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zalcen {1). (Wet van 25 Februari 1925,

artt. 1 en 8.)
(DIENST VAN HET SEQUESTER, T. 1° DELOHEVA,
LERIE-HABETS; 2° P. V. B. A. UEON DELOHE·
VALERIE.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, uitgesproken door het Hof van bee
roep te BrusseL de 1 Maart 1947;
Over de ontvankelijkheid van de voorziening :
Overwegencle dat, luiclens de tekst van
artikel 1 van de wet van 25 Februari 1925,
betreffende de rechtspleging in verbreking
in burgerlijke of hanclelszaken, de termijn tot indiening van de voorziening in
verbreking drie volle maanden bedraagt
te rekenen van de dag waarop de bestreden beslissing aan de persoon of te zijner
woonplaats betekend werd;
Dat door artikel 8 van dezelfde wet
anderzijds bepaald wordt dat de voorziening ingediend zal worden door overlegging, ter grilffie van het. Hof van verbreking, van het verzoekschrift clat vooraf
werd betekend aan de parti.i tegen welke
de voorziening gericht is ;
Overwegende dat nit 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
gri!ffie van het Hof neergelegd werd de
4 Juli daaropvolgende, hetzij meer clan
drie voile maanden na de betekening van
het bestreden arrest ;
Dat hieruit volgt dat de voorziening te
laat werd ingediend en, derhalve, niet
ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de aanlegger tot de kosten en tot een vergoeding van 150 frank
jegens de verweerder.
27 Februari 1948. - 1 6 kamer. - VoorzUte1· en ·verslaggeve1·, H. Soenens, eerste
voorzitter.
Gelijlclwidende concl~ts·ie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. - Ple'iter, H. della
Faille d'Huysse.
·
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I Maart 1948.

1° REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN. -

BESOHIKKING VAN VER-

(1) Verbr., 11 Juli 1946 (A,.r. Verb1·., 1946,
biz. 272; Bull. en PASIC., 1946, I, 299). Betreffende de verlenging van de termijn in geval
van overmacht, raadpl. verbr., 4 December
1947 (A1-r. Verb1·., 1947, biz. 390; Bull. en
PASIC., 1947, I, 515).

WIJZING NAAR DE CORR.EOTIONELE RECHTBANK.
-·VERKNOCH'l'E MISDADEN EN WANBEDRIJVENVERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN NIET AAII·
GEDUID MET BETREKKING TOT DE MISDADEN, BESLISSING VAN ONBEVOEGDHEID. VERNIEc
TIGING VAN DE BESOHIKKING. EN VERWIJZING
NAAR EEN ONDERZOEKSGEREOHT.

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED.
.,.-. STRAFZAKEN. PUBLIEKE VORDERING
YERVALLEN DOOR RET OVERLIJDEN VAN BEKLAAGDE. GEEN GROND •rOT R.EGELING VAN
RECH'l'SGEBIED.

1° Wanneer de raacllcame1· pe1·sonen, d·ie
van vei·lcnochte m·isclculen en wanbed?"ijven beticht worden, naa1· de co?TecUonele rechtbanlc verwezen heejt, en de
,-echtsrnacht van wijzen· z·ich onbevoegd
verlclaard heeft om reden clat cle besch-ilclcing de ve1·zachtende omstancligheden met betreklcing tot cle misdaclen
niet aancluiclt, vernietigt het Hot, het
rechtsgebiecl 1·egelend, cle beschikking
van cle maclkamer en verwijst het cle
z·aalc nacw een oncle1·zoelcsgerecht (in
't onderhavige geval naa1· clezelfde
macllcame1·, anclers sarnengesteld .(2).
2° Er is geen groncl tot 1·egeling van
rechtsgeb-iecl, wannee1· cle 1JUblieke vorcle1·ing ve1·vallen is dom· het overlijclen
·van belclaagcle (3).
(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL,
T. VAN DEN BOSSCHE.)
AR-REST.

RET HOl!~; - Gelet op het verzoekschrift strekkende tot regeling van rechtsgebied, OV!Jrgelegd door de procureur des
Konings te Brussel ;
Overwegencle clat de Raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel,
bij beschikking del. 10 November 1947, zoncler aanneming van verzachtende omstancligheclen, naar de Correctionele Rechtbank
te Brussel heeft verwezen : a) de genaamden Albert Heyvaert, Marcel Philips, Gerard Van Renterghem, Jozef Van Muylders, Jan Bonnae~·t, Renatus Olottemans,
(2) Verbr., 17 Februari 1943 (Bull. en PASIC.,
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 la ten uitspraak te doen over
het behoud van de hechtenis van zekere beklaagden die, ten gevolge van de vernietiging
van de beschikking, slechts krachtens de tegen
hen "tijdens bet onderzoek verleende aanhoudingsbevelen, nag aangehouden waren,
(3) Zie verbr., 12 December 1927 (Bull. en
PAsiC., 1928, I, 46) en nota 2.

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

-116·Gustaaf De Coster, nit hoofde van, in het
rechterlijk arrondissement Brussel e.i:t, ·met
samenhang, elclers in het Koninkrijk, tussen 1 Januari 1947 en ·22 September 1947,
om het misdrijf 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, dat zonder hun bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, door middel van ene behandeling die
de namaking in verschillende exemplaren
toelaat, ravitailleringszegels of andere officH~le titels waarbij het toegelaten wordt
eetwaren, koopwaren of producten die aan
rantsoenering of aan reglementering met
het oog op rantsoenering onderworpen zijn,
in ontvangst te nemeri of, in omloop te
brengen, nagemaakt of vervalst te hebben;
b) de genaamden 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 Olottemans, Gustaaf De Coster,
Michel Eeckhout, Karel Bunneghem, Prosper Van den Berghe, Georges Van den
Breede, Rene Coene, Raymond Lardinoy,
uit hoofde van, in bovenvermelde omstancligheden 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, gebrnik
gemaakt te hebben, die titels de reglementaire hoeveelheid voor de behoeften van
het gezin gedurende een maand overscllrijdende; c) sommige van voormelde
beklaagclen en een aantal andereu wegens
verschillende wanbedrijven ;
Ove~wegende dat, bij vonnis gewezen op
16 December 1947, de correctionele rechtlmnk zich tot kennisneming van de vervol,
ging onbevoegcl heeft verklaarcl op deze
grond dat de s~tb litt. a en b vermelcle feiten valsheclen in geschriften en gebruik
va:U: vervalste geschriften uitmaken die
met opsluitiug door de wet strafbaar ziju
gestelcl en clat' de overige feiten van de
telastlegging met voorbecloelcle misdaden
verknocllt zijn en gelijktijclig met deze
laatste clienen gevonnist te worden;
Overwegencle clat en de bescllikking del.
10 November 1947 en het vonnis gewezen
op 16 November 1947 in kracht van gewijscle zijn gegaan en dat uit hun tegenstrijcligheid een negatief geschil van
rechtsgebied is ontstaan waardoor de loop
van het gerecht worclt belemmercl; clat er
aldus grond is tot regeling van rechtsgebied, behalve ten opzicllte van Rene De
Cocker, welke, op 22 December 1947, overleden is;
· Overwegencle dat uit de overgelegde
stukken schijnt te volgen, enerzijds, clat
sommige der telastgelegde feiten onder

de toepassing vallen van de artikelen 1.93,
196, 197, 213 en 214 van het Straf:wetboek,
clie met opsluiting dreigen en, anderzijds,
clat al de telastgelegde feiten verknocht
iijn;
Om die reclenen, het rechtsgebied regelend, behouclens in zover de publieke vorclering is ingestelcl tegen de overleclene
Pierre De Cocker, vernietigt de beschikking van de Raadkamer van de Rechtbank
van eerste aanleg te Brussel; beveelt dat
onderhavig arrest zal overgeschreven worden in de registers van clit rechtscollege en
clat melding er van zal gemaakt worden
op de kant van het vernietigd bevel; verwijst de zaak naar de Raaclkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel,
anders samengestelcl.
1 Maart 1948. - 2° kamer. - Voon;itter en ve?·slaggeve?·, H. Wouters, raaclsheer waarnemencl voorzitter. - Gelijlclltidende conclltsie, H. Roger Janssens de
Bisthoven, aclvocaat-generaal.

2°

KAMER.

l Maar{ 1948.

1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. - VERVOLGING WEGENS INBREUK OP ARTillEL 563, 4°, VAN HET STRAF
WETBOEK. - VONNIS VERKLARENDE DAT ElSER
GEBRUillER WAS VAN DE OORDEN WAAR RET
FElT GEPLEEGD WERD EN AR'fiKEL 557, 5°,
TOEPASSENDE. - j\,i[IDDEL RIERUIT GENOMEN
DAT ElSER GEEN GEBRUillER WAS. - VONNIS
OP DE BESTANDDELEN WIJZENDE VAN DE INBREUK OP ARTrKEL 563, 4°. -- STRAF GEREORTVAARDIGD TEN AANZIEN VAN HEIDE BESORillKINGEN. - j\,i[IDDEL VAN BELANG ONT. BLOOT. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - -INBREUK
OP ARTIKEL 557, 5°, VAN RET STRAFWETBOEK. - CONOLUSIEN VAN BEKLAAGDE BEWERENDE DAT RET, MISDRIJF KWAAD OPZET VER~IST. VONNIS VAN VEROORDELIN!J ER OP
WI,JZENDE DAT BEKLAAGDE KWAADWILLIG GE'
RANDELD HEEF'f.- GEPAST ANTWOORD.
1° Is van belang ontbloot, en, clienvolgens,
niet ontvankelijk, het middel hientit genomen dat eism·, clie wegens inb1·e~tk op
artilcel 563, .qo, vcm het St?"afwetboek
vervolgcl we1·d, door het best·reclen vonnis, ten om·echte gebrttike?· ve1"7claard
we1·d vnn cle oonlen wnct·l: het feit gepleegd wenl en, b·ij toepass·ing vnn a-rtilcel 557, 5°, veroonleeld, dU;n wanneer
het vo1m-is oolc ov het bestaan wijst van
de elementen vU;n de inbreltlc op artikel 563, .qo, en de lf.itgeslJi"Oken sti·at
.Qe?·echt'!,'alnnUgcl is ten nanzien vnn beide
bepnlingen.

117 -"'-handelde op het ogenblik der feiten, en
dan wanneer een beedigde jachtWl}Chter,
officier van gerechtelijke politie zijnde,
geen aangestelde is van de rechthebbende
over het goecl toevertrouwd aan zijn toezicht :
Overwegencle clat aanlegger gedagvaard
was wegens de telastlegging van vrijwillig
en zonder noodzaak een hond te hebben
(DE ROCKER, T. TRAUWEN.)
geclood op een plaats waarvan noch de
schulclige, noch cle eigenaar van het dier
ARREST.
gebruiker zijn (art. 563, 4°);
HET HOF; - Gelet op het bestreden
Overwegende dat het bestreden vonnis
vonnis, op 15 December 1947 gewezen door verklaart, niet dat hij niet aileen vrijwilde Rechtbank van Dendermonde, zete- lig maar kwaadwillig de hond heeft gedood,
lende in hoger beroep;
cloch aannemende clat hij gebruiker is van
cle plaats waar de feiten gepleegd werden,
I. In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing op de publieke vorde- toepassing maakt van artikel 557, 5°, artikel dat lichtere straffen voorziet (5 fr. tot
ring :
15 fr. geldboete en 1 tot 4 dagen gevangeOver het eerste middel van de tweecle nisstraf), dan het in de dagvaarding voormemorie en het tweede middel van de zien artikel 563, 4° (5 fr. tot 25 fr. geldeerste memorie, afgeleid uit de schending boete en 1 tot 7 dagen gevangenisstraf) ;
van de rechten der verdediging en van
Overwegende, clerhalve, clat, ware het
artikel 97 van de Grondwet, doordat het echt dat aanlegger geen gebruiker is van
bestreden vonnis eiser in verbreking ver- cle plaats w:;tar hij cle daclen pleegde, deze
oordeeld heeft wegens overtreding van alsdan de overtreding zouden uitmaken
artikel 557, 5°, van het Strafwetboek, zon- bepaald bij artikel 563, 4°, dat met hogere
der hem te verwittigen van deze verande- straffen dreigt en waarvan het bestreclen
ring van de te zijnen laste gelegde betich- vonnis de bestanddelen, omschreven in de
ting, en zonder hem te verzoeken zijn ver- dagvaarcling, vaststelt, zodat de straf
dediging tegen deze nieuwe betichting van 15 frank boete zou gerechtvaardigd
voor te dragen, dan wanneer eiser slechts blijven (artt. 411 en 414 van het Wetboek
vervolgd was wegens overtreding van arti- van strafvordering) ;
kel 563, 4°, van het Strafwetboek, betichWaaruit volgt clat de drie midclelen van
ting die door het bestreden vonnis niet belang ontbloot en, derhalve, niet optvanbewezen werd verklaard; en over het kelijk · zijn ;
tweede midclel van de tweede memorie,
Over het eerste micldel van de eerste
schending van artikel 557, 5°, van het
Strafwetboek en van artikel 97 van de memorie, afgeleid uit het gebrek aan antwoorcl op ·de besluiten van aanlegger v66r
Grondwet, doordat het bestreden vonnis
eiser veroordeelt wegens overtreding van de rechter zetelende in boger beroep,
cloordat
aanlegger gevraagd had te zeggen ·
artikel 557, 5°, van het Strafwetboek, om
reden dat << bewezen is dat beklaagde aan- voor recht dat het doden van een hond,
gestelde was van de heer Theo Verstrae- op de plaats waarvan hij gebruiker is, enten te Gent, die jachtrecht had op de kel strafbaar is wanneer hij kwaaclwillig
plaats waar de feiten gepleegd werden )), hnndelt, al~ wanneer het bestreden vondan wanneer artikel 557, 5°, slechts toe- nis, alhoewel het in die zin in feite beslist,
passelijk is op feiten gepleegd op de plaats het principe in rechte niet oplost :
Overwegende dat aanlegger gevraagd
waarvan de dader « eigenaar, huurder,
garfboer, pachter, vruchtgebruiker of ge- had in rechte te beslissen dat hij diende
bruiker )) is, wat eiser in verbreking niet vrijgesproken te worden, daar hij, als gewas, zoals het door het bestreden vonnis bruiker vnn de plaats waar het feit gevastgesteld wordt; en over het derde mid- pleegd was, enkel strafbaar was indien
del van de tweede memorie, schending van hij kwaadwillig had gehandeld;
Overwegencle dat het bestreclen vonnis
artikelen 8, 9, 16, 17 en 20 van het Wetboek van strafvordering, artikel 2 van de verklaart dat aanlegger de hond zonder
wet van 30 Januari 1924 en artikel 97 van enige reclen en kwaadwillig gedood heeft
de Grondwet, doordat het bestreden von- en er uit afleidt dat hij inbreuk gepleegd
nis, om artikel 557, 5°, van het Strafwet- heeft op artikel 557, 5°; clat het aldus het
boek op. de door eiser gepleegde feiten toe . verweermiddel heeft beantwoord;
Wa aruit volgt dat het micldel feitelijke
te passen, verklaart « dat beklaagde aangestelde was van de heer Theo Verstrae- grondslag mist ;
ten te Gent, die jachtrecht had op de
Over het derde midclel van de eerste
plaats waar de feiten gepleegd werden )), ·mt>morie, afgeleid uit de verzwaring der
dan wanneer het vonnis vaststelt en uit straf in hoger beroep, doordat alhoewel
de bundel blijkt dat eiser beedigde jacht- de straf, een boete van 15 frank, dezelfde
wachter was en in deze h'oedanigheid blijft, zij het minimum is voorzien bij
2o Beantwoordt op gepaste wijze de conclusien van belclaagde, die staande houden dat de b'ij a1·tilcel 557, 5°, van
het Strafwetboelc voo1·ziene overt1·eding
lcwaad opzet vereist, liet vonn·is van vm·oordeUng dat e1· op wijst dat belclaagde
lcwaadwilUg gehand'eld heeft.

-118artikel 563, 4o, van het Strnfwetboek, toegepast door de eerste rechter, terwijl zij
het maximum is voorzien bij artikel 557,
5°, toegepast door de rechter in hoger be-.
roep:
Overwegende dat het bestreden vonnis
enkel cle cloor de eerste rechter toegepaste straf heeft bevestigd;
Waaruft -volgt dat het middel feitelijke'
grondslag mist ;
·
. En overwegende, voor .het overige, dat
de substantiele of op straf van riietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd. en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de vordering cler
burgerlijke partij :
Overwegende dat aanlegger, tot staving
van zijn vporzi~ning, geen enkel middel
inroept en dat het Hof er van ambtswege
geen opwerpt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening, veroordeelt aanlegger tot de kosten.
1 Maart 1948. ze kamer. __:__ Voorzitter, H. Wouters, raaclsheer waarnemend voorzitter. - Ve·rslaggeve1·, H. de
Clippele.
GeUjlclu.iclende conclttsie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, aclvocaat-generaal.
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VOORZIENING IN VERBREKING.
TERMIJN. STRAFZKKEN. ARREST DAT
EEN EIS TOT WRAKING VERWERPT. VoORc
ZIENING v66R DE EINDBESLISSING. NIETONTVANKELIJKHEID;

Is niet-ontvanlcelijk, de voo1·ziening ingestBlcl v661' de eindbeslisllting, die zich e1·
. toe bepe1"7ct een eis tot .wmlci'/1-[J te Ve1'werpen (1).
{MERLEVEDE EN DOLFIJN.)
ARREST.

. cle heer ·rechter Mehauden, ingediend door
aanleggers in het begin van de tegen hen
ingestelde strafvordering, door de eerste
rechter afgewezen werd;
. . Overwegende dat deze arresten geen
einde stellen aan de tegen aanleggers ingestelcle vervolgingen en niet beslissen
over een betwisting over de bevoegclheid;
Dat de voorzieningen, dienvolgens, niet
ontvankelijk zijn bij toepassing van artikel 416 van het Wetboek van strafvordering;
Om die redenen, cle twee zaken samenvoegende, ,verwerpt de voorzieningen;
' veroordeelt aanleggers tot de kosten.
1 Maart 1948. - ze, kamer. - VoorWouters, raadsheer waarne. mend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. de
Olippele.
Gelijklttidende conclttsie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advo. caat-generaal.
. z-itter, H.
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MIDDELEN

TOT

1 Maart 1948.
VERBREKING.

STRAFZAKEN. MIDDELEN HIERUIT GENOMEN DAT DE VERZWARENDE OMSTANDIGHEID
VAN
VER.RAAD
ONWETTELIJK. WEERHOUDEN
. WERD. ARREST DAT BEKLAAGiiE NIET , TOT
DE
MILITAIRE
AFSTRAFFING
VER.OORDEELD
HEEFT, VERZWARENDE OUSTANDIGHEID DIE
GEEN INVLOED _(IEHAD HEEFT OP DE BEPALING
VAll! DE STRAF. 1\'IIDDE[, VAN .BELANG ONTNIE'f-ONTVANKEL!JKHEID.
BLOOT. -

Is van belang ontbloot. en, d·ienvolgens, _
niet-ontvankelijk, het midllel. flat het a·r1·est ve1·wijt artilcelen 15 en 16 van het
Militaire Strajivetbqelc geschonden te
hebben door de eiser schttldig te ve1'7cla1'en aan ve1·raad om, militair zijncle, een
inb1'ettk op artilcel 118bis van het Strut- .
ivetboek rtepleegd te hebben, clan wannee1· het 'llesti'eclen an·est cle eise1· niet
tot lle militai1·e ltjstmjfing ve1·oo1·deelcl
heejt, en de ve1·zwa1·encle omstandigheid
van ve1·1·aad op het bepalen van lle
uUgesp1·oken straf geen invloed geh(Jcl
heett (2).

RET HOF ; - Gelet op de twee arresten, door het Hof van beroep te Brussel
(PLISNIER.)
gewezen de 3 December 1947 ;
Over de ontvankelijkheid van de voorAR-REST.
•,
zieningen :
Overwegende dat de twee zaken verRET HOF ; - Gelet. op het bestreden
knocht zijn en dienen snmengevoegd te :arrest, op .5 December 1947 gewezen door
worden;
het lVIilitair Gerechtshof, zetelencle te
Overwegende dat: de bestreden arresten Gent;
zich beperken tot het bevestigen van de
Over het eerste middel, afgeleid nit cle
beslissingen gewezen door de Correctionele schendi]lg van artikelen 7 en 9 van de
Rechtbank te Antwerpen, waarcloor een Grondwet, artikelen 15 en 16 .van de wet
eis op tussengeschil tot wraking. van
(1} Sic verbr., 15 December 1947 (Bull. en
PASIC.,_ 1947, I, 544) en ·nota 1.

(2) Zie verb~., 15 Ap~il 1942 (Bttll. ~n PASIC.,
1942,. I, 91),; 9 Juli 1945 (A•·•·. T'erbl-., 1~45,
biz.· 187; .Bull. en ~ASIC., 1945, I, 201) ..

-119Gelij kluidende conclusie,
van 27 Mei 1870 en artikel 118bis van het Clippele.
Strafwetboek, doordat het bestreden arc H. Roger Janssens de Bisthoven, advorest aanlegger schnldig verklaart aan ver- caat-generaal.
raad om, militair zijnde, een inbreuk te
hebben gepleegd op artikel 118bis van het
Strafwetboek, als wanneer deze inbrenk,
2" KAMER. - I Maart I948.
zoals zij omschreven is bij artikel 1 van
de wet van 19 Jnli 1934 en bij artikel 3,
.
alinea 1, van het beslnit-wet van 17 De- VOORZIENING IN VERBREKING.
BESLISSINGEN WAARTEGEN MEN ZICH KAN
·Cember 1942, niet begrepen is in de bepaVOORZIEN. - STRAFZAKEN·. - BESLISSING
lingen van de wet van 27 Mei 1870 :
.
DE PUBLIEKE VORDERING VERVALLEN VERKLAOverwegende dat de inbreuk op artiREND DOOR. AMNES1'IE. - VOORZIENING DOOR
kel 118bis, gewijzigd bij het besluit-wet
BEKLAAGDE. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
van 17 December 1942, strafbaar is met de
doodstraf;
Is niet-ontvankelijk, de voonz:iening van
Dat, in geval van verzwarende ombeklaagde tegen de beslissing die de p~tc
standigheid van verraad, deze zonder inbl-ieke vo1·de1·ing ve1'Htllen verlclafwt
vloed is op de doodstraf (art. 16 van ~le
floor amnestic (1).
wet van 27 Mei 1870, gewijzigd bij de wet
van 19 Jnli 1934) en dat de doodstraf, bij
(VERGAUWEN, T. N. V. << BOUOHER!E
toepa8sing van artikel 81. van het StrafP. DE WIJNGAERT ll.)
wetboek, met inachtneming van verzachtende omstandigheden, kan verminderd
ARREST.
worden tot een jaar gevangzitting;
Overwegende dat het bestreden arrest
HET HOF ; - Gelet op het bestreclen
deze straf heeft toegepast, doch niet de arrest, door het Hof van beroep te
militaire afstraffiing voorzien voor de mis- Brussel op 29 November 11l47 gewezen;
daad van verraad bij artikel 16 van boI. Aangaande de beslissing over de pu .
venvermelde wet, zodat de omstandigheid
van verraad geen invloed heeft gehad bij blieke vordering :
het toemeten der straf;
Overwegehde dat het bestreden arrest
Waarnit volgt dat het middel van be- de pnblieke vordering vervallen heeft verlang ontbloot en, derhalve, niet ontvanke- klaard op grond van de amnestie door het
lijk is;
beslnit-wet van 20 September 1945 verOver het tweede middel, afgeleid nit de leend; clat, bij gebrek aan belang, de voor·schending van artikel 184 van het Wet- ziening tegen die beschikking van het arboek van militaire strafvordering van rest niet ontvankelijk is ;
1814, doordat het bestreden arrest zich
II. Wat betreft de beslissing over de
gestennd heeft op de rechtspleging v66r
'
de krijgsraad waarvan het de nietigheid burgerlijke vordering :
overgenomen heeft, bestaande hierin dat
Overwegende dat eiser geen middel tot
ter terechtzitting van 24 Jtmi 1947 de staving van zijn voorziening inroept en
krijgsauditenr geen schriftelijke niteen- het Hof er geen van ambtswege opwerpt;
·zetting der feiten ten ·laste van aanlegger
Om die redenen, verwerpt de voorzievoorgelezen heeft of nedergelegd :
; ning; verwijst eiser in de kosten~
Overwegende dat de schriftelijke nit1 Maart 1948. - 2• · kamer. - · Voo1··
eenzetting der zaak in de bnndel bernst
·en dat het proces-verbaal der terechtzit-' · zittm·, H. Wouters, · raadsheer waarneting van 24 Jnni 1947 letterlijk meldt : «de mend voorzitter.- Ve1·slaggiwer, H. Smetkrijgsanditenr 1egt de zaak nit en legt op rijns. - Gelijkluidenfle conclttsie, H. Rode schrijftafel geschreven vorderingen : ger Jansserj.s de Bisthoven, advocaatgeneraal.
neder ll;
Dat het vonnis· verder verklaart dat de
Krijgsanditenr gehoord werd in de nit·eenzetting der zaak en in zijn conclnsien;
2" r'>.:AMER. ~ I Maart I948.
Waaruit volgt dat het middel feitelijke
grondslag mist;
JVIIDDELEN TOT VERBREKING.
En overwegende ,;erder dat de :;;ubstan-· 1° STRA~'ZAKEN.
- .:MIDDEL EEN GEBREK AAN
tUlle of op straf van nietigheid voorgeANTWOOR.D OP CONCLUSIEN AANVOEREND. schreven rechtsvormen werden nageleefd
GEEN CONCLUSIEN GENOMEN. - iVIIDDEL DAT
·en dat .de b(lslissing overeenkomstig de
GRONDSLAG MIST IN FEITE.
wet is;
·
·
Om die redenen, verwerpt de voorzie- 2° VEJRKEER. - WEGGEFIR.UIKER 'DIE LINKS
AFDRAAIT. - VERBOD DE DOORGANG AF' 1'E
ning; veroordeelt. aanlegger tot de kosten.

·1 Maart 1948. - 2e kamer. ~ TTom·Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. -'-- TTm·slaggever, H. de

zittm·, H.

(1) Sic verbr ., 12 J anuari 1948 (zie hoger,
biz. 21; Bull. en PASIC., 1948, I, 26).
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so VOORZIENING IN VERBREKING. STRAFZAKEN, BURGERLIJK VERANTWOORDELIJKE PARTIJ, EISERES. NIET. BETEKENDE VOORZIENING. NIET-ONTVANKELIJK-

HEID.

fo Mist g1"0ndslag in feite, het nriddel dat
aan de besM·eden beslissing verwijt de
conclusien van de eise1· niet beantwo01·d
te hebben, dan wanneer niet uit de
reuhtSJJleginq blijkt clat eiser v66r cle
1·eehteT over cle groncl conclnsien ·genamen heejt (1).
2° H et ve1·bod opgelegd aan cle weggebnti1ce1·, die links wil ajdraaien, de cloo1·gang at te snijden van degene die zijn
weg veTvolgt, onclerstelt dat cleze laatste 1·egelmaUg zijn weg vo01·tzet. Kan
niet · beschottwd worden als Tegelmatig
zijn, weg voortzettenae, de weggebntiker
die zich gereed maakt tot het voorbijsteken aan een wegsp!itsing, aanslttiting
of kntising (2). (Kon. besl. van 1 Febru-

ari 1934, artt. S6, 4°, en 57, 2°, gewijzigd bij besluit van de Regent van
18 October 1946, artt. 5 en 8.)

so

Is niet-ontvankel-ijlc, de cloo1· de bu1·ge1·l-ijk verantwoo1·cleUjlce paTtij ingestelde
voorziening, die aan de paTtij waa1·tegen zij ge1·icht is niet betekend weTd (S).

(Wetboek van strafvordel'ing, art. 418.)
(DE VOS EN DE N. V•. «VAN DEB ELST FRERES ll.)
ARREST.

is gekomen, hem werkelijk heeft Willen
voorbijsteken op een splitsing; dat dienvolgens het bestreden vonnis geen eonclusien van eiser onbeantwoord heeft kunnen
laten;
Overwegende dat het verwijt van onduidelijkheid van het bestreden vonnis
evenmin gegrond is; dat waar het vonnis verklaart dat « hij ll zijn manreuvre
tijclig had moeten bekend maken, hetgeen
niet is geschied, het klaarblijkend eiser
bedoelt;
Dat het eerste ondercleel van het middel
feitelijke grondslag mist;
Nopens het tweede onderdeel van het
middel (schending van de artikelen S6, 4°,
en 57, 2°, van het koninklijk besluit van
1 Februari 1934) :
Overwegende dat door de weggebruiker
«die zijn weg vervolgt ll, bedoeld bij artikel 57, 2°, van de Wegcocle, ·waarvan hij
die links wil afdraaien de cloorgang niet
afsnijclen mag, moet worden verstaan de
· weggebruiker welke regeln;mtig zijn weg
voortzet; clat, clerhalve, door zulke weggebruiker niet kan worden verstaan degene
die, in strijd met artikel S6, 4°, van het
koninklijk besluit van 1 Februari 19S4,
heeft willen voorbijsteken op een splitsing, aansluiting of kruising; dat echter
het bestreden vonnis aanneemt dat Stock
die overtreding niet heeft begaan en clienvolgens eiser heeft kunnen veroordelen uit
hoofde van inbreuk op artikel 57, 2°,
van het algemeen reglement van 1 Februari 19S4;
Dat het tweecle onderdeel van het middel niet kan slagen ;
En overwegencle clat de substantiele of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en clat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Wat betreft de voorziening van de
naamloze vennootschap «Van der Elst
Freres ll :
Overwegende dat {}e voorziening, bij gebrek aan betekening aan de partij tegen
welke zij is gericht, niet ontvankelijk is ;
Om die· redenen, verwerpt de voorzieningen ; verwijst eisers in de kosten.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, door de Correctionele Rechtbank
te Antwerpen op 21 November 1947 gewezen;
I. Wat ]:Jetreft de voorziening van Leopold DeVos:
Over het enig middel tot verbreking,
schending van artikel 97 van de Grondwet
en artikelen S6, 4°, en 57, 2°, van het
koninklijk besluit van 1 Februari 1934 :
Aangaande het eerste onderdeel van het
middel (schending van artikel 97 van de
Grondwet) :
1 Maart 1948. - 2• kamer. - Voo1·Overwegende dat het blijkt noch uit het zitter, H. Wouters, raadsheer waarne"
bestreden vonnis, noch uit het zittingblad mend voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, H. Smetvan de correctionele rechtbank dat eiser rijns. - Gelijkluidende conclusie, H. Rovoor de rechter in hager beroep conclusies . ger .Janssens ·de Bisthoven, advocaatheeft genomen om te bewijzen dat de generaal.
autovoerder Stock, met wie hij in botsing
(1) Verbr., 16 Juni 1947 (Bull. en PASIC.,
1947, I, 282).
(2) Zie verbr., 7 Juli 1936 (Bull. en PASIC.,
1936, I, 342).
(3) Vasts rechtspraak en namelijk verbr.,
19 Januari· 1948 (zie hoger, biz. 82; Bull. en
PASIC., 1948, I, 40).

2•
1°

KAMER. -

2 Maart 1948.

FRANSE TAAL - NEDERLANDSE
TAAL (GEBRUIK VAN DE).- STRAFZA;KEN. PROCESSEN-VERBAAL EN VERKLARINGEN .VAN GETUIGEN IN RET NEDERLANDS
OPGESTELD. BEKLAAGDE DIE SLEC!ITS DE
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FRANSE TAAL VERSTAAT. RECHT OM HET
BIJVOEGEN VAN EEN FRANSE VERTALING TE
VRAGEN.

2°

3o
4°

5°

FRANSE TAAL - NEDERLANDSE
TAAL (GEBRUIK VAN DE). BEWEERDE NIETIGHEID AFGELEID UIT HET ONTBREKEN VAN EEN FRANSE VERTALING VAN DE IN
HET NEDERLANDS OPGESTELDE PROCESSEN-VERBAAL EN VERKLARINGEN VAN GETUIGEN. 0P
TEGENSPR.AAK GEWEZEN ARHEST VAN VEROORDELING. GEEN DOOH BEKLAAGDE GEMAAKT
VOOHBEROUD. ARHEST DAT ZELF DOOR
GEEN ENKELE NIETIGHEID AANGETAST IS WEGENS SCHENDING VAN DE WET OP RET GEBRUIK
DEB TALEN IN GEHECRTSZAKEN. - .ARHES'l;. DE
BEPALINGEN VAN DEZE
WET AANDUIDENDE
WAARVAN TOEPASSING GEDAAN WERD VOOR RET
OPSTELLEN VAN DE AKTEN VAN RECHTSPLEGING
DIE ERAAN .VOORAF(UNGEN. NIETIGREID GEDEKT.

RECHTERLIJKE INRICHTING.
MILITAIH GERECHTSROF. LOTING VAN DE
MILITAIRE LEDEN. EED. BEWIJS.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. STRAFZAKEN. AHREST
VAN VEHOOHDELING RET PRINCIPE VEHWERPENDE VAN RET VERDEDIGINGSSTELSEL IN DE
CONCLUSIEN VAN BEKLAAGDE ONTWIKKELD. GEEN VERPLICHTING DE TOEPASSINGEN TE BEANTWOORDEN WELKE DE CONCLUSIEN EH VAN
DEDEN OP ELK VAN DE WEERROUDEN MISDADEN.

w

MISDADEN EN
ANBEDRIJVEN
TEGEN .DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAA'J'.- BEZET GRONDGEBIED. VERPLICRTING VAN DE AMBTENAREN DE NATIONALE ADMINISTRATIE EN RET NATIONAAL GERECHT IN FUNCTIE TE RODDEN EN
AAN DE BELGEN ONREIL TE SPAHEN. MAAT
W AARIN ZIJ DE RANDELINGEN KAN RECHTV AAHDIGEN .VAN DE SECRETAHISSEN-GENERAAL VAN
DE MINISTERIES DIE ONDER TOEPASSING VALLEN VAN ARTIKEL 118biS VAN RET STRAFWETBOEK.

