel 5, 3°, niet onderworpen zijn aan de
personele belasting op de oppervlakte, de
gebouwen der inrichtingen voor landbouw
en veeteelt, behalve de woonplaatsen en
aanhorigheden die voor het niet inlands
personeel dienen ;
Overwegende dat aanlegster staande
houdt dat de inrichtingen van de verwe·
rende vennootschap terzelfdertiji:l dienen
tot landbouw en nijverheid of handel door
het feit dat ze er de voortbrengselen van
haar terreinen, alsook deze welke ze van
de inlanders aankoopt, verwerkt;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat ver'Weerster zich beperkt de
paddy en de koffie te behandelen door het
pellen, dit wil zeggen door de rijstkorrels
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-en koffiebessen te ontdoen van hun hulsels
en door cleze afvallen te verwijderen, cle
rubberplanten door het melksap te stremmen bij middel van om het even welke der
te clien einde benuttigde methodes en cle
palmnoten door .het pellen, dit wil zeggen
cloor het winnen van de olie uit de pulp en
de verwijdering van de palmpit uit de
schaal;
Overwegende dat het uit deze vaststelling het juiste gevolg afleidt clat een inrichting niet ophoudt lanclbouwinrichting
te zijn wanneer, zoals hier het geval is,
cle behancleling die de landbouwer ·a an de
voortbrengselen van zijn terrein doet ondergaan, slechts een eenvoudig midclel is
om nit deze beter partij te trekken;
Overwegende. dat de toestand dezelfde
blijft wanneer hij cle voortbreng·selen van
ancleren slechts bij geringe hoeveelheid
koopt;
Overwegencle dat het bestreden arrest
te dezen opzichte vaststelt dat de door
verweerster van de inlanders gekochte
hoeveelbeid maar met moeite bet tiende
cleel van de opbrengst van haar eigen terTein te boven gaat;
Overwegencle dat het bovenclien vaststelt dat cle verweerster, door de pacldy te
kopen om haar werkers te bevoorraden,
geen enkel winstcloel nastreeft ;
Overwegende clat het miclclel dus niet
kan aangenomen worden;
Over het tweecle middel, schending, verkeerde toepassing en verkeerde nitlegging
van artikelen 8, C, II, 1° en 2°, en 12 van
bet decreet van 22 December 1917 (gewijzigd bij dit van 12 Juli 1928), cloordat bet
bestreden arrest als slechts 1 fr. 50 belasting betalende lanclbouwwerklieden. beschouwt, de noclitans met hand.els- of nijverheiclswerken bezig zijncle werklieden,
dan wanneer bovengezegd artikel 12 als
landbouwwerklieden aanziet : 1° zij die in
inrichtingen voor landbouw en veeteelt
werken; 2° zij die, alhoewel voor een bijzondere of voor handels- of nijverheidsinrichtingen arbeidemle, uitsluitencl tot
werken van landbouw en veeteelt gebruikt
worden :
Overwegende dat, de inrichtingen van
verweerster lanclbouwinrichtingen zijnde,
het met reden is dat het bestreclen arrest
de uit dien hoofde door verweerster verschuldigde belasting tegen bet percentage
\Tan 1 fr. 50 vastgesteld heeft;
Dat het miclclel dus niet gegroncl is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzie1ling ; veroordeelt a anlegster tot de kosten.
24 Februari 1948. - 26 kamer. - Voorzitter en ve?·slaggever, H. Vitry, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Gelijlchtiden(le
concl~tsie, H. W.-J.
Gansbof van der
Meersch, advocaat-generaal.
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VOORZIEJNING IN VERBREKING.
TERMIJN OM ZICH TE VOORZIEN. ZAKEN
VAN RECH'fSTREEKSE BELASTINGEN, GEEN
MELDING ONDERTEKEND DOOR DE GRIFFlER
VAN HET HOF VAN BEROEP WAARUIT VOORTVLOEIT DAT HET REKWEST NEERGELEGD WERD
TEH GRIFFIE, BINNEN DE TEHMIJN VAN VEERTIG DAGEN VAN DE DATUM AF VAN HET ARHEST.
NIE1'-0NTVANKELr.JKHEID.