1 o W anneer zich in het flossie1· van een
stmt1·echtspleging p1'0cessen-verbaal bevinden en ve-rlcladngen van getuigen in
het Nede1'lands opgesteld, heett de beklaagde, die slechts de Fnmse ta.al •ee·rstaat, het 1·echt te v1·agen dat er ('('n
F'ranse vertaling van deze st1~kken zou
bijgevoegd wm·den (1). (Wet van 15 Juni
1935, art. 22.)
2° De bewee1·de nietiqheid, hien~it afyeleid dat er geen F1·anse vertaling bij het
dossier zou gevoegd zijn gewo1·den van
p-rocessen-verbaa,l en· ve1~kla1·ingen van
,qet1~igen in het Nederlands opgesteld, is
gedekt dom· het arrest van veroordeling,

doo1· het miUtai1· gerechtshof op tegenspraalc gewezen, zondm· flat belclaagde
v66r d-it gerecht voorbeho1~d gemaalct
lweft, dan wanneer dit arrest zelf doo1·
geen enlcele n·ietigheid aangetast is wegens schending van de wet op het uebn~-ilc der talen in ge1·echtszalcen· en de
bepalingen van deze wet aanw·ijst waa1·van toepassing gedaan werd voor het
opstellen van de alcten van l'echtspleging die eraan voomfgingen (2). (Wet
van 15 Juni 1935, art. 40, al. 2.)
3° De vaststelling, in de zittingbladen
van het militair gerechtshof, flat de militai1·e leden van deze 1·echtsmacht door
loting aangeduiq 1verden, met vermeld·ing van de dat1tm van de loting, alsoolc de vaststelling dat zij de vereiste
eed hebben afgelegd, met vennelding
van fle wetsbepaling die het eed.fonmtUer bepaalt,, malcen het bewijs 1tit van
de wettelij lcheid van deze handelingen,
wannee1· dienaangaande geen enlcele betwisting v661' ,de rechte1· over de g1·ond
opgewo1·pen is geweest (3).
4° Het an·est van ve1·oordeling flat het
principe ve1·we1·pt van het verdedigingsstelsel ontwikkeld i.n de conclusien van
beklaagde, moet de toepassingen niet
beantwoo1·den, wellce de concl1tsien er
va-1~ doen op elk van de weerhouden misdaden. (Grondwet, art. 97.)
5° Indien de ambtena1·en in bezet gmrifl-·
gebied, in de mate van het mogelijlce,
de nationale administratie en het nationaal ge1·echt in functie moeten houden, en voor zoveel zij lcunnen onheil
aan de Belgen sparen, ho1tdt de vijandelijlce bezetting nochtans h1m hoofdzakelijlce verplichting staande zich van ellce
handeling te ontho1tden die met hun plicht
1.>an getrouwheid jegens het vadedand
onve1·enigbaa1° is, en, de bescherming
van 's volks ziel en van zijn f1tndamentele tmdities even belang1'ijk zijnde als
zijn materieel bestaan, komt het er voo1°
hen vomoal op aan. de inspamtingen en
het leven van, de met de vijand: in· st1'ijd
gew-ildcelde pat1·iotten niet. in gevaa1° te

(2) Vaste rechtspraak en namelijk verbro,
2 Februari 1948 (zie hager, biz. 68; Bull. en
PASIC., 1948, I, 76)
Nopens de noodzakelijkheid, opdat het op
tegenspraak gewezen en niet zuiver voorbereidend arrest de nietigheid zou dekken van de
akten van rechtspieging die eraan voorafgaa,n,
dat het,. overeenkomstig artikei 41 van -de wet
van 15 Juni 1935, de· bepalingen van gezegde
wet aanwijze, die voor het optmiken ·van deze
akten werden.toegepast, raadpl. verbr., 24 Mei
(1) Artikel 22 van de wet van 15 Juni 1935 1938 (Ar1'. Verb1·., 1938, blz. 117; Bull. en
heeft als draagwijdte dat bekiaagde het ;re~ht
PASICo, ·1938·, I, 188, en nota 1) o
.
he eft deze vertaling te eisen. Zie verbr:, 29 No"
(3) Zie verbr., 14 April 1947 (tw.ee arresten)
vember 1937 (Arr. Verbr., 1937~ biz. 165; .Bull. ' (A1'1'o Ye1'.b1'., 1947, plz. 111 en 113; Bull. en
en PA.SIC., 1937; I; 358).
: PA:src., 1947, I, 146 en 1<!9).
0
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· vijnnd niet tegen te weT ken, z·ich. niet
tegen de dnden te ve1·zett.en, die tot doel
hebben de ove1·winning te bevoTde1·en.
E1· zijn cl~ts handelingen van de secTetn1'issen-gene1·nnl van de ministe1··ies on·cleT de vijandelijke bezetting die, onde1·
· toepnssing vnllende vnn aTtilcel 118bis
vnn het Stl'afwetboelc, niet geTechtvnC£1'·digcl z·ijn dooT de omstnncligheid dCtt zij
tot doel of tot gevolg hncli'len de nationale culminist?·atie of het nntionanl ge·?·echt in f~tnctie te hottden of aan de
Belgen onheil te spn·ren. (Strafwetboek, art. 118bis [wet van 19 Juli 1934,

art. 1, en besluit-wet van 17 December
1942, art. 3] ; wet van 5 Maart 1935 betreffende de plichten van d.e ambtenart>n
in oorlogstijd en wet van 10 Mei 1940
betreffende de overdracb.t van bevoegdb.eid in oorlogstijd.)
·
(SCHUIND, 'f. BELGISCHE STAAT, MINISTERIE
VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
1n·rest, gewezen de 30 October 1947 door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
L Voor zoveel de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen op · de publieke vordering :
·
Over het eerste middel, schending van
artikelen 11, 18, 22, 40, 41 van de wet van
1.5 ,Juni 1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken en schencling van artikel 97
van de Grondwet, doordat het bestreden
arrest uitspraak gedaan heeft over de vervolging gericht tegen aanlegger in verbreking, op een in het Frans geyoerde rechts])leging, aanlegger alleen deze taal machtig zijnde, ·zonder dat talrijke processenverbaal en verklaringen van getuigen, in
het Nederlands gesteld en bij het dossier
van de vervolgende partij gevoegd, vertaald geweest zijn in de Franse taal en
deze vertaling aan het dossier toegevoegd
geweest is, dan wanneer aanlegger in verbreking, in zijn v60r de eerste rechter genomen conclusien, en wier, weder opgenomen geachte tekst, hij in zijn v66r het hof
genomen conclusien uitdrukkelijk verklaard heeft volkomen te hernemen, zich
beklaagd had over de aanwezigheid van
deze documenten en het ontbreken van
hun vertaling, de aandacb.t er op vestigend dat hij er geen kennis van kunnen
nemen had en zijn beklag makend over
deze onregehmttigheid;
Overwegende dat, verre van· gebruik te ·
maken van het recht dat hem door artikel 22 van de wet van 15 Juni 1935 verleend was en te vorderen dat aan het dossier een Franse. · .vertaling . toegev:oegd

worde van de in het Nederlands gestelde
processen-verbaal en verklaringen van getuigen, aanlegger, in tegenstelling met wat
in het middel beweerd wordt, er zich zelfs
van onthouderi heeft v66r het militair
gerechtshof het dispositief van zijn in
eerste aanleg genomen conclusii:!n te hernemen,, welke er toe strekten dat de
krijgsraad hem akte zou verlenen van het
voorbehoud dat hij maakte over de wettelijkheid van de rechtspleging ter oorzake
van de aanwezigheid in het dossier van
in het Nederlands gestelde en niet in het
Frans vertaalde stukken ;
Dat, inderdaad, zoals ze opgesteld Waren, aanleggers conclusien v66r het militair gerechtshof zich enkel op de v66r ·de
krijgsraad genomen conclusien beriepen
voor zoveel deze redenen bevatten tot staving van een vrijspraak ;
Overwegende dat hieruit volgt dat de
beweerde nietigheid door het bestreden
arrest zou gedekt zijn, hetwelk zelf, op
tegenspraak en niet zuiver voorbereidend, door geen nietigheid wegens nietnaleving der wetten op het gebruik der
talen in gerechtszaken aangetast is en de
bepalingen van deze wet, waarvan toepassing gedaan geweest is voor de opstelling van de akten van rechtspleging die
het voorafgegaan zijn, aanduidt;
· bverwegende dat het middel dus, naar
luid van alinea 2 van artikel 40 der wet
vai:t 15 Juni l935, niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, schending van
artikelen 105, 108, 114 van de wet van
15 Juni 1899 de titel II van het Wetboek
van strafrechtspleging voor het leger bevattemle, en schending van artikelen 94,
97, 105 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest gewezen is geweest door het
militair gerechtshof samengesteld uit,
behalve de voorzitter van het militair
gerechtshof, een raadsheer in het hof
van beroep en drie opperOiflicieren, de zittingbladen houdend << fle militaire r'aadsheren · zetelen volgens loting verricht
de 22 -Augustus 1947; vooraleer · in functie te treden, hebben ze, op vordering
van cle auditeur-generaal, in openbare
terechtzitting, de bij artikel 114 van
de wet van 15 Juni 1899 voorgeschreven
eed afgelegd : « Ik zweer eerlijk mijn
ll plichten te vervullen als lid van dit Hof;
ll de beraadslagingen geheim te houden en
ll de mannen, die v66r mij terechtstaan, te
ll oorclelen, zonder haat, zonder v:rees, zoJ,lll del' inschikkelijkheid, . met enkel de wil
ll de wet nit te voeren ll, dan wanneer noch
cle rechtvaardiging van de loting, noch
deze van de eeda:tlegging vastgesteld worden door overlegging van uitgiften van het
proces-verbaal noch van de loting, noch
: van de zitting in de loop derwelke de eed
zou afgelegd geweest zijn, wat het Hof
van verbreking in de onmogelijkheid stelt
zijn contr<He nit te oefenen, · dan . wan-
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neer artikel 114 van de wet "\lUll 15 Juni
1899 voorschrijft dat de voorzitter van het
militair gerechtshof lezing geve van het
eedformulier : << Gij zweert eerlijk uwe
plichten te vervullen als lid van clit Hof,
de beraadslagingen geheim te houden en
de mannen, die v66r. ons terechtstaan, te
oordelen, zonder haat, zonder vrees, zonder inbeschikkelijkheid, met enkel de wil
de wet uit te voeren ll, elk der leden van
het Hof dan voor zich zelven antwoorclend, en de hand opheffende : « Dat
zweer ik ll :
. Over het eer(Ste .onderdeel :
Overwegende dat de vaststelling, in de
zittingbladen van het militair gerechtshof, dat de militaire leden van deze
rechtsmacht aangeduid geweest zijn door
loting, met vermelding van de datum der
loting, zomefle de vaststelling da t ze
de vereiste eed afgelegd hebben, met vermelding v~tn de wetsbepaling die het eedformulier bepaalt, het bewijs vormen van
de wettelijkheid van deze handelingen
wanneer te dezen aanzien geen enkele betwisting opgeworpen geweest is v66r de
rechter over de grond;
Over het tweede ondercleel :
.Overwegende dat het, ten anderen overtollig, in de zittingbladen opgenomen eedformulier, juist zoals uit de bewoordingen van het middel blijkt, dat is hetwelk
de wet bepaalt ;
·
Dat het middel in rechte niet opgaat
in elk zijner twee onderdelE\ll;
Over het derde middel, schending van
Rrtikel 97 van de Grondwet, van artikel 118bis (besluit-wet van 17 December
1942) en vroeger artikel 118bis (besluitwet van 8 April 1917) van het Strafwet, boek, schending van de \vet van 5 Maart
1935 betreffende de plichten der ambtenaren in oorlogstijd en van de wet van
10 Mei 1940 betreffende overdracht van bevoegdheid, gebrek aan redenen- en gebrek
aan antwoord op aanleggers conclusH!n,
doorda t het bestreden arrest, hoewel het
verklaart dat het hof, om zich een mening te vormen, rekening gehouden heeft
met de werkzaamheid van aanlegget in
haar g·eheel, elke feitenorde door het
openbaar ministerie als schuldverwekkend voorgesteld afzonderlijk beschouwt,
zonder rekening te houden met de andere ·
vraagstukken waarvoor een secretarisgeneraal, die door zijn toestand, in aanwezigheid van de bezetter, gedwongen was
tot voortdurende vergelijken ten einde
het essenUele te vrijwaren, zich terzelfder tijd geplaatst zag, en zonder het door
aanlegger aangeboden verdedigingsstelsel
te· beantwoorden, dan wanneer deze bij
conclusH!n· deed gelden dat de wetten van
5 Maart 1935 en 10 Mei 1940, aan de in het
land gelaten ambtenaren, « de verplichting
oplegden de uitoefening van hun functie
voort te zetten ten einde, door Belgische

organen, de werking van het openbaar
leven en de handhaving van de openbare
orde te verzekeren Jl, · dat de bezetter te
zijnen nutte gebruik maakte van .de verplichting, welke artikel 43 van het bijgevoegd reglement op de wetten en gebruiken van de oorlog hem oplegde, de orde
en het openbaar leven in bezet gebied te
verzekeren, dat, in de confiicten die hierdoor zouden ontstaan, .de Belgische ambtenaar, « tegenover de macht, slechts met
aanwending van slimheid kon strijden ter
verdediging van wat het hem mogelijk
was te verdedigen ll; dat een kordate weigering de vervanging van de Belgische
administratie door gunstelingen van. de be. zetter, tegen de wil van de wetgever van
5 Maart 1935, 10 Mei 1940 in, zou na zich
gesleept hebben; dat de ambtenaren van
hogere rang zich alclus verplicht zagen
vergelijken te treffen, toegevende op ze- ·
kere punten, « de enig ~mogelijke keuze
zijnde afstand te doen van hun fnnctie,
het land, tegen de wens van de wet in, in
de handen van de vijancl en van zijn gunstelingen latende ll ; inzonclerheicl, eerste
onclerdeel, cloorclat hetbestreclen arrest ten
laste van aanlegger de instelling van de
Nationale Dienst voor de Oorlogsslachtoffers weerhouclt, « aldus het doel verwezenlijkend dat in gemeen overleg nage- ·
streefd werd door cle vijancl en zijn hancllangers, die verlangclen een Belgisch ove.rheiclslichaam, aan de clienaren van de
vijand, het moreel eerherstel te zien toekennen clat moest bestaan in de toewijzing van bedragen door een Belgisch overheiclslichaam Jl, clit zoncler aanleggers conclusien te beantwoorden, dan wanneer
cleze er de veelvulclige door de vijand in
deze ma terie nagestreefcle cloeleinclen in
aanduidcle en aantoonde clat door gecleeltelijk,, en tegen de laagste uitgave voor
·de Staat, voldoening te geven aan een van
zijn' eisen, aanlegger en zijn ambtgenoten
<< zowel een erkenning van schuld voor
Belgie als vervolgingen tegen cleze die in
de aanhouclingen van Mei 1940 tussengekomen waren, vermeclen ll en clat ze bekwamen dat aan de heer Auditeur-Gene·
raal moeilijkheden bespaarcl . bleven ;
tweede · onderdeel, doordat, wat de Orcle
cler Geneesheren aangaat, het bestreclen
arrest, als schulclverwekkencl weerhouclt,
de tussenkomst van aanlegger, naclat de
nieuwe orcle der geneesheren reeds opge'richt geweest was door de heer Romsee,
-en verklaart clat de beschulcligcle niet gerechtvaarcligcl of verontschulcligcl worclt
door « de voorgewencle vrees van een onbepaalcl en bovenclien twijfelachtig en
niet nakencl kwaacl ll welke hij aanvoercle,
clit zoncler antwoorcl te verstrekken op
aanleggers c.onclusien, clan wanneer cleze
in zijn aanvullencle conclusien de )Jeweeg'reclenen en de vrees bepaalcle en uiteenzette die hem en de overig,e sec;retarissen- .
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trOle van de besluiten der secretarissen- maatregel genietend van de gunst van
generaal door de Belgische rechtbanken de bezetter, de enige mogelijke houcling
verhinderde, de scheiding te vermijden zijnde de toepassing van de maatregelen
tussen de uitvoerende en de rechterlijke van de bezetter te beperken, taak clie aanmacht, die er uit moest voortvloeien, en legger met goede uitslag .uitoefende; arhet gedwoilgen· ontslag van de uitvoe- . gumenten en middelen welke het arrest
rende macht, tegen de wens van de wet- geenzins beantwoordt; vijfde onderdeel,
gever van 1935-1940 in ; derde onderdeel, doordat het bestreden arrest aan aanlegdoordat, wat de « grote agglomeraties Jl ger verwijt aan de procureurs-generaal
aangaat, het bestreden arrest, als schuld- ter inzage te laten geworden hebben een
verwekkend weerhoudt, de tussenkomst verordening van de Duitse gouverneurvan aanlegger, na de oprichting door de generaal betreffende de verplichting bij de
heer Romsee van de grote agglomeraties bezetter elk ongeoorloofd bezit van wavoor zoveel hij de besluiten met betrek- pens aan te gev-en en de bekendmakingen
king tot de rechterlijke organisatie in ze~ ·en maatregelen die hij trof ter gelegenheid
kere grote agglomeraties getroffen heeft, van de aanslagen gepleegd, inzonderheid,
en hem daarenboven verwijt, aan de tegen de vijand en de collaborateurs, het
vijand, door hem te verwittigen van de hof aah aanlegger verwijtend « zijn inweigering van de secretarissen-generaal structies del. 10 December 1941 '' aan de
aan de rechtbanken de contr6le van de procureurs-generaal gehandhaafd te hebwettelijkheid dezer maatregelen te ont- ben, . en, bovendien, niet de middelen betrekken, de bewoordingen van het besluit antwoordend' die aanlegger bij conclusien
ingegeven te hebben waarbij de bezetter tegen deze beschuldigingen inbracht, dan
zelf de maatregel trof, dit zonder de wanneer het arrest zelf vaststelt « dat
bewijsvoering van aanleggers conclpsien beschuldigde, door zijn ·dienstbrief del.
te beantwoorden, dan wanneer, in zijn 10 December 1941 deze mededeling aan de
aanvullende conclusien, aanlegger deed procureurs-generaal overmaakte met het
gelden : 1 o dat hij enkel tussenkwam na verzoek hem _op de hoogte te houden ·van
de oprichting der grote agglomeraties door- de onderrichtingen welke hun ambt aan
Romsee, slechts om een oplossing te geven de verschillende parketten z()u geven ''· alaan de tweede rechterlijke crisis, omdat ch~s vaststelleiid dat aanlegger geen onderde verdwijning van het Belgisch gerecht richtingen gaf, maar zich vergenoegde ze
rampzalig scheen voor de bevolking, dat over te maken, en dan wanneer aanlegger
magistraten bedreigd waren met zware bij conclusien staande hield : dat de tidwangmiddelen en zekere reeds aangehou- tularis van het departement van justitie
den, en dat hij de opheiffing van deze maat- « zich vanwege zijn functies, verplicht
regelen bekwam; 2o dat de bewoordingen zag openbaar alle om het even welke
van zijn brief slechts een herinnering wa- aanslagen af te keuren '' ; hij de bevolking
ven aan artikel 43 van het reglement- op haar hoede moest stellen tegen de zelfs
bijlage bij het verdrag van Den Haag, patriotische aanslagen, (( wanneer deze
hetwelk de bezetter kende, herinnering die geen nut hadden of de bevolking aan -te
geen ander voorwerp had dan hem • de ernstige gevaren blootstelden Jl; de opengrenzen van zijn machten te herinneren, lijke goedkeuring van de aanslagen door
wat alle argumenten en middelen zijn de titularis van het departement van juswelke het arrest op generlei wijze beant- titie van de zijde van de vijand strenge
woordt; vierde onderdeel, doordat het maatregelen tegen de bevolking veroorbestreden arrest aan aanlegger verwijt zaakt zou hebben; de houding die hij aandeelgenomen te hebben aan een aantal nam a an aanlegger, integendeel, toeliet
maatregelen getroffen door de vijand met ten voordele van de Belgen, slachtoffers
het doel de medewerking van de rechter- van de weerwraaksmaatregelen van de
lijke overheden en van de Belgische poli- bezetter, tussen te komen en zeer tah-ijke
tie bij de uitvoering van de Duitse ver- gijzelaars te redden, allemaal argumenten
ordeningen en de aanhoudingen voor re- en middelen welke het arrest geenzins
kening van de vijand t11 verkrijgen, dit .beantwoordt :
zonder de middelen en argumenten, welke
Over het middel in zijn geheel en over
aanlegger deed gelden om deze beschuldi- zijn eerste .twee onderdelen, over het
ging te weerleggen, te beantwoorden, dan eerste deel van het derde onderdeel, over
wanneer aanlegger bij conclusien deed het vierde en over het tweede deel van
gelden dat de bezettende.vijand, door at-ti- het vijfde onderdeel :
kel 43 van het reglement-bijlage bij het
Overwegende dat, in tegenstelling met
verdrag van· Den Haag gelast zijnde de wat het middel staande houdt, het arrest
orde en het openbaar leven te verzekeren, eerst de gedraging van aanlegger gednhet niet mogelijk was voor het hoofd van rende het tijdvak tijdens hetwelk deze,
het departement van justitie een alge- onder de bezetting, de functies van secre-
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het daarna, dez~ gedraging ontledend,
meerdere feiten weerhoudt en bepaalt,
waarvan elk een inbreuk op artikel 118bis
van het Strafwetboek uitmaakt en zou
volstaan om een wettelijke grondslag te
geven aan de enige criminele straf die
uitgesproken werd;
Overwegende {lat, zoals het middel in
herinnerin:g brengt, aanlegger in zijn conclusien een verdecligingsstelsel ontwikkelde afgeleid nit de noodzakelijkheid
voor de secretarissen-generaal een politiek van het geringste •kwaad te voeren,
en gegrond hierop, de .wetten van 5 Maart
1935 en van 10 Mei 1940 aan de ambtenaren opleggend op hun post te blijven opdat de werking van het openbaar leven,
niettegenstaande de vijandelijke bezetting,
door Belgische organen zou gehandhaafd
blijven, de handelingen van gezegde ambtenaren geen strafbare inbreuken konden
uitmaken telkenmale ze tot doel of tot
uitwerking gehad hebben de nationale
aclministratie of het nationale gerecht in
functie te behouden of aan de Belgen
kwaad te besparen ;
Overwegende da t, clit verdedigingsstelsel
weerleggend, het arrest aantoont dat, indien cle wetten van 5 Maart 1935 en 10 Mei
1940 er toe ·strekken, niettegenstaande cle
bezetting, de werking van het openbaar
leven door Belgische organen te verzekeren, ze nochtans de hoofdzakelijke verplichting van de ambtenaren staande houden zich van elke met hun plicht van getrouwheid jegens het vaderland onverenigbare handeling te onthouden; dat het arrest
daarenboven releveert dat de bescherming
van 's volks ziel en van zijn fundamentele
tradities even belangrijk is als deze van
zijn materieel bestaan, dat de ambtenaren
niet enkel, in de mate van het mogelijke,
de nationale administratie en het nationale gerecht in functie dienden te behouden en, zoveel mogelijk, onheil te sparen
aan de Belgen, maar dat, in het geval
van bezetting van het land, het essentiele is de inspanningen en het leven
van de met de vijand in strijd gewikkelde
patriotten niet in gevaar te brengen, de
geest van weerstand aan de vijand niet
tegen te werken, zich niet te verzettcn tegen de daden die de overwinning, voorwaarde van de bevrijcling van het vaderland, tot doel hebben;
·
Overwegende dat het ai'rest dus beslist
dat er handelingen zijn van de ambtenaren welke de politiek van het geringste
kwaad niet zou kunnen rechtvaardigen;
dat het ten laste van aanlegger misdaden
weerhoudt welke het in deze categorie
rangschikt ;
·
Overwegende dat het arrest, de grondstelling van het verdedigingsstelsel verwerpend, de toepassingen op elk van zijn

misdaden, welke de conclusien er van deden niet diende te beantwoorden ; dat het
volstond dat het naging, zoals het gedaan
heeft, of deze misdadeil ontsnapten aan
de grond van rechtvaardiging afgeleid nit
de noodzakelijkheid de politiek van het
geringste ·kwaad, zoals het cleze bepaald
heeft, te volgen ;
.
Over het tweede deel van het derde onderdeel :
Overwegende dat, om te beslissen dat
aanlegger aan de vijand de bewoordingen
van een besluit ingegeven heeft, bestemd
om de wettelijkheid van de maatregelen tot oprichting van de grote agglomeraties aan de contr6le der rechtbanken
te onttrekken, het arrest vaststelt .dat de
§ 2 van de Duitse verordening van 26 Januari 1943 bijna woordelijk de tekst overneemt welke aanlegger in de brief gericht
tot het hoofd van de militaire administratie de 22 Januari 1943 aan de vijancl ingegeven had; dat het arrest aldus antwoordt op de verdediging door aanlegger
geput nit het feit dat zijn brief slechts
een herinnering aan de vijand was van
artikel 43 van het reglement-bijlage bij
het verdrag van Den Haag;
Over het eerste deel van het vijfde onderdeel :
Overwegende dat indien het arrest de
in het middel opgenomen vaststelling bevat, het vervolgens 'aanstipt dat de overmaking van 's vijands mededeling door
aanlegger aan de procureurs-generaal door
deze en door aanlegger zelf uitgelegd geweest is als in zich sluitend het bevel aan
de procureurs-generaal van onderrichtin-·
gen te geven aan de parketten · overeenkomstig de mededeling van de vijand; dat
de motieven niet door tegenstrijdigheid
zijn aangetast;
Overwegende dat het arrest dus naar
de eis van artikel 97 van de Grondwet
gemotiveerd is en geen enkele der overige
in het micldel aangeduide bepalingen
schendt;
En overwegende dat de substanW\le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen nageleefd geweest zijn en
dat de beslissing wettelijk is ;
II. Voor zoveel de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen op de burgerlijke vordering :
Overwegende dat aanlegger geen ander
middel inroept en dat het Hof er van
ambtswege geen opwerpt ;
Om die redenen, verwerpt . de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
2 Maart 1948.- 2" kamer. - Voonzitter
H. Wouters, raadsheer waarnemend voor~
zitter. - Verslaggever, H. Connart. Gelijkl7tidende concl7tsie, H. Leon C<frnil,
procureur-generaal. - Pleite1·, H. della
Faille d'Huysse.
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KAMER. -

4 Maart 1948.

1°

VOORZIENING IN VERBREKING.BURGERLIJKE ZAl{EN. VOORZIENING INGESTELD TEGEN EEN PERSOON IN ZIJN HOEDANIGHEID VAN ERFGENAAM VAN EEN VAN DE PARTIJEN. 0VERLIJDEN WETTELIJK BEWEZEN.
HOEDANIGHEID VAN ERFGENAAM NIET BE'l'WIST, 0NTVANKELIJKHEID.

2°

VERBREKJNG. BEVOEGDHEID.- ~IA
TERIELE. VERGISSING IN HET BESTREDEN ARREST. -BEVOEGDHEID OM ZE TE VERBETEREN.

So lVIIDDELEN TOT VERBREKING. BURGERLIJKE ZAKEN. l\{IDDEL BERUSTEND
OP-EEN VERMELDING VAN HET BESTREDEN ARREST DIE HET GEVOLG IS VAN EEN MATERIELE
VERGISSING. MIDDEL DAT GRONDSLAG MIST
IN.FEITE.

4°

l\IIIDDELEN TOT VERBREKING. BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL BERUSTEND
OP EEN VERKEERDE INTERPRETATIE VAN HET
ARREST. MIDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN
FEITE.

5°

BEWIJS. AAN DE AKTEN VERSCHULDIGDE TROUW. INTERPRETATIE VAN EEN
TESTAMENT DOOR DE RECHTER OVER DE GROND.
INTERPRETATIE GESTEUND OP DE TERMEN
,; AN HET TESTAMENT EN ER MEDE VERENIGBAAR.

6°

7°

MIDDELEN TOT VEHBREKING. BURGERLI.JI{E. ZAKEN. MIDDEL EEN TEGENSTRIJDIGHEID OF DUBBELZINNIGHEID IN DE BEWEEGREDENEN AANVOEREND. BEWEEGREDENEN VRIJ VAN TEGENSTRIJDIGHEID OF DUBBELZIN~IGHEID. MIDDEL DAT GJWNDSLAG MIS'f
IN FEITE.
SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN.
UITERSTE WILSBESCHIKKING DIE WETTELlJKE ·ERFGENAMEN VAN . DE ERFLATER ALS
ERFGENAMEN AANSTELT, MET VERWIJZING NAAR
DE WETTELIJKE ERFOPVOLGING.
ALGEMEEN
LEGAAT.

1° Wamwer het overlijclen van een v66·r
fle rechter over fle groncl ht cle Zf~alc bet-rolclcen parUj cloo·r een witt1·elcsel uit
cle alcte. van cle bw·gedijlce stanfl vnstgestelcl wo1·clt, ·is cle voorziening ontvnnkelijk cl·ie ger·icht is tegen een persoon,
·inzijn hoeclan·igheicl vnn erfgenanm van
rUe pn1·tij, en wellce cleze hoeclan·igheicl
niet betwist (1).
2° Het Hot heeft, voor cle beoorcleling van
een ·voorziening, cle bevoegclheicl een materWle ve1·g·issing van het best1·eclen
an·est te ve1·bete1·en. waa1·van cle
klacwblijlcelijkheid uit -cle telcst van cle
beslissing voo1·tvloeit (2).
(1) Arg. 'verbr., 31 October 1929, 7 Juli en
12 November 1930 (Bull. en PAsrc., 1930, I, 12,
287 ffi1 359) en de nota's biz. 359 en 360; 21 December.1933 (ibid., 1934, I, 114) ; 28 Maart 1935
(ibid., 1935, I, 205); 3 December 1936 (ibid.,
1936, I, 438).

so M·ist g-rondslag in feite, het miclclel

n~'s

tencl op e,en ve-rmelclin!J van het bestreclen ·a1·rest, cl-ie het gevolg ·is van een
lo-z~ter materWle ve1·gissing en clie, ve·rbete1:cl zoc~ls het behoort, aan cle cr·it-ielc
van het mi.clclel ontsnapt (S).
4° M·lst gronclslag in feite, het middel1·ustencl op een verkeenle interp1·etatie van
het bestreclen an·est (4).
5° Scherult cle aan een testament ve1·schulcl·igcle trouw niet, cle 1·echter die er een
·lnterpretatie van geett, clie op de te1·men
van clit gesclwift steunt en er rnecle ve1·en·igbaar is (5). ,
_
6° Mist gmnclslag in feite, het m·iclclel clat
aan het bestreden an·est ve1·w-ijt, op tegenst1'ijclige of dt~bbelzinnige beweegrecli-men te stet~nen, dan wa.nnee1' cle gec·r-it-iseeTde beweeg1·eclenen m·-ij zijn van te{lenstr·ijcligheicl en dttbbelzinnigheicl (6).
7° Ee·n -wite•rste wilsbesch-ilclc-ing clie e1'fstell-lng bevat, t. t. z. gebeu1·lijlce me11ing
vc~n wettelijlce erfgenamen tot cle algeheelhe·lcl van cle goederen van cle erflate·r, met ve1·wijzing naa1· cle erfopvolging
bij cle wet voorzien, lcent aan de bern~n
st-lgclen cle hoeclanighe·icl toe van algemene legata1·issen. (Burgerlijk Wetboek,
art.

100S.)

(HARMS, T. KNUDSEN EN CONSOORTEN.)
ARREST.
HET HOF ; Gelet op het bestreclen
arrest, op 26 April 1944 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over cle ontvankelijkheid van de voorziening :
OveTwegende clat de verweerclers verklaren zich naar het oordeel van het Hof
te gedragen betreffencle de ontvankelijkheid van. de voorziening jegens de verweerclEirs sub nis 2S, 45, 46 en 62, die v66r
de rechter over de grond in de zaak niet
betrokken waren en die door de aanlegger
zijn voorgestelcl als erfgenamen of rechthebbenden van meerdeTe partijen w'elke
partij bij het geding · zijn geweest, doch
overleden zijn v66r cle betekening van de
voorziening, dan wanneer de aan de voorziening gehechte stukken, welke van het

(2) en (3) Verbr., 19 Juni 1947 (Arr. T'e1·b>·.,
1947, blz. 217; Bull. en PASIC., 1947, I, 286) ;
18 September 1947 (B,ll. en PAsrc., 1947, I,
356).
(4) Vaste rechtspraak en namelijk verbr.,
2 Februari 1948 (zie hager, biz. 68; B"ll. en
PASIC., 1948, I, 76) .(5)_ Zie verbr., 11 April 1946 (B-ull. en PASIC.,
1946, I, 148) en nota 1.
(6) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,'
20 Februari en 20 Maart 1947 (A>"r. Ye1'b1·.,
1947, biz. 53 en 91;
en PAsrc., 1947, I, 71
en 121).
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-127overlijden doen blijken, de beweerde hoe- rechten, en wijzigende de artikelen 742.
danigheid van deze personen niet be- 753 en 755 van het Burgerlijk Wetboek.
47 van gezegde wet van 11 October 1919,
wijzen;
Overwegende dat het overlijden van doordat het bestreden arrest beslist heeft
deze personen wettelijk bewezen is door dat de helft van het batig saldo van de
het overleggen van uittreksels uit te akten betwiste nalatem;chap toekwam aan de
verweerders die bij ontstentenis van de
van de burgerlijke stand;
Overwegende clat de verweerders be- aanlegger, de wettige erfgenamen van de
doeld sub nis 23, 45, 46 en 62 de hun door de mtjtts zouden geweest zijn, zo deze ab
de voorziening gegeven hoedanigheid niet intestat ware overleden, onder voorwendsel dat, na het overlijclen . van Jules
ontkennen;
Dat de exceptie van niet-ontvankelijk- Harms, de erflaatster ruimschoots de
heicl dus niet kan aangenomen worden; gelegenheid heeft gehad haar testament
Over het eerste middel, schencling van aan de nieuwe door dit vooroverlijden teartikelen 97 van de Grondwet, 1134, 1135, weeggebrachten toestancl aan te passen ;
1317, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk dat haar wil om de aanlegger te onterven
Wetboek, doordat het bestreden arrest be- omschreven is door de woorden << in ieder
slist heeft dat de betwiste helft van het geval >> en « vrede moeten hebben »; dat
batig saldo der nalatenschap toekwam in- de erflaatster niet heeft gewild dat de
zonderheicl aan de partijen van Mr Van aanlegger zou behouden blijven als wetden Driessche, de sequester toegelaten tige erfgenaam en dat tevens zijn rechten
heeft, oncler meer, aan gezegde partijen op 25.000 frank zouden beperkt zijn; dat
het deel van de nalatenschap af te leveren het inzicht van de erflaatster, op het
dat hem was ter hand gesteld geweest en ogenblik waarop ze haar uiterste wilsbehet beroepen vonnis te niet gedaan heeft schikkingen opstelde, was de helft van het
voor zover het, voor zoveel nodig, de aan- batig saldo van de. nalatenschap te verdelegger ve1·oordeeld had om aan dezelfde len tussen Jules Harms en Theo Harms
partijen de helft van het batig saldo der mits beperking in deze helft van het deel
nalatenschap af te leveren, dan wanneer van deze laatste op 25.000 frank; dat zij
nit geen enkel stuk der rechtspleging het bij het afsterven van Jules Harms niet
blijkt dat de partijen van Mr Van den nodig geacht heeft het testament te wijDriessche de betwiste helft van het batig zigen, alhoewel zij op de hoogte was
saldo der nalatenschap zouden opgeeist van de veranderingen van-erfelijke aard,
hebben, of zouden gevraagd hebben dat ' welke dit overlijden als gevolg had; dat
de sequester zou toegelaten worden ze zij, alzo, haar wil te kennen gaf dat, al
hun af te leveren, of eindelijk van de wat .in het batig saldo de 25.000 frank
eerste rechter de veroordeling van de aan- overtrof, aan haar « wettige erfgenamen »
legger zouden bekomen hebben ze hun af zou ten goede komen; en doordat het bete leveren, waaruit volgt dat het• bestre- streden arrest, bijgevolg, het stelsel van
den arrest de uitwerking van het ge- de aanlegger in verbreking heeft verworrechtelijk contract heeft miskend (arti- pen, luidens welk, door het vooroverlijden
kelen 1134, 1135 van het Burgerlijk Wet- van Jules Harms, het aan deze. laatste
hoek), alsook de bewijskracht van de vermaakt legaat verviel, zonder dat de
akten van rechtspleging die gezegd ge- hierboven aangeduide verweerders zouden
rechtelijk contract vaststelden (artt. 1317, kunnen staande' houden dat ze impliciet
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wet- als legatarissen werden aangesteld door
het uitwerksel van een gewone erfstelling
boek) :
Overwegende dat, nit de rechtspleging over de hand, derwijze dat door het feit
en nit de samenhang van de tekst van het van het vervallen van het legaat, hij, in
arrest, met zekerheid wordt afgeleid dat hoedanigheid van. enig bevoordeelde zijhet arrest een materiele vergissing bevat delingse erfgenaam, de helft van het batig
betreffende de aanduicling van de pleitbe- saldo van cle nalatenschap moest optrekzorger die de genaamde Knudsen verte- ken, zelfs wanneer zijn rechten van legagenwoordigde; clat overigens de partijen taris op 25.000 frank zouden beperkt zijn;
daarover akkoord gaan;
dan wanneer : 1 o men zich op de datum
Overwegende dat, die vetgissing her- van het eigenhandig testament moet stelstelCJ- zijnde, het middel niet kan aangeno- len om de inzichten van de opsteller er
men worden ;
van te bepalen; dat in de zaak het inzicht
Over het tweede middel, schending van van de de cttjtts, op het ogenblik waarop
artikelen 97 van de Grondwet, 731, 742, zij .haar testament opstelde, enkel was, zo750, 753, 786, 893, 898, 967, 970, 1003, 1010,
als het bestreden arrest het erkent, Jules
1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1044, 1319, 1320, Harms en de aanlegger in verbreking te
1322 van het Burgerlijk W etboek, gezegde begiftigen; dat, dus de erflaatster niet
artikelen 742 en 753 gewijzigd bij arti- geldig haar wil heeft kunnen uitdrukken
kel 47 der wet van 11 October 1919 wijzi- om de hierboven aangeduide verweerders
gingen brengende .aan de wetten op de suc- te begiftigen door zich te onthouden haar
cessie- registratie-, en overschrijvings- testament te wijzigen na het overlijden
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967, 970, 1035 tot 1038 van het Burgerlijk
Wetboek), waaruit volgt dat het bestreden arrest eveneens de bewijskracht van
de bewoordingen van het testament heeft
geschonden (artt. 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek) en ook de rechten
heeft miskend op de betwiste nalatenschap, rechten door de aanlegger geput in
zijn hoedanigheid van enig wettige erfgenaam (artt. 731, 742, 750, 753, 1039 van het
Burgerlijk Wetboek), door willekeurig te
verklaren dat de hierboven gezegde verweerders door het testament waren bedoeld geweest onder de woorden « wettelijke erfgenamen ll, hoedanigheid die zij
niet hadclen, noch wanneer het testament
werd opgesteld, noch bij het overlijden van
de opsteller er van ; schending van artikelen 731, 742, 750, 753, 786, 898, 1003, 1010,
1039 en 1044 van het Burgerlijk Wetboek);
2° in alle geval, de redenen van het bestreden arrest niet toelaten te bepalen of
de rechter over de grond zich er bij beperkt heeft te onderzoeken welke, op het
ogenblik van de opstelling van het testament, de wil van de · erflaatster was,
claar de woorden « dat zij alzo haar wil
te kennen gaf. .. ll, althans, konden betekenen dat de rechter over de grond, als
element van interpretatie een nieuwe wil
heeft weerhouclen welke na de opstelling
van het testament zon uitgedrukt geweest
zijn, nlet in de wettelijke vormen, doch
door het behoud van beschikkingen die op
het ogenblik waarop ze werden opgesteld
een ander voorwerp .. hadden, waatuit
volgt dat de redenen van het bestreden
arrest aangetast zijn door dubbelzinnig·heid (schending van art. 97 van de Grondwet) :
·Overwegende dat het middel a an het arrest verwijt : 1 o in hoofde van de erflaatster het bestaan te hebben aangenomen
van twee opeenvolgende en onderscheiden
wilstiitingen : de eerste om haar broeder,
Jules Harms, en haar neef, Theo Harms te
begunstigen; de tweede, om, na het overlijclen van haar broeder, de verweerders,
haar meer verwijderde bloedverwanten, te
begunstigen; dat het middel aan de rechter verwijt, door deze laatsten in het gelijk te stellen, uitwerksel te hebben gege:ven aan deze tweede wilsuiting welke niet
was geschied in de wettelijke testamentaire vormen; 2° in bijkomende orde, dnbbelzinnig te zijn; 3° het geloof te hebben
geschonden dat aan het testament client
gehecht;
Over het eerste en het tweede onderdeel:
Overwegende dat het middel op twee nit
hun verband gerukte beweegredenen van
het arrest steunt, de eel'ste : dat bij het
opstellen van haar uiterste wilsbeschikkingen, het inzicht :van dame Harms was
de helft van het batig salclo te :verdelen