Is niet ontvanlcelijk, cle voono·iening ingesteld tegen het a?Tcst van cen hot van
bemep in zalwn van inkomstenbelasUngen, tvannee?' n·iet 11it een cloo?· de {}?'iffie?· van het hot van bemep oncle?·telcel.ule melcling blijlvt, dat het relcwcst
te?· ff'l"ijfie van gezeg(l hot neergeleg(Z
wenZ met ae 1titgifte V(tn (le best?·eden
beslissing en de stuklcen tot staving van
1le voot~ziening, binnen cle termijn van
vee?·t-ig (Zage?~ van: cle clat1tm ctf van het
arrest. (Smnenschakelde wetten betref-

fencle cle inkomstenbelastingen, art. 67,
en wet van 6 September 1895, art. 14.)
{BEHEEH VAN FINANCrEN, T. N. V. « FINANCIERE
ET COMMEHCIALE DE TRANSPORTS, D''ELECTRICITE ET D'INDUSTHIE « ELECTRAFWA ll.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 25 Juni 1947 door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het miclclel van niet-ontvankelijkheicl, ingebracht tegen de voorziening :
Overw.egencle clat, op _straf van nietigheicl, de eis in verbreking tegen een arrest
van een hof van beroep inzake inkomstenbelastingen, client ingesteld door midclel
van een rekwest neergelegcl ter griffie van
het gezegd hof met .de uitgifte van de bestreclen beslissing, alsmecle de stukken nodig tot staving der voorziening (( binnen
de veertig dagen te rekenen van de datum
van het arrest ll (art. 67 van de samengeschakelcle wetten en 14 van cle wet van
6 September 1895) ;
Overwegencle dat uit geen enkele aantekening, ondertekencl door de grilffier van
het Hof van beroep te Brussel, blijkt dat
deze rechtsvorm binnen de voorgeschreven
termijn zou nageleefcl geweest zijn ;
·
Dat de voorziening dus niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt cle voorziening; laat de kosten ten laste van de
Staat.
24 Februari 1948. - 2° kamer. - Voorzitte?·, ·H. Vitry, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve-r, H. Connart.
- Gelijkluiclencle conchtsie, H. W.-J. Gans-

hof van der Meersch, advocaat-generaal.
PZeiters, HH. Van Leynseele en Simont.
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1° .AFWEZIGHEID.

VERMOEDEN VAN
OVERLIJDEN.- VERKLARING.- BESLUIT VAN
DE REGENT VAN 14 FEBRUARI 1946. - GEEN
OVERDRAOH1' OP DE VERMOEDELIJKE ERFGENA:MEN VAN DE UEOHTEN TOEBEHORENDE AAN DE
VER:MOEDELIJK AFWEZIGE PER SOON.
2° HUUR. - Von.DEHING TOT HERSTEL IN RET
REZIT. - BESLUIT-WET VAN 12 MAART 1945.
- BEHOOUT .AAN DE VERWIJDERDE HUUUDER,
EN NIET AAN ZIJN ERFGENAMEN.

1° o;uler het voo1·'behotul vermeld bij
1° en 2° van artikel 4 va.n het beslttit
va.n cle Regent van 14 F'ebntari 1946,
dntagt de ve1'7clct1·ing van vermoeden
van ove1·lijden, bij d'it besluit voorzien,
fle 1·echten beho1·encle aan de vermoedeli.i k ove1·leden vedclaarde pe1·soon niet
pe·rsoonlijlc ove·r op degenen, clie in
geval van oveTlijden van deze laatste,
zijn erfgenamen zouden zijn. (Besluit

van de Regent van 14 Februari 1946,
nrtt. 1 en 4; Burgerlijk Wetboek, artikel 130.)
2° De vm·dering tot herstel in het bezit,
voorzien bij a1·tilcel SO van het besluitwet van 1.'1! M aart 1945, behoort slechts
cum clegenen die persoonl-ijk het voo1·we1·p zijn ge-weest ·van cle ve1·wijcle1'ing;
zij lean dus doo1· hun e1'fgenamen niet
in gesteld, wonlen (1).

(NOISETTE, T. LASKAR.)
ARREST.
HET HOF; ~ Gelet op het bestreden
vonnis, gewezen de 13 .Juni 1946 door de
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel';
Over het enig middel, schending van het
besluit-wet van 12 lYiaa.rt 1945 waarbij
uitzoncleringsbepalingen van tijclelijke
aard inzake huishuur worden voorzien en,
meer in het bijzoncler, van artikelen 9, 31,
32, 33 van het gezegcl besluit-wet, en van
artikel 97 van de Grondwet, cloordat het
bestreden vonnis beslist clat de vorclering
ingesteld door mevrouw Benamon in haar
persoonlijke naam, en door de heren Elie
en Albert Laskar, de beicle zonen van
Messaoul Laskar, rechtsopvolgers van
cleze laatste, ontvankelijk blijkt, zijn ontvankelijkheid bovenclien niet betwist
zijncle, dan wanneer artikel 31 van het
besluit-wet van 12 Maart 1945 het recht
op herstel in het bezit ten gunste van de
huurcler voorbehoudt als een uitsluitend
persoonlijk recht dat niet op zijn erfge(1) Raadpl. Fr. verbr., 21 Februari 1947
(D. H., 1947, 1, 188); verge!. verbr., 6 October
1921 (Bull. en PASIC., 1922, I, 21). Zie oak
LA HAYE en VAN KERCKHOVE, Gommentaire de
la loi du 31 juillet 19#7, blz. 237.
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namen overgaat,. zoals voortvloeit uit de
tekst zelf van gezegd artikel 31, en, anderzijds, uit de vergelijking van cleze tekst
met de wetsbepalingen betreffencle de verlenging cler huurovereenkomsten; dat artikel 9 van het besluit-wet van 12 Maart 1945
het voorcleel van de verlenging aan zekere
huurclers toekent als een onoverclraagbaar
en eveneens uitsluitend persoonlijk recht,
dat slechts in geval van overlijden van de
huurcler uitzonclerlijk mag overgaan op
degenen die met hem woonclen sedert ten
minste zes maanclen, en clat de erfgenamen, die zich niet in cleze voorwaarclen bevinden, niet zullen genieten; dat geen
enkele clergelijke uitzonclering voorzien
wordt door m·tikel 31 van het besluit-wet
van 12 Maart 1945, wat het herstel in het
bezit aangaat; clat de wet geen bijzbncler
lot voorbehouclt aan de erfgenamen die met
de overleclene -zouclen gewoond hebben en
er, bijgevolg, zou dienen beslist te worden
inclien het voorcleel van het herstel in het
bezit tot cle erfgenamen uitgebreicl wercl,
dat clegenen die niet met de overledene
zouden gewooncl hebben insgelijks het
recht op << herstel in het bezit » zouclen
hebben, wat niet als begrijpelijk mag beschouwcl worden; clat het beshtit-wet van
12 Maart 1945 uitzonderingsbepalingen van
tijdelijke aarcl bevat en, clerhalve, op beperkencle wijze client uitgelegd; dan wanneer in elk geval, zelfs 'indien het herstel in
het bezit mocht aangevraagcl worden door
de erfgenamen die met de overleclene ge.leefcl hebben (qttocl non), de rechter het
bestaan van cleze voorwaarclen zou moeten vaststellen om zijn beslissing wettelijk
te motiveren; clan wanneer het besluit-wet
van 12 Maart 1945 van openbare orde is ;
clan wanneer de rechter dus van ambtswege moet bepalen of cle personen, clie het
herstel in het bezit aanvragen, de hoedanigheicl van huurclers bezitten; dan
wanneer het bestreden vonnis, het herstel
in het bezit van de verweerclers in verbreking bevelencl, hun impliciet een hoeclanigheicl van huurcler toekent cUe ze nooit bezeten hebben; en clan wanneer de verbreking van het bestreclen vonnis een onbetwistbaar belang zou bieclen voor de aanlegster in verbreking mevrouw Augustine
Benamou, de moeder van de verweerclers
Elie en Albert Laskar, die het voorwerp
uitgemaakt heeft van een verklaring van
vermoeclen van overlijclen, overeenkomstig
het besluit van 14 Februari 1946, verklaring waaruit voortspruit clat ze niet in
leven was, noch op het ogenblik van de
betekening van het exploot van rechtsingang, noch nadien, ze aan niemand volmacht heeft kunnen geven en niemancl
gemachtigcl was om in haar naam het herstel in het bezit aan te vragen; clat de beweercle door haar ingestelde rechtsvordering nietig is en niet iou kunnEm ten uitvoer gelegcl worden; clat het bestreclen von-