tussen Jules Harms en Theo Harms mits
beperking, in die helft, van laatstgenoemde's aandeel tot 25.000 frank; de
tweede : dat zij, bij het afsterven van
haar broeder Jules Harms, niet nodig geacht heeft het testament te wijzigen, alhoewel zij op de hoogte was van de vel\anderingen van erfelijke orde, welke dit
vooroverlijden als gevolg had; dat zij alzo
haar wil te kennen gaf dat, al wat in het
batig saldo de 25.000 frank overtrof, aan
haar « wettige erfgenamen ll zou ten goede
komen;
Overwegende dat nit de samenhang van
het arrest, vergeleken met de aangeklaagde passussen, de gedachte van de
rechter met voldoende klaarheid te voorschijn komt; dat de rechter over de
grond, steunende op de tekst van het testament, vaststelt dat, op het ogenblik dat
zij haar testament heeft gemaakt, de de
c·n,hts gewis het inzicht had haar neef te
onterven ten voorclele van de verweerders;
dat de erflaatster haar voornemen, na het
overlijclen van haar vooroverleden broeder, niet gewijzigd heeft; dat de volharding in haar wil blijkt nit het feit dat zij
niet gehandelcl heeft;
Dat het arrest, aldus, door zijn souvereine interpretatie van het testament, de
tweevoudige wilsuiting, waarvan aanlegger gewag maakt, niet vaststelt;
Dat het beschikkend gedeelte van het
arrest de wettelijke regels betreffende de
testamenten niet schendt, en dat de redenen van het arrest niet clubbelzinnig
zijn; dat geen van de twee onderdelen van
het middel kan aangenomen worden ;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat het middel aan het
arrest verwijt het geloof te hebben geschonden dat aan het testament client gehecht door te beslissen dat de woorden
<< wettelijke erfgenamen ll slechts de verweerders, de genaamden Knudsen, konden
aanduiden, alhoewel deze geen « erfgenamen ll waren; dat die woorden « wettelijke erfgenamen ll, slechts Jules en Theo
Harms, broeder en neef van de erflaatster,
konden aanduiden;
Overwegende dat het arrest verklaart
dat het in onclerhavig geval gaat over
<< erfstelling van wettige erfgenamen met
uitclrukkelijke verwijzing naar de door de
wet gestelde overgang van erfenis ; dat
zelfs een gedeeltelijke onterving ten goecle
komt aan de erfgerechtigden cUe door de
wet worden bepaald, alhoewel zij door de
onterfcle erfgenaam worden geprimeerd ll ;
Overwegende dat, nit deze laatste zin
blijkt, dat het arrest duidelijk aantoont
dat volgens zijn interpretatie, de woorden
« wettelijke erfgenamen ll noch Jules noch
Theo Harms kunnen aanduiden, doch wel
de consoorten Knudsen ;
Overwegende dat die interpretatie niet
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testament;
Dat het derde onderdeel van het middel
in feite niet opgaat;
Over het derde middel, schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 731, 742,
750, 753, 786, 893, 895, 967, 1002, 1004, 1005,
1006 1010 1011 en 1014 van het Burgerlijk 'wetbbek, gezegde artikelen 742 en 753
gewijzigd door artikel 47 van de wet v~n
11 October 1919 wijzigingen brengende m
de wetten op de successie-, registratieen overschrijvingsrechten, en wijzigencle
de artikelen 742, 753 en 755 van het Burgerlijk Wetboek, 47 van gezegde wet van
11 October 1919, doordat het bestreden arrest beslist heeft, enerzijds, dat de helft
van het batig saldo van de betwiste nalatenschap toekwam aan de verweerders
die. bij ontstentenis van de aanlegger, de
wettige erfgenamen van de de cttjtts zouden geweest zijn, zo deze bij versterf ware
overleden, en dat de gezegde verweerders,
als erfgenamen tot de nalatenschap geroepen ten gevolg·e van de uitsluiting door
het testament van de aanlegger, wettige
erf"'enaam van de de cttjtts, hun recht van
erf~pvolging vonden, niet in het testament doch in de kracht van de wetsbepalingen betreffe:tide de orde van cle tot
de nalatenschap geroepen erfgenamen;
anderzijds, dat men in de zaak voor een
erfstelling van wettige erfgenamen stond
door toepassing van de rechtsspreuk,« Exclure, c'est disposer)), en voor een uitdrukkelijke verwijzing naar de door de wet gestelde overgang van erfenis; en doordat
het bestreclen arrest, bijgevolg, cle sequester heeft toegelaten aan de verweerders het
deel van de nalatenschap af te.leveren clat
hem was overhandigcl geweest en het beroepen vonnis heeft te niet geclaan voor zo- ·
ver het de aanlegger veroordeeld had hun
de helft van het batig saldo van de nalatenschap af te leveren; clan wanneer : 1° die
redenen van het bestreden arrest elkander tegenspreken omclat ze betekenen nat
cle betwiste nalatenschap aan de gezegcle
verweerders zou toegevallen zijn terzelfdertijcl krachtens het testament en hun
zogezegde erfelijke roeping welke nit de
wet voortvloeit; dat ze, in alle geval, niet
toelaten te bepalen of de nalatenschap
nan de verweerders werd toegekend in
hun hoedanigheicl van wettige erfgenamen eenvouclig weg of in hun hoedanigheid van legatarissen, hetzij als algemene
legatarissen, hetzij als legatarissen onder
algemene titel; hetzij als bijzondere leg atarissen (schending van artikel 97 van de
Grondwet) ; 2° in alle ondei·stelling, de
aanlegger zijn hoedanigheid en zijn titel
van enig wettige erfgenaam van de de
cujtts behouden heeft, niettegenstaande
de uitslnitingsclausule van het testament,
zoc1at de gezegde verweerclers, slechts
krachtens het testament op om 't even
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welke recht in de nalatenschap iwnden
aanspraak maken (schencling van artikelen 731, 742, 750, 753, 786, 893, 895, 967 en
1002 van het Burgerlijk Wetboek), waaruit volgt clat zij verplicht waren de afgifte van hun legaat van de aanlegger in
verbreking te bekomen (schending van
artikelen 1011 en 1014 van het Burgerlijk
Wetboek), met dit gevolg dat zij op de
vruchten van de vermaakte goederen
slechts recht haclden van de cfag af
waarop de ufgifte gevraagd werd, vermits
geen vorclering ,werd ingesteld binnen het
jaar van het overlijden (schending van
artikelen 1004, 1005, 1010, 1011 en 1014 van
het Burgerlijk Wetboek), en dat de sequester niet kon toegelaten worden hun al
de goecleren van de nalatenschap af te
ge~en (schending van dezelfde bepalingen) :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende da t de eerste der in het
middel bedoelde beweegredenen in het arrest slechts wordt ingeroepen ter beantwoording van aanleggers conclusies, die
staancle hielden dat cle erflaatster, onder
de benaming van wettelijke erfgenamen,
de verweerders, de genaamcle Knudsen,
niet heeft kunnen aanduiden;
Overwegende clat, inclien het arrest die
conclusies beantwoordende, zegt dat de
erfgenamen tot cle nalatenschap geroepen
tengevolge van de uitsluiting bij testament van een wettige erfgenaam, hun
recht putten, niet in het testament, cloch
in de bepalingen die de erfopvolging regelen, de beslis::dng de gedachte van de
rechter, in het deel waarin hij handelt
over het hoger beroep van de aanlegger in
verbreking, duidelijk heeft bepaald; dat
het, met het 6og op de oplossing van het
geschil bestaande tussen de aanlegger en
de verweerclers in verbreking, de g'enaamden Knudsen,- de aard opzoekende van het
recht dezer laatsten, beslist dat het bij
onterving van de aanlegger, en, bijgevolg,
bij testamentsbeschikking is, dat de erfgenamen, geroepen bij het wegvallen van
de uitgesloten erfgenaam, erfgenitam worden aangesteld, en clat de aanduiding van
de verweerclers, als begunstigd door de
onterving van de aanlegger, nit de wetsbepalingen volgt die de erfopvolging regelen;
Dat de grief van tegenspraak en dubbelzinnigheid als van grond ontbloot voorkomt;
Overwegencle clat, uit de hiervorengaancle overwegingen blijkt, dat insgelijks
ongegrond is de grief als zou het arrest
niet toelaten na te gaan of de verweerders, genaamclen Knudsen, als erfgenamen
of als legatarissen tot de nalatenschap geroepen werden ;
Dat het eerste onderdeel van het midclel
in feite niet opgaat;
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Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het middel ten onrechte staande houdt dat, bij gebrek aan
vordeting tot afgifte, de verweerders geen
recht hadden op cle vruchten;
Overwegende, inderdaad, dat het testament, volgens de souvereine interpretatie van het arrest, erfstelling bevat, 't is
te zeggen gebeurlijke roeping van de wettelijke erfgenamen tot de algeheelheid der
goederen van de erflaatster, met uitdrukkelijke verwijzing naar de door de wet
voorziene overgang van erfenis;
Overwegende dat deze erfstelling aan
de begunstigden, de consoorten Knudsen,
de hoedanigheid van algemene legatarissen heeft toegekend ;
Overwegende clat de verweerders, . de
consoorten Knudsen, wijl zij tot de nalatenschap komen als algemene legatarissen,
bij ontstentenis van reservataire erfgenamen, de afgifte niet moesten aanvragen
(Burgerlijk Wetboek, art. 1006);
Da t het mid del in rechte niet opgaat;
Over het vierde micldel, schending van
artikelen 97 van de Gronclwet, 731, 742,
750, 753, 786, 1002, 1003, 1010, 1014, 1039,
1044 en 1045 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arret~t de sequester
toegelaten heeft alles af te geven aan de
verweerders in verbreking, die beweerden
recht te hebben op de betwiste helft van
het batig saldo van de nalatenschap, zonder het door de aanlegger in verbrekfng
in conclusH~n aangevoerd middel te beantwoorden, hieruit afgeleid clat het legaat
van de Chinese vazen- en van de twee
schilderijen aan Jules Harms vervallen
was door het vooroverlijclen van deze
laatste, en dat de voorwerpen, waarover
het gaat, hem moesten toekomen in zijn
hoedanigheicl van enige wettige erfgenaam, daar de verweerders, in alle geval,
slechts legatarissen onder algemene titel
waren, die de aanwas van het higaat
niet konden genieten (schending van artikel 97 van de Grondwet), en dan wanneer,
in alle geval, de hierboven ·gezegde voorwerpen, ·wegens het vervallen van het
legaat, aan de aanlegger in verbreking
moesten toekomen in zijn hoeclanigheid
van enige wettige erfgenaam (sc)lencling
van de hierboven aangeduide teksten,
uitgezonderd artikel 97 van de Grandwet) :
Over het eerste onderdeel, waarin aangevoerd wordt dat het arrest de conclusies niet heeft beantwoord waarbij staande
wercl gehouden dat het aan Jules Harms
vermaakt legaat vervallen was;
Overwegende dat aimlegger zicl,t in zijn
conclusien als volgt uitdrukte ·: « behage
aan het Hof, te zeggen dat het batig saldo
van de nalatenschap moet verdeeld worden voor de helft tussen de erfgenamen
Goeyens; beroepenen, en eis{~r in beroep
Harms, uitgenomen de twee Chinese va-

zen en twee schilderijen clie, in ieder geval, aan eiser in beroep alleen moeten
overhandigd worden »;
Overwegencle dat het arrest door te beslissen dat, in alle geval, de i;tanlegger
slechts recht had op een som van
25.000 frank, impliciet doch stellig bevestigd heeft dat deze op de gevordercle voorwerpen geen recht heeft;
Dat het eerste onderdeel van het midclel
in feite niet opgaat;
Over het tweede onderdeel, waarin beweerd wordt dat het aan Jules Harms
vermaakt legaat moest toekomen aan de
aanlegger, enig wettige erfgenaam, vermits de consoorten Knudsen slechts legntarissen zijn onder algemene titel ;
Overwegende dat, nit op het derde mid-.
del verstrekt antwoord blijkt, <lat. d8 consoorten Knudsen tot de nalatenschap geroepen werden, niet als legatarissen onder algemene titel, doch als algemene
legatarissen·; dat daaruit volgt dat het
verval van het aan Jules Harms vermaakt legaat hun moet ten goede komen;
Dat het tweede onderdeel van het middel in rechte faalt;
Om clie reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de aanlegger tot de ko&
ten en tot een vergoeding van 150 frank
jegens de verweerclers.
4 :M:aart 1948. - 1 6 kamer. - Vom·zitter, H. Soenens, eerste voorzitter. - Ve1·sla,qgeve1·, H. Louveaux. - Gelijklu.ide111le
conclttsie, H. Roger .Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
PleiteT,

H. Simont.

2°

KAMER. -

8 Maart 1948.

1°

RECHTSPJ.,EGING IN STRAFZAKEN. - WIJZE BEPAALD DOOR DE AARD VAN
DE RECHTSMACHT BIJ WELKE DE ZAAK AANHANGIG WERD GEMAAKT. - J1.1ILITAIR GERECHTSHOF. - ARTIKEL 83 VAN RET WETBOER VAN llURGERLIJKE RECHTSPLEGING NlET
VAN TOEPASSING.
2° RECHTSPLEGING IN STRAFZA
KEN. - BURGERLIJKE PARTIJ ALLEEN IN
HOGER llEROEP. - 0PENBAAR MINIS'l'ERIE
NIET GEHOUDEN ZIJN ADVIES TE GEVEN.

1° De wijze van Techtspleging ve1·andert
n·iet volgens fle annl van de betwiste
belnngen, floch volgens fleze van fle
·rechtsmacht b·ij tvellce fle zanlc a<Lnhnnrrig wenl gemaalct. ATtikel 83 vnn het
Wetboe7c van b1(.rge'l'lijke 1·echtspleging
is, dienvolgens, niet van toepassing '1.'6()1'
het m'il·itai1· ge1·echtshof' (1).
(1) Ve1·br., ·22 Mei 1922 (B1tll. en PAsrc., 1922,
I, 317) en nota; 7 April 1924 (ibid., 192'.1, I,
290), alsook de not!\ 1 onder verbr., 6 Januari
1941 (ibid., 19f1, I, 5)
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-1312° Sedert het in werlC'ing treden van artilcel 4 van het koninlclijk beslnit nr 258
van 24 .Maa1·t 1936, dat a1·tilcel 210 van
het Wetboelc van st1'ajvo1·dering gewijzigd heeft, is het openbaar ministe1·ie
·wiet mee·r gehou.den, wanneer bij het hof
van bemep of het militai1· gereohtshof
sleohts de vonle1··ing van de b~trgerlijlce
partij aanltangig werd gemaalct, e·en adv·ies over deze vonler·ing te geven (1).

(Wet van 15 Juni 1899, artt. 101 en 133.)
(MEUNIER, T. PETIT.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 15 October 1947 door
het JVIilitair Gerechtshof, zetelende te
Brussel·
Over 'het enig middel, schencling van
artikelen 97 van de Gronclwet, 33, 101 en
133 van de wet van 15 Juni 1899, 190 van
het Wetboek van strafvordering, ·83 van
het Wetboek van burgerlijke · rechtspleging, doordat het bestreden arrest uitgesproken geweest is zonder dat de verte. genwoordiger van het openbaar ministerie
zijn conclusie heeft genomen, dan vooral
wanneer de Staat als .burgerlijk verantwoordelijke partij in zake was :
Overwegende dat het proces-verbaal van
de zitting en het bestreden . arrest vaststellen dat het openbaar ministerie v66r
het militair gerechtshof van het woord
afg;ezien heeft ;
Overwegende dat, daar de zaak bij ditzelfde aanhangig gemaakt was door een
hoger beroep door de burgerlijke partij
aileen aangetekend tegen het vonnis van
vrijspraak van verdachte gewezen door
de Krijgsraad te Charleroi, het hof enkel
nog kennis te nemen had van betwistingen over private belangen;
Overwegende dat, wanneer een betwisting over private belangen v66r de strafrechter gebracht worclt, de te volgen
pleegvormen deze zijn clie door de regelen op de aan de strafrechtbanken onderworpen geschillen bepaald zijn; dat hieruit volgt dat het in het middel aangeduid
artikel 83 van het Wetboek van burgerlijke
rechtspleging vreemd is aan cle pleegvormen v66r het militair gerechtshof, en
niet is kunnen geschonden worden door
de bestreden beslissing ;
Overwegende dat, volgens artikelen 101
en 133 van de wet van 15•Juni 1899, in(1) Vergel. verbr., 17 November 1924 (Bull.
en PASIC., 1925, I, 23), gewezen v66r het in
werkingtreden van koninklijk besluit n' 258
van 24 Maart 1936. Wat de vordering betreft
van de burgerlijke partij vo6r het hof van
assisen, zie artikel 367 van het Wetboek van
strafvordering.
'

houdende titel II van het Wetboek van
strafrechtspleging voor het leger, de ·regelen van het Wetboek van strafvordering, betreffende de rechtspleging v66r de
correctionele rechtbank of het hof van
beroep, behoudens afwijkende bepalingen,
toepasselijk zijn op de rechtspleging v66r
de krijgsraad of v66r · het' militair gerechtshof;
Overwegende dat artikel 210 van het
Wetboek van strafvordering, bij gebrek
aan een afwijkende bepaling, toepasselijk
is op de rechtspleging v66r het militair
gerechtshof, zetelend in hoger beroep;
Overwegende dat deze bepaling, sedert
haar wijziglng door artikel 4 van het
koninklijk besluit nr 258 van 24 Maart
1936, het debat over het geschil dat bij het
hof van beroep aanhangig is, beperkt tot
de bepaalde grieven die tegen het beroepen vonnis worden aangevoerd, en aan het
openbaar ministerie niet meer verbiedt
van het woord af te zien wanneer het
openbaar ministerie, wijl het geschil enkel over private belangen loopt, geen partij is;
Overwegende dat het micldel in rechte
niet opgaat;
Overwegende dat aanleggers geen andere
middelen inroepen en het Hof er van
ambtswege geen opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
8 Maart 1948.- 2° kamer. - VoorzUter,
H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Fettweis. GeU.jkl~i.idende conol·ns·ie, H. Raoul Hayoit
de, Termicourt, eerste advocaat-generaal.

2°

KAMER. -

8 Maart 1948.

1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. BURGERLIJKE VORDEIUNG.
J\1IDDEL AANVOERENDE DAT DE BESTREDEN
BESLISSING NIET GEMOTIVEERD IS. GEEN
ENKELE ANDERE NADERE AANWIJZING. MIDDEL N1ET ONTVANKELIJK.

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE VORDERING.
J\1IDDEL AAN DE BESLISSING VERWIJTEND
GEEN REKENING TE HEBBEN GEHOUDEN MET
AANLEGGERS HOEDANIGHEID VAN DAGLONER. HOEDANIGHEID NIET VOOR DE . RECHTER OVER
DE .GRUND INGEROEPEN. NIEUW MIDDEL.

3° VERANTWOORDELIJKHEID (BTJITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN).
SCHADE DOOR EEN MISDRIJF VEROORZAAKT.
HERSTEL. ZEDELIJKE SCHADE EN STOFFELIJKE SCHADE. GEEN ENKELE EIS VAN
PAR'l'IJEN ~'OT AFZONDERLIJKE BESCHillKING
OVER ELKEEN VAN DEZE SCHADEN. GLOBALE
BEOORDELING DOOR DE RECHTER OVER DE
GROND. WETTELIJKHEID.
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1 o Is niet ontvanlcelijlc, het midde( dat,
zonde~·

andere nade1·e aanwijzing, aanvoert dat de bestreden beslissing niet
gemotiveenl is {1).
2o Is nienw en, cUenvolgens, niet ontvankelijlc, het midclel aanvoe1·encl clat de best1·eden beslissing geen relcening geho~t
clen heeft met de hoeclan·igheid van daglone1' van aanlegger, dcm wanneer deze
hoedaniyheid v661' de rechte1· ove~· de
vrmul niet ingemepen we1·d (2).
3o Wanneer geen' enlcele pa1·tij gev·raagd
heeft clat, doo·r ctfzondedijlce beschilclcing, nitspraalc zo1t gedaan wo1·den ove1·
het her8tel van cle zedelijlce schade en. cUt
vctn de stoffeUjlce schade doo1· een zelfcle
m·iscl'l'·ijf veroorzaalct, schenclt het an·est
geen enlcele wetsbepctling, hetwellc in een
globale schatting het bed·rag vnn de zedel-ijlce schacle en clit van de stoffelijlce
schacle omvat.
(LIBIOl!, T. GOFFIN.)
ARREST.

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, gewezen de 27 October 1947 door
de Correctionele Hechtbank te Dinant,, zetelend in hoger beroep, op de vordering
van de burgerlijke partij ;
Over het eerste midclel, cloordat het bestreden vonnis niet gemotiveercl is :
Overwegende dat, indien in strafzaken
de aanlegger, ware hij burgerlijke partij,
niet de verplich ting heeft op straf van
niet-ontvankelijkheid der voorziening, de
wettelijke bepalingen aan te duiden wier
schending aangeklaagd wordt, hij clesniettemin de grief welke hij aan de bestreden beslissing maakt client te beDalen;
Overwegende dat het midclel niet aanduidt waarin het bestreden vonnis niet gemotiveerd is; dat het clienvolgens niet
ontvankelijk is;
Over het tweede micldel, doordat de
rechtbank in hoger beroeD, uitsl)raak
cloende over de stoffelijke schade, geen rekening gehouclen heeft met aanleggers
hoeclanigheid van dagloner :
Overwegende dat, noch uit de vaststellingen van de bestreden beslissing, noch
uit de conclusien der partijen blijkt, dat
de rechter over de grond zou verzocht geweest zijn de invloed van aanleggers hoedanigheid van dagloner OD het bedrag der
toe te wijzen schadevergoeding te beoordelen om het bedrag van het door hem beweerde nadeel te herstellen;
(1) Verbr., 11 Februari en 7 Maart 1946
(A1·1', J1erb1-., 1946, blz. 59 en 90; Bull. en
PASIC., 1946, I, 67 en 94).
(2) Verbr., 15 Mei en 19 Juni 1944 (Bull. en
PAsrc., 1944, I, 352 en 397).

Overwegende clat dit miclclel, voor de
eerste maal v66r het Hof ingeroepen, niet
kan aanvaarcl worden;
Over het derde. middel, doordat de rechter in hoger beroep niet afzonderlijk uitspraak gedaan heeft over de stoffelijke
schade, en deze, door een werkelijke verwarring der Drincil)es, in de zedelijke
schade opgenomen heeft : _
Overwegende, enerzijds, dat, na door feitelijke overwegingen, op souvereine wijze
de beoordelingselementen bepaald te hebben die clienen weerhouclen tot vaststelling van het door aanlegger zowel stoffelijk als zedelijk geleden nadeel, de rechter over de grond geacht heeft, ew aequo
et bono uitspraak doende zoals het in zijn
bevoegdheid lag, de door verweerder als
schadevergoeding versclmldigde som globaal te moeten vaststellen ;
Dat, .anclerzijds, geen der l)artijen de
rechter over de groncl verzocht heeft, door
afzonderlijke beschikking, uitspraak te
cloen over cle eis tot herstel der zeclelijke
schade en over de eis tot hers tel der stoffelijke schade ;
Dat, cl1rhalve, het vonnis geen wettelijke bepaling schendt en het middel niet
lmn aanvaard worden;
En overwegende dat, wat de .beslissing
gewezen op de vordering van de burgerlijke partij betreft, het Hof geen middelen van ambtswege opwerpt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten
'en tot cle vergoecling van 150 frank jegens
verweerder.
8 :M:aart 1948.- 2• kinner. - Voo1·zittm·,
H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Demoulin. Geli.flclu.idencle conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
- Pleiters, HH. Paulus (van de Balie te
Dinant) en Colette.

2•

KAMER. -

8 Maart 1948.

VOORZIENING IN VERBREJKING.
STRAFZAKEN.
VOORZIENING DOOR BEJ(LAAGDE TEGEN RET ARREST VAN VEROORDELlNG. - VERWERPING. - VOOR'ZIENING TEGEN
EEN · ARRES'r DAT EEN VERZOEK TOT VOORLOPIGE
INVRIJHEIDSTELLING
VERWERPT.
VOORZIENING 'IZONDER JlELANG GEWORDEN O~I
REDEl! VAN DE YERWERPING ~·AN DE VOORZIENING TEGEN RET ARREST YAN VEROORDELING.

Wanneer een belclaagcle zioh vom:zien
he eft tegen het ct1Test vnn vemo·rdelin f1
en tegen een a1-rest dat zijn ve•rzoek
tot voorlopige invr'ijheidstelling verwerpt, wm·dt de voorziening tegen cUt
laatste an·est zmule1· belnng indien cle
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voorziening tegen het a1·rest van veroordeling verworpen wordt (1).

2•

KAMER. -

8 Maart 1948.

YOORZIENING . IN YERBREKING.
(PIERREUX, T. BEHEER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

BET HOF ; - Gelet op de bestreden
arresten, gewezen de 12 November 1947
en de 5 Augustus 1947 door het Militair
Gereehtshof, zetelende te Brussel;
Overwegende dat de voorzieningen samenhangend zijn;
A. Over de voorziening gerieht tegen
llet arrest van veroorcleling del. 12 November 1947 :
Yoor wat de publieke vordering aangaat:
Overwegende dat de substantHlle of
op straf van nietigheid voorgesehreven
reehtsvormen nageleefd geweest zijn en
dat de beslissing wettelijk is ;
Yoor wat cle burgerlijke vordering aangaat:
Overwegende dat aanlegger geen enkel
middel inroept en clat het Hof er van
ambtswege geen opwerpt ;
B. Over de voorziening geriellt tegen het
arrest del. 5 Augustus 1947 :
Overwegende dat llet militair gereehtshof, op het verzoek van aanlegger die,
voorlopig aangellonden, zijn voorlopige invrijheidstelling vroeg, verklaard heeft
dat er geen aanleicling bestond de invrijlleidstelling te bevelen;
Dat, na de tegen deze beslissing op
7 Augustus 1947 ingecliende voorziening,
deze reehtsmaeht, definitief over de grond
uitspraak doende, aanlegger tot vijf jaar
opsluiting veroordeeld heeft door arrest
van 12 November 1947;
Dat onderhavig arrest de tegen deze beslissing door aanlegger ingestelde voorziening verwerpt, beslissing die aldus in
kraeht van gewijsde treeclt;
Dat de voorziening, ingediend tegen llet
arrest van 5 Augustus 1947, clat uitsluitend
ten opziehte van de voorlopige hechtenis
nitspraak doet, alle belang verliest;
Om clie redenen, voegt de voorzieningen
samen, verwerpt ze; veroordeelt aanlegger
tot de kosten.
8 Maart 1948. - 2• kamer. - Vom·z-itter,
H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Giroul. - GeHjkltddende conclttsie; H. Raoul Hayoit
de Termieourt, eerste advoeaat-generaal.
(1) Sic verbr., 7 April' 1943 (Bull. en PAsrc.,
1943, I, 133); 24 Maar·t 1947 (Arr. Verbr., 1947,
biz. 100; Bull. en PAsrc., 1947, I, 135). Verge!.
verbr., 27 September 1932 (Bull. en PAsrc.,
1932, I, 249).

BURGERLIJRE PARTIJ, EISERES. YERPLICHTING EEN UITGIFTE VAN HET BESTREDEN
ARREST BIJ TE VOEGEN. KENNIS VAN HET
BEROEPEN VONNIS VEREIST OM DE VOORGESTELDE MIDDELEN TE BEANTWOORDEN. VERPLICHTING INSGELIJKS EEN UITGIFTE VAN HET
VONNIS BIJ TE VO)l:GEN.

Is n·iet ontvankelijlc, de voorziening t'a.n
de bttr,qerlijlce pa1·Uj die, al heett zij een
a'ltthenUeke 'ltitgifte van het bestrerlen
arrest ove1·gelegd, geen· attthentielce uitgifte van het beroepen vonn·is bijgevoegd
heett, rZan wannee1· de lcennis van dit
laatste ve1·eist is opdat -het Hot de cloo1·
de voo·rziening voorgestelde midclelen
zott kttnnen beantwoorden (2). (W etboek

van strafvordering, art. 419.)
(DEMOUSTIER, T. DONY.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest,. gewezen de 28 October 1947 door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Luik;
Over de ontvankelijkheid cler voorziening:
Overwegende dat de burgerlijke partij
die zich in verbreking voorziet, kraclltens
artikel 419 van het Wetboek van strafvorclering, gehouden is een authentieke uitgifte van het arrest bij de stukken te voegen; clat wanneer de kennis van het beroepen vonnis vereist is om de voorgebrachte micldelen te kunnen beantwoorden,
de burgerlijke partij eveneens gehouclen i,;
een authentieke uitgifte. van dit vonnis
bij de stukken te voegen;
Overwegende chit de voorziening van
aanlegger, burgerlijke partij, stennt op
een gebrek aan motieven in het arrest ;
Dat ditzelfde, niet enkel op eigen motieven berust, maar insgelijks op deze van
de eerste rechter;
Overwegende, dientengevolge, clat da:u
aanlegger bij cle stukken geen autl).entieke
nitgifte van het beroepen vonnis gevoegd
heeft, cle voorziening niet ontvankelijk is ;
Om. die reclenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanleggers tot de kosten
en tot een vergoeding v_an 150 frank jegens
verweerster.
(2) Verbr., 11 Maart 1940 (Bull. en PAsrc.,
1940, I, 83). Het is ook zo wat de voorziening
betreft van de burgerlijk verantwoordelijke
partij : zie verbr., 22 Februari 1932 (ibid.,
1932, I, 79). Wat de voorziening betreft in burgerlijke zaken, raadpleeg verbr., 13 November
1947 (An·. T' e>·br., 19<17, blz. 365; Bull. en
PASIC,, 1947, I, 472)'
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8 Maart 1948. ~· 2e kamer. - Vom·zitter,
H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslagge·ver·, H. Demoulin. Geli.ilcl-ltidende concl1tsie, H .. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaaL
- Ple·iter, H. Henry (van de Balie bij bet
Hof van beroep te Luik).

2e

KAIVIER. -

8 Maart 1948.

1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
Sl'RAFZAKEN, - VOORZIENING DOOR BEKLAAGDE,
- M:IDDEL AANVOEREND DAT RET ARREST HEM
DE HOEDANIGHEID VAN OFFICIER VAN RET ACTIEF LEGER TOEKENT, DAN WANNEER HIJ BEWEERD HEEFT SLECHTS RESERVEOFFICIER TE
ZIJN. - GEEN ENKEL STUK VAN DE RECHTSPLEGING BEWIJZENDE DAT AANLEGGER RESERVEOFFICIER IS OF DAT HIJ DE HOEDANIGHEID
VAN OFFICIER VAN RET AC1'IEF LEGER BETWIST
HEEF'l'. - MIDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN
FEITE.
2° MEDEPLIOHTIGHEID. - DEELNEMING
VOLGENS EEN VAN DE WIJZEN BEPAALD BIJ ALINEA'S 2 EN 3 VAN ARTIKEL 66 VAN HET.STRAFWETBOEK. - DADER VAN RET MISDRIJF,
3° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. - .ARREST DE DOOR DE EERSTE
HECHTER UITGESPROKEN STRAF VERZWARENDE
O~I REDEN DAT DEZE STRAF ONWETTELIJK IS.
NIIDDEL AAN RET .ARREST VERWIJTENDE
DEZE ONWETTELIJKHEID NIET NADER AAN TE
WIJZEN. BESLISSING VAN RET ARREST
HIEROP GESTEUND DAT DE DOOR DE EERSTE
RECHTER UITGESPROKEN STRAL', BIJ GEBREK
AAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN, LAGER
IS DAN RET WETTELIJK MINIMUM. - l\1IDDEL
DAT GRONDSLAG MIST IN FEITE,
4° MIDDELEN TOT VERBREKING. S'l'RAFZAKEN. - MIDDEL DAT SLECHTS RET
ONDERZOEK VOOR DE EERSTE RECHTER BE'l'REFT. - NIET V66R DE RECHTER OVER DE
GROND INGEHOEPEN. - NIET-ONTYANKELIJKHEID.

1 o M·ist gmnclsla.g in feite, het middel aan.voerende clat het an·est aan de aanlegger·, clie beweer·d hacl slechts ?'eserveofjicier te zijn, cle hoedanigheid van offic·ier· van het actief leger heett toegeJcencl, dan wanneer· ·ztit geen enlcel stulc
van cle 1·echtspleging, waamp het Hot
acht kan slaan, voortvloeit dat aanlegger· r·eser·veojficier· is, of v661' de 1·echter·
over cle gmnd betwist heett ojficier vcm
het actief leger· te zijn.
2° AYtUcel 66 van het s.tratwetboelc bestratt als dader 1Jan een misdaad of een
wanbeclr·ijf doo1· dit wetback voorzfen,
niet alleen clegene die het misd?·ijf u.itvom·t; maar·-oolc clegene die aan deze uitvoe·l"ing deelneemt op een van de wijzen

bij aUnea's 2 en 3 van voo1·meld ar·t-ilcel 66 bepaald (1).
3° Mist gmnclslag in feite, het middel dat
aan het arrest verwijt de door de em·ste
r·echter· 1titgesprolcen straf te verzwaren,
o·m r·eden clat deze stmt onwettelijlc is,
zander· de r·eclen van deze onwettelijlcheicl nader aan te wijzen, dan wan1tee1·
n-it het an·est wordt afgeleid dat de door
de eerste r·echter 1titgespm7cen strat, bij
gebrelc aan verzachtende omstandigheden, lager is clan het doo1· de wet vastgesteld minimum.
4° K1tnnen niet vaar ;de eer·ste mwal v61l1'
het Hot voorgesteld wo·rden, de middelen clie slechts cle onregelmatigheden betrejjen van het oncle1·zoelc v661' de eerste
r·echter·, wellce de r·echter· in hager ber·oep zich niet heeft eigen gemaalct (2).
(Wet van 29 .April1806, art. 2.)

lROGISTER.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, g·ewezen de 19 November 1947 door
het Militair Gerechtshof, zetelencle te
Brnssel;
Over het eerste midclel, hiernit afgeleicl
dat aanlegger, tijclens heel de rechtspleging, geqnalificeercl werd als olfficier van
het actief leger, dan wanneer hij niet opgehonclen heeft zijn hoedanigheicl -van reserveOifficier te cloen gelclen :
Overwegencle dat, noch nit het bestreden arrest, noch nit enig stnk van de
rechtspleging waarop het Hof acht kan
slaan, blijkt, hetzij clat aanlegger de
hoedanigheicl van reserveofficier en niet
deze van officier van het actief leger bezit,
hetzij dat hij v<i6r het militair gerechtshof betwist zon hebben deze laatste hoedanigheid te bezitten;
· Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het tweede middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
arrest, waar het aanlegger veroordeelt
hetzij als clader, hetzij als mededader,
om de inbrenk uitgevoerd te hebben of
aan de uitvoering er van rechtstreeks medegewerkt te hebben of, door welke daacl
ook, tot de nitvoering er van dnsdanige
hnlp verleencl te hebben dat, zonder zijn
bijstancl, de inbrenk niet kon gepleegd
worden. ' het Hof in de onmogelijkheicl
stelt waar te nemen nit welken hoofde de
veroordeling uitg·esproken gewee.'lt is en,
(1). Verbr., 11 December 1933 (Bull. en PAsrc.,
1934, I, 103} ,
(2) Ve>'br., 28 Januari en 8 Juli 1946 (An·.
Yerb>·., 1946, biz. 41 en 264; Bull. en PAsrc.,
1946, I, 46 en 289) ; 15 December 1947 (Bull. en
PAsrc., 1947, I, 542),
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derhulve, of een juiste toepassing gedaan
geweest is van de strafwet :
Overwegende dat de zelfde straf toepasselijk is op hem die een door het Strafwetboek voorziene misdaad of wanbedrijf
uitvoert en op hem die aan dergelijke inbrenk, volgens een der in het middel aangeduide wijzen, deelneemt;
Dat, inderdaad, artikel66 van het Strafwetboek. als dader straft niet alleen hij
die cle misdaad of het wanbedrijf uitvoert,
maar eveneens hij die er aan deelneemt
onder meer op een der wijzen bepaald in
de tweede en derde alinea's van deze wettelijke bepaling;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Over het derde middel, doordat het arrest vaststelt dat de eerste rechter een onwettelijke toepassing van de wet gedaan
heeft, zonder nader te. omschrijven in wat
deze onwettelijkheid bestaat :
Overwegende dat uit de samenhang van
de tekst van het arrest afgeleid wordt
dat clitzelfde beslist dat de eerste rechter
een straf uitgesproken heeft die onwettelijk was, doordat geen verzachtende omstandigheden ten gunste van aanlegger
waren aanvaard geweest;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het vierde en het vijfde middel,
afgeleicl uit onregelmatigheden welke,
nanr worclt beweerd, v66r de eerste rechter zouden gepleegd geweest zijn :
Overwegende dat de aangevoerde onregelmatigheden enkel het onderzoek v66r
de eerste rechter betreffen en dat het militair gerechtshof ze niet overgenomen
heeft;
Dat, derhalve, aanlegger def"e middelen
niet voor de eerste maal v66r het Hof vermag voor te stellen ;
En overwegende dat de substantHHe of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen nageleefd werden en de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
8 Maart 1948. ~ 2e kamer.- Vooni!itter,
H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Connart. Gelijlclu·lclende conclus·ie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

8 Maart 19-;(8.

STRAF. - INBREUK OP ARTIKEL 118bis VAN
HET STRAFWETilOEK. - JVIISDRIJF GEPLEEGD
ZONDER WINSTBEJAG. - INilREUK OP ARTIKEL 121bis VAN HET STRAFWETBOEK, STRAFBAAR MET TIEN TOT <VIJFTIEN JAAR DWANGARBEID. - EEN ENKELE STRAF. - VERZAOHTENDE 0<\iSTANDIGHEDEN. - STRAF VAN

TWINTIG JAAR DWANGARBEID. Ll.JKE STRAF.

0NWE1'TE-

Is onwettelijlc, cle stmf van tw-lntig jaar
clwanga1·beid, opgelegcl bij toepass·inu
van a1·tilcel 62. van het Strajwetboelc en
na aanneminu. van verzachtencle omstandighede·n, aan cle clade?' van een inbre1tlc
op a?·tilcel.121bis van het St1·ajwetboelc,
strafbaar met tien tot vijftien jar,u·
clwanga1·beid, en van een samenlopende
·inbnmlc op a1·tilcel 118bis van zelfde
wetboek, strajbaar met de doodstraf
en uepleegd :zonder winstbejag (1).

(Strafwetboek, art. 81.)
(CAPIAUX.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 27 November 1947 door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
·
Over het middel van ambtswege, schending van artikel 81 van het Strafwetboek :
Overwegende dat aanlegger veroordeeld
geweest is wegens verraad tot een enkele
straf bij toepassing vari · artikelen 62
en 63 van het Strafwetboek, om : 1 o tussen 28 Mei 194(1 en 28 Januari 1943, de misdaad gepleegd te hebben voorzien bij artikel 118bis van het Strafwet]Joek, gewijzigd door artikel1 van de wet van 19 Juli
1934; 2o tussen 29 Januari 1943' en 1 September 1944, de misdaad gepleegd te hebben voorzien bij artikel 118bis van het
Strafwetboek, gewijzigd door artikel 3
van het besluit-wet van 17 December 1942;
3° tussen 29 J anuari 1943 en 1· September
1944 de misdaad gepleegd te hebben voorzien bij artikel 121bis van het Strafwetboek, gewijzigd bij artikel 4, alinea 3, van
het besluit-wet van 17 December 1942;
Overwegende dat de zwaarste op gezegde inbreuken gestelde straf, de doodstraf is, voorzien bij artikel 118bis van het
Strafwetboek, gewijzigd bij artikel 3 van
het besluit-wet van 17 December 1942;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door verzachtende omstandigheden ten
gunste van aanlegger aan te nemen, hem
tot twintig jaar dwangarbeid veroordeeld
heeft;
Overwegende dat deze veroordeling onwettig. is, daar de doodstraf voorzien in
zake misdaden tegen de uitwendige veiligheid van de Staat, wanneer, zoals in
zake, de veroordeelde niet uit winstbejag
gehandeld heeft, in geval van verzachtende omstandigheden, naar luid van arti(1) Verbr., 29 December 1947 (Arr. Ye>·b•·.,
1947; blz. 433; Bull. en PAsrc., 1947, I, 564);
5 J anuari 1948 (zie hoger, biz. 7; Bull. 'en
PAsrc., 1948, I, 8).

-136kel 81 van het Strafwetboek, vervangen
worclt cloor levenslange of tijclelijke hechtenis of door een gevangenisstraf van ten
minste een jaar;
Om clie reclellen, verbreekt het bestreclen arrest, voor zoveel het aanlegger veroordeelt; beveelt clat onclerjla vig arrest
zal overgeschreven worden in de registers
van het Militair Gerechtshof, zetelencle te
Brussel, en dat melding er van ziti gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing ; laat cle kosten ten laste
van de Staat; verwijst. de zaak naar
het militair gerechtshof anders samengestelcl.
8 Maart 1948.-26 kamer.- Voor.;::Uter,
H. Louveaux, raadsheer waarnemencl voorzltter. - Ve1·slaggever, H. Giroul. - Gelijkhtidende conclusie, H. Raoul Hayoit
cle Termicourt, eertse advocaat-generaal.

ze

KAMER. - -

ring aanbrengt door, en)rel wegen8 overschrijcling van rechtsmacht, de voo.rziening in verbreking toe te laten tegen de
beslissing waarcloor de krijgsraad de
beschuldigcle veroorcleelt tot de door bet
openbaar ministerie voorgestelde en door
de verdachte aangenomen sancties, overeenkomstig gezegcl artikel ;
Dat deze uitzondering zich niet uitstrekt tot het geval, waarin, zoals in
zake, de bestreden beslissing een vonnis
is waardoor de krijg·sraad verklaart dat
er geen aanleicling is deze sancties aan te
nemen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
8 Maart 1948. - 2e kamer.- Vo01'Zitte1·.
H. Louveaux, raadsheer waarnemend voor~
zitter. - Ve1·slaggeve1· H. Giroul. - Gelijklwiclencle conclttsie,' H. Haoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.