nis op zijn minst zou kunnen ingetrokken
worden door middel van het request civiel
ten opzichte van de dame Benamon, hetwelke de aanlegster in verbreking zich
uitclrukkelijk voorbehoudt 'in te clienen :
Overwegende dat nit de rechtspleging
blijkt clat de echtelieden MessaoudLaskarcBenamon, huurders van een tot de
handel bestemd onroerend goed, toebehorend aan de dm·de verweerster, in .April
1942, onder de materiele of morele dwarig
uitgaande van de vijandelijke bezettende
overheicl, zich verplicht zagen de door hun
betrokken oorclen te verlaten en er zonder instemming van hun zijde nit verwijdercl werden ;
Overwegende dat, op een vordering tot
herstel in het bezit ingesteld bij exploot
van 28 J"uni 1945, op verzoek van .Augustine Benamon, weduwe Laskar, en van de
twee eerste verweerders, in hun hoedanigheicl van rechtsopvolgers van hun overleden vader, het bestreden vo:imis, het besluit-wet van 12 Maart 1945 inroepencle,
aan de clagvaardende partijen het recht
toegekend heeft terug in het bezit te treden van de betwiste oorden op 30 September 1946;
Overwegende dat de voorziening niet
tegen de bestreden beslissing gericht is
voor zover deze de dame Benamon gemachtigd heeft om terug in het bezit te
treden van de oorden, maar voor zoveel
dat ze ontvankelijk geacht heeft de vordering tot herstel in het bezit ingesteld
door de twee eerste verweerders hanclelend als rechtsopvolgers van hun vader;
overleden nadat hij nit het betwiste onroerend goed verwijderd geweest was ;
Dat de aanlegster haar eis grondt
op het feit dat het herstel in het bezit,
voorzien door artikelen 30, 31 en 32 v;m
het besluit-wet van 12 Maart 1945, slechts
toegestaan wordt aan de verwijderde
huurder, hoeclanigheid waarop de twee
eerste verweerders geen aanspraak kunnen maken, en waarop ze trouwens nooit
aanspraak gemaakt hebben;
Overwegende dat niet blijkt dat het
micldel van belang ontbloot is, door het
feit dat .Augustine Benamon het voorw.erp
uitgemaakt heeft van een verklaring van
vermoeden van overlijden bij ministerieel
besluit van 7 September 1946, overeenkomstig het besluit van 14 Februari 1946,
en dat in elk geval « de aanlegster zich
nog in het herstel in het bezit zou hebben
te gedogen ten gunste van de verweerders >> die thans in de rechten van hun
moeder getreden zijn ;
Dat, inderdaad, in tegenstelling met wat
de twee eerste verweerders staande houden, deze verklaring van yermoeden van
overlijden hen persoonlijk de rechten niet
overdraagt die zouclen toebehoren aan de
« vermoedelijk overleden >> verklaarde persoon;

Overwegende dat nit de hikst zelf van
artikelen 30 tot 32 van de bovenbedoelde
besluit-wet en nit hun geest blijkt dat het
recht, om het herstel in het bezit aan te
vragen, aan de verwijderde huurder persoonlijk voorbehouden is ;
Overwegende, inderdaacl, dat de toepassing van deze wetgeving afhankelijk is
van voorwaarden waarvan alleen de verwijderde huurder de verwezenlijking kan
inroepen, namelijk dat onder een dwang
uitgaande van de vijancl, hij zich verplicht zag de oorden, die hij krachtens
een huurovereenkomst betrok, te verlaten
en dat hij er zonder zijn inste"Q1llling nit
verwijdercl werd (art. 30 yan het besluitwet);
Overwegende dat, deze wetgeving een
ilitzonderingswetgeving zijnde, ontworpen
buiten de regelen van het gemeen recht,
en daarom, van strikte uitlegging zijnde,
het voordeel er van niet tot anderen dan
tot ·deze die het besluit-wet. aanwijst, en
die persoonlijk het voorwerp van de verwijdering geweest zijn, mag uitgebreicl
worden;
Dat nit deze beschouwingen volgt dat,
door de vordering ingesteld door de twee
eerste verweerclers aan te nemen, het bestreden vonnis de in het middel aangeduide wettelijke bepalingen geschonden
heeft; ·
Om die redenen, vernietigt de bestreclen
beslissing, voor zover zij de vonlering
van Ellie en .Albert Laskar, ingesteld bij
exploot van 28 Juni 1945, aanneemt; beveelt dat onclerhavig arrest zal overgeschreven worden in de registers van de
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel en
dat melding er van zal gemaakt worden op
de kant van de gecleeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt de twee eerste verweerders tot de kosten; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van eerste aanleg te
Nijvel, zetelend in hoger beroep.
27 Februari 1948. - 1° kamer. - Voo1·zitte·l', H. Soenens, eerste voorzitter. Ve1·slaggever, H. Connart. Gelijlclniclencle concllts·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,

eerste

aclvocaat-generaal.