8 Maart 1948.

VOORZIENING IN VEHBREKING.
BESLISSINGEN WAAR'l'EGEN MEN ZICH KAN
VOORZIEN. S'l'RAFZAKEN. - VONNIS VAN
DE KRIJGSRAAD. VERKLARENDE DA'l' ER
. GEEN RED EN IS OM DE VOORS'l'ELLEN VAN HE'l'
OPENBAAR MINIS'l'ERIE AAN TE NEMEN. - BESLUIT-WE'l' VAN 10 NOVEMBER 1945.- VOORZIENING NIET ON'l'VA.NKELIJK.
Is niet ontvanlcelijlc, cle voonziening van
een partij tegen het vormis van cle
Tcrijgs1·aacl, flat verklaart c'ba·t er geen
1·eclen is om cle cloo1· het openbaar min·istm·ie, overeenkomstig a·rt'ilcel 1 van het
besl1tit-wet van 10 Novembe1· 1945, geclane voo1·stellen van sancUes aan te nemen (1).

(VAN HEMELRIJCK.)
ARRES'l'.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, gewezen de 23 December 1947 door
de Krijgsraad te Namen;
Overwegende dat ui,t de besluit-wetten
van 8 Juni 1940 en van 19 October 1944,
artikel 1, volgt dat, voor de duur van de
oorlogstijd,. de zelfs definitieve en in
laatste aanleg door de krijgsraclen gewezen vonnissen niet kunnen bestreclen worden door een voorziening in verbreking
der partijen;
Overwegende dat artikel1, alinea 7, van.
het besluit-wet van 10 November 1945 op
deze algemene ref?el slechts een uitzonde(1) Verbr., 13 October 1947 (Bttll. en PAine.,
1947, I, 413).

2e

KAiliER. -

8 Maart 1948.

10 OORLOG. - BESLUI'l'-WE'l' VAN 10 JANUARI 1941 DE GEVOLGEN BEPALEND VAN DE
DOOR Dl" BEZETTER GENOMEN MAATREGEj.,EN. AFSOHAFFING BEVOLEN, ONVERMINDERD DE
ONWET'l'ELIJKHEID VAN DEZE MAATREGELEN.
2° MUNTEN. - BESLUIT-WE'l' VAN 28 JUNI
1946. - 0MZET1'ING VAN ,REICHSMARKS IN
BELGISCHE FRANKS TEGEN DE KOERS VAN
10 FRANK. - SOMMEN WAAROP ZIJ TOEPASSELlJK IS.
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
AHRESTEN.- STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE VORDERING. - VASTSTELLING DAT, OM
DE SCHADE 'l'E SCHA'l''l'EN, ER GEEN ANDERE ELEMEN'l'EN BESTAAN DAN DEZE DOOR DE EERSTE
RECH'~ER WEERHOUDEN. - VAWfSTELLING DA'l'
DE EERSTE RECHTER DEZE ELEMENTEN NIE'l'

JUIST BEOORDEELD HEE~'T, - GEEN 'l'EGENSTRIJDIGHEID.
4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARHESTEN. - STRAFZAKEN. -BURGERLIJKE VORDERING. - VASTSTELLING DAT BEKLAAGDE, NIET DE AANHOUDING VAN EEN DERDE
DOOR DE VIJAND, DOCH HE'l' BEHOUD VAN ZIJN
HECH'l'ENIS VEROORZAAKT HEEF'l'. - BESLISSING DAT ER 'EEN VERBAND VAN OORZAAK TO'l'
GEVOLG BESTAAT TUSSEN DE HANDELINGEN VAN
BEKLAAGDE EN DE DOOD VAN DE DERDE GEDURENDE ZIJN HECHTENIS, - GEEN 'l'EGENSTRIJDIGHEID.
1° De afschaffi.ng, naa1·mate cle bevrijcl'inrt
van het gronclgebiecl, van de cloo1· cle
1!'ijancl genomen maatre,qelen, worclt bebevolen bij artilcel 1 van het besl1iitwet van 10 Jamta1·i 1941, onve1·mincl01'cl
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de onwettelijkheid of de nietigheid van
zelce·re van deze maat1·egelen (1).
2° De. omzett-ing van Reichsmarks ·in
Bel.rtische franks tegen de lcoers van
10 fmnlc, voorzien bij artilcelen 6, 8 en 9
1Jan het besluit-wet van 28 J1tni 1946, is,
l.~rachtens deze beschikkingen, slech ts
toepasseUjk op zelce-re sommen 1titgedmlct in Reichsmarlc in deposito-relcen·ingen of rekeningen-cotwant en met
het oog op de ntiUng of overneming van
deze ve1·mogens.
3° Is niet tegenst1'ijcUg, het an·est flat
·vaststelt, e1WTZijds, dat_. om de SChade te
scha.tten doo1· een misdrijf veroorzaakt,
er gee·n ande1·e elementen bestaan dan
cleze door de eerste ·rechte1· weerhouclen,
en, ande·rz·ijcls, dat cleze laatste cleze elemell tlln niet htist beoonleeld heeft.
4° Is n·iet teyenst1·ijclig, het an·est clat beslist, e1w1·z·ijds, clat beklaagcle, niet cle
aanho1td·ing, doch het behoud van cle
hechtenis van een pe-rsoon door de
v·ijancl, alsoolc cle ove1·orengi·1.tg van deze
pe·rsoon naar een· co1went1·attekamp Ve1·oo1·zaalct heeft en, anclerzijcls, dat m·
een verband van oo1·zaalc tot gevolg bestaat t·ussen ,cle handeUn.qen van beklaagcle en de dood van de in dU lcamp
gevangen geho·uden pe1·soon.
(PETERS, T. REHEER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HE'T HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 23 December 1947 door
bet lVIilitair Gerechtshof, zetelende te
Luik;
Voor zover de voorziening ingesteld is
tegen de op de publieke vordering gewezen beslissing :
Over het enig miclclel, schending van
het besluit-wet van 10 Januari 1941, cloordat het bestr10den arrest aanlegger veroorcleelt om in Belgisch gronclgebiecl onwettelijke door Duitslancl afgekoncligcle
wetten toegepast te hebben, clan wanneer
het vorengezegcl besluit-wet bepaalt dat
de. toepassing van deze wetten feitelijk
aanvaard is :
Overwegende dat bet besluit-wet · van
10 Januari 1941 aan de onwettelijke door
de vijand afgekondigde wetten geen enkele, zelfs tijdelijke, clraagkracht toekent ;
clat het verslag dat dit besluit voorafgaat
integencleel bepaalt dat de volledige afschaffing van de door de bezettende overheicl genomen maatregelen door artikel 1
(1) Zie verbr., 16 Juni 1947 (A1·1·. Ve1·b1·.,
1947, biz. 206; Bull. en PAsic., 1947, I, 268);
26 J anuari 1948 (zie boger, biz. 45; Bull. en
PASIC., 1948, I, 52).

bevolen wordt, onverminderd de nietigheid die deze maatregelen ongeldig zon
maken;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
En overwegende dat de bestreden beslissing gewezen geweest is op een rechtspleg·ing waarin de substantH~le of op straf
van nietigheid voorgeschreven rechtsvor-·
men nageleefd geweest zijn, en dat zij
wettelijk is ;
Voor zover de voorziening ingestelcl is
tegen rle beslissing gewezen op de ,vordering van de burgerlijke partij, de Belgische Staat :
·
Over het eerste · middel, schemling van
artikel 97 van de ·Grondwet, cloorclat het
bestreclen arrest de conclusien van aanlegger, wat het onclerscheid tussen de stoffelijke schade en de zeclelijke schacle betreft, niet beantwoordt :
Overwegencle clat de conclusien van aanlegger aanvoerclen dat er voor de Staat
geen stoffelijke schade bestoncl, daar cleze,
volgens een wetsontwerp, herstel van clit
nacleel moest bekomen door de liquiclatie
van het patrimonium van· de Amtsbilrgermeisterei;
Overwegende clat het bestreclen· arrest
op clit verweer antwoordt clat het militair
gerechtshof geen rekening kan !louden
met een wetsontwerp, waarvan het niet
weet of het door de wetgevencle kamen;
zal gestemcl worclen; clat het aldus de
conclusien beantwoorclt en clat het midclel
feitelijke grondslag mist ;
Over het tweede midclel, schencling van
artikel 97 van de Grondwet, cloorclat de
motieven van het bestreden arrest tegenstrijclig zijn met cleze van het beroepen
vonnis, clan wanneer het arrest op clitzelve steunt :
Overwegende clat het beroepen vonnis,
na vastgesteld te hebben dat er geen preciese bestanclclelen tot beoordeling van het
nadeel bestaan, hetzelfcle em aeq1w et bono
vaststelt op 100.000 frank; clat het micldel
aan het arrest een grief maakt van, zonder andere bestanclclelen aan te stippen,
deze som verhoogd te hebben;
Overwegencle dat er geen tegenstrijdigheicl best a at tussen het aannemen da t er
geen andere clan de door de eerste rech ter
weerhouclen bestanclclelen tot beoordeling
bestaan, en tevens te beslissen clat cleze
bestanclclelen door hem te laag geschat geweest zijn;
Dat het micldel feitelijke gronclslag
mist;
Voor zover de voorziening ingesteld iR
tegen de op de burgerlijke vordering van
de gemeenten Montzen, Sippenaeken en
Hombourg gewezen beslissing :
Over het midclel, schending van het besluit-wet van 28 .Juni 1946 betreffende de
rekeningen in Reichsmark, doordat het
bestreden arrest van clit besluit-wet toe-
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Overwegende dat, om het bedrag der
aan de burgerlijke partijen verschuldigde
schadevergoeding vast te stellen, het arrest beslist dat de sommen in Reichsmark,
welke aanlegger onrechtmatig ontvangen
heeft, dienen omgezet tegen 10 frank voor
een Reichsmark om de reden dat deze omzetting door het besluit-wet van 28 Juni
1946 vastgesteld werd ;
Overwegende dat, inclien artikelen 6, 8
en 9 van het voormeld besluit-wet de omzetting van de Reichsmark voorzien tegen
de voet van lO frank, clit enkel gebeurt
ten opzichte van zekere in depositorekeningen of rekeningen-courant in Reichsmark vermelde sommen en met het oog
op de ruiling of de overneming van deze
vermogens; waaruit volgt dat het door het
arrest ingeroepen motief deszelfs dispositief niet wettelijk rechtvaarcligt en dat
het middel gegrond is ;
Voor zover de voorziening gericht is tegen de beslissing die werd gewezen op de
door de burgerlijke partij, weduwe Demoulin, ingestelde vordering :
Over het enig midclel, schencling van
artikelen 97 van de Grondwet en 1382 van
het Burgerlijk Wetboek :
Eerste onderdeel, doordat het bestreden
arrest aanleggers conclusien niet beantwoordt:
bverwegende dat het middel de bij conclusien voorgestelde eis, verdediging of
exceptie, waarop geen antwoord verstrekt
wordt, niet bepaalt; {lat dit onderdeel
van het middel om reden van zijn onduic1elijkheic1 niet kan beantwoord worden;
Tweede onderdeel, doordat het arrest
aanlegger verantwoorclelijk verklaart voor
de dood van Demoulin, dan wanneer het
vaststelt dat aanlegger niet de oorzaak is
van diens aanhouding :
Overwegende dat het bestreden arrest,
zonder zichzelf tegen te spreken en zonder
de in het middel aangehaalde bepalingen
te schenden, kunnen vaststellen heeft dat,
indien aanleggers onrechtmatige handelingen de aanhoucling van Demoulin niet teweeggebracht hebben, ze nochtans tot gevolg gehad hebben dat hij in hechtenis gehouden bleef en overgebracht werd naar
een concentratiekamp, en nit deze vaststellingen een verbancl van oorzaak tot gevolg tussen deze handelingen en de doocl
van Demoulin in clit kamp kunnen afleiclen heeft; dat dit onderdeel van het middel in rechte niet opgaat;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest, voor zover het uitspraak gednan
heeft op cle burgerlijke vorclering van de
gemeenten Montzen, Sippenaeken·en Homburg ; verwerpt de voorziening voor het
overige; beveelt dat onderha vig arrest zal
overgeschreven worden in de registers
van het militair gerechtshof en dat mel-

ding er van zal gemaakt worden op de
kant van het gedeeltelijk vernietigd arrest; veroordeelt elke der gezegde gemeenten tot een twaalfde van de kosten; veroordeelt aanlegger tot het overblijvende
van de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het militair gerechtshof anders samengesteld.
8 Maart 1948.- 2e kamer. - Voo1·zitter,
H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. ~ Verslaggeve1·, H. Sohier. - GeUjlclttillende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
- Pleiters, HH. Van Werveke (van de
Balle bij het Hof van beroep te Brussel)
en della Faille d'Huysse.
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KAMER. -

8 Maart 1948.

1° RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN.
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTSMACHT VAN WIJZEN OM VAST TE STELLEN WELKE DE FElTEN
ZIJN DIE RET ONDERZOEKSGERECH1' DE BEDOELING GEHAD HEEFT lliJ HAAR AANHANGIG TE
MAKEN.
2° RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN.
- BESCHIKKING VAN VERWIJZING, ZEKERE
ELEMENTEN OF EEN QUALIFICATIE VAN DE NAAR
DE RECHTSMACHT VAN WIJZEN VERWEZEN FElTEN VERWERPENDE. - BESCHIKKING DIE RET
KARAKTER NIET HEEFT NOCH RET UITWERKSEL VAN EEN BESCH=ING VAN NIET-VERVOLGING.
3° RECHTBANKEN. - WANBEDRIJVEN EN
OVERTREDINGEN. - BESCHIKKING VAN VERWIJZING DOOR DE RAADKAMER. - VOORLOPIGE OMSCHRIJVING VAN DE VERWEZEN FElTEN.
- PLICHT. VAN DE RECHTSMACHT VAN WIJZEN
AAN DE FElTEN HUN DEFINITIEVE OMSCHRIJVING TE GEVEN, INDIEN ZIJ IN HAAR BEVOEGDHEID VALLEN.
1 o De co·rreotionele ~-echtbanlc en het hot
van beroep stellen smtveTein vast, indien
zij met lle bewoo1·dingen van de beschUcTcing van verwijzing niet st1·ijdig zijn,
wellce lle feiten zijn llie de madlcame1·
lle bedoel-ing heett gehad bij de ?·echtsmacht van wijzen aanhangig te rnaTeen (l).
2° De beschilclcing van vm·wijzinu, die zelceTe feiten bij de 1·echtsmacht van wijzen aanhangig maakt, heeft noch het
lcarakte1· noch het uitweTlcsel van een
beschilclcing ·van niet-vervolging, wat betrett die elernenten, ornstandigheden of
qualificatie van deze feiten, wellce zij
verwe1"1Jt (2).
.
(1)
1939,
(2)
1914,

Verbr., 5 December 1939 (Bull. en PAsrc.,
I, 505).
Verbr., 9 l\'faart 1914 (Bull. en PAsrc.,
I, 139)_; 27 Februari 1922 (ibid., 1922, I,
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de beklaagde wegens een wanbed1·ijf of
een ove1·treding naa1· de 1·echtsmacht
van w·ijzen verwijst, ve'l'leent aan de feiten slechts een voodopige omsch1·ijving.
Ind·ien de feiten, mule1· cleze omsclwijv·ing beschouwd, in de bevoegdheid vallen
van de ?·echtsmacht van wijzen die e1·
van kennis neemt, moet deze rechtsmacht, bij op tegenspmak gedaan onclerzoelc, cle bepaalcle elementen van cleze
feiten en hun b61wijs opsporen, clien.volgens hun wettelijk lca1·akte1· bepalen., en,
met eerbiecliging van cle 1·echte>n van cle
ve1·clecliging, desgevallencl een definitieve
mnsch1"ijving in de plaats stellen van
de voorlopige omschTijving van de beschilcldng · van verw·ijzing, beho~tdens
inachtneming van de artilcelen 193, ~13
en 214 van het Wetboek van st1'afvo?·de1"ing, ind·ien de feUen, volgens deze
laatstbedoelde omschrijving, aan haar
bevoegdheicl ontsnappen (1).
(ISARD.)

'

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 1 December 1947 door
het Hof van beroep te Luik;
Over het enig middel, schending van
artike!en 128 en 182 van het W etboek
van strafvordering, doordat het bestreden
arrest aanleggers veroordeeld heeft uit
hoofde van omkoping van ambtenaren op
grond van artikelen 246 en vo!gende van
het Strafwetboek, dan wanneer ze door
de rechtsmacht van onderzoek naar het
rechtsprekend · college verwezen geweest
zijn door een beschikking die, wij! ze,
enerzijds, niet enkel de te!astlegging van
kneve!arij (art. 243 van het Strafwetboek)
aanduidde, anderzijds, uitdrukkelijk verklaarcle da t er betreffende de telastlegging
van omkoping geen bezwaren ·bestonden en
weigerde nit deze laatsten hoofde de verwijzing nit te spreken :
Overwegende dat aanleggers, openbnre
ambtenaren, vervo!gd werden wegens kneve!arij (Strafwetboek, art. 243) en wegens
omkoping (Strafwetboek, artt. 246 en 247)
ter oorzake van feiten gepleegd te J emeppe-aan-Maas in 1946;
Overwegende dat de raadkamer, bij
beschikking van 4 Juli 1946, ze naar de
Correctionele Rechtbank te Lnik verwezen
176) ; 23 Mei 1927 (ibid., 1927, I, 233) en de
conclusie van de H. procureur-generaal Gesche;
5 December 1939 (ibid., 1939, I, 505).
(1) Zie, buiten de onder nota 2 vermelde beslissingen, verbr., 3 Juni 1942 (An·. T'eTb1',,
1942, biz. 71; Bull. en PASIC., 1942, I, 143) -en
11 November 1942 (Bull. en PASIC., 1942, I,
281), alsook de nota 2 onder dit laatste arrest.

heeft nit hoofde van inbreuken op artikel 243 van het Strafwetboek · en gezegd
heeft dat er geen aanleiding bestond tot
vervo!ging nit hoofde van omkoping van
ambtenaren ;
Overwegende dat, zowel uit het beroepen
vonnis a!s uit het bestreden arrest blijkt,
dat, v66r de rechter over de grond, aan!eggers verwittigd geweest zijn dat ze hun
verdediging dienden voor te dragen tegen
de te hunnen laste gelegde en overeenkomstig artikelen 246 en 247 van het
Strafwetboek gequalificeerde feiten; dat
het wegens de overeenkomstig deze laatste
bepaling gequalificeerde feiten is dat ze
door het bestreden arrest veroordeeld geweest zijn;
Overwegende dat ditzelfde vaststelt cc dat
het onbetwistbaar is dat het wel degelijk
dezelfde feiten zijn die het voorwerp uitgemaakt hebben van de beide bestreden
qualificatii~n ll, dit wil zeggen van de qualificatie van knevelarij en van de qualificatie van omkoping van ambtenaren;
Overwegende dat deze vaststellingen
niet tegen de bewoordingen van de beschikking van verwijzing indruisen; dat
deze, verre van te zeggen dat beide qualificatH~n onderscheidene feiten betreffen,
vastste!t dat de feiten bedoeld door de telastlegging van knevelarij en van omkoping van ambtenaren, zich op dezelfde
plaats en dezelfde datum voordeden; dat,
wanneer het zegt dat er geen aanleiding
is tot vervolging uit hoofde van omkoping
van ambtenaren, het geen enkel bepaald
en van de andere feiten onderscheiden
feit uitsluit, maar zich beperkt, waar het
de verwezen feiten volgens hun aard en
de bedoeling hnnner daders beoordeelt,
een qualificatie te verwerpen;
Overwegende dat, in tegenstelling met
wat in. het middel staande gehouden
wordt, de beschikking van de raadkamer,
welke een verdachte ter oorzake van een
feit onder een bepaalde quaJificatie naar
de correctionele rechtbank verwijst en
een andere aan het zelfde feit door de
onderzoeksrechter of het openbaar ministerie gegeven qualificatie verwerpt, op dit
laatste punt, welke ook de bewoordingen
zijn waarvan de raadkamer zich bediend
heeft, niet de aard heeft van een beschikking van buitenvervolgingstelling, in cle
zin van artikel 128 van het Wetboek van
strafvordering, en dus de rechter over
cle groncl niet bindt ;
Dat geen enkele bepaling cler wet aan
de raadkamer de macht verleent om een
definitieve qualificatie te geven aan een
feit dat ze naar de correctionele rechtbank verwijst;
Dat deze rechtbank of het hof van beroep, daarentegen, indien onder de voorlopig cloor de raadkamer gegeven qualificatie het feit blijkt in hun bevoegdheid te
vallen, tot plicht hebben door een onder-
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keld op i2 September 1936, art. 27, § l.
zoek op tegenspraak nauwkeurig de beal. 2, en § 2b·is, litt. b.)
stmiddelen van dit feit en hun bewijs op
te zoeken, clientengevolge het wettelljk
karakter van het feit vast te stellen en,
(N. V. ((FONCIERE BELGO-ARGENTINE )),
met eerbiediging van de rechten der verdeT. BEHEER VAN FINANCIEN.)
cliging, desgevallend een definitieve en
juiste qnalificatie in de plaats te stellen
ARREST.
van de voorlopige qualificatie van de beschikking van verwijzing, behoudens zich
HET HOF ; - Gelet op het bestreclen
te schikken naar de bepalingen van arti- arrest, de 17 :M:aart 1943 gewezen door
kelen 193, 213 en 214 van het Wetboek van het Hof van beroep te Brussel;
Rtrafvordering indien, volgens deze definiOver het eerste midclel, schencling van
tieve (Jualificatie, het feit buiten hun be- _ artikel
27, bijzoncler § 1, aline a . 2, en
voegdheicl valt;
§ 2b·is, b. der wetten betreffencle de inkomWaaruit volgt clat het micldel in rechte , stenbelastingen, samengeschakeld bij koniet opgaat;
ninklijk besluit van: 12 September 1936,
En overwegende dat cle substanW~le of 1350 en 1351 van het Burgerlijk Wetboek,
op straf van nietigheid voorgeschreven 97 van de Grondwet, doordat het bestre"
rechtsvormen werclen nageleefd en dat de den arrest beslist heeft dat de aan:legster
beslissing wettelijk is ;
wettelijk aangeslagen werd in de bedrijfsOm die reclenen, verwerpt de vo!Jrzie- belasting en in de riationale crisisbelasning; veroordeelt aanleggers tot de kosten. ting op een meerwaarde aangaande zekere
sclmldvorderingen welke voortvloeide uit
8 l\IIaart 1948.- 2° kamer. - VoOTz-itter,
cle stijging van de Argentijnse piaster,
H. Louveaux, raadsheer waarnemend voor- naar de koers van die munt op einde 1936
zitter. - Verslag,qeve1·, H. Giroul. - Ge- vastgesteld, en cUt, om reden cla t cleze
Ujklwirlende concl~tsie, H. Raoul Hayoit
meerwaarcle luiclens artikel 27, § · 1, van
cle '.rermicourt, eerste advocaat-generaal.
ambtswege als verwezenlijkt zon be- PleUe1·, H. Tschoffen (van de Balie bij
sc)wuwd worden, door het feit zelf van
het Hof van Luik).
de stijging van die vreemde munt, clan
wanneer artikel 27, § 2bis, b, de meerwaarclen vrijstelt die niet verwezenli.ikt
zijn, doch welke de belastingsclmldige niettemin voorlopig in zijn rekeningen heeft
2° KAMER. 9 Maart 1948.
uitgeclrukt zoncler ze als winsten te bellanclelen ; dan wanneer door de stukken
BELAS'l'INGEN OP DE BEDRI.JFSIN- van de rechtspleging en door de vermelKOMSTEN. - VR.I.JSTELLING VAN NIET VER- clingen van het arrest zelf, vastgestelcl
WEZENLI.TKTE MEERWAARDEN. - AFWIJKING worclt clat cle aanlegster in llaar balans op
VAN DE REGEL KRACHTENS WELKE DE MEER- 31 December 1929 een reserve van herWAARDEN OP DE IN VREEMDE MUNT BEDONGEN waarclering in vrijstelling van belasting
SCHULDVOB.DERINGEN, VAN Al\iBTSWEGE ALS ingeschreven had, berekend op een sti.iVERWEZENLIJKT WORDEN BESCHOUWD EN BIJ ging van de piaster welke hoger is clan
deze welke het voorwerp uitmaakt van de
DE WINSTEN GEVOEGD.
thans weerhouden meerwaarcle; clat door
De re.qel, vol,qens welke van cle bed1"ijfseen arrest van het Hof van beroep te
helasting en van de nationale c1"isisbeBrussel, (~cl. 20 Februari 1935, in kracht
lastinrf wonlen vr·ijgestelcl, de meervan gewijsde gegaan, beslist werd dat
waanlen wellce niet venvezenlijlct wercleze reserve aan cle beclrijfsbelasti.ng niet
den, c/.och wellce de belas.tingschnldige
onclerworpen was; en, einclelijk, clat door
niettemin voorlopig in z·ijn rekeningen
het bestreclen arrest wordt vastgestelcl clat
of ·lnventa1'issen heett nitgeclntlct, zonde aanlegster'cle litigieuze meerwaarde in
(ler ze hoegenaamd als winsten te behaar balans van 1936 niet had uitgeclrukt
handelen, wijlct at van cle bij ar.tien deze, dienvolgens, niet als winst had
kel fiT, § 1, alinea 2_, van cle samengebehanclelcl, clan wanneer het bestreclen arschakelcle wetten geschapen fict-ie, krachrest, zoncler het gezag van het gewijsde
tens welke cle zelfs niet nit,qeclr!tlcte
te schenden, en zoncler zich in strijd te
mee·rwaanlen, op cle in m·eemde m~tnten
stellen met voormelcle bermling·en, aan de
beclongen schnlclvonle1·ingen, van ambtsalzo door gezegcl gewijsde als door gewege als verwezenlijlct wonlen bezegde wetsbepaling vrijgestelcle meersoho!twcl en, als cl1t8(lanig, b'ij de winwaarde, het karakter van een belastbare
sten gevoegd (1). (Wetten betreffende
winst niet heeft kunnen toekennen :
de · inkomstenbelastingen, samengeschaOver het eerste onclercleel :
Overwegen(le clat, volgens artikel 27,
§ 1, alinea 2, cle zelfs niet uitgeclrnkte
(1) Zie verbr., 19 Mei 1941 (Bull. en PASIC.,
meerwaarclen van de schulclvorderingen be1941, I, 200).
dongen in vreemcle munten van o1n het
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lijkt worden beschouwd en, als dusdanig,
bij de winsten worden gevoegd ;
Overwegende dat artikel 27, § 2bis, aan
deze regel afwijkingen brengt; dat het
namelijk bepaalt dat de meerwaarden,
die niet verwezenlijkt zijrl, doch welke de
belastingschuldige niettemin .voorlopig in
zijn rekeningen of inventaris heeft uitgedrukt, zonder ze hoegenaamd als winsten
te behandelen, van de belastingvrijdom
genieten (koninklijk besluit nr 277 van
31 Maart 1936) ;
Overwegende dat de fictie ingesteld door
§ 1 alinea 2, krachtens welke de meerwa~rden op schuldvorderingen bedongen in
vreemde munten van ambtswege als verwezenlijkt worden beschouwd en, als dusdanig, bij de winsten worden gevoegd, niet
van toepassing is op de vermeerderingen
bij artikel 27, •§ 2, alinea b bedoeld; dat
artikel 27, § 2bis, inderdaad van al de bepalingen van § 1 afwijkt ;
Overwegende dat deze interpretatie, gegrond op de vergelijking van bedoelde teksten, overeenkomstig de bedoeling van de
wetgever is ;
Dat het verslag aan de Koning, welk
het koninklijk besluit nr 277 van 31 Maart
1936 voorafgaat, verklaart dat de strengheid van het beginsel 'bij artikel 27, § 1,
vastgesteld, verzacht is geweest door artikel 27, § 2bis,· dat de vrijstelling verleend
is met het doel de productiemiddelen
van de onderneming gaaf te handhaven;
Overwegende dat de aanlegster, zonder
betwisting, heeft doen gelden dat de door
de litigieuze meerwaarden beinvloede
waarden zich op 31 December 1936 in de
Republiek van Argentinie bevonden; dat
ze in dit land weder gebruikt werden,
zonder dat er aanleiding bestond ze in
Belgische frank om te zetten; dat ze voorlopig in een speciale rekening werden geboekt;
Overwegende dat deze omstandigheid,
impliciet door het bestreden arrest erkend, de toepassing rechtvaardigde van
voormeld artikel 27, § 2bis, litt. b,·
Dat het eerste onderdeel van het middel
dus gegrond is;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op de andere middelen, 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 de vernietigde beslissing; verwijst de zaak naar het Hof van
beroep te Luik; kosten ten laste van de
Staat.
, 9 Maart 1948. -26 kamer.- Voo1·zittm·,
H. Louveaux, raadsheer waarnen:iend voorzitter. - Vfwslaggever, H. Sohier. -'- Gelijkluidende conclu.sie, H. W.-J. Ganshof

van der Meersch, a.dvocaat-generaal.
Ple·iter, H. Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.

BEDRIJFSBELASTING. VREEMDE FIRMA'S DIE
IN BELGIE WERKEN. -MINIMUM VAN DE BELASTBARE WINSTEN. KONINKLIJK BESLUIT
VAN 22 SEPTEMBER 1937, ARTIKEL 13, § 1,
N" 8. - 0NTVANGSTEN. - BEGRIP.

In artilcel13, § 1, nr 8, vfln het lconinlclijk
besluit van 22 .September 1937, dat, ter
ttitvoe'l'ing van art-ikel 28 van de samengeschalcelde wetten betrefjende cle ·inkomstenbelastirwen, het minimttm betJaalt van de in de bedrijfsbelasting
belastbare winsten in hoofde van ae
vreemcle firma's clie in Belgie we1·ken,
wo1·flt het woorcl « ontvflngsten » met een
al.qeme11e betelcen·is gebntilct, zoncler onclerscheicl tu.ssen ae ontvangsten geclaan
voor zich zelf of voor 1·ekening van .ae·r·aen.
(BEHEER VAN l'INANOIEN, T. V. G, N. ((STOFFELS
EN LEEN ll,)
ARTIEST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, de 16 October 1946 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over het enig middel, schending van
artikel 112 van de Grondwet en van artikel 1, § 1, van het .l!esluit van de secretaris-generaal van het ministerie van
finm:icien del. 28 December 1942 tot aanv.ulling van artikel 2, § 1, der wet van 10 Januari 1940, waarbij een bijzondere en tijdelijke belasting op de uitzonderlijke winsten wordt ingevoerd, alsook van artikel 13, § 1, 8°, van het besluit van 22 September ·1937, genomen in uitvoering van
artikel 28, alinea 2, der wetten betreffemle
de inkomstenbelastingen, samengeschakeltl
bij koninklijk besluit van 12 September
1936 en do'or de besluiten van de secretari~
generaal van het Ministerie van financien
del. 3 Juni 1941 en 31 Juli 1943, doordat het
bestreden arrest beslist dat het woord
<< ontvangsten >l in artikel 13, § 1, 8°, van
het koninklijk besluit van 22 September
1937 gebruikt, algeineen is en geen enkel
onderscheid maakt tussen de ontvangsten
voor zich zelf of voor rekening van een
derde gedaan, en dienvolgens de litigieuze
aanslag vernietigt en de Belgische Staat,
beheer van financien, veroordeelt om aan
de verweerster alle belasting terug te betalen welke gevestigd werd op een andere
grond dan deze welke het bepaalt, met de
verzuimsrEmten ov:ereenkomstig de bepalingen van artikel 74, alinea's 2 en 3, der
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samengescbakelde wetten op de inkomstenbelastingen :
Overwegende dat bet bestreden arrest,
aan bet woord « ontvangsten ll, gebruikt
in nr 8 van artikel lS, alinea 1, van bet
koninklijk besluit van 22 September 19S7,
in zake toepasselijk, een algemene betekenis geeft en beslist dat cUt woord geen
enkel onderscbeid toelaat tussen de ontvangsten gedaan voor zicb zelf of voor rekening van derden en, dienvolgens, de litigieuze belasting vernietigt ;
Overwegende clat deze intei·pretatie aan
bet woord << ontvangsten Jl zijn gebruikelijke en normale betekenis toekent en door
de tekst van deze bepaling niet wordt tegengesproken;
Dat de recbter over de grond dus, zonder
de in bet middel bedoelde wetsbepalingen
te scbenden, beeft kunnen beslissen dat de
premies, door de verweerster geind voor
_rekening van de «Transport Verzekering
Maatschappij te Rotterdam ll, .in cle loop
van de uitoefening van de beclrijvigheid
baar toegekend door baar statuten, evenals de co=issielonen in baar ontvangsten moeten begrepen worden voor bet
vestigen van de aanslag in de bijzondere
en tijdelijke belasting op de uitzonderlijke
,winsten;
Waaruit volgt dat het middel niet gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening, kosten ten laste van cle aanleggende partij.
9 lVIam;t 194S. - 2e kamer.- VoorzUter,
H. Louveaux, raadsbeer waarnemend voorzitter. - Verslaggevm·, H. Demoulin. Gelijlcll,iclencle conclus·ie, H. Roger Janssens de Bistboven, aclvocaat-generaal.
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1° BELASTINGEN OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN. MEERWAARDE VOORTVLOEIENDE UIT DE STIJGING NA DALING VAN DEVIEZEN. - l\!fEERWAARDE REEDS AANGESLAGEN
WEGENS STlJGING GEDURENDIG EEN VORIG
DIENS'J'JAAR. - 0PNIEUW AAN DE BELASTING
, ONDERWORPEN.
2° INKOMSTENBELASTINGEN. AFTREKKING VAN REEDS AANGESLAGEN ELEMENTEN. - VOORWAARDE. - VORIGE AANSLAG GEDURENDE HET ZELFDE DIENSTJAAR.
so BELASTINGEN OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN.
MEERWAARDEN VAN
AMBTSWEGE BESCHOUWD ALS VERWEZENLIJKT
EN .AAN DE WINSTEN TOEGEVOEGD. - UITZONDERING VOOR DE VOORRADE,"N VAN EDELGESTEENTEN EN -METALEN DIE MET HET OOG OP INDUSTRIELE VERWERKING VOORHANDEN WORDEN GEHOUDEN. - JVIUNTEN EN VREEMDE DEVIEZEN
DIE TEN EINDE FINANCIELE BEDRIJVIGHElD IN

HET BUITENLAND VOORHANDEN WORDEN GEHOUDEN. - KUNNEN NlET MET VOORRADEN VAN
EDELGESTEENTEN EN -METALEN GELIJKGESTELD
WORDEN.
1° Het winst-saldo van een balwns, d·ie
met w·inst sluit, namel'ijk ten gevolge
van een stij ging na daling van v·reemde
dev·iezen, is onderwo·rpen aan cle belasting op de becl1·ijfsinkomsten, zelts inclien een stijging op clezelfde vreemde
clev·iezen, in een vo1·ige balans, een. bestan(lcleel van het w-inst-saldo had uitgemaalct, clat alsdan aangeslagen was
geworden. (Wetten betreffende de in-

komstenbelastingen, samengescbakeld op
12 September 19S6, art. 27, § 1, al. 1.)
2° Alleen cle geclurende hetzelfcle boekof 1'eken·ingjaa1' a-angeslagen bestanddelen, kunnen, om een clubbele aa1isla.g
te ve1·m-ijden van een zelfde inlcomen
van een zelfcle belasUngpUchti.ge, afgetmlclcen worden van cle belastbare inkornsten geclu1·ende clit cUenstjaar verwezenlijkt en ten belope van het nettogedeelte van cle 1·eecls aangeslagen bestandclelen flat ·in gezegcle belastba1·e
inlcomsten voo1·lcomt. (Samengescbakelcle

wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 52.)

so

De uitzonclering, voorzien ten 1mte va1t
cle voo1· incllt8t1·iiile verwerk·ing voo?·hanclen gehmulen voo•/Taclen, cl·ie niet oncle·r·
worpen zijn aan de regel, krachtens
wellce mee1·waarden van ambtswege als
verwezenlijlct beschouwcl wonlen en aan
cle winsten toegevoegcl waamp de belasting op de becl1'ijfsinlcomsten geheven
wm·at, is van st·renge ·in,terpretctUe. Zij
becloelt slechts cle voo1Taclen van edelgesteenten en -metalen, cloch niet de
voo1·raclen van 11tltnten en vreemcle cleviezen, cl·ie tot een financiiile becl·rijvigheicl in het bnitenland nooclzalceUjlc zijn.

(Samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, art. 27, § 1,
al. 2.)
(N. V. «ALLIANCE 'ANVERSOISE
VAN FINANCIEN.)

ll,

T. BEHEER

ARREST.
HET HOF ; - Gelet op bet bestreden
arrest, de 7 April 194S gewezen door bet
Hof van beroep te Brussel;
Over bet eerste· micldel, scbending van
artikelen 2, 27, bijzonder § 1, alinea's 1
en 2, 52 der wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengescbakeld bij koninklijk besluit van 12 September 19S6,
97 van de Grondwet en van de bijzondere
recbtsregel Non bis in iclem, doordat het
bestreden arrest, na in feite vastgesteld te
hebben dat de meerwaarde van aanlegsters activa in Argentinie, voortvloeiend
uit de stijging van de Argentijnse piaster
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tegen de koers van' 14 frank, in de beOverwegencle clat de toestancl, voorzien
drijfsbelasting was aangeslagen geweest bij artikel 52 ten einde een clubbele aanop haar totaal beclrag, op groncl van de slag te vermijclen, van toepassing is op cle
balans van 31 December 1929, en clat de reeds in de loop van een boek- of rekemeerwaarcle, zogezegd bekencl gemaakt ningj aar aangeslagen bestancldelen en
door de balansen van de jaren 1937 en welke afgetrokken worden van het beclrag
1938 en voortvloeiend nit de stijging, na cler geclurencle cUt jaar verkregen belastdali~g, van de Argentijnse munt lager bare inkomsten ;
was clan de meerwaarde die reeds aangeDat het eerste ondercleel van ,het middel
slagen was geweest, l1eeft beslist dat deze in rechte niet opgaat;
laatste meerwa:arde geldig door de BelOver het tweecle onclercleel :
giselle Staat wercl beschouwcl als in 1937
Overwegencle dat het bestreclen arrest
en 1938 wettelijk belastbare winsten voort- hierop wijst clat de bewijsvoering, afgebrengencle, clan wanneer de voormelcle leicl nit het feit van de aanslag in 1929 van
wetsbepalingen en wettelijke regel slechts een aanzienlijke meerwaarde, verwezenaan de belasting onclerwerpen de verwe- lijkt op clezelfcle Argentijnse piasters, inzenlijkte of alzo vermoecle winsten, cUe clruist tegen de twee b'eginselen welke het
niet reeds door een clergelijke belasting of fiscaal recht beheersen, te weten de eenvan zelfcle aarcl werclen g'etroffen ten titel jarigheicl van de belasting en het feit dat,
van winst van een vorig dienstjaar, clan om cle winsten van een bepaald jaar vast
wanneer het arrest in gebreke is gebleven te stellen, men de toestancl aangecluicl door
aanlegsters conclusien te beantwoorclen de balans, afgesloten op het eincle van gewelke de algemene rechtsregel Non bis in zegcl jaar, moet vergelijken met cleze
'idem inriepen, of clat het althans het punt
welke voortvloeit nit de balans opgestelcl
onzeker heeft gelaten te weten ,of het voor het vorig boekjaar;
heeft willen , beslissen clat deze regel in
Overwegencle clat de bestreclen besliszake niet toepasselijk was, bij gebreke sing alzo cluiclelijk en zoncler clubbelaail samenbestaan cler bestanclclelen van zinnigheicl de bewijsmiclclelen heeft aaniclentiteit vereist voor zijn toepassing, of gewezen waarvan ze gewag maakte om in
inclien l;let arrest, integencleel, heeft Wil- rechte het voorgestelcl midclel te verwerlen beslissen clat deze regel niet moest toe- pen;
gepast worden wanneer een balans van de
Dat het tweecle onclercleel van het midbelast~ngschnldige kon aangezien worden
del in feite niet opgaat;
als een winst veropenbarencl welke reeds
Over het tweecle miclclel tot verbreking,
ten titel van winst vroeger wercl aangeslagen, wat een onclnidelijkheicl van moti- schencling van artikelen 27, meer bepaalcl
vering nitmaakt welke aan het Hof niet § 1, alinea 2, 85 der wetten betreffencle
toelaat zijn toezicht op de wettelijkheicl de inkomstenbelastingen, samengeschakeld
van de bestreclen beslissing nit te oefe- bij koninklijk beslnit van 12 September
1926, 97 van de Grondwet, cloorclat het benen:
streclen arrest de meerwaarclen van zekere
Over het eerste onclercleel :
activa van cle aanlegster in Argentinie
Overwegencle clat, luiclens artikel 27, § 1, ambtshalve als verwezenlijkt heeft becler samengeschakelcle wetten betreffende schonwcl en om cleze reclen aan de belasde inkomstenbelastingen, de winsten van ting onclerworpen, en clit zoncler de vrijeen h:mdelsbeclrijf cleze zijn welke voort- stelling van cleze meerwaarclen aan te nevloeien uit al de verrichtingen gedaan men, in zover de activa, waarover het
door zijn inrichtingen of door tnssenkomst , gaat, in kasfonclsen, deposito's in banken
er van, alsmecle alle vermeercleringen van en verschillencle schulclenaars bestonclen,
om het even welke in dit beclrijf belegde welke alzo de voor haar financfele beclrijactiva, met inbegrip van de vermeerclerin- vigheicl noqige voorraacl nitmaakten en
gen voortvloeiend nit meerwaarden en te clien eincle in het bnitenlancl werclen
minclerwaarclen, hetzij verwezenlijkt, het- gehonden, clan wanneer artikel 27, § 1,
zij nitgeclrnkt in de rekeningen of inven- alinea 2, de voorraden vrijstelt die met
tarissen van de belastingplichtige, welke het oog op indnstrH~le verwerking voorook de oorsprong en de aard er van wezen, hanclen zijn en clat de activa waarcloch onder voorbehoud van het in § 2b·is over het gaat aangezien moeten worden
van dit artikel bepaalde ;
als becloelcl in deze bepaling wanneer het
Dat, clienvolgens, een stijging van gaat, zoals in zake, over een vennootschap
vreemde deviezen, welke in een vorige ba- welke tot cloel heeft Belgische gelclkapitalans een bestancldeel van het salclo cler len,, in het bnitenlancl, winsten te cloen opbelastbare winst nitmaakt geen invloed brengen, doorclat het arrest althans tle
heeft op de onclerwerping aan de belasting conclnsien van de aanlegster niet beantvan het belastbaar batig saldo cler latere woorcl heeft welke staancle hielclen clat het
balansen, zelfs clan wanneer cleze balan- beheer de belasting int op de door haar in
sen een winst zouclen aanclniclen ten ge- BelgH~ gerepatrieercle fonclsen, bes'chonvolge van een stijging, na daling, van die wencl clat de winst thans verwezenlijkt is,
en, clienvolgens, belastbaar is, en clat cleze
zelfcle vreemcle munt;
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hefting cle onclerwerping nan de belasting
uitsluit van de fondsen welke in het buitenland blijven, op gevaar van dubbele inning op een zelfde inkomen, de eerste maal
vermoed als van ambtswege verwezenlijkt
en een tweede maal beschouwd als werkelijk verwezenlijkt, wat een gebrek aan
motivering uitmaakt clat strijclig is met
het voorschrift van artikel 97 van cle
Gronclwet:
Over het eerste onclerdeel :
Overwegencle clat cle exceptie, welke
(( voorraclen becloelt die met het oog op
industriele verwerking voorhanclen worden gehouden ll van strenge interpretatie is
en slechts toepasselijk is op eclelgesteenten
en -metalen, en niet op de munten en op
{le vreemde deviezen ;
Da t het eerste ondercleel van het mid del
in rechte niet opgaat;
· Over het tweede .onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest,
met hierop te wijzen (( dat de aanlegster,
Belgische vennootschap, van haar inkomsten geniet ... onverschillig of de aangeslagen sommen gerepatrieerd zijn geweest of
niet ll, de bewijsvoering beantwoordt strekl;:ende tot het beperken van de belasting
tot cle gerepatrieercle sommen;
Dat het tweecle onderdeel van het micl{lel in feite niet opgaat;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt de aanleg·ster tot de
kosten.
9 lVIaart 1948.- 26 kamer.- Voo·rzitter,
H. Louveaux, raaclsheer waarnemencl voorzitter. - Verslaggcve·r, H. Bail. - Ge/!ijlclttidencle concl-!ts·ie, H. W.-J. Ganshof van
(ler Meersch, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
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VOd'RZIENING IN VERBREKING.
ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN.
VERENIGING ZONDER WINS'l'GEVEND DOEL, ElSERES. VERZOEKSCHRIFT DOOR EEN LASTHERBER TER GRIFI!'IE VAN RET HOF VAN BEROEP INGEDIEND. LASTHEBBER DIE NIET BEWIJST DAT HIJ DOOR DE BEHEERRAAD GEMACHTIGD WERD EN DA'l' DE BEHEERRAAD HEM ZIJN
BEVOEGDHEID MOCHT 0\'ERDRAGEN. VoORZIENING NIET ONT\'ANKELIJK.

lVwnnee·r wit cle stu.lclcen, 'U)CUtrop het Hot
• ctcht lean slaan, n·iet voo1·tvloeU clat
cle behee?Taad van een ve·ren·ig·ing zoncler w·instgevenll cloel, op cle . dat1tm
van cle a.an een clercle gegeven volmacht
om. zich tn ve1-1J1·e7cin{f te voomien te{fen
een cwrest inzake 1·echtst·reelcse · belastingen, t!.itsluitelijk tvas samengesteld
1tit de 011de1·tekenacws van deze vol-

macht en dat cle beheen·aacl van cle sta.
t1tten of van cle algemene ve1·gacle1·ing
de toelat-ing verlcTe{fen hacl om aan een
clenle de macht ove1· te cl1·agen om cle
ve1·enjgin{f in cle ge1·echtel£jke alcten te
verte,(fenwoonligen, is de TCfJClmatigheid
van cle last{feving van cle bijzoncle1·e ,gevolmachti{fde niet ge?·echtvacwcligcl en is
het clom· hem 'IWC?'{felegcl verzoelcsclwift
tot ve1·breking cl-ienvolgens niet ontvankeli.fk (1). (Wet van 27 Juni 1921 betref-

fende cle verenigingen zonder winstgevencl cloel, art. 13, en wet van 6 September 1895, art. 14.)
(V. Z. W. D .. (( SCEURS DE LACHARITE ll,
1'. BEHEER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, cle 12 Maart 1946 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over de ontvankelijkheid van de voorziening :
Overwegencle clat cle verweerster beweert clat cle voorziening niet ontvankelijk
is, daar heer Albert Buisseret, hoewel hij
rechtvaarcligt van een lastgeving aan hem
verleencl door Volckaert en Wittock, geen
enkel besclleid overlegt welk bewijst clat
cle ondertekenanrs van de volmacht bevoegcl waren om deze last te geven;
Overwegende dat, volgens volmacht van
19 April1946, op 20 April neergelegd tot stasing van de voorziening, A. Volckaert en
Wittock, beheerders van cle vereniging
zoncler wiristgevencl doel (( Sceurs de la
charite cle Jesus-Marie ll hebbende haar
maatschappelijke zetel te Quatrecht-Wetteren, Mr Albert Buisseret, advocaat bij
het Hof van beroep te Brussel, gemachtigcl
hebben om een verzoekscllrift in verbreking in te clienen tegen het arrest in hun
zaak gewezen door het Hof van beroep te
Gent;
Overwegencle dat, krachtens artikel 13
van de wet van 27 Juni 1921 betreffende
(1) Betreffende de rechtvaardigingen die
moeten voorgebracht worden door de lastheb•
ber die zijn macht van een wettig orgaan van
een vennootschap houdt, zie verbr., 22 Mei 1939
(Bull. en PASIC., 1939, I, 255); 8 Januari 1940
(ibid., 1940, I, 254); 20 Januari, 3 Maart en
30 Juni 1947 (A1~·. Yerb1·., 1947, blz. 15, 70
en 231; Bull. en PAsiC., 1947, I, 21, 95 en 301).
· Betreffende de rechtvaardigingen die moeten
voorgebracht worden door de lasthebber die
zijn macht houdt van een statutair orgaan van
een vennootschap, _ zie nota 1 onder verbr.,
8 Januari 1940 (Bull. en PAsrc., 1940, I, ·2);
14 Juli 1941 (ibid., 1941, I, 301); 20 Januari
1944 (ibid., 1944, I, 162); 20 Januari en 3 Maart
1947 (Arr. Ve1'br., 1947, biz. 15 en 70; Bull. en
PASIC., 1947, I, 21 en 95).
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de verenigingen zonder winstgevend doel,
de beheerraad de vereniging vertegenwoorcligt bij elke gerechtelijke akte en
hij, onder , zijn verantwoordelijkheid,
zijn bevoegclheden aan een zijner leden of
zelfs. indien de statuten of de algemene
vergadering het toelaten, aan een derde
kan overdragen ;
Overwegende dat, bij gebrek aan overlegging, tot staving van de voorziening,
van bescheiden welke vaststellen dat, op de
datum van de lastgeving, de beheerraad
uitsluiteli.jk was samengesteld nit de ondertekenaars van de volmacht, en dat zij
van de statuten of van de algemene vergadering de toelating hadden verkregen om
hun bevoegdheden aan een derde over te
clragen, de regelmatigheid van de lastgeving van de bijzonder gemachtigde, van
wie dit verzoekschrift uitgaat, niet gerechtvaardigd is;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening : veroordeelt de aanlegster tot de
kosten.
9 Maart 1948. - 2e kamer.- Vom·zitter,
I-I. r_,ouveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, I-I. Demoulin. Gelijkluidencle concl~tsie, H. W.-J. Ganshof van der Meersch, advocaat-generaal.
- PleUers, HI-I. Buisseret (van de Balie
bij het Hof van beroep te Brussel) en Van
Leynseele.
~e KAMER. -

9 Maart 1948.

1° RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN.
CORRECl'IONELE RECHTBANX. 0NDERZOEK __TER ZITTING. ESSENTIEEL OP TEGENSPRAAK.

2° RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN.
-·- CORRECTIONELE RECHTBANR. VERVANGING VAN EEN DESKUNDIGE. NOODZAKELIJKHEID DE BEKLAAGDE TE HOREN OF OP TE
HOEPEN.

1 o H et oncle1·zoelc ter zitUnu vcm cle correctioncle rechtbank is essentieel op tegensp1·aak; geen enlcel onclerzoeksmaat7'egel 1wn floor de ·rechtbanlc bevolen of
.ocw(izigcl wo1·clen tenzij in aanwezigheid vnn cle pa1·tijen of nn behoorl·ijlce
oproeping e1· van. (Wetboek van strafvordering, artt. 190 en 210.)
2° De co7Yectionele 1·echtbnnk, die een deslctmdige heeft nangesteld, mag niet overgnnn tot de nnncl~ticling vnn een andere
(leslcwncli,qe, te1· vervangin!J vnn de eerst
nnn.oestelde clesk~mdige, zonde1· dnt de
beklaagde 011derhoord we1·d of behoorlij k opgeroepen (1).
(1) Raadpl. verbr., 21 Augustus 1941 (Arr.
T'erb1·., 1941, biz. 188; Bull. en PAsrc., 1941,
I, 324).
n:RBR.,
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(COLLA, T. N. Y. «LA WINTERTHUR>>.)
ARREST.

'HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, de 28 April 1947 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
I. In zover de ·voorziening gericht is tegen de beslissing gewezen op de publieke
vordering tegen de aanlegger ingesteld :
Overwegende dat het bestreden arrest,
hetwelk de publieke vordering verjaard
verklaart, de aanlegger van alle veroorCleling outlast en hem zonder kosten vrijspreekt;
Dat de voorziening, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen .op de burgerlijke vordering, door de burgerlijke partijen Bruyninckx, Broeckmans . en de
vennootschap Winterthur tegen de aanlegger ingesteld, alsook op de burgerlijke
vordering door deze laatste tegen Broeckmans gericht :
Over het derde middel, schending van
artikelen 182 en 190 van het W etboek van
strafvordering, doordat het vonnis van
de Correctionele Rechtbank te Marche
van 24 AprU 1941 hetwelk als expert clokter Simonart heeft aangeduid in vervanging van dokter Bruynoghe, en het vonnis
van 9 Juli 1942 van dezelfde rechtbank,
hetwelk de expert dokter Firket heeft
aangewezen in vervanging van dokter
Roskam, gewezen werden zonder dat de
aanlegger gehoord of geroepen werd :
Overwegende clat uit de stukken van de
rechtspleging blijkt dat de Correct,ionele
Rechtbank te Marche-en-Famenne, welke
tot het onclerzoek van de zaak overging
aangaande zowel de publieke vordering
als de v.orderingen van de burgerljjke
partijen, bij vonnissen van 27 Februari
1941 en 25 Juni 1942 deskundigenonderzoeken had bevolen en de experten had
aangeduid die tot deze maatregelen moesten overgaan ;
Dat de alzo aangestelde experten, dokters Bruynoghe en Roskam, verklaard hebbend deze opclracht niet te kunnen vervullen, dezelfde rechtbank bij vonnissen van
24 April 1941 en 9 Juli 1942 als experten
clokter Simonart, in vervanging van dokter Bruynoghe, en dokter Firket,. in vervanging van dokter Roskam, aanduidde;
Dat deze vonnissen gewezen werden
zonder dat de aanlegger gehoord of gerf)epen werd;
Overwegende dat het _onderzoek ter terechtzitting van de correctionele rechtbank hoofdzak;elijk op tegenspraak moet
geschieden; clat een maatregel van onderzoek door de rechtbank slechts mag bevolen of gewijzigd worden in aanwezigheid

-146van ae partijen of indien deze behoorlijk
werden opgeroepen ;
Dat ae rechter over de grond aldus de
in het middel beaoelae wetsbepalingen
heeft geschonden ;
Overwegende dat de nietigheicl van de
in het middel aangeduide vonnissen deze
medebrengt van de vaststellingen gedaan
door de wederrechtelijk 'aangewezen experten en, dienvolgens, ook ·deze van het
bestreden arrest dat op deze vaststellingen is gegrond ;·
,
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op de andere middelen van de voorziening, verbreekt het bestreden arrest, doch
enkel in zover het aanlegger veroordeelt
op de burgerlijke vorderingen tegen hem
ingesteld, en beslist over de burgerlijke
vordering door de aanlegger tegen de verweerder Edmond Broeckmans ingesteld ;
verwerpt jle voorziening voor het overige ;
beveelt clat onderhavig arrest zal overgeschreven worden in de registers van het
Hof van beroep te Luik en dat melcling er
van zal gemaakt worden op .de kant van
het gedeeltelijk' vernietigcl arrest;· veroordeelt de aanlegger tot een derde en elke
verweerder tot een zesde der kosten; verwijst cle zaak, alzo beperkt, naar het Hof
van ,beroep te Brussel.
9 Maart 1948,- 2° kamer. - Voo1·zitte1·,
H. Vitry, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Giroul. - Gelijklu·idende conclttsie, H. Raoul Hayoit
de 'l'ermicourt, eerste advocaat-generaal.
Pleite1·, H. Yves Delacroix (van de
Balie bij het Hof van beroep te Brussel).
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11 Maart 1948.

1° HUUR. - PACHT. - PRIJS. - MOET
NIET NOODZAKELI.JK IN GELDSPECIEN VASTGESTELD WORDEN. - ZEKERE PRESTATIES VAN
DE HUURDER BEDONGEN WEGENS PEHSOONLIJKE
BELANGEN VAN DE VERHUURDER. ELEMENT DAT RET BEGRIP VAN PRIJS NIET UITSLUI'l'.
2° HUUR. - PACHT. - CLAUSULE DIE RET
OPHOUDEN VAN DE HUUR IN GEVAL VAN OVERLI;fDEN VAN DE VERHUURDER VOORZIET. NIET ONVEI\ENIGBAAR MET RET BEGRIP VAN
HUUROVEREENKOl'viST.
1 o Een h~turprijs moet n·iet noodzalceUjlc
in geldspecUin vastgesteld wo1·den; cle
omstandighe·id dat zelcm·e p1·estaUes van
de hu~wde1· met het oog op de persoonUjlce belangen van de verh1wrde1· bedon,qen we1·den, sluit, op zichzelf, het
be grip van prijs niet uit (1). (Burgerlijk

cla~tsule van het cont·ract, naar l·uid
waa1·van de huu1· e·indigt in geval van
overUjden van de verh~t1t1·de1·, is 11'iet
onvm·enigbaar met het begrip van h~t.l/.1'
overeenkomst (2). (Burgerlijk Wetboek,

2° De

art. 1742.)
(VAN DER WAUWEN, T. PRINCEN.)
ARREST.
BET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, gewezen door de Rechtbank vnn
eerste aanleg te Nijvel de 5 April 1944;
Over llet tweede en het derde miclclel
samen : het tweede, schending van nrtikel 1709 van llet Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis weigert de
overeenkomst van 1 April1934 te beschouwen als een huurcontract uitmakend om
reden clat de cloor aanlegger aangegane
verplichtingen niet enkel cle betaling van
een bum·geld in specien omvatten, manr
ook zekere persoonlijke, in·zake essentiele,
maar met het in de wet bedoelde begTip
« pl'IJS JJ onverenigbare prestaties, clan
wanneer, onder andere, inzake lluur van
landeigendommen, de prijs bestaat in
het gelleel van de door cle pacllter aangegane verpliclltingen, van welke aard
zij ook wezen; het derde, schending van
artikelen 1709, 1774; 1775 van het Burgerlijk Wetboek, deze twee laatste artikelen gewijzigd bij artikelen 6 en 7 van
de wet van 7 Maart 1929, en van artikelen 1 en 2 van het besluit van 26 November 1940 betreffende de pachten, cloordnt
het bestreden vonnis, ten onrechte weigerend in het gelleel der door aanlegger
aangegane verplichtingen cle prijs van cle
huur te zien, en uit het oog verliezencl
dat een pacht ontstaat zodra een lnndeigendom ten einde lanclbouwexploitntie
ter beschikking gesteld wordt van een
huurrler, welke ook cle aarcl van clezes
tegenprestaties weze, de uitzetting van
aanlegger bevolen heeft, hoewel cleze
krachtens de overeenkomst van 1 April
1934 voor de eerste maul de betwiste eigendommen in gebruik genomen heeft, clan
wanneer deze eerste ingebruilmeming verlengd werd ten gevolge van het besluit
van 26 November 1940 :
Overwegende clat, uit cle vaststellingen
van de bestreden beslissing blijkt clat
Pllilomene Ghion, rechtsvoorgangster vnn
verweerders, bij geregistreerde overeenkomst van 1 April 1934, aan aanlegger in
hunr gegeven heeft, onder andere, de betwiste eigendommen, namelijk een weiland, gelegen te Bossut-Gottechain, groot
1 Ha. 90 a. 50 ca. met aanpalende gebou-

Wetboek, art. 1709.)
(1) Raadpl. BAUDRY-LACANTINERIE, bd. XX,
n' 844: PLANIOL en RIPERT, bd. X, n' 471; JossERANn, bd. II, n' 1136; DE PAGE, bd. IV, n' 513.

(2) VAN DrEVOET, Bail r£ ferme, blz. 79; GouRen CLoSON, Le bail rl ferme, n' 80. Zie ook
Parlem. handelingen, Kamer, zittijd 1927-1928,.
blz. 440.
DET
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147wen en tuin, dit voor de duur van drie
opeenvolgende jaren, aanvang nememl
de 1 .April 1934; dat de jaarlijkse pachtprijs, betreffende deze eigendommen, op
1.167 frank bepaald was; dat de huurder
zich daarenboven verplichtte : 1o ten voordele van de verhuurster het deel van de
tuin te bebouwen waarvan de verhuurster zich het genot voorbehouden had;
2o het woonhuis te betrekken gedurende
de tijd dat de verhuurster zelf het deel
van dit woonhuis zou betrekken wanrover ze bleef beschikken;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
recht doende op de eis van verweerders In
verbreking, aanlegger veroordeeld heeft
het gezegd panel te ontruimen binnen de
drie maanden van de betekening af van
het vonnis;
Overwegende dat deze beslissing hierop
steunt dat, vermits de aard van de door
aanlegger aangegane verplichtingen in de
overeenkomst van 1 .April 1934, niet mag
verward worden met het begrip van de
prijs, hetwelk artikel 1709 van het Burgerlijk Wetboek tot een essentieel bestanddeel maakt van het huurcontract.
deze overeenkomst enkel een onbenoemd
contract uitmaakt, en dat, derhalve, het
contract, gesloten intuittt personae, zoals
bevestigd wordt door de clausule welke
het ophouden van de huurovereenkomst
in het geval van overlijden van de verhuurster voorziet, niet onder toepassing
valt van de wetsbepalingen die de pachten
beheersen ;
Overwegende dat de aatcl van de prijs,
voorwaarde voor het bestaan van een contract van huur van goederen, niet bepaald
wordt bij de wet;
·
Dat, bijzonderlijk inzake pachten, niets
er toe rechtigt te beslissen dat de prijs
noodzakelijk in specien moet vastgesteld
worden;
Overwegende dat de omstandigheicl, dat
zekere prestaties slechts bedongen geweest
zijn met het oog op persoonlijke belangen
van de verhuurster, niet op zich zelf bet
begrip van de prijs uitsluit; dat evenzo
het beding, dat het ophouden van de
pacht in het geval van overlijden van de
verhuurster voorziet, niet het begrip van
huurcontract uitsluit;
Overwegeude dienvolgens, dat het bestreden vonnis, in schending van de in het
tweede en het derde middel aangeduide
bepalingen, op de enl;:e!e vaststellingen
welke het vermeldt, de eis van verweerders in verbreking aangenomen heeft :
Om die redenen, en zonder het eerste
middel in acht te nemen, verbreel;:t het bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden in de registers van de Rechtbank van eerste aanleg te
Nijvel en clat melding er van zal gemaakt
worden op de kant van de vernietigcle be·
slissing; veroordeelt verweerders tot de

kosten; verwijst de zaak naar de Rechtbank van eerste aanleg te Bergen, zetelende in hager beroep.
11 Maart 1948. - 1° kamer. - Voomitter, H. Soenens, eerste voorzitter. - Versla(lgever, H. Connart. - Gelijlcl~tidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
Pleiters,
HH. Van Leynseele en Simont.
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II Maart 1948.

J\tiiLIT.AIRE PENSIOENEN.- TIJD ooonGEBRACHT IN EEN BURGERLIJKE D~ENST. TIJD TOE TE VOEGEN AAN DE DUUR VAN DE MlLITAIRE DIENSTEN. VOORWAARDEN.
TIJDELIJKE GENIEOPZICHTER.

Voo1· de be'l'elcening van de anciemviteitsp1·emie van de officier wiens militai1·e
diensten minstens tien jaar bed1'a(len,
moet de tijd be1·e1cend wo1·den, die hij in
een btt1·ge1·lij lee dienst he eft doo1·gebracht, in hoedanigheid van tijdeUjlce
bediende deel ttitmakende van het algemeen besttttt1', door een 1·egerin(IS01'gaan
aangewo1·ven en door de Openba1·e Schatkist bezoldigd (in het onderhavige geval,
in hoedanigheid van tijdelijlc genieotJzichte1·) (1). (Bij koninklijk besluit van

11 .Augustus 1923 samengeordende wetten op de militaire pensioenen, art. 6;
algemene wet op de burgerlijke en
geestelijke pensioenen van 21 Juli 1844,
artt. 1 en 6, dit laatste gewijzigd bij
de wet van 3 Juni 1920, art. 1.)
(BELGISCHE STAAT, T. HAUTE~!.)
AftBEST.

HE'l' HOF ; -

Gelet op het bestreden
arrest, gewezen door het Hof van beroep
te Brussel, de 20 Februari 1946;
Over het enig middel, schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 141 en 470
van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, 6 van de wetten op de l!lilitaire
pensioenen, samengeordend bij koninklijk
besluit van 11 .Augustus 1923, de tekst der
samengeordencle wetten op de militaire
pensioenen goedkeurende, artikel 6 van de
algemene wet van 21 Juli 1844 over de
burgerlijke en geestelijke pensioenen,
artikel 5, 8°, van de wet van 29 Juli 1926,
houdende perequatie van de rustpensioenen uitgekeerd door de Schatkist, van de
pensioenen ten laste der voorzorgsfondsen,
(1) Raadpl. verb;·., 5 Juni 1947 (An·. Ye1·br.,
1947, biz. 191; Bull. en PAsrc., 1947, I, 246, 'e11
de conclusie van het openbaar ministerie).
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-148enz., doordat het bestreden arrest, na erkend te hebben dat : 1° van Januari 1910
tot .1 Augustus 1914, de verweerder de bediening van genieopzichter, waartoe hij
benoemd geweest was in J anuari 1910, uitgeoefend heeft; 2° hij gemobiliseerd geweest is de 1 Augustus 1914 en in het leger gediend heeft als officier- tot dat hij
op rust gesteld werd de 1 J anuari 1941,
het beroepen vonnis bevestigd heeft, ·hetwelk voor recht gezegd heeft dat het leeftijdspensioen van •verweercler in verbreking client berekend, rekening gehouden,
onder meer, met de diensten welke hij gepresteerd heeft van 12 JanuarT 1910 tot
1 Augustus 1914 als opzichter in de genie
en hetwelk voor recht gezegd heeft dat de
Belgische Staat aan verweerder in verbreking, voor de periode van 1 Januar.i 1941
tot aan zijn overlijden, een pensioenstoeslag verschuldigd is, clan
wanneer :
1° naar luid van artikel 6 van de samengeordende wetten op de militaire pensioe- .
nen, de tijcl doorgebracht in een burgerlijke dienst, die · recht geeft op pensioen,
in aanmerking komt voor het militair pensioen, op voorwaarde dat de duur cler
werkelijke militaire diensten ten minste
tien j aar bereikt; 2° men zich voor de toepassing van deze bepaling client te houden
aan de wet van 21 Juli 1844 over de burgerlijke en geestelijke pensioenen welke,
naar luid van haar artikel 1, van toepassing is op de ambtenaren en beambten
deeluitmakencle van het algemeen bestuur; 3° artikel 6 van deze wet aanduidt
dat de diensten, vatbaar voor het verlenen van recht op pensioen zijn, onder andere, de burgerlijke of rechterlijke cliensten bewezen sedert de ouclerdom van
negentien jaar, ten gevolge van benoemingen geschied in uitvoering van de wetten
of door cle regering gedaan, en door de
Openbare Schatkist bezolcligd; 4° de tijdelijke beambten niet benoemd, maar aangeworven worden krachtens een dienstcontract; 5° cle verweerder in verbreking, niet
de gunst genoten hebbende vnn een benoeming· in de eigenlijke zin van het
woorcl, en geen deel uitg·emaakt hebbencle
van het alg·emeen bestuur, zich niet kan
beroepen op artikel 6 van cle wet van
21 J uli 1844;
Over het midclel in zijn geheel :
Overwegende dat, krachtens artikel 6
van de wetten op de militaire pem;ioenen,
samengeordend bij koninklijk besluit del.
11 Augustus 1923, de tijd doorgebrncht in
een burgerlijke dienst, die recht geeft op
pensioen, in aanmerking komt voor het
militair pensioen, op voorwaarde dat de
duur der werkelijke militaire diensten
ten minste tien jaar bereikt;
Dat, naar luid van artikel 1 van de algemene wet op de blugerlijke en geestelijke pensioenen van 21 Juli 1844, tot
het pensioen mogen toegelaten worclen,

onder meer. cle ambtenare'n en beambten
deeluitmakend van het alg·emeen bestuur
en bezoldigd door de Openbare Schatkist;
Dat artikel 6 van de zelfde wet, gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 3 Juni
1920, bepaalt welke cle burgerlijke dien·
sten zijn die in aanmerking komen om
recht te geven op pensioen; dat het volstaat dat deze diensten bewezen geweest
zijn seclert de ouderdom van negentien
jaar, ten gevolge van benoemingen geschiecl in uitvoering der wetten of door
de regering gedaan en bezolcligcl cloor de
Openbare Schatkist;
Overwegende dat het bestreden arrest
in feite vaststelt dat, van Januari 1910
tot 1 Augustus 1914, Hautem aangeworven
geweest is als genieopzichter, dat de
Staat niet betwist dat deze aanwerving
gedaan werd door een diensthoofd van de
genie, dit. wil zeggen door een Regeringsorgaan, en de door de Staat overgelegde
documenten cloen blijken dat Hautem
client geacht aangeworven en bezoldigd geweest te zijn als beambte, en niet als arbeicler, eindelijk, clat van 1 Augustus 1914
tot 1 Januari 1941, datum waarop hij op
rust gesteld werd, Hautem in dienst geweest is als officier;
Overwegende dat nit deze vaststellingen, in verband gesteld met de vorenaangehaalde wetsbepalingen, voortvloeit, dat
het bestreden arrest terecht beslist heeft
dat Hautem het pensioen, betreffende de
burg·erlijke diem;;ten welke hij gedurende
het tijdvak van Januari 1910 tot 1 Augustus 1914 bewezen had, diende ·te genieten ;
dat het inderclaad zeker is dat Hautem, in
dienst van de Staat geclurencle dit tijdperk, « deeluitmaakte van het algemeen
bestuur ll, deze uitdrukking van artikel 1
van de wet van 21 Juli 1844 tot doel hebbend uit te sluiten nit de vereffening cler
pensioenen de cliensten bewezen aan de
provincien en aan de gemeenten; dat het
even zeker is dat Hautem aangeworven
geweest is door een Regeringsorgaan en
bezo1cligd door cle Openbare Schatkist;
Overwegende, tenslotte, dat llet arrest
wettelijk gemotiveerd is en dat de in llet
middel aangecluide wetsbepalingen geen
ondersclleid maken tussen de tijdelijk
aangeworven beambten en deze die definitief benoemd zijn ;
Overwegende dat uit de samenhang van
deze/ bescllouwing·en vo1gt dat llet middel
niet gegrond is ;
Om die rectenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot cle kosten
en tot een vergoeding van 1\)0 frank jegens cle verweerder.
11 Maart 1948. - 1" kamer. - Voorzitte·l' en ve1·slaggever, H. Soenens, eerste
voorzitter. Gelij kl1tdrlende conclusie,
H. Colard, advocaat-generaal. - PleiteTs,
HH. Resteau en Van Leynseele.
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15 Maart 1948.

1° RECHTERLIJKE INRICHTING.
KRIJGS)l.AAD EN l\tliLITAIR GERECHTSHOF.
SAMENSTELLING VAN DE ZETEL. - ZAAK IN
DE LOOP VAN EEN MAAND BEGONNEN EN DE VOLGENDE MAAND VOORTGEZET. - AANGEWEZEN
OFFICIEREN DIE BLIJVEN ZETELEN. - ZETEL
REGELMATIG SAMENGESTELD.
2° BEROEPSGEHEil\tl. - DRAAGWIJDTE
IN GEVAL DE BEWAARDER VAN RET GEHEIM GEROEPEN IS OM IN RECHTEN GETUIGENIS AF TE
LEGaEN.
Jo De mfiUtai1·e leden van de Jcrijgs1·aad
en van het milita.ir ge1·echtshof, die geroepen .zijn om te zetelen gedurende de
maand die op cle datttm van h~tn aariwijzing volgt, blijven 1·egelmatig zetelen in
rle za.ken waa1·van het onderzoek, in de
loop ·vwn die maancl begonnen, na de
verstrijking er van woTdt voo1·tgezet (1).

(Wet van 15 Juni 1899, art. 67; besluitwet van 4 lVIei 1945, art. 4.)
2° Hij die geroepen is om in rechten te
get~tigen over een feit dat door het beroeps,qelwim gerlelct is, mag hetzelfde
openba1·en indien hij acht zuUcs te moeten rloen ,· kij lean niet genoorlzaalct worden te sp·rel,,en Inrlien hij meent het geheim te moeten bewa·ren. (Strafwetboek,

art. 458; wet van 13 October 1930, artikel 19.)
(DEGROODT EN CONSOORTEN, T. MELOT
EN CONSOORTEN,)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, gewe7,en op 4 December 1947 door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Gent;
I. Aang:tande de beslissing over de publieke vordering;
A. Wat betreft de voorziening ingesteld door De Raeve :
·
Over het enig middel tot verbreking,
'schending van artikel 97 van de Grondwet
door niet-beantwoording van aanleggers
besluiten :
Overwegende dat De Raeve bij conclusien aan het militair gerechtshof heeft
gevraagd : a) voor recht te zeggen dat
het niet voldoende bewezen is dat hij de
doodslag op Bieseman heeft · gepleegd;
b) het beroepen vonnis te bevestigen 1 voor
zover het aan de burgerlijke partijen Saey
en Van Gaever hun vordering ontzegt;
c) de burgerlijke partijstelling van Biesem:;tn ontvankelijk te verklaren doch, nopens haar gegrondheid, het nodige voorbehoud te willen maken;
(1) Zie verbr., 21 Augustus 1947 (Arr. Ve1·b•·.,
1947, biz. 271; Bull. en PASIC., 1947, I, 350).