Pleiters, HH. Simont en Collette.
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27 Februari 1948.

VOORZIENING IN VERBREKING.
BURGERLIJKE '2;AKEN, VOORZIENING INGESTELD MEER DAN DRIE VOLLE MAANDEN NA DE
RETEKENING VAN RET BESTREDEN ARREST. -'VOORZIENING N1ET ONTVANKELIJK.

Is niet ontvankelijk cle voo1·ziening, te1·
g1'iffie van het Hot nem·gelegcl mee1· clcm
clrie valle maanclen van cle flag at van
cle betekening van het- best1·eclen an·est,
gewezen op tegens.pmak in burge1·lijlce

115
zaken (1). (Wet van 25 Februari 1925,

artt. 1 en 8.)
(DIENST VAN RET SEQUESTER, T. 1° DELCHEVAc
LERIE-RABETS; 2° P. V. B. A. IJEON DELCHE-·
VALERIE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest uitgesproken door het Hof van bee
roep t~ Brussel. de 1 :M:aart 1947 ;
Over de ontvankelijkheid van de voorziening :
Overwegende dat, luidens de tekst van
artikel 1 van de wet van 25 Februari 1925,
betreffende de rechtspleging in verbreking
in burgerlijke of handelszaken, de termijn tot indiening van de voorziening in
verbreking drie volle maanden beclraagt
te rekenen van de dag waarop de bestrellen beslissing aan de persoon of te zijner
woonplaats betekend werd;
Dat door artikel 8 van dezelfde wet
anderzijds bepaald wordt dat de voorziening ingecliend zal worden door overlegging, ter griJffie van het. Hof van verbreking, van het verzoekschrift dat vooraf
wercl betekend aan de partij tegen welke·
de voorziening gericht is;
Overwegende dat uit de stukken van de
procedure blijkt dat het bestreden arrest
aan de aanlegger, Dienst van het sequester, in zijn zetel te Brussel, betekend geweest is de 1 April 1947, en dat het verzoekschrift tot verbreking slechts ter
grilffie van het Hof neergelegd werd de
4 Juli daaropvolgende, hetzij · meer dan
drie volle maanden na de betekening van
het bestreden arrest;
Dat hieruit volgt dat de voorziening te
laat werd· ingediencl en, derhalve, niet
ontvankelijk is;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt cle aanlegger tot cle kosten en tot een vergoeding van 150 frank
jegens cle verweercler.
27 Februari 1948. - 1e kamer. - Voo1·zUte1· en ve1·slaggeve1·, H. Soenens, eerste
voorzitter. Gelijlclttidende conclus·ie,

H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. - Pleiter, H. della
Faille d'Huysse.
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1° REGELlNG VAN REOHTSGEBIED.
STRAFZAKEN. -

BESCHIKKING VAN VER-

(1) Verbr., 11 Juli 1946 (A,,-. T'erb1·., 1946,
blz. 272; Bull. en PASIC., 1946, I, 299). Betreffende de verlenging van de termijn in geval
van overmacht, raadpl. verbr., 4 December
1947 (A1T. T' e1·b,·., 1947, blz. 390; Bull. en
PASIC., 1947, I, 515).

WIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK.
-·VERKNOCRTE MISDADEN EN WANBEDRIJVEN.
VERZACHTENDE OMSTANDIGREDEN NIET AANGEDUID MET BETREKKING TOT DE MISDADEN. BESL!SSING VAN ONBEVOEGDREID. VERNJEc
TIGING VAN DE. BESCHIKKING' EN VERWIJZING
NAAR EEN ONDERZOEKSGERECHT.

2° REGELING VAN REOHTSGEBIED.
-,---. STRAFZAKEN. PUBLIEKE VORDERING
YERVALLEN DOOR RET OVERLIJDEN VAN BEKLAAGDE. GEEN GROND TOT REGELING VAN
REORTSGEBIED.

1 o Wannee1· de raadlcame1· 1JC1'Bonen, d·ie
van vei'lcnochte misclculen en wanbed!·ijven beticht wo1·den naa1· de co1TecUonele rechtbanlc vei·wezen heeft, en de
1·echtsmacht van wijzen· z·ich onbevoegd
verlclaard heeft om 1·eden flat cle beschikking de ve1·zachtenae omstancligheclen met betrelclcing tot cle misdaden
niet aancl~ticlt, vernieUgt het Hot, het
1·echtsgebied regelend, cle beschilclcing
van cle raacllcame1· en verwijst het de
z·aalc nacw een onderzoeksge1·echt (in
't oncle1·havige geval naa·r clezelfde
raacllca.mer, and.ers samengesteld (2).
2° E1· ·is geen grana tot regeling van
1'echtsgeb'ied, wannee1· cle zmblieke vorcle!'ing ve1·vaUen is aoo1· het overlijclen
vnn belclangde (3).
(P ROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL,
T,

VAN DEN BOSSCHE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift strekkende tot regeling van rechtsgebiecl, ovE)rgelegd door de procureur des
Konings te Brussel ;
Overwegende dat de Raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel,
bij beschikking del. 10 November 1947, zoncler aanneming van verzachtencle omstancligheclen, naar de Correctionele Rechtbank
te Brussel heeft verwezen : a) cle genaamden Albert Heyvaert, Marcel Philips, Gerarcl ·Van Renterghem; Jozef Van Muylclers, .Jan Bonnae~·t, Renatus Olottemans,
(2) Verbr., 17 Februari 1943 (Bull. en PAsrc.,
1943, I, 66) en nota 1.
,
Indien, bij afwijking van de in dergelijke gevallen gevolgde praktijk, het Hof de zaak naar
dezelfde raadkamer, anders samengesteld, verwezen heeft, . doch niet naar de kamer van
inbeschuldigingstelling, was zulks om aan de
raadkamer toe te laten uitspraak te doen over
bet behoud van de hechtenis van zekere beklaagden die, ten gevolge van de vernietiging
van de beschikking, slechts krachtens de tegen
hen -tijdens het onderzoek verleende aanhoudingsbevelen, nog aangehouden waren.
(3) Zie verbr., 12 December 1927 (Bull. en
PAsrc., 1928, I, 46) en nota 2.
·

-116 .,....·Gustaaf De Coster, nit hoofde van, in het
rechterlijk arrondissement Brussel e:i:t, met
samenhang, elders in het Koninkrijk, tussen 1 Januari 1947 en ·22 September 1947,
om het misclrijf uitgevoerd te hebben of aan
de uitvoering er van rechtstreeks medegewerkt te hebben of om, door welke daad
ook tot de uitvoering er van zodanige hulp
te hebben verleend, clat zonder hun bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, door middel van ene behandeling die
de namaking in verschillencle exemplaren
toelaat, ravitailleringszegels of andere officiele titels waarbij het toegelaten wordt
eetwaren, koopwaren of proclucten. die a an
rantsoenering of aan reglementering met
het oog op rantsoenering onclerworpen zijn,
in ontvangst te nemeli of, in omloop te
brengen, nagemaakt of vervalst te hebben;
b) de genaamclen Roger Dujarclin, Leon
Brismee, Maria Signet, Felix De Duffeleer, Remy Mistiaen, Louis Mas, Auguste
De Schrijver, Paul Stevens, Pierre De
Cocker, Jan De Mars, Albert Heyvaert,
Marcel Philips, Gerard Van Renterghem,
Jozef Van Muylders, Jan Bonnaert, Renatus Clottemans, Gustmif De Coster,
Michel Eeckhout, Karel Bunneghem, Prosper Van den Berghe, Georges Van den
Breecle, Rene Coene, Raymond Larclinoy,
uit hoofde van, in bovenvermelcle omstancligheclen van tijd en plaats, met weten,
van een of meer nagemaakte of vervalste
titels, als bedoeld bij artikel 2 van het
besluit-wet van 7 October 1946, gebruik
gemaakt te hebben, clie titels de reglementaire hoeveelheid voor de behoeften van
het gezin gedurende een maand overschrijclencle; c) sommige van voormelde
beklaagclen en een aantal ancleren wegens
verschillende wanbeclrijven ;
Overwegencle clat, bij vonnis gewezen op
16 December 1947, de correctionele rechtbank zich tot kennisneming van de vervolc
ging onbevoegcl heeft verklaarcl op deze
groncl dat cle s~tb litt. a en b vermelcle feiten valsheclen in geschriften en gebruik
va:U: vervalste geschriften uitmaken die
met opsluiting door de wet strafbaar zijn
gestelcl en dat' de overige feiten van de
telastlegging met voorbedoelcle misdaden
verlmocht zijn en gelijktijdig met deze
laatste dienen gevonnist te worden;
Overwegencle dat en de beschikking del.
10 November 1947 en het vonnis gewezen
op 16 November 1947 in kracht van gewijscle zijn gegaan en clat uit hun tegenstrijdigheid een negatief geschil van
rechtsgebied is ontstaan waardoor de loop
van het gerecht wordt belemmercl; clat er
alclus grond is tot regeling van rechtsgebiecl, behalve ten opzichte van Rene De
Cocker, welke, op 22 December 1947, overleclen is;
· Overwegencle dat nit de overgelegcle
stukken schijnt te volgen, enerzijds, clat
sommige cler telastgelegde feiten onder