Overwegende dat het bestreden arrest
verklaart dat nit de debatten v66t het
hof is gebleken dat : 1° De Raeve en
Fonck op Bieseman hebben geschoten,
hem afgemaakt hebben en dus heiden de
misdaad hebben uitgevoerd; 2° dat De
Raeve en de drie andere aanleggers de daders van de moordpoging op Van Gaever
en Saey geholpen hebben in de handelingen die het feit voltooid hebben en, dus,
als medeplichtigen van die misdaad moeten aangezieii worden ;
Dat het bestreden arrest de door de
beklaagcle aangevoercle verweermicldelen
op gepaste wijze heeft beantwoord en aan
zijn beslissing, zowel over de publieke vordering als over de vordering van de burgerlijke partijen, een wettelijke grondslag heeft gegeven ;
•
Dat, inderdaad, de rechter de regelmatig
aangevoerde miclclelen moet beantwoorden,
maar niet verplicht ·is de argumenten te
weerleggen welke geen onderscheiden middel uitmaken;
Dat het middel niet kan aanvaarcl worden;
B. Wat I;Jetreft de voorziening ingesteld
door Degroodt :
Over het eerste middel schending van
artikel 8 van het besluit~wet del. 26 lVIei
1944 doordat : 1 o de ,krijgsraad in de zaak
geen uitspraak heeft geclaan tijdens de
maand gednrende welke hij kennis kreeg
van de zaak; 2° het bestreden arrest gecleeltelijk het nietig vonnis heeft bevestigcl
en, bovenclien, het militair gerechtshof
geen uitspraak heeft gedaan in de zaak
tijdens de maand November 1947, in de
loop derwelke de zaak werd behandeld,
maar wel gedurende de volgende manuel :
Overwegencle dat, blijkens de stukken
der rechtspleging, de militaire leclen werclen aangewezen : cUe ·van de krijgsraad
bij uitloting del. 28 Februari 1947, dhl van
het militair gerechtshof bij uitloting gedaan op 23 October 1947;
,
Dat de zaak opgeroepen werd tijdens de
terechtzitting. del. 19 Maart 1947 van de
krijgsraad, dat het onderzoek onverwijld
aanving en voortgezet werd gedurende
de terechtzittingen van voorbedoelcle
maancl, dat het vonnis gewezen werd de
26 April 1947;
Dat het onderzoek v66r het militair gerechtshof gedaan werd ter terechtzitting
van 27 November 1947 en dat het arrest
uitgesproken werd de 4 December 1947;
Overwegende dat, luidens artikelen 4
en 5 van het besluit-wet van 4 Mei 1945,
de olfficieren, die geroepen zijn om zitting
te nemen in de militaire rechtsmachten
geclurende de volgende maand, krachtens
bovenbedoelcle wetsbepalingen nit de lijst
worden geloot, opgesteld door de opperotfficieren vermelcl in de tweede alinea van
artikel 4;
Dat noch nit de bewoordingen, noch nit
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1945 kan worden afgeleid dat de wetgever
heeft willen afwijken van het princlpe
gehuldigd door artikel 67 der wet van
15 Juni 1899, krachtens hetwelk de krijgsraad kennis neemt van de zaak of van de
zaken waarvoor hij gevormd werd, waaruit nooclzakeliJk volgt dat de militaire leden van de krijgsraad en het krijgshof
zitting behouden in de zaken waarvan de
behancleling een aanv ang· nam tijdens de
maand die op hun uitloting volgt, zelfs
wanneer die zaken, zoals in het zich hier
voordoencl geval, niet kunnen beeincligcl
worclen in de loop clier maancl ;
Dat het middel gronclslag mist;
Over het tweecle midclel, schencling van
artikel 1 van het besluit-wet van 26 Mei
1944, van artikelen 217 en volgende van
het W etboek van strafvorclering, doordat
cle militaire rechtsmachten kennis hebben
genomen na 1 November 1945 van misdrijven die sedert voormelcle datum niet meer
tot hun bevoeg-clheid behoorden :
Overwegende dat aanlegg·er. veroordeelcl
is geweest wegens feiten voorzien door
artikelen 115, 117, 118b·is, 121ter, 393 van
het Strafwetboek en wegens pogingen tot
doodslag;
Overwegencle dat de inbreuken op de
voormelde artikelen 115,117, 118bis, 121tm·
v66r 16 Februari 1946, datum waarop de
bepaling van artikel 1 van het besluitwet van 1944 krachtens het besluit van
de Regent del. 18 September 1945 ophield
van kracht te zijn, het voorwerp hebben
uitgemaakt van een op 15 November 1944
door cle krijgsaucliteur aan de rijkswacht
bevolen onderzoek betreffencle aanleggers
beclrijvigheid gedurencle de bezetting, meer
bepaaldelijk de verklikkingen aan cle
vijand, het opnemen van wapens tegen
Belgie, het verschaffen van hulp aan cle
vijancl, waaraan aanlegger zich schulclig
heeft gemaakt; dat door die onderzoeksverrichting de militaire rechtsmachten tot
l;:ennisneming van de s~~b nrs 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8 en 9 der telastlegging vermelde feiten
bevoegd werden gemaakt;
Dat het bestreden arrest aanlegger
schuldig verklarencl aan de feiten 2, 3
en 4, feiten die door cle wet met de cloodstraf zijn beclreigcl en hem wegens die
misdac1en tot een enkele straf, te weten,
de c1ooc1straf veroordelend, het middel,
wat de publieke vorclering betreft, zonder
belang voorkomt vermits, zelfs indien het
voor enkele der aanlegger ten laste gelegde misdrijven gegTond bevonden werd.
de uitgesproken veroordeling zou .gerechtvaarcligd blijven door de bewezen verkladng van de hierboven bedoelcle feiten ;
Dat het middel, derhalve, niet kan aanvaard worclen;
Over het derde middel, schending van
artikel 2 van het Strafwetboek, artikel129
van de Grondwet, artikelen 2 en 6 der

wet van 28 Februari 1845 op de bekendmaking der wetten, doordat het bestreden
arrest toepassing heeft gemaakt van de
zogezegde uitleggende wet van 17 December 1942, wanneer de tekst er van in Belgie niet werd afgekondigd in het Staatsblad en, derhalve, die zogezegde uitleg
geen terugwerkende kracht kan hebben :
Overwegende dat het besluit-wet del.
17 December 1942 afgekondigd is geweest
te Louden, voorlopige zetel van de Belgiselle Regering, in het Belg·isoh Staatsblad ur 28 van 29 December 1941;
Dat de regehnatige bekendmaking van
een wet of van een besluit-wet en het verstrijken van de bepaalcle tijdruimte, na
verloop derwelke zij als aan al de burgers
i:Jekend moet beschouwd worden, op zich
zelf de wijze van bekendmaking verwezenlijken die de wettelijke publicatie uitmaakt, welke de wet bindend maakt in
gans het koninkrijk;
Over het viercle middel, schencling van
artikelen 393, 51, 52, 67, 69, 80 van het
Strafwetboek, doordat het bestreden arrest weigert verzachtende omstandigheden aan te nemen wegens de zwaarte van
het misc1rijf en de ergheid van de gevolgen er vail, wanneer de wet niet met de
doodstraf clreigt tegen ·een of twee cler
aanlegger ten laste gelegde misdaden :
Overwegende clat het micldel stuit tegen
een souvereine beoorcleling· van de rechter
over de grond en dat het bestreden arrest, aanlegger bij toepassing van artikel 62 van het Strafwetboek veroordelencl
tot de dooclstraf waarmede de ·wet clreigt
wegens cle samenlopende miscladen vermeld S1t-b nis 2, 3, 4 c1er telastlegging, de in
het micldel bedoelde wetsbepalingen met
heeft geschonden;
Over het vijfde middel, schending van
artikel 22 van de wet van 17 April 1878,
cloorclat het bestreden arrest aanlegger
sclmlclig heeft verklaarcl aan een wanbedrijf gepleegd in 1914, alhoewel de publieke
vorc1ering volgende nit cla t misclrijf verj!larcl is :
Overwegencle clat het militair gerechtshof, na aanlegger aan verschillencle samenlopende misdaclen en wanbedrijven schuldig te hebben verklaard, hem overeenkomstig artikelen 61 en 62 van het Strafwetboek wegens die misdrijven tot een enkele
straf heeft veroorcleeld;
Dat, die straf wettelijk gerechtvaarcligcl
zijnde door de bewezen verklaarde misdaden, het middel dat slechts aan het arrest verwijt aanleg·ger schuldig te hebben
verklaard tum slagen en verwondingen
toegebracht in 1941, niet tot verbreking
kan leiclen en, dientengevolge, niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
Over het zevende middel, scllencling van
artikelen 1, 150 van het Strafwetboek,
1319 van het Burgerlijk Wetboek en van
de rechten der verdediging, doordat het
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bestreden arrest geweigerd heeft de verklaring van telefonist Matthijs uit de elementen van· de bundel te verwijderen,
wanneer Matthijs, door te verklaren wat
hij gehoord had, het beroepsgeheim heeft
geschonden :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat Matthijs bewuste verklaring heeft gedaan nadat hij geroepen was geweest om
in rechten getuigenis af te leggen;
Overwegende dat degene, die in rechten
geroepen wordt om getuigenis a! te leggen over een feit dat door het beroepsgeheim wordt gedekt, het feit mag bekend
maken indien hij acht zulks te moeten
doen, en niet kan genoodzaakt worden te
spreken indien hij meent het geheim te
moeten bewaren;
Dat, ten aanzien van artikel 19 van de
wet van 13 October 1930, het middel niet
kan aanvaard worden;
Over het achtste micldel, schending van
artikelen 393, 66, 67, 69, 50 en 51 van het
Strafwetboek, 1319 van het Burgerlijk
Wetboek, doordat het bestreden arrest
aangenomen heeft dat aanlegger mededader of medeplichtige is van de misdadPn
waarvan Bieseman, Saey en Van Gaever
de slachtoffers zijn geworden, dan wanneer andere feiten, welke het arrest als
bewezen beschouwt, aantonen dat aanlegger aan de in het middel bedoelde misdaden noch als dader noch als medeplichtige deel heeft genomen :
Overwegende dat het midclel uitsluitend
is gesteuncl op feltelijke beschouwingen
rlie aan het toezicht van het Hof ontsnappen ; dat het derhalve niet ontvankelijk is;
0. Wat al de voorzieningen betreft :
Overwegende dat de substantHHe of
op straf van nietiglleid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Aangnande de beslissing over de vorderingen van de burgerlijke partijen :
'Vat betreft de vordering Van de burgerlijke partij De Olippele :
1
Over het zesde micldel door aanlegger
Degroodt voorgestelcl, scllending van artikel 1319 en 1382 van llet Burgerli.ik Wetboek en van de rechten der verdediging,
doordat het bestreden arrest 20.000 frank
toekent aan bedoelde burgerlijke partij
jegens Degroodt, aannemende 'dat die
geldsom een billijke vergoeding is voor
stoffelijke en zedelijke schade door die
burgerlijke partij geleden, wanneer deze
de llanr verschuldigde schadevergoeding
had geraamd op 20.000 frank voor stoffelijke schade en 5.000 frank voor zedelijke
scllade, en Degroodt, in bijkomende orde,
het bedrag der stoffelijke schade had betwist en bij conclusien had gevraagd dat
het hof aan de burgerlijke partij zou bevelen baar aanslagbiljetten over de jaren 1941-1942 voor te brengen :

Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat bovenbedoelde burgerlijke
partij een vrijheidsberoving van twee
maanden heeft ondergaan en nit die vaststelling afleidt da t cle heer De Olippele
ten gevolge van die vrijheidsberoving zowel een stoffelijke schade als een morele
schade heeft geleden waarvan het bedrag
billijk door de eerste rechter op 20.000 fr.
geraamd werd, dat er dientengevolge geen
omstandig onderzoek naar de bedrijfsinkomsten van .de burgerlijke partij client
bevolen en dat de gevorderde mededeling
van de aanslagbiljetten overbodig en nutteloos voorkomt;
_ ·
Overwegende dat, alzo beslissende, het
militair gerechtshof van zijn souverein
beoordelingsrecht gebruik heeft gemaakt
en aanleggers besluiten op gepaste wijze
beantwoord heeft;
Dat llet middel feitelijke grondslag
mist;
Wat betreft de vorderingen van de burgerlijke partijen, weduwe Biesemans,
Saey en Van Gaever, in zover zij gericht
zijn tegen aanlegger Degroodt :
Over het middel, schending van artikel 1 van het besluit-wet van 25 Mei 1944,
van artikelen 217 en volgende van het
Wetboek van strafvordering, doordat het
militair gerechtshof kennis heeft genomen van vorderingen welke niet in zijn
bevoegdheid lagen :
Overwegende dat, · uit de regelmatig
overgelegde stukken der proceduur blijkt,
dat de krijgsauditeur v66r 16 Februari
1946 een daad van vervolging en onderzoek
heeft verricht naar aanleiding van de misdaden waarvan de in het middel bedoelde
burgerlijke vorderingen de vergoeding
nastreven;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Wat betreft de vorderingen van de andere burgerlijke partijen :
Overwegende dat geen bijzonder middel
wordt voorgesteld en dat het Hof er geen
ambtshalve opwerpt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; verwijst aanleggers ieder in een
vierde der kosten.
15 'Maart 1948. -

2e kamer. -

Voorzit-

ter, H. Wouters, raadsheer waarnemPnd

voorzitter. -

Ye1:sla,qgeve1·, H. Simon. -

Gelijlcl11.iclencle conclusie, H. Oolard, ad-

vocaat-generaal.

2e KAMER. -

15 Maart 1948.

1° REOHTSPLEGING IN STRAFZAKEN.
PROCES·VERBAAL VAN DE TEREOHTZITTING.
TOEVOEGING VAN EEN OVEHBODIG WOORD
. AAN RET WETTELIJK EEDFORJ\!ULIER. :MIDDEL DAARUIT GENOMEN DAT DEZE 1'0E\'OF:GING
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NIET WERD GOEDGEKEURD. - J'liiDDEL VAN BELANG ONTBLOO"l'.
:.l° FRANSE TAAL - NEDERLANDSE
TAAL (GEBRUIK VAN DE). - PRoCES-VERBAAL VAN DE TERECH'l'ZITTING VASTSTELLENDE OAT DE GETUIGEN IN DE. NEDERLANDSE TAAL DE EED REBBEN AFGELEGD. VERMELDING DIE EEN IN DE FRANSE TAAL AFGELEGDE GETUIGENIS DEKT.
go VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. - TOT ZICR TREKKEN VAN DE
ZAAK. - BEGRIP.
4° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
- MILITAIR GERECRTSHOF. - TOT ZICR
TREKKEN VAN DE ZAAK.- ARREST TEN GRONDE
UITSPRAAK DOENDE OP STUKKEN. - BEKLAAGDE NIET VERWITTIGD. - GEEN SCHENDING VAN DE RECRTEN VAN DE VERDEDIGING.
5° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. - MIDDEL GEGROND OP FEI'l'ELIJKE BEWERINGEN ZONDER STEUN IN DE BESTREDEN BESLISSING EN DE STUKKEN VAN DE
RECHTSPLEGING OF ER DOOR TEGENGESPROKEN. - N!IDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN
FEITE.

1° Is van belang ontbloot, het m'iilclel claaruit genomen dat, in het pmoes-ve1·baal
van de te1·echtzUting, de toevoeging van
een overbodig woord aan het wettelijlr.
eeclformttlier, niet behoodijk wenl goeclgelceurd (1).
2o De vaststeHing, bovenaan het zittingblad, dat de getttigen in de Nede?·lanclse
taal de eed hebben afgelegcl, gelclt voor
al de getuigen, zelfs voo·r degene clie in
cle F1·anse taal zijn getnigenis heett uitgebmoht (2).
go Het tot Z'ioh t?·ekken van de zaalc is
geen lottte?: ve1·moaen, d.ooh een wetteUjlce ve1·pliohting, opgelegd aan de ?"eohter over cle grand in tweede aanleg.

(Wetboek van strafvordering, art 215.)
4° Sohendt de reohten van de ve·rclecliginu
niet, het arrest van het milita·ir ue~·eohtshof dat, zonde1· q;oorat.oaancle verwittioing van beklaagde, ·de zaak tot
zioh tTelr.t en op stuklcen ove1' de grand
11.itspmak doet. (Wetboek van strafvor-

dering, art. 215; besluit-wet van 27 J anuari 1916, art.' g,)
5° JJ1issen gmndslag in feite, rle op feitelijlce beweringen gea?·oncle middelen, die
nooh in het best·reden U'/"1·est nooh in de
stttkken van de 1·eohtspleging stettn vinden, of die door het p1·ooes-verbaal van
de terechtzitting van cle ?"eohtC?' over de
(1) Zie verbr., 6 October 1947 (Arr. Verb>·.,
1947, blz. 303; Bull. en PASIC., 1947, I, 394).
(2) Zie verbr., 28 November 1939 (Bull. en
PAsiC., 1939, I, 495); 13 October 1947 (ibid.,
1947, I, 410).

gmnd of clooT de ve1·meld·ingen van het
an·est worclen teaenuesp1·oken (g).

(DE SMET, T. VERDONCKT.)
ARREST.
HET HOJ ; - Gelet op bet hestreclen
arrest, g·ewezen door het Militair ·Gerechtshof te Gent op 7 November 1947;
I. Wat aangaat de beslissing op de publieke vordering :
Over bet eerste middel tot verbreking,
schencling van artikelen 155, 189 en 317
van het Wetboek van strafvordering,
doordat het bestreden arrest, na enkel
de verklaring van de g·etuige Laenentl
geweerd te hebben omdat dez.e geen
eecl had afgelegd, de getuigenissen van
kant niet heeft gelaten· van al de ge}uigen
die hun getuigenis v66r de eerste recl:iter
in de Neclerlanclse taal hebben uitgebracht, noch deze in cle Franse taal afgelegd door enkele getuigen, waaronder Feron en Deroissart en met deze getuigenissen rekening heeft gehouden, dan wanneer
die getuigen, die de Neclerlanclse taal hebben gebezigd, cle eecl niet hebben afgelegcl
in de voorgeschreven vorm en in de opgelegcle bewoordingen, vermits cle vermeldingen van elkeen cler zittingbladen,
waarbij wordt bevestigd dat de getuig·en
de eed hebben afgelegd << de waarheicl te
zeggen, niets dan de waarheicl ll, telkens
bijvoeging dragen, na het woord << niets ll,
van bet woord « anders ll, zonder cla t cleze
bijvoeging behoorlijk werd goeclgekeurd,
en dan wanneer de zittingbladen, alhoewel zij vaststellen dat cle Franssprekende getuigen de eecl hebben afgelegd,
nochtans de bewoorclingen niet aanwijzell
waarin deze eeclaflegging werd gedaan,
waaruit volgt clat deze getuigenissen nietig zijn :
Overwegeu'de dat, krachtens het koninklijk besluit van 18 September 1894, cle Nederlanclse bewoordingen van de eed, voorzilim bij artikelen 155 en 189 van het Wetboek van strafvordering, werclen bepaald
als volgt : « Ik zweer geheel de waarheid
te zeggen, niets dan de waarheid ll; dat
de wettelijke bewoordingen van de eed
dus het woord « anclers ll niet omvatten
en cle·bijvoeging van dat woord dientengevolge overbodig was; dat, in dit cleel, het
miclclel van belang ontbloot is;
Overwegencle clat, wat de vier getuigen
aangaat cUe hun getuigenis in de Franse
taal hebben uitgebracht, het zittingblacl
voor drie · hunner uitdrukkelijk bepaalt
dat zij hun eed in de Franse taal hebben
afgelegd, en de wettelijke bewoordingen
(3) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
31 Juli 1947 (Bull. en PASIC., 1947, I, 344).
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gebezigd;
Overwegende dat, wat de vierde dezer
getuigen betreft, de getuige Feron, in
het .zittingblad enkel wordt vermeld dat
hij, na de eed te hebben ufgelegd, zijn getuigenis in de Franse taal heeft uitgebracht; dat nit deze vermeiding niet kan
worden afgeleid dat hij, benevens zijn getuigenis, insgelijks zijn eed in de Franse
taal heeft afgelegd ;
Overwegende dat, waar niet wordt vastgesteld dat getuige Feron zijn eed heeft
uitgebracht in een andere taal dan die van·
de proceduur, de bevestiging, bovenaan
llet zittingblad, 'dat al de getulgen hun
eed in de wettelijke bewoordingen hebben
afgelegd, en die geldt voor al de getuigen
die de Nederlandse taal hebben gebezigd,
ook toepasselijk is op de eedaflegging van
getuige Feron;
Ove1~wegende dat dit onderdeel van het
middel aldus, in feite, niet opgaat;
Over het tweede middel tot verbreking,
~<f'hending· van het artikel 215 van het
vVetboek van strafvordering en van de
rechten van verclediging, door:dat het bestreclen arrest, na het vonnis van de
krijgsraad te hebben vernietigd, de zaak
tot zich heeft getrokken, zoncler de verdediging te verwittigen van zijn beslissing
of voornemen, en over de grond uitspraak
heeft gedaan op stukken ·'waarvan de omvang a an- de verdediging onbekend werd
gelaten, en zonder de verdecliging te hebben uitgenodigd, aangezet of aangemaand
haar middelen van verdediging voor te
brengen ten aanzien van wel bepaalde
stukken van de bundel :
Overwegende da( aanlegger geen grond
heeft om zich te beklagen over het feit
dat het hof van beroep hem niet heeft
verwittigd van . zijn voornemen de zaak
tot zich te trekken en over de grond uitspraak te doen; dat dit tot zich trekken
immers, niet een louter vermogen is, maar
een wettelijke verplichting die aan het
hof wordt opgelegd door het artikel· 215
van het Wetboek van strafvordering;
Overwegende dat aanlegger eveneens
niet onwetend is kunnen wezen van het
feit dat; wanneer het militair gerechtshof oordeelt in hoger beroep, de rechtspleging op stnkken wordt vervolgd, krachtens het artikel 3 van de wet van 27 .Januari 1916 ;
Overwegende dat aanlegger niet beweert en het nit de proceduur niet blijkt
dat, sedert de zaak bij het militair gerechtshof aanhangig werd gemaakt, nieuwe
stukken bij de bundel werden gevoegd;
dat, anderzijds, aanlegger voldoende werd
ingelicht nopens de stukken waarop het
hof zijn beslissing heeft gegron,d door
het verslag dat vooraf door de voorzitter
van het hof werd gedaan, overeenkomstig

de bepalingen van het artikel 209 van het
Wetboek van strafvordering;
Overwegende dat het middel, derhalve,
niet kan worden ·aangenomen;
Over het derde middel tot verbreking,
. schending van artikelen 50, 62, 65 en 103
van het Wetboek van militaire .strafvordering (wet van 15 J·uni 1899), doordat
generaal-majoor Notermans de terechtzitting, door het krijgshof besteecl aan het
onderzoek en de uitspraak van de zaak,
heeft bijgewoond en er in gezeteld heeft
in burgerkledij :
Overwegende dat het middel is gesteuml
op een felt waarvan het bestaanniet voortvloeit, noch nit de vermeldingen van het
bestreclen arrest, noch uit enig stuk van
de proceduur ;
Overwegende dat het middel, derhalve,
in feite niet opgaat;
En overwegende dat de substantH!le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Wat aangaat de beslissing op de eis
der burgerlijke partij :
Over het middel tot verbreking, schending van artikel 215 van het Wetboek van
strafvordering en van de rechten van verdediging, doordat het bestreden arrest, na
het beroepen vonniR te hebben vernietigd,
over cle grond heeft. beslist over. de vraag
dP..r burgerlijke partij, op stukken waarvan de inhoud aan de verdediging niet
werd bekend gemaa!kt, en zonder dat de
verdediging werd aangezet, nitgenodigd
of aangemaand haar verdediging voor te
brengen ten aanzien van wel bepaalde en
omschreven stukken, en doordat het bestreden arrest het beroepen vonnis geheel
en zonder enig voorbehond heeft te niet
gedaan, dns ook op het deel waar het ann
de bnrgerlijke partij akte heeft gegeven
van haar aanstelling, zodat de burgerlijke
partij niet was aangesteld en het militair
gerechtshof, waar het nitspraak doet
over de eis der bnrgerlijke partij, dus
7tltm petita heeft geoordeelcl :
Overwegende dat door aanlegger niet
wordt beweerd, en nit de stnkken van cle
procedure niet is gebleken, dat het bestreden arrest zljn beslissing aangaande de
eis van de burgerlijke partij lleeft gegrond op andere stnkken dan deze die
reeds vroeger aan het oordeel van de
eerste rechter werden onderworpen; dat
het verslag ter zitting door de voorzitter
van het hof gedaan, tot voorwerp heeft
gehad te wijzen op de stukken ·dienstig
tot beoordeling van cle eis der burgerlijke
partij;
Overwegende, anclerzijds, dat nit de beweegredenen van · het bestreden arrest
volgt dat het enkel het vonnis van de
krijgsraad heeft te niet gedaan, alsook
cle getuigenis van getuige Laenens; clat

-154
het het overige van de procedure in eerste
aanleg niet heeft vernietigcl en ook niet
de aanstelling van de burgerlijke partij,
die ten ancleren plaats greep ter" zitting
van 30 April 1947, zoals wordt vastgesteld
door l1et zittingblad van die clatum, en
waarvan akte wercl verleencl op die zitting en uiet in het beroepen vonnis van
2 Mei 1947;
Overwegende dat het midclel, clerhalve,
groncl mist ;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening·; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

ae melaingen vnn de akte aoor de nanwezige ministers getmften, doch ae nanauiding vnn ae 1·eden vnn de ve?·himle·ring wonU niet ve?·eist .(2).
3° Is niet ontvanlcelijlc v661· ae einclbeslissing, ae voo1·ziening tegen een nrri{st
wwt, aoor het militni?· geroohtshot op de
vonliwing van ae bn1·ge1'lijke pn1·tij ye1Vezen, geen tt.itspmnk aoet over een geschil betreftende de bevoegdheid en de
?'echtsmaoht 'UUin aU hoj niet uitp~tt (3).

15 :M:aart 1948. - 2° kamer. - Voo?'ZUter, H. Wouters, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Vandermersch.
Gel'ijlcluiclencle
conclttsie,

(RAUS, •r. BEHEER VAN FINANCIEN EN CONSOORTEN.)

H. Colard, .advocaat-generaal.

2°

KAMER. -

15 Maart 1948.

1° WET. -

BEKENDMAKING. - WETTELIJKE
VOORWAARDEN. - VERPLIOHTEND KARAK'fER
VOOR HEEL IIET KONINKRIJK.
2° WET. - ]\'liNISTERS DIE SAMEN DE WETGE\'ENDE MACHT UITOEFENEN. - ARTIKELS 79
EN 82 VAN DE GRONDWET. - BELETSEL VAN
ZEKERE MINISTERS. - :MOE'£ VOOR'l'VLOEIEN
UIT DE VERMELDINGEN VAN DE WE'l'GEVENDE
AKTE. - REDEN VAN HET BELETSEL MOET NIET
AANGEDUID WORDEN.
3" VOORZIENING IN VERBREKING.
- TERMIJNEN. - BURGERLIJKE \'ORDERING,
- BESLISSING WAARDOOR DE REOHTSMAOHT
VAN DE RECHTER OVER DE GROND NIET WORDT
UlTGEPUT. - GEEN GESCHlL OVER DE BEVOEGDHEID. - VOORZIENlNG VOOB m; EINDBESLISSING. - NIET-ONTVANKELI.JKHEID.
1°

De regelmaUi;e belcenclrnakiny van
een ~vet ot van. een beslttit-wet in het
Staatsblacl en het verst?'ijlcen vwn cle bepacLlcle tennijn, wacwna zij wo·rden geacht aoo·r ac btwge·rs ue lcencl te z'ijn,
vormen op z·ichzelf cle w·ijze van belce?tdrnctlcing, cl'ie ae wetteUjke bekenamc!kin[J witmaa7ct; toaanloo·r ae wet ·in geheel het lconinlcrijk binaencl wonlt (1).
2° De ttitzonae?'llijke machten, aoo·r arUIwlen "19 en 82 van ae G·ronawet aan
ae m1:n·isters ?!an cle Koning toe.Qelcencl,
lcnnnen in beginsel slechts cl001' Ctl cle
in 1·acul veryaaenle rnlin·isters nityeoefencl
wonlen. Nochtans lean ae ve?·hincle·ring
van zelcere ministers om met httn collega's te ve·rgcule·ren het tl'itoefenen vnn ae
nntionnle sotwere·initeU niet st?'entrnen;
aez·e verhvnae?"ing moet voortvloeien uit
(1) en (2) Verbr., 3 Juni 1946 (A1T. Verb·r.,
1946, blz. 211; B1tll. en PASIC., 19•!6, I, 229);
8 December 1947 (A·r1·. l'e1·b·r., 1947, blz/ 401; ·
Bulr en PASIC., 1947, I, 526).

(Wetboek van strafvorc1ering, art. 416.)

ARREST.
HET HOF ; - Gelet op ·het l:)estreclen
arrest, op 9 Januari 1948 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Antwerpen;
I. In zover cle voorziening gericht is
tegen cle beslissing op cle publieke vorcle~
ring:
Over het enig middel, schending van
artikelen 2~, 26, 82 van de Gronclwet, van
artikelen 118bis en 121bis van het Strafwetboek, (1oorclat het bestreclen arrest
aanlegger veroordeelt tot de clooclstraf bij
toepassing van het besluit-wet van 17 December 1942, genomen in de ministerraad
te ·Londen en bekend gemaakt in het Belgisch Stnntsblncl te Louden op 29 December 1943, besluit-wet dat de artikelen 117,
118bis en 121bis van het Strafwetboek
wijzigt in deze zin clat beschouwd worclt
als met Belgie verbonden elke Staat, die
zelfs afgezien van enig verdrag van bonclgeuootschap, de oorlog voert tegen een
Staat waarmecle Belgte zich in oorlog bevindt en clat, voor artikel 118bis, cle straf
van buitengewone hechtenis verhoogt tot
c1e cloodstraf, dan wanneer dit besluitwet enkel genomen wercl door vier ministers, cie lleren Pierlot, Spaak, Gntt en
Delfosse, zoclat deze vier ministers op
veertien, dns een minderheic~, geen ministerraacl konden uitmaken, bevoegd om cle
wetgevende macht nit te oefenen :
Overwegenc1e clat de n1achten, "bij uitzondering aan de ministers van de Koning
verleencl bij artikelen 79 en 82 van de
Grondwet, in principe uitgeoefencl worden
door de ministers vergaderd in raacl;
Maar overwegende dat, daar c1e nationale souvereiniteit niet kan geschorst worden, llet beletsel van zekere ministers te
verg·acleren met hun collega's, het uitoefenen van de souvereiniteit niet kan
stremmen ; ·
Overwegencle dat het besluit-wet van
17 December 1942 de artikelen 26 en 82
(3) Verbr., 13 October 1947 (Bu,ll. en PAsrc.,
1947, I, 412).

-155van de Grondwet inroept; dat de ondertekenaars verklaren het te nemen in hoedanigheid van ministers vergaderd in
raad; dat uit deze vermelding en uit,deze
verklaring blijkt dat, op dat ogenblik,
aileen de ministers die het besluit namen,
in de mogelijkheid waren zich te vergaderen;
Dat geen enkele wetsbepaling vereist
dat de reden zal vermeld worden die een
of meer ministers belet deel te nemen aan
de beraadslagingen en beslissingen van de
in raad v,ergaderde ministers ;
Dat het middel, derhalve, ongegrond is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de burgerlijke vorfleringen :
Aangaande de beslissing op deze van de
partijen, Beheer van financien, de Minister van laridsverdediging, Celina Vosters
en EJmiel Sas :
Overwegende dat aanlegger, tot staving
van zijn voorziening, geen enkel middel
inroept en dat het Hof er van ambtswege
geen opwerpt ;
Aangaande de beslissing op deze van de
partij Van Herck :
Overwegende dat het bestreden arrest,
bij bevestiging van het beroepen vonnis, na
ann verweerster een voorschot te hebben
toegekend, verder een deskundige aanstelt met opdracht het verder bedrag der
schade te bepalen ;
Dat deze beslissing, vreemd aan de bevoegdheid, een beslissing is cUe voorbereidend is en van onderzoek, en geen eindarrest, zodat zij enkel voor voorziening
vatbaar is na het eindarrest (artikel 416
van het vVetboek van strafvordering);
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; ·veroordeelt aanlegger tot de kosten.
15 M:aart 1948. - 2e kamer. - Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend
voorzitter. - VerslaggeveT, H. de Clippele. - Gelijkluidende conclu.s'ie, H. Colard, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

17 Maart 1948.

VOORZIEJNING IN VEJRBREJKING.
SrHAFZAKEN. -

PERSONEN DIE llEVOEGD ZIJN
EJISENDE VENNOOTSCHAP. VOORZIENING INGESTELD DOOR. ·EEN
LASTHEDBE& VAN DE llESTUURDER.. GEEN
R.ECHTVAARDIGING VAN DE llEVOEGDHEID VAN DE
BES'l'UURDER OM DE VENNOOTSCHAP IN RECHTEN TE VER.'l'EGENWOORDIGEN. NIET-ONTVANKEL!.JI{HEID.
OM ZlCH TK VOORZIEN. -

Is niet o·ittvanlcelijk, de voo1·ziening ingeste/.d, namens een 1-'ennootschap, door
een lasthebbe1· van een best1w-1·der van
deze laf£tste, zonder dat er rechtvaa1·-

diging gegeven worde van de bevoegdhe·id van de best1t1wde1· om de vennootschap in 1-echten te veTteuenwom·diuen (1).
(D'HAEYER EN

CC

COMPAGNIE D' ASSURANCES

GENERALES DE PARIS>>.)
ARREST.

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, door de Correctionele Rechtbank
te Brussel op 3 October 1947 gewezen;
I. Wat betreft de voorziening van Charles D'Haeyer :
Aangaande de beslissing over de publieke vordering :
Overwegende dat ht!t middel door eiser
ingeroepen : cc gebrek aan motivering van
de vrijspraak van Leopold Allaert >>, betrekking heeft op de publieke vordering
bij rechtstreekse dagvaarding door de
naamloze vennootschap «Compagnie d'assurances generales de Paris» ingesteld,
en niet door D'Haeyer, en het derhalve
niet ontvankelijk is ;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Aangaande de beslissing over de burgerlijke vorderingen :
Overwegende dat aarilegger, tot staving
van zijn voorziening, geen enkel middel
inroept en dat het Hof er van ambtswege
geen opwerpt ;
II. Wat betreft de voorziening van de
cc Compagnie d'assurances generales de Paris», rechtstreeks dagende partij :
Overwegencle dat eiseres zich in verbreking heeft voorzien door tussenkomst van
l\1" Chome, handelend als lasthebber van
Jean Rembert, bestuurder van de cc Compagnie d'assurances generales de Paris >J;
dat het echter niet blijkt uit de stukken
van de bundel dat Jean Rembert bevoegd
is om gezegde vennootschap in rechten te
vertegenwoordigen;
Dat de voorziening, dienvolgens, niet
ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; verwijst eisers in de kosten; veroordeelt de cc Compagnie d'assurances generales de Paris J> daarenboven tot het betalen aan verweerders van een vergoeding
van 150 frank.
17 Maart 1948. - 2e kamer. ~ Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Smetrijns.
(1) Zie boger, biz. 144, verbr., 9 lVIaart 1948
(B11ll. en PAsrc., 19<!8, I, 163, en nota 1, blad-

zijde 164).
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Gelijkltt·idencle conclttsie, H. Colard,

advocaat-generaal.

2c

KAMER. -

17 Maart 1948.

1° WEGENIS. -

HoOFDWEGEN. - INSTANDHOUDINGS- OF ONDERHOUDSWERI\:EN.
NfACHTIGING NIET VEREIST,
2° BJNDENDE BEOORDELING DOOR
DE RECHTER OVER DE GROND. HoOFDWEGEN. - HERSTELLINGSWERI\:EN. V ASTSTELLII\G DAT DEZE WERI\:EN UITGEVOERD
WERUEN OU HET HUIS IN BEWOONBARE STAAT
TE BEHOUDEN EN GEEN VERBETERINGSWERI\:EN
UITUAI(EN. - BESLISSING DA'f ZIJ IN DE
CATEGORIE VALLEN VAN DE INSTANDHOU.DINGSOb' ONDERHOUDSWERREN, - FEITELI.JKE SOUVEREINE BESLISSING.
1° GPen enlcele voo·rafgaancle machtitting
wonlt vEwe·i.st om behoncls- of oncle·rho·nclswerlcen tt-it te voeren aan gebo1twen langs hoofclwegen gelegen (1). (Wet

van 1 Februari 1844, art. 16 [wet van
28 Mei 1914, art. 3].)
2" Doo·r: vast te· stellen clat herstelUngsweTlcen ttitgevoenl we·rclen om een htt'is
in betoDoonbare staat te bewa·ren en geen
verbete1·ingswerken u·itmaken, besUst cle
1'echte1' ove1· cle g1·oncl so1we·rein, in
feite, clat cleze herstell-ingswe'l'lcen in de
categor·ie vctllen van cle werken tot instandhond·ing of oncleThotul, cUe zoncle1·
vorafgaancle machtiginrJ lmmnen nitgevoe·rcl wo1·clen aan gebotl.wen gelegen
langs hoofdwegen (2).

(BEGISCHE STAAT [OPENBARE WERKEN),
T. THYSSENS.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, g·ewezen op 1 October 1947 door
de Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde;
Over het enig middel tot verbreking,
schencling van artikelen 6, 9, 10, 11,, 14,
16 en 17 van de wet del. 1 FebruarL 1844
op de politie van de wegen, gewijzigd door
artikelen 1, 2 en 3 van de wet del. 28 Mei
1914, en van artikel 97 van de Belgiscbe
Grondwet, doordat bet bestreclen vonnis,
zonder te betwisten dat de aan verweerder
in verbreking verweten werken bestaan
bebben, zoals aanlegger in verbreking bet
in regelmatige conclusies aanvoerde, in
veranderings- en herbouwingswerken die
van versterkende aard zijn, nochtans, bij
bevestiging van bet vonnis, waartegen boger beroep, verweerder in verbreking
(1) en (2) Zie verbr ., 1 Februari 1926 (Bull.
en PASIC., 1926, I, 209).

Iieeft vrijgesproken van de betichting die
werken te bebben uitgevoerd zonder voorafgaande machtiging van het college vanburgemeester en schepenen, en, bijg·evolg,
geweigercl heeft hem, op de conclusien van
aanlegger in verbreking, te veroordelen
tot het herstellen der plaatsen in hun
vroegere staat, a ldus · beslissende bij in
rechte niet passende en verkeerde redenen,
en, in alle geval, redenen die het bestreclen vonnis niet kunnen rechtvaarcligen,
waar het beslist, enerzijds, dat de herstellingswerken, waarover bet gaat, noodzakelijk gewQrden zijnde tengevolge van
door een storm veroorzaakte schacle ten
eincle bet onroerend goed in bewoonbare
staat te behouclen, niet zouclen kunnen aangezien worden als verbeteringswerken, en,
anderzijds, dat bet verbod zich niet zou
uitstrekken tot de uitvoering van werken
<<tot behoud of herstelling van gebouwen ll, dan wanneer de wet nan cle voorafga~mde machtiging onderwerpt elk bonwen, herbouwen en alle verancleringen aan
11 bestaande ·gebouwen, wat versterkende
j herstellingen insluit, welke e~· ook de oorzaak van weze, en dat de wet enkel uitzonder1ng voorziet voor « de werken tot
instandhoucling en onderhoucl der gebouwenll:
Overwegende dat artikel 16, bij de wet
van 1 Februari 1844 gevoegd door artikel 3 van de wet van 28 Mei 1914, mits zekere voorwaarden van afstand, verbiedt,
zonder voorafgaande machtiging van het
college van burgemeester en scbepenen,
over te gaan tot opbouwings- of berbouwing-swerken, of tot veranderingswerken
aan bestaande gebouwen, ter uitzondering
aileen van werken tot instandhouding of
onderboud;
Overwegende dat het bestreclen. vonnis
vastgestelcl heeft door een souvereine beoordeling der feiten dat bet dak van het
huis van verweerder « zwaar beschadig·cl
werd door een storm )) en dat « de berstellingswerken cloor hem uitgevoercl werden
om zijn huis· in bewoonbare staat te behouden l);
Overwegencle dat herstellingswerken ofwel herbouwingswerken kunnen uitmaken,
aan een voorafgaande machtiging onderworpen, ofwel instandhouclingswerken, die
aan zulke macbtiging niet onderworpen
zijn;
Overwegende dat, met te beslissen clat
die berstellingswerken geen verbeteringswerken waren, de rechter ondubbelzinnig beeft geoordeeld dat, ter zake, de
kwestieuze herstellingswerken in de categorie vielen van instandhoudings- of onderboudswerken,;
Dat het middel dus grondslag mist in
feite;
Om die 1redenen, verwerpt de voorziening; veroprdeelt aanlegger tot de kosten.

=---==-==-=-==-·

-15717 Maart 1948. _:__ 2e kamer. - Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve·r, H. Vandermersch.
Gelijlclnidende
conclusie,

H. Colard, advocaat-generaal.
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KAMER. -

17 Maart 1948.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - HoOFDZARELIJKE DEELNEMING AAN EEN·MISDRIJF.VEROORDELING ALS << MEDEDADER >> ZONDER
VASTSTELLING VAN DE BES'fANDDELEN VAN DEZE
DEELNEMING. - VEROORDELING NIET WETTELIJK GEMOTIVEERD.
Is niet wettelijlc gemotivee1·d, de beslis8'ing d·ie een belclaagde « als mededacte?' >> van een misdr-i,jf vemonleelt, Z01J.ode·r het bestaan van de bestanddelen van
deze hootdzakelijlce deelneming vast te
stellen (1): (Grondwet, art. 97.)

(DE SCHIETERE DE LOPHE,M, T. BOGHMANS.)
ARHEST.
HET HOF; - Gelet op. het bestreden
arrest, · gewezen door het Militair Gerechtshof, zetelencle te Gent .op 17 December 1947;
Over het dercle middel tot verbreking,
schencling van artikelen 66, 67, 69, 121b·is
(art. 1 van het besluit-wet van 8 April
1917) van het Strafwetboek, en van artikel 9i van de Grondwet, cloordat het bestreden arrest eiser in verbreking als mededacler van de door een derde gepleegde
misdaacl veroorcleelt, zonder de bestanddelen van de sclmidige deelneming nader te bepalen en vast te stellen, dan
wanneer, in zover de redenen van het
beroepen vonnis door het ,hof als overgenomen kunnen beschouwd worden, het enkel feit, dat ten laste van eiser weerhouden wordt, bestaat in het geven van onderrichtingen of opdracht om een feit te
plegen, dat door de rechter als een verklikking wordt beschouwd, wat geenszins
binnen de grenzen van artikel 66 van het
Strafwetboek zou vallen en de veroordeling als mededader niet zou rechtvaardigen:
I. Aangaande de beslissing over de publieke vordering :
Overwegencle dat het bestreden arrest,
de feiten bewezen verklarende « zoals zij
door de eerste rechter werden aangenomen en beoordeeld )), evenals de eerste
(1) Zie verbr., 19 Mei en 22 December 1947
(Ar1'. T'erb1·., 1947, biz. 161 en 428; Bull. en
PASIC., 1947, I, 210 en 558).

rechter, aanlegger heeft veroordeeld om
de feiten der telastlegging als mededader
te hebben gepleegd, doch zonder de bestanddelen van de deelneming te bepalen :
Overwegende dat, dienvolgens, het Hof
zijn toezicht niet kan uitoefenen op de
· wettelijkheid der veroordeling; dat het bestreden arrest niet voldoende gemotiveerd
is en de wetsbepalingen heeft geschonden
die in het middel zijn aangewezen ;
II. Aangaande de beslissing over de vordering van de burgerlijke partij :
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing over de publieke vordering de
verbreking medebrengt van de beslissing
over de burgerlijke vordering ;
Om die redenen, 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 gemaakt
worden op de kant der vernietigde beslissing; veroordeelt de burgerlijke partij tot
de kosten; verwijst de zaak naar het militair gerechtshof anders samengesteid.
17 Maart 1948. - 2" kamer. - Voo1·iitte1·, H. ·wouters, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Vandermersch.
Gelijkln·idende
conclltsie,

H. Colard, advocaat-generaal.
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KAMER. -

17 Maart 1948.

RECHTERLIJKE INRICHTING.- REcHTER DIE DE BESOHIICICING TOT VERWIJZING
NAAR DE . CORREOTIONELE REOHTBANK VERLEEND HEEFT EN NADIEN TEH TEREOHTZITTING
VAN DE ZAAK KENNIS NEEMT. - WETTELIJKHEID.
Geen enlcele wetsbepaling ve1·biedt aan de
alleem·echtsprelcende rechter, die de
macllcamer ltitmaalct en die de beschikking tot verwijzing naar de C01"1·ectionele rechtbank verleend heeft, ter te~·echtzitt-ing kennis- te nemen van de
zaalc (2).

(JOYE, T. DE OEUNINOK.)
ARREST.
HEJT HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, door het Hof van beroep te Gent
op 11 December 1947 gewezen;
I. Wat betreft de beslissing over de publieke vordering :
Over het enig middel tot verbreking,
onregelmatige samenstelling van de Oorrectionele Rechtbank te Gent, waarvan de
(2) Zie verbr., 7 November 1921 (Bttll. en
1922, I, 48),

PASIC.,

-

158'-

\
rechter deel heeft uitgemaakt, die, handelend als voorzitter der raadkamer, eiser
maar gezegde rechtbank had verwezen,
en, bijgevolg, miskenning van cle rechten
der verdediging :
Overwegende clat, in geen enkele wettekst enige bepaling aangetroffen wordt
waaruit zou kunnen afgeleid worden dat
de alleenrechtsprekende rechter, die als
voorzitter der raadkamer een zaak naar
de correctionele rechtbank heeft verwezen, niet in die zaak op de terechtzitting
vermag te zetelen; dat vermits bedoelde
magistraat het hem door eiser betwist
recht bezat, zijn deelneming aan de berechting der zaak geen miskenning van de
rechten der verdecliging kan uitmaken;
Dat het midclel, derhalve, niet kan slagen;
Overwegende dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefd en dat de
genomen beslissing· ·met de wet overeenstemt;
II. Aangaande de beslissing over de burgerlijke vordering :
Overwegende dat eiser, tot staving van
zijn voorziening, geen bijzonder middel inroept en het Hof er geen van ambtswege
opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorzie-.
ning ; verwijst eiser in de kosten.
17 Maart 1948. - 2° kamer. - Vom·zitter, H. Wouters, raaclsheer waar:nemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Smetrijns.
- Gelijlcl7tidel~(le conchtsie, H. Colard, adc

vocaat-generaal.
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KAMER. -

17 Maart 1948.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- VEROORDELING UITGESPROKEN OP GROND VAN ARTIKEL 91 VAN RET REGLEMENT VAN POLITIE EN
SCHEEP\1AART VAN DE BEVAARBARE WATERWEGEN ONDER BEHEER VAN DE STAAT, OM DE
LEUNING VAN EEN BRUG TE HEBBEN AANGEREDEN JGN BESCHADIGD.- 0NVOLDOENDE REDENEN.
Is niet wettelijlc gemotiveenl, de besUss·lng d-ie verom·deelt op fJ.l'Ond van arti7cel91 van het 1·eglement van politic en
scheepvaal·t van de bevaa1·ba1·e watel·u,e,qen onde1· behee1· van de Staat, om
<< de le1ming van een br·ttg te hebben aangel·eden en beschadigd >>, zon(ler nader
aan te wijzen wellce van de vier versclL'lllende inb1·enken, door fleze bepaUng voorzien, wo·rdt 1titgemaa7ct (loor
de bescha(liging van (le leuning van een
br1tg. (Kon. besl. van 15 October 1935
[in het Bel.qisch Staatsblad van 15 Octo-

ber 1936 bekend gemaakt] houdende reglement betreffende de politie en de

'

scheepvaart van de bevaarbare waterwegen onder beheer van de Staat, artikel 91.)
(BONNEAU EN DE COUSSEMAECKER, T. BELGISCHE
STAAT, J\!INISTERIE VAN OPENBARE WERKEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, gewezen op 13 Juni 1947 door de
Rechtbank te Veurne;
I. Aangaande de beslissing over de publieke vordeFing :
Over het enig middel, schending van
artikelen 9 en 97 van de Grondwet. 1 van
het Strafwetboek, 91 en 100 van het koninklijk besluit del. 15 October 1935, houdende reglement betreffende cle politie en
de scheepvaart der bevaarbare waterwegen onder beheer van de Staat, doorclat
het bestreden vonnis betichte veroordeelt,
om<< te Veurne, de 15 Januari 1947, de afwaartse ijzere leuning van het beweeg-baar gedeelte der Nieuwpoortbrug te hebben aangereden en beschadigd >>, en betichte en cle burgerlijk verantwoordelijke
partij hoofdelijk veroordeelt tot de kosten
en tot een vergoeding jegens cle burgerlijke partij, dan wanneer het betichte ten
laste gelegd feit, zoals het Oll1.'lchreven is.
door geen enkele wetsbepaling gestraft
worclt, en dat, bij gebrek aan vaststelling
clat de « afwaartse ijzeren leuning van
het beweegbaar gedeelte der Nieuwpoortc
brug >> het bed uitmaakt van een waterweg of een aanhorigheid, het bestreden
vonnis op het bestaan niet heeft gewezen
van een bestanddeel van het bij artikel 91
van het hiervoren aangeduid koninklijk
besluit del. 15 October 1935 bedoeld misdrijf, en dus niet ten genoege van artikel 97 van de Grondwet gemotiveerd is :
Overwegende clat het vonnis, zich er bij
beperkende het feit bewezen te verklaren
<<de leuning van een brug te hebben aangereden en beschacligd )), de aanlegger
heeft veroordeeld op grond van artikel 91
van het reglement del. 15 October 1935 hmL
dende reglement betreffende de politie en
de scheepvaart der bevaarbare waterwegen;
Overwegencle echter dat het hiervoren
aangehaald artikel 91 vier verschHlencle
inbreuken voorziet, te weten het verbod :
1 o het water af te leiclen van de waterwegen en waterlopen; 2° het bed of de aanhorigheden der waterwegen te beschacligen; 3° in het bed van de waterweg iets
te werpen, te laten vlotten of aflopen (lat
cle boflem zou kunnen verhogen, de scheep·
vaart belemmeren of de vrije waterafvoer
verhinderen; 4° het verkeer op de jaagpaflen, dijken of vrije oevers enigerwijze
te verhinderen;
Overwegende dat de beslissing, bij gPbreke te bepalen welke van die inbreuken

-159is uitgemaakt door de beschadiging van
de leuning van een brug, niet voldoende is
gemotiveerd en het Hof van verbreking
niet toelaat de wettelijkheid van de veroordeling na te gaan ;
Dat het middel dus gegrond is ;
II. Aangaande de beslissing over de
burgerlijke vordering :
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing over de publieke vordering de
verbreking medebrengt van de beslissing
over de burgerlijke vordering;
Om die i:edenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Veurne en dat melding er van zal gemaukt worden op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt de burgerlijke partij tot de kosten; verwijst de
zaak naar de Rechtb:ink van eerste aanleg te Brugge,c zetelende in hager beroep.
17 Maart 1948. ----, 2e kamer. - Voon:itte1·, H. Wouters, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggeveT, H. Vandermersch.
GeUjlclwidende
conclusie,
H. Colard, advocaat-generaal.

1e

KAMER. -

18 Maart i948.

1° ONTEJIGEJNING TEN ALGEJMEJNEJN
NUT'.rEJ. - WEDERAFSTAND. - VERKLARING DOOR RET BEHEER DAT DE GOEDEREN DE
VOORZIENE BESTEMMIN!l NIET ZULLEN KRIJGEN.
- UITDRUKKELIJKE VERKLARING NIET VEREIST.
2° ONTEJIGENING TEN ALGEJMEJNRN
NUTTEJ. - 'WEDERAFSTAND. - VASTSTAANDE
VERZAKING DOOR RET BEHEER RET ONTEIGEND GOED VOOR DE VOORZIENE WERKEN TE
BESTEUMEI\'. - ZELFDE UI'fWERKSEL ALS DE
VERKLARII\'!l BEDOELD BIJ ARTIKEL 23 VAN DE
WET VAN 17 APRIL 1835.
3° ONTEJIGENING TEN ALGEJMEJNEJN
NUTTE. - WEDERAFSTAND. - ElRKEI\'1\'ING
DOOR RET BEREER DAT RET GOED VOOR ANDERE
WERKEN DAN DE VOORZIENE ZAL BESTEMD
WORDEN. - EJRKENNII\'G GELIJKSTAANDE MET
DE VERKLARING BEDOELD BIJ ARTIKEL 23 VAN
DE WET VAN 17 APRIL 1835.
1° De verlcla1·ing door het behee1·, vom·zien
bij a1·tilcel 23 van de wet van 17 Ap1·il

1835, dat het onte·igende goed niet meer
bestem(l is om te dienen tot de wm·lcen
waarvoor het aangewo1·ve1~ weTd, moet
niet uitdruJclcelijlc zijn (1).
(1) (2) en (3) Raadpl. DEL MARMOL,
l'exprop1·iation pou1· ca·use d'utilite
2' dr., n' 330; Rep. prat. d1·. belge,
priation, n' 475; conclusie van eerste

T1·aite de
publique,
v' Exproadvocaat-

2° De weTkeUjlce verzalr.ing door het behee1·
het onteigende goed te bestemmen voo1·
cle werken waa1·voo1· het aanueworven
was geweest, heeft, inclien zij bewezen
is, het uitwerlcsel van cle verlcla1·1.ng
vo01·z·ien bij artilcel 23 van cle wet van
17 April 1835 (2) .
3° De erlcenning floor het behem· clat het
onteigencle goecl voor anclere wedcen zal
besterncl wo1·clen, dan cleze waa1·voor cle
onteigenin u geclem·eteerd was. _qeworclen,
staat gelij 7c met cle ve'l'lclaring vo01·z·ien
b·ij a1·tikel 23 van cle wet van 17 April
1835 (3).

(BELGISCHE STAAT EN DE NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN, T. VAN
TIEGHEM DE TEN BERGRE.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 Maart 1945 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het enig middel, schending van
artikel 23 van de wet van 17 April1835 betreffende de onteigening ten algemenen
nutte, doordat het bestreden arrest de teruggave heeft bevolen van de betwiste
gronden aan de verweerders in verbreking, in hun hoedanigheid van, gewezen
eigenaars, terwijl de wet slechts aan het
gerecht toeliet deze teruggave te doen
mits nitdrukkelijke verklaring vanwege
het beheer dat de betwiste gronden niet
meer bestemd waren om te dienen voor
de werken waarvoor zij werclen verworven, dat eisers in verbreking hebben
verklaard, namelijk in hun besluiten v66r
het hof van beroep, dat zij nooit hadclen
opgehouden de betwiste gronden te bestemmen voor de werken voor het nitvoeren waarvan zij werden verworven; dat
niettemin, en ten onrechte, het bestreden
arrest nit de omstandigheden der zaak,
en in strijd met de uitdrukkelijke verklaring van het beheer, het bewijs heeft afgeleid van een tegenovergestelde wil van het
beheer, afleicling die de wet verbood :
Overwegende dat artikel 23, alinea 2,
van de wet van 17 ·April 1835 op de
onteigening ten ,algemenen nutte bepaalt
dat, wanneer het beheer in gebreke is een
bericht van niet-bestemming bekencl te maken op de wijze aangednid in artikel 6,
titel II, van de wet van 8 Maart 1810,
de vorige eigenaars of hun rechthebbenden
die gronden (d. w. z. cle onteigende granden) kunnen terug eisen en dat, op de verklaring van het beheer dat die gronden
_generaal Melot aan vBrbr., 2 Juni 1898 (Bull.
en PASIC., 1898, I, 219) voorafgaand; ANSPACH
en DELYAUX, Des expropriations pour cause
d'utilite publique, biz. XXII, n' 10.
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niet bestemd zijn om te tlienen tot de werken waarvoor ze waren verworven geweest, de teruggave door het gerecht ·bevolen wordt;
Overwegende dat uit die tekst niet
noodzakelijk blijkt dat de verklaring,
waarover het gaat, uitdrukkelijk moet
zijn; dat anclers beslissen, de onteigende
zou blootstellen aan de willekeur van het
belleer, dat aldus de onteigende goederen,
welke de bestemming niet meer moeten
krijgen waarvoor de onteigening lleeft
plants gellad, door zijn stilzwijgen zou
kunnen behouden; dat het in de geest van
het llierboven vermeld artikelligt, - artilrel in de wet del. 17 April 1835 precies ingelast om dergelijk misbruik te beletten, - dat de niet bestemming kan blijl~en uit feiten en vaststellingen welke de
verzaking van het bestuur bewijzen;
Overwegende dat de recllter over cle
grond, door die verzaking af te leiden nit
de elementen cler zaak, noch afbreuk doet
aan de onafhankelijkheid ''an de uitvoe"
rencle macllt, aan wie het alleen belloort
het algemeen nut vast te stellen, noch buiten cle per ken treeclt van artikel 23; dat
het gebrek van verklaring van het bestuur niet belet clat de rechter over cle
groncl zou vaststellen clat het beheer werkelijk verzaakt heeft de gronden te bestemmtm tot het algemeen nut, zoals clit laatste omschreven werd in de onteigeningsbeslissing; dat de rechterlijke macht zich
alclus ·evenmin cle bevoegclheclen van cle
uitvoerencle macht aanmatigt; dat, inclerclaacl, zo de rechter over cle groncl zich
niet in de plaats kan stellen van het bestuur om te beslissen clat het algemeen
nut blijft bestaan of opgehouclen heeft te
bestaan; en evenmin om de ontneming· der
bestemming van het onteigencl goed te
clecreteren, hij het recht heeft, wannper,
zoals in onclerhavig geval, bij hem een
betwisting over burgerlijke rechten is aanh:mgig gemaakt, na te gaan of het onteigencl goecl in feite, al dan niet, zal ge'bruikt worden voor het algemeen nut dat
cle onteig·ening heeft gerechtvaarcligd;
Overwegende, claarenboven, clat bet arrest vaststelt clat de werken waartoe aanleggers, in hun conclusien, verklar,en clat
de onteigemle goederen zullen clienen, cleze
niet zijn waarvoor cle onteigening gede·
creteercl werd ;
Overwegende clat· het bestreden arrest,
oordelencl zoals het deed, en steunende op
souvereine en ten anderen niet bestreden
vaststellingen, geen machtsoverdrijving
heeft begaan .en de clraagwijdte niet heeft
miskend van artikel 23 van de wet cld.
17 April 1835, welk het, integendeel, juist
heeft toegepast ;
Om cUe redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten
en tot een vergoeding van 150 ·frank jegens
verweerders.

18 Maart 1948. - 1e kamer. - Voo1·zitte·1·, H. Soenens, eerste voorzitter. - Ve!·sla.qgever, H. Louveaux. - Gelijkhtidencle
concl1tsie, H. Ra.oul Hayoit de Termicourt,

eerste advocaat-genel'aal.
Pleite~:s.
HH. Van Ryn en Van I~eynseele.

1e

KAMER. -

18 Maart 1948.

BEVOEGDHEID EN AANLEG. -BunGERLIJKE ZAKEN. ~ VORDERING TOT AFPATUSSENGESCHIL BETREFFENDE DE
LING. EIGENDOM VAN DE AF ~'E PALEN ERVEN. BEVOEGDHEID VAN DE VREDERECHTER.

Seclert ae wijz·ig·ing van a1·tilcel 3 en de
afschaj]ing van artike.l 7 van de wet van
25 Maa1·t 1876 doo1· a1·tikelen 2 en 3 van
lconinlcl-ijk besl·nit nr 63 van 13 Jamtal·i
1935, neemt cle v·reae1·echte1·, bij wie een
vo·1·flering tot afpal-ing aanhangi!J .we1·d
,qemaalct, tegelijlcertijd kennis van een
t1tssengeschi.l bet!·etfende fle eigendom
van ae at te palen erven, indien cUt geschil slechts een tttssengeschil van fle
vo1·clel'ing tot afpaling 7titmnakt (1).
(CAFMEYER, T. HOENS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 20 April 1944 gewezen door de
Rechtbank van eerste aanleg te Brugge:
Over het enig middel, schencling van
artikelen 1 en 3 van de wet van 25 Maart
1876, houdende de titel I van het voorafgaand boek van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, zoals dit laatste
artikel gewijzigd wercl door het koninklijk
besluit nr 63 van 13 Januari 1935, artikel 2, .en meer bepaaldelijk van de bes<;hikkingen onder 3° en 4° van artikel 37
vim voormelde wet van 25 Maart 1876, gewijzigd door art;ikel 8 der wet van
15 l\IIaart 1932, en van artikel 646 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat de bestreden
beslissing geweigerd heeft rekenschap te
houden van de opvordering van eigendom
van een strook grond clie eisers in verbreking beweerden verworven te hebben bij
verjaring, om reden clat het geding alleen
een afpaling voor doel had, dan wanneer
de rechter, clie over een afpaling te von(1) Zie het verslag a an ·de Kamer der volksvertegenwoordigers van de H. Van Dievoet
(Pas,inomie,. 1935, blz. 29, 2' kol.; DE PAGE.
'l'mite elem. de droit civil belge, bd. v, n' 967
BRAAS, P1·ecis de p1·ocedU1·e civile, 3' dr., bd. I.
blz. 252, en de redenen van het arrest van
9 Maart 1944 (A,.,.. Jferb1·., 1944, blz. 114:
B1•ll. en PASIC., 1944, I, 243).
0

-161nis.sen l1eeft, thans ook de betwistingen
nopens de titel moet beslechten :
Overwegende dat de verweerders de
aanleggers hebben gedagvaard tot afpaling van hun aangrenzende eigendommen;
dat die eigendommen gescheiden zijn door
een met gras bezoden strook, waarvan
aanleggers beweerden de eigendom te hebben verkregen door dertigjarige verjaring; dat zij cUt door alle rechtsmiddelen
1tanboclen te bewijzen;
Overwegende clat het bestreden vonnis,
uitspraak doende in graad van hoger beroep tegen de beslissing van de vreclerechter van het eerste kanton te Brugge,
clit aanbod van bewijs verwerpt, om ·de
reden dat bet, in onderhavig geval, over
een eenvouclige afpaling gaat;
Overwegenlle clat, kracbtens artikel 3,
3°, van de wet del. 23 Maart 1816, bouclende titel 1 van het voorafgaand boek
van bet W etboek van burgerlijke recbtsvonlering, gewijzigcl door bet koninklijk
besluit nr 63 dd. 13 Jm,mari 1935, artikel 2,
de vrederecllters kennis nemen, in hoogste
aanleg tot een waarde van 1.000 frank, en,
in eerste aanleg, hoe groot het bedrag van
de vordering ook zijn mag, van de gescllillen omtrent de verplichtingen clie de wet
oplegt aan de eigenaars van nan elkancler
grenzencle erven, en dat, kraclltens een
·tussen 4° en 5° ingelnst paragraaf, de bepalin!l"Pll vnn n"" J o tot 4° van toepnssing·
zijn zelfs in geval van betwisting omtrent
cle titPI;
Overwegende dat de op te lossen vraag
is of de wetgever, in de woorden « betwisting omtrent de titel JJ, de gescllillen heeft
willen begrijpen betreffende de eigendom;
Overwegende dat. tijclens het inwerldn~
zijn van de wet del. 25 Maart 1841, de
vrederechters slechts kennis namen' van
de vorderingen tot afpaling, wanneer de
eigenclom niet betwist was (art. 9) ; clat de
wet del. 25 Maart 1816, bij haar artikel 7,
bepaalde dat, wanneer cle waarcle van de
vonlering 300 frnnk te boven ging, de vreclerecllters zich onbevoegd moesten verl<laren, tnclien de titel of de eigendom betwist waren; dat, tijdens het inwerking
zijn van deze wet, de vreclerechters, bij
wie een vorclering tot afpaling was aanhangig gemaakt, bevoegd waren om er
l<ennis van te nemen, alhoewel de eigenclom betwist was, wanneer llet beclrag van
de vordering 300 frank ·niet te boven ging;
dat deze beperkin~· van het beclrag van de
vorclering, waarvnn zij konden kennis nemen. nlhoewel de eigenclom betwist was,
ac;htereenvolgens wercl verhoogcl tot 600 fr.
(wet del. 12 Augustus 1911) en tot 2.500 fr.
(wet del. 15 September 1928) ; clat cleze
laatste beperking wercl afgeschaft door l1et
hierboven vermeld beslnit van 13 .Januari
1935; dat dit besluit, - na in zijn artikel 2, verseheidene gevallen van· bijzondere bevoeg·dh<eicl van fle vreclerechters te
YERIJH., 194S. - 11

hebben gehuldigd, en, namelijk, in zijn 4°,
hun bevoegdheid inzake geschillen omtrent verplichtingen die de wet oplegt aan
de eigenaars van aan elkander grenzende
erven, - daaraan een paragraaf heeft
toegevoegcl, bescbikkende dat de bepalingen 1° tot 4° van toepassing zijn zelfs in
geval van betwisting omtrent de titel;
Overwegencle dat, uit het verslag uitgebracht namens de Oommissie van justitie
voor de burgerlijke en strafrecbtelijke
wetgeving van de Kamer van volksvertegenwoorcligers betreffende bet wetsvoorstel aangnancle de bevoegdbeid en de nanleg in burgerlijke zaken. en handelszaken,
verslag dat tot groncl gediend heeft van
het besluit dd. 13 Januari 1935, - blijkt
,dat de opstellers van het besluit, door de
hierboven aangeduide paragraaf in te lassen, een einde hebben will en stellen nan
de betwistingen welke vroeger ontstonden
inzake eigendomsvordering ter gelegenheicl van vorderingen tot afpaling; ·
Overwegende dat daaruit volgt dat, in
zake, bet wo'orcl << titel JJ client geinterpretpercl in zijn ruime zin, 't is te zeggen alfl
<< rechtsbron Jl; dat de vrederechter, bij
wie een vordering tot nfpaling worclt aanbangig gemaakt, zich niet onbevoegcl mag
verklaren om er kennis van te nemen, on~
tler voorwendsel dat gezegde vordering
een vraag doet oprijzen betreffencle de eigenclom van llet af te palen erf, indien
die vraag als een tussengeschil van de vordering zelf voorkomt; clat hij zieh Ellechts
onbevoegcl mag verkhiren, inclien de bij
hem aanhangig gemaakte vordering geen
echte vorclering tot afpaling, doch werke,
lijk een eigendomsvorclering is waarvan
bet bedrag cle bij artikel 2 van de wet
clll. 2;) Maart 187(1 bevaalde grenzen te boven gnat;
Overwegende dat, inclien de jongste wetgeving in cleze zin diencle geinterpreteercl
clat de vrederechters, bij wie een vordering tot afpaling wordt aanhangig gemaakt, zich onbevoegd moeten verklaren
om de enige reden dat de eigendom betwist wordt, claaruit zou moeten besloten
worden dat de bevoegclheid van de vrede,
rechters door het besluit cld. 13 Januari
i935 enger wercl gemaakt, dan wanneer de
opstellcrs van het besluit die bevoegdbeid
hebben willen ruimer maken;
Overwegende da t, in de zaak, de door
de verweerders ingestelde vordering een
echte vordering tot afpnling uitmaakte,
er toe strekkencle de grenzen van hun eigendom te doen vaststellen; dat de aanspraken van de aanleggers slechts zijn opgel'ezen als een tussengeschil van die vordering en dat de vrederechter bevoegd
was om er kennis van te nemen ;
Dat het bestreclen vonnis, waarbij bet
beroepen vonnis wercl bevestigcl, door te
verklaren dat de eerste rechter zich terecht onbevoegcl heeft verklaart om kennis .te nemen van cle aanspraken van de
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aanleggers, de in het middel aangeduide
bepalingen geschonden heeft ;
Om clie redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat onderllavig arrest
zat overgeschreven worden in de registers
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Brugge en dat melding er van zal gemaakt
worden op cle kant van cle vernietigde beslissing ; veroordeelt de verweerclers tot
cle kosten ; verwijst de zaak naar de
Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk,
zetelencle in graad van hoger beroep.
iS Maart 194S. - 1 6 kanier. - Voo?·zitter, H. Soenens, eerste voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux. - GeUjklltidenae
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste advocaat-generaal.
Ple'ite1·,
H. Van J_,eynseele.
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1o MIDDELEN TOT VERBREKING.
NIEUW MIDDEL. - BEGR.IP.
2o VERBINTENIS. ~ UITVOER.ING.
RESPIJTTERMIJN. - KAN NIET TOEGESTAAN
WUR.DEN WANNEER. DE VERBINTENIS · UIT EEN
VONNIS VOORTVLOEIT.
3o HUUR. - HUISIIUUR. - 0NTRUIMING
DOOR. EEN DEFINITIEVE BESLISSING BEVOLEN
VOOR IIET IN WERKING TREDEN VAN liE'!' BESLUIT-WEl' VAN 12 MAAR.T 1945. - VHAAG
TOT UITSTll;L, · - UITSLUITELIJRE BEVOEGDHEID VAN DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK
VAN EERSTE AANLEG.
nie~tw, het middel in ver·brelcing
01Jgewo1·pen tegen ae 1·eaen waamp ae
rechte1· zijn besUssing geste~ma heett,
rlan rAJanneer de stand van de zaalc v66r
de 1·echter over de gmncl ae toekomende
e'i.ser· in ve,rb·reldng er van niet veru;itUgde dat hij deze 1·eclen moest tegenspre Teen (1) .
2° Geen enlcel 1·espijttermi.in lean toegestctan 'UJ01'Clen 1Vanneer cle Ve?'bintenis,
waarvan cle rdtvoering vervolgd wonlt,
nit een vonn'is voo1·tvloeit. (Burgerlijk

1° Is niet

Wetboek, art. 1244, al. 2.)
3° De voorzitte,r van de 1·echtbanlc van
~erste

annleg, zetelencle in lw1·tgecling, is
alleen bevoegd om 1titstel te ve,rlenen
voo1· cle ontntiming van cle ve1'7Mtrwde
plaatsen, bevolen bij een defin:itieve beslissing wellce het in werking t1·eaen van
het beslnit-wet van 1'1& JJiaart 1945 voornfgaat. (Besluit-wet van 12, 1\!Jaart 1945,
art. 43, § 1.)

(1) Zie verbr., 15 Januari · 1931 (Bull. -en
PAsrc., 1931, I, 40) en de nota.

(DASCALlDES, T. OPPITZ.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, cle 9 Juli 1945, gewezen door de
Rechtbank van eerste aanleg te ·Brussel
in hoger beroep statuerende ;
Over het enig middel, schending van
artikelen ll{)l, nos, 1134, l1S5, 1244 (gcwijzigcl door artikel1 van de wet van 30 Juli
193S) 1319, 1320, 1322, 1350, 1351, 1352, 1709,
1719, 172S, 1730, 1731, 1736 en 1737 van het
Burgerlijk W etboek, van artikelen 1 en 2
van het besluit van 27 J anuari 1942 waarbij aan de rechter in kortgeding cle macht
worclt toegekend om uitstel te verleuen
voor cle tenuitvoerlegging der arresten en
vonnissen, van artikelen 1 en 2 (gewijzigd
door artikel 1 van het koninklijk besluit
nr 63 van 13 J anuari 1935), 3 gewijzigd
door attikel 2 van hetzelfcle koninklijk
besluit), .S (gewijzigcl door artikel 1 van
de wet van 15 Maart 1932) en 9 der wet
van 25 Maart 1S76 inhoudende titel I van
het voorafgaand boek van het W etboek
van burgerlijke rechtspleging, van' artikelen 1, 61, 77, 7S, S2bis (gewijzigcl door
artikel 5 van het koninklijk besluit nr 300
van 30 Maart 1936), 122, 146, 443 (gewijzigcl door artikel 22 van het koninklijk
besluit nr 300 van 30 Manrt 1936), 464, 473
(gewijzigd door artikel 13 cler wet van·
15 Maart 1932), 545 en 547 van bPt WPt
boek van burgerlijke rechtspleging, van
artikel 1 van het koninklijk besluit van
23 Februari 1934 betreffende het formulier
van uitvoering vau cle arresten en vonnis-·
sen, van artikelen 1 (gewijzigd door artikel 2 van het besluit van 15 Juli 1943),
5, 6 (gewijzigcl cloor artikel 3 van het
besluit van 15 Juli 1943), 12 (gewijzigcl
door de artikelen 1 en 4 van hetzelfde besluit) en 14 van het besluit van 1S November 1942 houdende uitzonderingsbepalingen
van tijdelijke aard inzake huurovereenkomsten, van artikel 1 van het besluit
cld. 15 .Juli 1943 hebbende hetzelfde voorwerp, van artikelen 1, 2, 4, 6, S, 33, 4l
en 44 van het besluit-wet van 12 Maart
194<. wen' hetzelfcle voorwer11 heeft, van
artikel · 3 van het besluit-wet betreffende
de besluiten genom!'m en de anclere bestuursdaden verricht tijdens de vijariclelijke bezetting door de secretarissen-gene~·aal en door hen die clezer bevoegclheclen hebben uitgeoefend, van artikel 97
van de Grondwet, doorclat, na de vordering
van de verweerder Oppitz strekkencle tot
het b.ekomen van een nieuwe gerechtelijke
verlenging van zijn huurovereenkomst met
ingang van 15 Februari 1945 afgewezen te
hebben, het bestreclen vonnis hem tot O!f
31 December 1945 een uitstel voor de ontruiming verleent; dienvolgens vaststelt dat
cle gedwongen uitzetting, op 16 Februari
1945 vervolgd ten laste van de verweercler
Oppitz i~ uitvoering van het vonnis tus-
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-163sen partijen de 23 Maart 1944 gewezen, in en 1737 van het Burgerlijk Wetboek) ;
kracht van gewijsde gegaan, welk zijn uit- 2° de rechters in hoger beroep niet mochzetting voor de 15 Februari 1945 beveelt, 1 ten een eis tot uitstel ontvangen welke
een feitelijkheid uitmaakte, om de reden door de verweerders aan de eerste rechter
dat, krachtens artikel 14 van het besluit niet werd onderworpen (schending van
van 18 November 1942, de aanlegger de za- artikel 464 van het Wetboek van burgerl•en in dezelfde staat moest laten tot wan- lijke rechtspleging) ; 3° de verweerder
neer beslist werd over de vordering tot Oppitz veroordeeld geweest zijnde, bij een
'verlenging door de verweerder Oppitz in- tussen partijen gewezen vonnis, hetwelk
gesteld en de aanlegger Dascalides ver- kracht van gewijsde verkregen had, op
oordeelt om de plaatsen in hun vorige 2.'1 .Maart 1944, door het Vreclegerecht van
staat te herstellen met er het uitgezet mo- het tweede kanton te Elsene, om het onbilair terug· te plaatsen, met de verweer- roerencl goecl v66r 15 Februa1'i 1945 te ont.der toe te laten de plaatsen opnieuw te ruimen, op straffe door de openbare macht
betrekken en met hem de sleutelc; terug daaruit gezet te worden, het bestreden vonte geven, en, bij gebreke binnen de vijf- nis, zonder de uitvoerbare kracht en het
tien dagen van de uitspraak cUt te doen, gezag van het gewijscle te schenden welke
hem veroordeelt om te betalen, ten aan clit vonnis zijn gehecht,. geen enkel
titel van schadevergoeding de som van uitstel mocht verlenen om deze uitvoer100.000 frank, behoorlijk te compenseren bare veroorcleling te schorsen, en in aile
met de door de verweerder voor de ter- geval, in zake, waar het bestreden vonmijn van 1 Januari 1945 tot 16 Februari nis aanleggers eis tot nieuwe verlenging
1945 verschuldigde huurprijs, dan wan- afwijst (schending van artikelen 1244
neer, eerste onderdeel : 1° de betwisting van l1et Burgerlijk Wetboek gewijzigd
aan de rechters over de grond opgedra- door artikel 1 der wet van 30 J uli
gen, door de verweerder Oppitz in zijn in- 1938, 122, 146, 545 en 547 van het Wetboek
leidend exploot, zijn conclusien v66r de van burgerlijke rechtspleging, van artieerste rechter, zijn akte van hoger beroep kel 1 van het koninklijk besluit van 23 Feen zijn conclusien v66r de rechters in bo- brnari 1934 en van artikelen 1350 tot 1352
ger beroep, en, door de aanlegger Dasca· van het Burgerlijk Wetboek), tenzij met
lides, in zijn conclusH\n van eerste aanleg van het besluit van 27 Januari 1942 een
en van beroep, als voorwerp had de eis toepassing te maken welke : a) a an de
van de verweerder Oppitz enkel strek- voorzitter vmi de rechtbank van eerste
kende tot het bekomen van een nieuwe ge- aanleg voorbehonden zijnde met uitzonrechtelijke verlenging van de huurover- dering van alle ander gerecht, binnE>n de
eenkomst tussen partijen, en niet een uit- bevoegdheid van de rechtbank van eerstE'
stel, derwijze dat cle bestreden beslissing, aanleg niet viel, welke, in zake stawelke verweerders vordering tot verlen- tuerende als rechter in beroep van eeil
ging afwijst, cloch hem een uitstel tot beslissing van de vreclerechter, welke zij
ontruiming verleent, de verplichtende wegens onbevoegdheid niet vernietigt,
kracht van het gerechtelijk contract overigens geen andere bevoegdheid had
tussen partijen heeft geschonden (schen- dan deze van de vrederechter (schending
cling van artikelen 1101 en 1134 van llet van artikel 1 van het besluit van 27 .JaBurgerlijk W etboek, en van artikelen 1, 61, nuari 1942, van artikelen 1, 2 gewijzigd
77, 78 en 82Ms van het Wetboek van bur- door artikel 1 van het koninklijk besluit
gerlijke rechtspleging), de bewijskracht nr 63 van 13 Januari 1935, 3, gewijzigd
heeft miskend welke aan de voormelde door artikel 2 van hetzelfde koninklijk beakten van rechtspleging is gehecht (scherr- sluit, 8, gewijzigd door artikel 1 der wet
cling van artikelen 1319, 1320 en 1322 van van 15 Maart 1932 en 9 der wet van
het Burgerlijk Wetboek), en het begrip 25 Maart 1876 inhoudende titel 1 van
heeft verwarcl van de gerechtelijke ver- het voorafgaande lioek van het W etboek
lenging van een huurovereenkomst, welke van burgerlijke rE>chtsplegiug, van artihet bestaan van het huurcontract verlengt, kelen 443, gewijzigd door artikel 22 van
en clit van het uitstel, waarvan de uitwer- het koninklijk besluit n'· 300 van 30 lVIaart
king cleze is de uitvoering te schorsen der 1936, en 473, gewijzigd door artikel 13 der
verplichting tot ontruiming, welke voor wet van 15 Maart 1932, van het Wetboek
de huurder voortvloeit nit het verstrijken van burgerlijke rechtspleging, van artivan de lntnrovereenkomst. (schending van kelen 1, 5, 6 en 12 van het besluit van
artikelen 1, 5 en 6 van het besluit van 18 November 1942, van artikelen 1 tot 4
18 November' 1942, van artikelen 1 en 6,
van het besluit van 15 Juli 1943, en,
respectievelijk gewijzigcl door de artike- voor zoveel nodig, van artikel 3 van het
len 2 en 3 van het besluit van 15 Juli 1943, besluit-wet van 5 J\IIei 1944 en van artivan artikel · 3 van het besluit-wet van kelen 1, 2, 4, 6, 8, 33, 41 en 44 van het be5 Mei 1944, van artikelen 1, 2, 4, 6, 8, 41 sluit-wet van 12 J\IIaart 1945) ; b) van de
en 44 van het beslJiit-wet van 12 Maart voorwaarcle afhing dat de toestand van de
1945, en van artikelen 1101, 1134, 1185, verweercler merkelijke wijzigingen had
1244, gewijzigd door artikel 1 der wet van onclergaan sedert gezegd vonnis van
30 Juli 1938, 1709, 1728, 1730, 1731, 1736 23 lVIaart 1944, en dat hij een· verzoek tot
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binnen de vijftien clagen te rekenen van cle
eerste nkte van tenuitvoerlegging of van
de ann de tenuitvoerlegging voorafgaancle
akte, llem betekencl na deze wijziging van
zijn toestancl, wat het bestreclen vonnis
verzuimt vast te stellen, llet Hof van verbreking, alzo, in de onmogelijkheicl stellencle betreffencle de ontvankelijkheid en de
groml cle wettelijkheid na te gaan van de
toepassing van llet besluit van 27 J anuari
1942 (scllencling van artikelen 1 en 2 van
clit besluit, van artikel 3 van llet besluitwet van 5 M:ei 1944 en van artikel \-J'( van
de Grondwet), clan wanneer de onwettelijklleicl van de beslissing, waarbij aan de
verweercler een uitstel van ontruiming
worclt toegestaan, de onwettelijkheid medebrengt van al de veroordelingen door het
bestreden vonnis ten laste van de aanlegger
uitgesproken, lletwelk deze steunt op een
recht op uitstel van ontruiming wederreclltelijk aan cle verweerder toegekencl;
tweecle onderdeel : 1 o de bij exploot van
16 Februari 1945 gedwongen uitzetting van
cle verweerder geen feitelijkheid uitmaakte krachtens artikel 14 van llet be.sluit van 18 November 1942, waarop het
bestreden vonnis, op 9 Jnli 1945 gewezen,
steunt om llaar clit karakter toe te kenneu, of omdat de bepalingen van het besluit-wet van 12 Maart 1945, waarbij het
besluit van 18 November 1942 wordt ingetrokken, toepasselijk zijnde op de op
1 April 1945 aan de gang zijnde processen
en, bijgevolg, op het geschil waarvan de
rechters over de grond in zake kennis kregen cloor de akte van beroep del. 1 lVIei
1945, cle door het bestreden vonnis ingeroepen wetsbepaling· in zake niet toepas-.
selijk was en gezegd besluit-wet van
12 Maart 1945 geenszins voorschrijrt clat,
in geval van eis tot verlenging, cle zaken
in clezelfde stand blijven tot wanneer over
cleze eis zal beslist worden, waaruit volgt
clat de aanlegger geacht moest worden gerechtigd te zijn om de uitvoering te vervolgen van bet vonnis van 23 Maart 1944,
waarvan cle bestreden beslissing om geen
andere redenen llet uitvoerbaar karakter
lleeft betwist en, clerhalve, clit laatste lleeft
geschonclen (schencling van art. 14 van het
besluit van 18 November 1942, van artikel 3 van llet besluit-wet van 5 Mei 1944,
van artikelen 2, 41 en 44 van llet besluit,
wet van 12 Maart 1945, van artikelen 545
en 547 van het Wetboek van burgerlijke
reclltspleging, en van artikel 1 van het
koninklijk besluit van 23 Februari 1934) ;
/1) omdat, in alle geval, artikel14 van het
besluit van 18 November 1942 cle uitvoerbare kracht niet scllorst van de gewezen
vonnissen van uitzetting, zoals, in zake,
clit van 23 Maart 1944, v66r het indienen
van een eis tot verlenging (schending clerzelfde wetsbepalingen, bij uitsluiting van
artikelen 2, 41 en 44 van llet besluit-wet
van 12 Maart 1945), waaruit volgt dat al