de toepassing vallen van de artikelen 193,
196, 197, 213 en 214 van het Strafwetboek,
die met opsluiting dreigen en, anderzijds,
dat al de telastgelegde feiten verknocht
zijn;
Om die reclenen, het rechtsgebied regelend, behoudens in zover de publieke vordering is ingestelcl tegen cle overledene
Pierre De Cocker, vernietigt de beschik.king van de Raadkamer van de Rechtbank
van eerste aanleg te Brussel; beveelt dat
onclerhavig arrest zal overgeschreven worden in de registers van clit rechtscollege en
clat melding er van zal gemaakt worden
op cle kant van het vernietigd bevel; verwijst cle zaak naar de Raaclkamer van cle
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel,
anders samengesteld.
l Maart 1948. - 26 kamer. - Vom·zitter en verslaggeve1·, H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijlchtidende concl~tsie, H. Roger Janssens de

Bisthoven, advocaat-generaal.
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MIDDELEN TOT VERBREKING.
STR.AFZAKEN. - VERVOLGlNG WEGENS lNBREUK OP ARTIKEL 563, 4°, VAN HET STRAF
WETBOEK.- VONNlS VERKLARENDE DAT ElSER
GEBRUIKER WAS VAN DE OORDEN WAAR HET
FElT GEPLEEGD WER.D EN ARTlKEL 557, 5°,
TOEPASSENDE. - J\IIIDDEL HlERUI'l' GENOMEN
DAT ElSER GEEN GEBRUlKER WAS. - VONNlS
OP DE BES.TANDDELEN WIJZENDE VAN DE lNBR.EUK OP ARTrKEL 563, 4°. - STRAF GERECHTVAARDIGD TEN AANZIEN VAN BEIDE BESCHlKKlNGEN. - l\1IDDEL VAN BELANG ONT. BLOOT. - NlET-ONTVANKELIJKHEID.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - !NBREUK
OP ARTlKEL 557, 5°, VAN HET STRAFWETBOEK. - CONCLUSlEN VAN BEKLAAGDE BEWERENDE DAT HET,MlSDRIJF KWAAD OPZET VERElST. - VONNlS VAN VEROORDELlN!} ER OP
WlJZENDE DAT BEKLAAGDE KWAADWlLLIG GEL
HANDELD HEEFT.- GEPAST ANTWOORD.

l
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1° Is van belctng ontbloot, en, cUenvol,qens,
niet ontvanlcelijk, het middel hientit gonomen clat wiser, clie wegens inb1·e~tlc op
artilcel 563, 4", vcvn het Stmjwetboelc
vervolgd werd, cloor het bestl"eclen vonnis, ten onrechte gebntilce1· ve1·Tclaanl
we1'cl van cle oonlen wcta1: het jeit gepleegcl we1·d en, bij toepassing van a·rtilcel 557, 5°, ve1·oonleeld, clan wanneer
het vonwis oolc op het bestaan wijst van
ae elementen vcm cle inb1·e·ulc op a1·ti1cel 563, 4", en de ~titgesp1·o1cen st1·at
f!C1"echt1"a,anligcl is ten aanzien van beicle
bepalingen.