cle veroorclelingen door de bestreden beslissing uitgesproken ten laste van de aanlegger, oncler voorwendsel dat de geclwongen
uitzetting van 16 Februari 1945 een feitelijkheid zou uitgemaakt hebben, zelve onwettelijk zijn; 2° in de veronderstelling dat
gezegde gedwongen uitzetting een feitelijkheid zou uitgemaakt llebben (bij toepassing van artikel 14 van llet besluit van
18 November 1942), mocht het bestreden
vonnis op deze beweerde feitelijkheid, als
clnsdanig, de veroordeling van de aanlegger niet steunen ·«om de plaatsen 1n hun
vorige staat te herstellen ll, (met het weggenomenmobilair terug te brengen, en met
cle toelating aan cle verweerder te verlenen
om deze plaatsen opnieuw te bewonen, en
met hem cle sleutels terug ·te g·even), noch
zijn veroordeling·, bij gebreke clit te doen,
tot de betaling van een som van 100.000 fr.,
behoorlijk te compenseren met de door
cle verweercler verschulcligde huurprijs,
't is te zeggen een veroorcleling om, als
verhuurcler, het genot van het goecl te verlenen na cle 9 Juli 1945, datum van het
vonnis, of qm het nadeel te herstellen welk
voortvloeit ;uit de niet-uitvoering van deze
veroordeling, omdat, enerzijds, met de
vordering tot verlenging van deze laatste
af te wijzen, cle bestreden beslissing het
ophouclen bekrachtigde, op cle datum van
15 Februari 1945, van de huurovereen-·
komst tot op deze datum cloor het vonnis
van 23 Maart 1944 verlengcl, of, althans,
haar ophouden op 9 Juli 1945, clatum van
het bestreclen vom1is, en omdat, anclerzijcls, al:tikel14 van llet besluit van 18 November 1942 niet voorschrijft clat de zaken
in clezelfcle stand zullen blijven, naclat er
door een vonnis van afwijzing beslist
werd over de eis tot verlenging van 'een
huurovereenkomst, welke op de clatum van
clit vonnis verstrijkt; waaruit volgt dat
gezegcle veroorclelingen, overigens onwettelijk in zover ze steunen op het toekennen van een uitstel tot ontruiming (eerste
onderdeel van het micldel), onwettelijk
aan de aanlegger de verplichting opleggen,
waarin hij niet toegestemcl heeft om, als
verhuunler het genot van een goed te verschaffen, of om het nacleel te herstellen
veroorzaakt door het gebrek aan genot
van clit goed, na cle oplloucling van de verlengde huur, en in alle geval, na de uitspraak van het vonnis weHr statueert, door
verwerping, over cle eis tot nieuwe verlenging van een huurovereenkomst, waarvan de vorige v.erlenging, op het ogenblik
van clit vonnis, verstreken i~ krachtens
het vonnis van 23 Maart 19-i4, hetwelk
deze verleencle, en waarvan cleze veroordeling·en dienvolgens de uitwerking en llet
gezag van het gewijscle miskennen (scllencling van artikelen 1, 5, 6 en 14 van het
besluit van 18. November 1942, van artikelen 1 en 6, respectievelijk gewijzigd door
de artikelen 2 en 3 van het besluit van
15 .Juli 1943, van artikel 3 van het besluit-
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-165wet van 5 Mei 1944, van artikelen 1101,
1108, 1134, 1350 tot 1352, 1709, 1719, 1728,
1731 en 1737 van het Burgerlijk Wetboek
en, voor zoveel nodig, van artikelen 1,
4, 6, 8, 41 en 44 van het besluit-wet van
12 Maart 1945) :
Overwegende dat nit de stukken van de
rechtspleging blijkt clat een vonnis van de
vreclerecllter del. 23 J\IIaart 1944, in kracht
van gewijscle getreclen, aan Oppitz de verlenging van zijn huurovereenkomst tot op
15 Februari 1945 had toegestaan, cleze had
veroordeeld om het gehuurcl perceel op
cleze datum te ontruimen en, bij gebrelre
dit te doen, Dascalides toegelaten had om
hem met de zijnen uit te zetten en om zijn
roerende goederen op de openbare weg te
plaatsen; dat, volgens proces-verbaal van
uitzetting, gezegcl vonnis naar zijn vorm
en inhoud op 16 Februari 1945 werd uitgevoerd;
Overwegende clat Oppitz die, seclert
14 Februari 1945, een eis tot nieuwe verlenging had ingesteld, claarvan bij vonnis
van de vrederechter del. 29 Maart 1945
werd afgewezen ;
Overwegencle clat het bestreclen vonnis,
alhoewel het cleze beslissing bevestigt aangaande de weigering "an verlenging, onder
meer verklaart, dat, « echter, om reclen
van de woningnoocl er aanleicling bestond
om aan appellant, - thans verweerder, een volcloencl uitstel te verlenen om hem
toe te laten nieuwe lokalen te vinclen om
zijn bedrijf in te richten; dat een uitstel
van zes maanden billijk schijnt ll; dat het,
dienvolgens, de eis tot verlenging van
Oppitz afwijst, cloch zegt dat hij gerechtigcl was om' een << uitstel van ontruiming ll van zes maanden te genieten';
Overwegende dat nit de hiervoren aangeha alde elementen van beoorcleling blijkt
clat, naar de mening van de rechter over de
groncl, het uitstel van zes maanden van
ambtswege a an Oppitz toegestaan, in aile
geval, geen verlengiiig uitmaakte naar de
zin van de bepalingen welke cleze bijzondere stof belleersen, maar « een uitstel
van ontruiming ll 't is te zeggen een respijttermijn; dat cleze respijttermijn, in
zake, slecllts kon verband houden met de
uitvoering van het bovenvermelcl vonnis
van 23 Maart 1944, hetwelk, tot dan aileen
die ontrulming beval en naar de bestanddelen waarvan het beroepen vonnis overigens uitdrukkelijk verwees om de verlenging· te weigeren;
Over het deel van het eerste onderdeel
snb nr 3:
Overwegende clat, tegen het bezwaar
hiernit afgeleid dat, met aan Oppitz onder
de hierboven herilmerde voorwaarden, een
respijttermijn te verlen'en, het bestreden
vonnis het gezag van het vroeger gewijsde
zou miskend hebben, de verweerder een
grond van niet-ontvankelijkheicl inroept,
afgeleid hieruit clat, v66r de rechter over
de grond, de aanlegger zich zou onthouden

hebben, te dien opzichte, de exceptie van
het gewijscle in te roepen, waaruit zou
blijken dat, wat dit deel van het midclel
aangaat, het nieuw en, dienvolgens, niet
ontvankelijk zou zijn ;
Overwegencle clat men het midclel in
verbreking, ingeroepen tegen het niotief
waarop de rechter zijn beslissing heeft gesteuncl, niet kan aanzien als onontvankelijk wegens zijn nieuwheicl, clan wanneer de stand van de zaak de aanlegger
in verbreking niet aanzette dit motief tegen te spreken; dat cle groncl van nietontvankelijkheicl, afgeleid nit de nieuwlleicl van llet micldel, niet kan aangenomen
worden;
Ten groncle :
Overwegende clat indien, krachtens artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek, zoals llet gewijzigcl is bij artikel 1 cler wet
van 7 Juli 1938, cle rechter respijttermijnen kan verlenen in de omstancligheden
welke het voorziet, zulks is onder andere
op voorwaarcle clat de verbintenis waarvan de uitvoering worclt besproken niet
uit een vonnis voortkomt (art. 1244, aL 2) ;
Overwegende clat, luiclens artil,el 43, § 1,
van het besluit-wet van 12 Maart 1945, llet
enkel aan de voorzitter cler rechtbank van
eerste aanleg, zetelencle in kortgecling,
behoort te statueren op het verzet ingesteld tege1i een beslissing de inwerkingtreding van vermeld besluit-wet voorafgaande, welke cle uitclrijving van de huurcler beveelt ;
Overwegencle clat daaruit volgt dat de
rechter over de groncl, met aan de verweerder een uitstel te verlenen voor cle
ontruiming door het vonnis van 23 Maart
1944 bevolen, de artikelen 1244 van het
Burgerlijk Wetboek en 43, § 1, van het
besluit-wet van 12 Maart 1945, in 3° van
l!et eerste onclercleel van het midclel aangecluid, heeft geschonclen;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
vonnis; beveelt clat onderhavig arrest zal
overgeschreven worden in de reg-isters der
Rechtbank van eerste a,anleg te Brussel en
dat melding er van zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt de verweerder tot cle kosten;
ve1'wijst cle zaak naar de Rechtbank l'an
eerste aanleg te Lenven, zetelende in ho_ger beroep.
19 Maart 1948, -1" kamer,- Vom·zittc1"
en verslaggever, H, Soenens, eerste
voorzitter, GeUjlcl!l'idcnde conclusie,
H. Colard, advocaat-generaaL - Pleite1·s,
HI-I. Van Ryn en Simont,
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22 Maart 1948.

1 o MIDDEJLEJN TOT VERBREJKING.
STRAFZAKEN. RECHTEN VAN DE VERDEDIGlNG. J\'fiDDEL DAT SLECHTS HET ONDEUZOEK VOOR. DE EEHSTE R-ECHTER llETR.EFT.
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INGEROEPEN. MIDDEL NIET ONTVANKELIJK.
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3°

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. STRAFZAKEN. .ARREST
VAN VEROORDELING HET MISDRIJF OMSCHRIJVENDE IN DE WETTELIJKE BEWOORDINGEN.
GEEN CONCLUSIEN. BESLISSING WETTELIJK GF.MOTIVEERD.

VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. O:a-ISCHRIJVING VAN HET
MISDRIJF. ARREST DE BESTANDDELEN VAN
DE HOOFDZAKELIJKE DEELNEMING NADER BEPALENDE. GEEN WIJZIGING VAN DE QUALIFICATIE.

4°

MIDDELEN 'fOT VERBREKING. S•rRAFZAKEN. MIDDEL BERUSTENDE OP EEN
FEITELIJKE BEWERING ZONDER STEUN IN HET
ARREST EN DE STUKKEN VAN DE RECHTSPLEGING. l\iiDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN
FEITE.

·1° Kan niet voor de ee1·ste maal v66T het
Hot van ve1·bre7cing vo,orgesteld wm·den,
het middel daantit genomen dat het
openba.a·r m;inistePie, v66-r cle ee1·ste 1·echte1·, lezing zo~t gegeven hebben van een
doc·nment dat in · cle btmclel niet voorlcomt, dan. wanneer de rechter in hager
bemep, zijn beslissing gestett:nd hebbende op cle st~tklcen van de bttndel en
het ter zijn te1·echtzitting gedaan onde?·zoelc, de beweerde onwettelijlche·icl
niet ove1·genomen heett (1). (Wet van
29 April1806, art. 2.)
2" B·ij ontstentenis van conclttsien, motiveert cle rechter ove1· rle grand wetteUj 7c
cle schttldigvedcla?·ing door, in de wetteU:ilw bewoo1·aingen, het bestaan van cle
bestanclclelen, die het misdl"ijt witmalcen;
vctst te stellen (2).
3° 8t'itJt niet een aan de q~wlificatie van
cle bet-icht'ing vree·mrle omst(t?Ulighei(l
aau, het arrest dat zich er b'ij bepe1·1ct de
wettelij lee bestanddelen van de hootdzalcelijlce deelnem·ing uan het m·isdrijt na~
de·r te bepalen.
4° j)f·ist umndslag in tei.te, het middel 1Jentstende op een feitelijke 1Jewedng die,
noch ·in het best1·eden an·est, noch in de
stttklcen van de 1·echtspleging, waa1·op
het Hot acht lean slaan, stet~n vinclt (3).
(BONTE, T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.

HE'r HOF; -

Gelet op het bestreden

(1) Verbr., 8 Maart 1948 (zie hoger, biz. 134;
Bull: en PASIC., 1948, I, 151).
(2) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
6 October 1947 (A1•r. Ve>·b,·., 1947, blz. 309;
Bull. en PASIC., 19-17, I, 401).
(3) Vaste rechtspraak en namelijk verbr.,
19 J anuari 1948 (zie ho.ger, biz. 3-1; 1 Bull. en
PASIC., 19-18, I, 41).

arrest, gewezen de 9 December 1947 door
het Militair Gerechtshof, zetelencle te
Brussel;
Aangaancle de strafvorclering :
Over het eerste middel, schencling van
de rechten der vertlrcliging, doordat het
openbaar ministerie, ter zitting van de
krijgsraacl, voorlezing gegeven heeft van
een uittreksel uit cle vertaling van een document dat betrekking heeft op de prioriteiten van cle Z. A. M. en dat in cle bundel
n'iet voorkomt :
Overwegencle dat deze beweercle onwettelijkheicl, die vreemd is aan cle bevoegclheicl en v66r cle eerste rechter begaan
wercl, v66r de rechter in hoger beroep niet
ingeroepen geweest is ;
Overwegencle, anderzijcls, dat het militair gerechtshof, volgens wat het arrest te
kennen geeft, zijn beslissing gegrond heeft
op de stukken van de bundel en het ter
zitting geclane onderzoek; dat hieruit
volgt clat, indien uit dien hoofde door de
krijgsraacl een onwettelijkheicl begaan geweest is, het arrest deze niet overgenomen
heeft;
Dat het miclclel dus niet ontvankelijk is
(art. 2 van de wet van 29 April 1806) ;
Over het tweecle micldel, gebrek aan motieven, cloorclat het arrest zich beperkt te
verklaren dat vaststaancl gebleven zijn clt>
feiten van cle ten laste van beklaagde gelegcle betichtingen 3" en 4°, clan wanneer
het besluit-wet van 25 Mei 1945 bepaalt
clat de bepaling van de. viercle alinea van
§ 1 van artikel 115 van het Strafwetboek
slechts toepasselijk is op uitclrukkelijke
voorwaarde clat ze)l:ere op beperkencle
wijze opgesomde voorwaarclen verwezenlijkt wezen :
Overwegencle dat de aan aanlegster verweten feiten in de eigen bewoorclingen van
artikel 115 van het Strafwetboek en van
het besluit-wet van 25 Mei 1945, die de toepassing van alinea 4 vmi cleze bepaling
nacler bepaalcl heeft, gequalificeercl zijn;
·Overwegencle clat het bestreclen arrest,
waar het cc cle feiten van de ten laste
van beklaagcle gelegcle betichtingen 3°
en 4° bewezen verklaart >>, aldus het bestaan van de bestanclclelen clie cle misclrijven uitmaken vastgestelcl heeft en, bij
ontstentenis van door aanlegster genomen
conclusi:en, het dispositief van zijn beslissing wettelijk gerechtvaarcligd heeft;
Dat het midclel in rechte niet opgaat;
Over het dercle micldel, doorclat het arrest cc om zijn beslissing te rechtvaardigen >>, aanvoert dat het cc misclrijf gepleegcl
geweest is door de verclachte als dacleres
of mecleclttcleres die cle misdaacl uitgevoerd
heeft of rechtstreeks aan haar uitvoering
meclegewerkt heeft », dan wanneer deze
omstancligheid geenszins opgegeven wordt
in cle telastlegging, zoals ze in de clagvaarding v66r cle krijgsraacl opgestelcl was;
Overwegencle clat het arrest niet, zoals
door het midclel aan hetzelfcle verweten
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wordt, een aan de qualificatie van de telastlegging vreemd bestanddeel of omstandigheid vastgesteld heeft; dat het
zich beperkt heeft de wettelijke bestanddelen, waarom de verdachte diende beschouwd te worden als dadere13 of mededaderes van het misdrijf, nader te bepalen;
Dat het middel dus niet kan aanvaard
worden;
Over het vlerde middel, schending van
artikel189 van het Wetboek van strafvordering en van diegene waarnaar deze bepaling verwijst, doordat de beschuldiging
slechts berustte op een niet ondertekende
opgave nitgaande van de Emissiebank :
Overwegende dat de bewering, waarop
het rniddel stennt, geen stenn vindt noch
in het bestreden arrest, noch in de stukken van de rechtspleging waarop het Hof
acht kan slaan;
En overwegende dat de substanWHe of
op straf van nietigheid , voorgeschreven
rechtsvormen. werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Aangaande de bnrgerlijke vordering :
Over het middel, tegenstrijdigheid tnsBen de motieven en het dispositief :
Overwegende dat het bestreden arrest,
waar het aanlegster veroordeelt aan de
Belgische Staat, << provisioneel >>, een bedrag van 2.500.000 frank schadevergoeding te betalen, niets anders gedaan heeft
dan antwoorclen op de eis die bij conclnsH~n door de bnrgerlijke partij v66r de
krijgsraad ingesteld werd en nadien niet
gewijzigd werd;
Dat nit de tegenover het dispositief gestelde motieven blijkt, dat het arrest aan
de Staat het vermogen heeft willen voorbehouden later aanvullende schadevergoeding te eisen indien hij een belangrijker nadeel kon doen blijken dan datgene
hetwelk het arrest thans geraamd heeft;
dat het bestreden arrest zich daardoor
niet heeft knnnen tegenspreken ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat aanlegster geen ander micldel tot staving harer voorziening
inroept, en het Hof er van ambtswege
geen opwerpt ;
Om die reclenen, verwerpt de ·voorziening; verwijst aanlegster in de kosten.
22 Maart 1948. - 2° kamer. - Voo1'ZitU;·r, H. Lonveanx, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Vm·slaggever, H. Connart.
Gelijlcl~tiden4e concl~tsie, H.
Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - OMKO-

PING VAN AMBTENAAR. - BEKLAAGDE BEWERENDE DAT HIJ NIET MEER MET EEN OPENBARE
DIENST BELAST WAS TEN TIJDE VAN DE FElTEN,
-ARREST AFLEIDENDE UIT RET GEDRAG VAN
BEKLAAGDE DAT HIJ ZIJN BEDIENING NOG UITOEFENDE. - PASSEND ANTWOORD OP DE CONCLUSIEN.
Beantwoordt op passende wijze de concl~tsien van de ve1·dachte van inb1·eu1c
op artilcel 247 van het Stmtwetboelc,
die, al erkende hij beambte te zijn geweest in het b1weel van de inschrijvingen op de gevangenisml, bewee1'de deze
bediening niet mee-r uit te oefenen ten
tijde van de feiten, het an·est clat, na
het gedmg van belclaagcle besch1·even te
hebben, er 11it afteidt, dat hij derwijze
slechts heett Tcttnnen handelen om reclen
van de bediening wellce hij in de installing nog uitoefende op het ogenblilc van
de feiten.

(GUTMANN.)
ARREST.
RET HOJP; - Gelet op het bestreclen
arrest, gewezen de 9 December 1947 door
het Hof van beroep te Brussel;
OvN het enig middel, schending van.
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreclen arrest geen antwoord verstrekt
op de conclusien waardoor aanlegger betwistte ambtenaar geweest te zijn of met
een ope~bare dienst belast geweest te zijn
op het ogenblik cler feiten :
Overwegende dat de ten laste van aanlegger gelegde betichting lnidde, door aangenomen aanbiedingen of beloften, ontvangen giften of geschenken, in de nitvoering
van zijn bediening onrechtmatige daden
verricht te hebben, of zich onthonden te
hebben van een daad die tot de kring van
zi.in ambtsplichten behoorde : « ambtenaar
zijnde of persoon met een openbare dienst
belast, in voorkomend geval, beambte in
het bnreel van de inschrijvingen op de gevap.genisrol van het interneringscentrum,
genaamd « 't Kasteeltje >> ;
Overwegende dat aanlegger in zijn conclusien ·erkende beambte gew€est te zijn
in het bm·eel van de inschrijvingen op de
gevangenisrol, en niet betwistte aldus de
hoeclanigheid van met een openbare dienst
belaste persoon bezeten te hebben; dat hij
staande hield dat hij, op het ogenblik der
feiten, deze bediening niet meer nitoefende,
en dat hij, zonder in het interneringscentrum beambte te zijn, tot de cellen toegang had kunnen hebben om reclen van de
wanorcle die toentertijd in de instelling
heerste;
Overwegende dat het arrest deze verdecliging op passende wijze beantwoordt
door het gedrag van beklaagde in zijn
geheel te beschrijven en door er nit af te
leiden « dat hij derwijze slechts kunnen
handelen heeft om reden van de bediening

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

-168welke hij nog op bet ogenblik cler feiten
in de instelling nitoefemle en in de nitoefening zijner bediening ll; dat het middel in feite niet opgaa t ;
En overwegende da t cle bestreden beslissing g·ewezen geweest is op een rechtspleging waarin cle snbstantiele of op straf
. van nietigheW voorgeschrevel1 rechtsvormen nageleefd geweest zijn, en dat ze
wettelijk is ;
Om aie redenen, verwerpt de voorziening ; verwijst aanlegger 'in de kosten.
22 Maart 1948. - 2° kamer. - Voonz:itte?·, H. Lonveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. Verslaggeve1·, H. Sohier.
Gelijlcl?biclende concl~bs·ie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAI<'ZAKEN. - VONNIS
VAN VERODRDELING EEN VERWEERMIDDEL NIET
BEANTWOORDENDE. - GEBREK AAN REDENEN.
Schenclt artikel 97 van de Grondwet, het
vonnis van veroo·rdeling, dat cle concl·nsiiin niet beantwoonlt van de beklaagcle,
die ee-ri gmn1l van ?'echtvaa?'diging ·inmept afgeleicl ~bit ove1·macht (1).

(LACROIX, T.

LE~IORT.)

ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, gewezen de 23 October 1947 door
de Correctionele Rechtbank te Brussel,
uitspraak doende in hoger beroep ;
Over het eerste mWdel, schencling van
artikel 97 van de Grondwet, cloordat het
bestreden vonnis, enerzijds, zonder verdere beweegTeden, de ten laste van aanlegger gelegde betichting bewezen verklaart en, anderzijds, dezes burgerlijke
vordering afwijst onder het voorwendsel
dat nit het ter zitting gedaan onderzoek
blijkt dat het litigieus ongeval enkel te
wijten is aan de door aanlegger begane
font, zonder op passende wijze de conclusH\n te beantwoorden, waarbij aanlegger
de betichting betwist had en zijn burgerlijke vorclering gestaafd had op de bewering dat hij zeer langzaam reed, geklaxonneerd had vooraleer het kruispunt
in te rijden en al cle voorzorgen genomen
had welke een voorzichtig bestuurder kan
nemen, terwijl Lemort op de linkerzijcle
van cle. steenweg reed, tegen de overdreven
snelheid van 70 kilometer, en hem aldns in
(1) Verbr., 26 Juni 19,13 (Bull. en PAsrc.,
1943, I, 258) ; 1 Maart 1948 (ibitl., 1948, I, 134).

de onniogelijkheid gesteld had de voorrang, welke deze laatste genoot, te eerbiedig·en, waaruit volgt. dat de rechters over
de grond hun besliss!ng niet wettelijk gemotiveercl hebben :
Overwegende dat aanlegger, bij regelmatig ter terechtzitting genomen conclusien, zowel in hoedanigheid van beklaagde
als van burgerlijke partij, na de fouten
cUe misdrijven uitmaken, welke hij ten
laste van Andre Lemort aanstipt, nader
omschreven te hebben, en na de voorzichtige manier onderstreept te hebben waarop
hijzelf, naar de verklaringen der getuigen,
het kruispunt opgereden is, hieruit afleidde dat hij (( door toecloen van geclagvaarde, in de omnogelijkheid gestelcl geweest is de voorrang, welke deze genoot,
te eerbiecligen ll ; dat cleze stelling als voorwerp had zowel aanlegger van de te zijnen laste gelegde betichting vrij te pleiten
als zijn burgerlijke. vordering te rechtvaarcligen; !
Overwegende clat het bestreden vonnis
deze verdediging, clie bestond uit het inroepen van cle overmacht, welke voor aanlegger uit de door verweerder begane fouten ontstaan was, niet beantwoord heeft;
dat het bestreclen vonnis, waar het door de
veroordeling welke het tegen Lemort uitspreekt, het bestaan van een der aan deze
laatste verweten fouten erkent, inderdaad
tot plicht had, om antwoord te verstrekken op het midclel van de conclusH\n, te
onderzoeken of deze font niet kon beschonwd worden als het ingeroepen geval
van overmacht uitmakencl, wat het niet
geclaan heeft; dat men, anderzijds, geen
antwoord op het middel kan vinden in llet
motief dat het vonnis opgeeft om zijn beslissing over de burgerlijke vordering te
rechtvaardigen, te weten I( clat het ongeval alleenlijk te wijten is aan cle door appellant Lacroix begane font ll; clat clit motief, zoals het opgesteld is, niet toelaat uit
te maken of de rechter over de feiten rekening gehonden heeft met het bij conelusH\n ingeroepen midclel, ofwel of hij, er
rekening mede g·ehouclen hebbend, van
mening· geweest is, hetzij clat de aangevoerde oorzaak van rechtvaardiging in
rechte niet mocht ingeroepen worden, of
dat ze feitelijk niet bewezen was;
Dat het bestreden vonnis dus artikel 97
van cle Grondwet geschonden heeft;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden
vonnis voor zoveel het uitspraak gedaan
heeft over de tegen aanlegger ingestelde
openbare vordering en voor zoveel het
clezes tegen Andre Lemort ingestelcle burgerlijke vordering afg·ewezen heeft; beveelt clat onderhnvig arrest zal overgeschreven worden in de registers van de
Correctionele Rechtbank te Brussel en clat
melding er van zal gemaakt worden op de
kant van de gedeeltelijk vernietigcle beslissing; veroordeelt verweerder tot de
kosten; verwijst cle aldus beperkte zaak

-169naar de Oorrectionele Rechtbank te Nijvel, zetelende in boger beroep.
22 Maart 1948. -

26 kamer. - VoorzULouveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. Verslaggeve·r, H. Giroul.
Gelijklttidencle conclus·ie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
ter,
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1° DOUANEN EN AOOIJNZEN. -MrsORIJF •DAT NIET HET MINST AAN DE JlETICHTE
KAN TOEGESCHREVEN WORDEN. KAN GEEN
AANLEIDING GEVEN TOT VEROORDELING VAN
DEZE LAATSTE.

2° DOUANEN EN AOOIJNZEN. -

BuR-

GERLI.JRE VORDERING TOT JlETALING VAN DE
RECHTEN VERSCHULDIGD WEGENS GE!lREK AAN
YERTONING VAN TA!lAK. GEBREK AAN VEilTONING DAl' AAN DE PRODUCENT NIET KAN TOEACCIJNSRECHT NIET
GESCHREVEN WORDEN. TEN LASTE KOMEl\'DE VAN DE PRODUCENT.

1° In zalcen van inbreulcen op cle wetten
bet1·e[jencle de clottanen en acc·ijnzen,
evenals in alle andere strafzalcen, lean
niemand veroordeeld worden wegens een
· feit dctt hem niet het m·i·n.st lean toegesclweven wo1·den (1).
2" De bn1·ge1·lijlce vordering tot betaUng
van het wegens geb1·elc aan ve1·toning
van tabalc ve1·schnldigd accijnsrecht, is
ongegmnd ten opzichte van. de pmd·ttcent aan wie het gebrelc aan ve·rton·ing
niet het minst lean toegeschreven WOI'den (2).
(BEIIEER VAN DOUANEN EN ACCIJNZEN,
T. LOZET.)
·•
ARREST.

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 20 J anuari 1944 door
het Hof van beroep te Luik ;
Over het enig middel tot verbreking,
schending van artikel 282, tweede alinea,
van de wet van 26 Augustus 1822, van artikel 112 van de Grondwet, van artikelen 16
en 17 van het besluit van 10 .Tuni 1942,
artikel 1 van het besluit v;m 9 Juni 1942,
artikel 9 van het besluit van 30 November 1940, artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 September 1939 en verkeerde
uitlegging van het nieuw artikel 3, § 3,
en 1 van de wet van 23 Juni 1938 (art. 2
(1) Verbr., 1 Juli 1946 (Arr. Verb1·., 1946,
biz. 259; Bull. en PAsrc., 1946, I, 284).
(2) Verbr., 1 Juli 1946 (A1T. Verb1·., 1946,
biz. 259; Bull. en PAsrc., 1946, I, 284); 17 Februari 1947 (A1'1·. Verb1·., 1947, biz. 38; Bull.
en PAsrc., 1947, I, 54, en nota 1, biz. 55).

van het besluit van 8 Juni 1942), doordat het hof geweigerd heeft recht te
doen op de conclusH!n van de administratie welke strekten tot veroorcleling van
aanlegger tot een boete gelijk aan tienmaal cle ontcloken rechten en tot cle betaling van cl!!ze rechtell :
Overwegencle dat Lozet, tabaksplanter,.
cloorclat hij aan cle beambten van cle fiscus.
de opbrengst van zijn tabakoogst van 1941
niet kunnen vertonen heeft, in betichting·
gesteld geweest is en vervolgd wercl door
cle administratie uit hoofde van gebruik
gemaakt te hebben van praktijken clie ten
doel hadclen deze oogst itan llet accijnsrecht te onttrekken;
Overwegeude dat het bestreden arrest
het ontbreken vaststelt van elk aan beklaagde toe te scllrijven vrijwillig feit,
dat gepleegd zou zijn met het doel zijn
oogst aan het accijnsrecht te onttrekken;
dat het insgelijks vaststelt dat cle verdwijning van de oogst, welke door derden
weggenomen· werd, te wijten is aan een
geval van overmacht en Lozet van reclltsvervolging ontslaat;
Overwegende clat, zowel in fiscale zaken
als in strafzaken, niemand mag veroordeeld worden voor een feit, dat hem in
niets kan worden toegeschreven ;
Overwegende dat inclien, volgens §§ 1
en 5 van artikel 3 van de wet van 23 Juni
1938, gewijzigd door het koninklijk besluit
n" 45 van 28 September 1939, waarvan de
artikelen 7 en 16 van llet besluit van uitvoering del. 10 .Juni 1942 slechts herinneringen zijn welke geen meer uitgebreide·
draagwijdte kunnen hebben, strafbaar is
met een boete gelijk aan tienmaal de ontdoken rechten en met de betaling van dezelfde, de planter die gebruik maakt van
praktijken met het doel de belastbare opl>rengst aan het recht te onttrekken, deze
bepalingen noodzakelijk niet toepasselijk
zijn wanneer de niet-vertoning van deze·
ovbrengst niet voortkomt uit dusclanige·
praktijken maar, zooals het. bestreden arrest vaststelt, voortvloeit riit een door derclen gepleegd feit, hetwelk overmacllt uitmaakt en waarvan verweerdet• het Hlachtoffer geweest is, zonder dat enige schuld
of nalatigheid hem kan verweten worden;
-Overwegende dat cle eisende aclministratie zich tevergeefs beroept op artikel 282,
tweede alinea, van de algemene wet van
, 26 Aug\1stus 1822, hetwelk bepaalt clat het
vermissen, vergaan, ontvreemden, of op
enige andere wijze te loor gaan van goe. deren, waarvoor het verschuldigd accijnsrecht niet wercl betaalcl, van de betaling
niet zal bevrijclen;
Overwegellde clat deze betaling enkel
mag gevorderd worden van de schulclenaar van het recht en dat uit artikel 1
nm de wet van 23 J uni 1938 blijkt da t
het accijnsrecht op de tabak betaalcl
worclt door de fabrikant en ten laste valt
van de verbruiker; dat de planter slechts
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het recht client te betalen en te ZIJnen
laste nemen voor de tabak welke hij voor
zijn persoonlijk verbruik voorbehoudt,
wat, volgens het bestreden arrest, in zake,
niet het geval is ;
Dat het bestreclen arrest, door verweercler noch tot de boete, noch tot de betaling
van het gevorderd recht te veroordelen,
zich naar de wet geschikt heeft;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening·; veroordeelt de Staat, vervolgende
mlministratie, tot de kosten.

becl1'ijfsbelasting onden.vor·pen

z~m

(2).

(W etten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld op 3 Juni 1941,
art. 25, § 1, en 27, § 1.)
(BEHEER VAN FINANCIEN, T. ZORN,
ECHTGENOTE MOGIN, EN CONSOORTEN.)
ARREST.

HET HOF ; -. Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de .11 Juni 1947 door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over de ontvankelijkheid van de voor22 Maart 1948. - 2° kamer. - Vom·zitziening :
.
ter, H. Louveaux, raadsheer waarnemend
Overwegende dat, in tegenstelling met
voorzitter. - Ve-rslaggever, H. Fettweis.
wat in de memorie tot antwoord gezegd
·- · Gelijkl1tidencle concl-!tsie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal. wordt, het regelmatig overgelegd oorspronkelijk exemplaar van het exploot van
betekening {ler voorziening de naam van
de echtgenoot van eerste verweerster,
Maurice Mogin, juist aanduidt;
· Dat indien het exploot, zoals de memo2e KAMER. - 22 Maart 1948. ·
rie tot antwoord het betoogt, onjuistheden
bevat betreffende de schrijfwijze van de
~o VOORZIENING IN VERBREKING.naam van de echtgenoot van tweede verZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. weerster en betreffende de woonplaats van
BETEKENING. NIETIGHEID DIE DE VERverweerder, het niet blijkt dat deze onWEERDEHS NIET BENADEELD HEEFT.
juistheclen de twee laatste verweerclers
zouden geschaad hebben; dat ze dus niet
:2° INKOMSTENBELASTINGEN. de
nietigheid van het exploot medebrenBEDRIJFSBELASTING. VERZEKERINGSVERgen (Wetboek van burgerlijke rechtspleGOEDING TEN GEVOLGE VAN E)l:N BRAND UI'rBEging, art. 175) ;
TAALD. VERGOEDING DIE EEN VERl'tiEERDEDat de voorziening clientengevolge ontRING VAN IN EEN HANDELSBEDRIJF GESTOKEN
vankelijk is;
ACTIVA AAN HET LICHT KAN BRENGEN EN
Over het enig micldel, schending van
DIE AAN DE BEDRIJFSBELASTING ONDERWORPEN
artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 25,
IS.
§ 1, 1°, 27, § 1, en 27, § 2bis, van de samen~o De nieUgheid, die hientit zou voor·t.
geschakelcle wetten betreffende de inkomvloe·ien clat het emploot ·vwn betelcening
stenbelastingen en 7 van het besluit van
van cle vom·ziening onjuistheclen zou be16 Juni 1941 betreffende de nationale crivatten in cle salwijf·wijze van cle naarn
sisbelasting,. doordat het bestreden arrest
van een ver·weer·der en in de aancl11iding
beslist dat de ten gevolge van een brand
van cle woonplaats van een andere, lean
betaalde vergoeclingen dienen uitgesloten te'
niet weer·1w1tden word.en, indien niet
worden nit het bedrag van de belastbare
blijlct clat deze onhtistheden cle belwngen
inkomsten, vermits het feitelijk gebleken
van deze partijen zouden geschaacl hebis da t ze het geleden nadeel niet in zijn
ben (1). (W etboek van burgerlijke
geheel hersteld hebben, dan wanneer de
rechtspleging, art. 173; kon. ·besl. nr 300 directoriale beslissing van 24 December
van 30 Maart 1936, art. 10.)
1943 niet het bedrag der vergoedingen, ten
2° Incl-ien cle actn cle nitbater van een gevolge van de brand door de verzekeringsmaatschappij uitbetaald, getroffen
hnnclelsbed!"ijf,
tengevolge van
een
had door de belasting op cle inkomsten,
b1·ancl, uitbetaalcle ver·zelce1"inusve1·goedoch wel de door de belastingschuldige
cl·inu, ueen bran is van winsten en· zelfs
verwezenlijkte vermeerdering van activa
mincler lcnn beclragen clnn cle geleclen
die aan het licht gebracht werd ter gelescha.de, het nochtnns mogelijlc is dat de
genheid van de 1'Litbetaling dezer vergoevnststelling van deze veTgoecl-ing ve1·clingen:
meerde1'inuen ·Dan nctiva nnn het licht
Overwegende dat, indien de verzekebrengt;, n·it vroege1· ve·rwoTven mem·ringsvergoeding op zich zelf geen bron
1Vannlen voo·rtspntitencle en die aan cle
van winsten is, zelfs zo, gelijk in zake;
wanneer het risico slechts gedeeltelijk ge(1) Verbr., 15 Juni 1939 (Bull. en PAsiC.,
dekt is, ze onvoldoende kan zijn om bet
1939, I, 307) ; 19 September 1940 (ibicl., 1940,
nadeel te herstellen, cle vaststelling van
I, 221).
deze vergoecling niettemin vermeerderin,
(2) Verbr., 4 Maart 1946 (A,.,·. J!e,.b,·., 1946,
gen van in het bedrijf gestoken activa aan
iblz. 88; Bull. en PASIC., 1946, I, 92, en nota 1).
het licht kan brengen welke ontstaan zijn
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uit vroeget verworven meerwaarden en
welke, derhalve, krachtens artikelen 25,
§ 1, en 27, § 1, van de samengeschakelde
wetten aan de bedrijfsbelasting onderwor1Jen worden ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
met te beslissen dat de door aanlegger ontyangen verzekeringsvergoedingen geen
nanleiding konden geven tot de toepassing
van de bedrijfsbelasting, om de enige reden dat deze vergoedingen ·de terugbetaling van een verloren kapitaal uitmaakten
·en niet het inkomen van een beroepsactiviteit, en dat ze feitelijk het geleden nadeel niet in zijn gelleel hersteld hebben, de
in het middel aangeduide bepalingen der
wP.t geschonden heeft ;
Om die redenen, verbreekt de bestreden
beslissing in de mate waarin ze door de
voorziening bestreden wordt; beveelt dat
onderhavig arrest zal overgeschreven worden in de registers van het Hof van beToep te Brussel en clat melding er van zal
gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; verwijst
de alclus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Gent; veroordeelt verweerders
tot de kosten.
22 Maart 1948. - 28 kamer. - Voorzitter, H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzit.ter. - Ve1·slaggever, H. Connart.
Gez.ijklttidende conclltsie, H. Roger
..Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
- Pleiter, H. Resteau.
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INKO:M:STENBELASTINGEN.
GRONDilELASTING. ARTIKEL 13, § 1, VAN
DE SAMENGECHAKELDE WETTEN. 0NROEREND
GOED DOOR ZIJN EIGENAAR BETROKKEN OF GEEXPLOITEERD.
WINSTGEVEND VERMOGEN
VERMINDERD TENGEVOLGE VAN UITZONDERLIJKE
EN AAN DE EIGENAAR VREEMDE OMSTANDIGHEDEN. VERMINDERING.VAN BELASTING.

'2° BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE RECHTER OVER DE GROND.
ZAKEN YAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. VERl\UNDERING YAN DE GRONDBELASTING. lJITZONDERLIJKE EN VAN DE EIGENAAR ONAFHANKELIJKE OMSTANDIGHEDEN DIE RET WINSTGEVEND VERMOGEN VAN EEN ONROEREND GOED
VERMINDERD HEBBEN.

1 o De eigenaar, die Zt}n onroerend goed
zelf bet1·eJct of exploiteert, heeft ,1·echt
op kwijtschelding of ve1·mindering van
de yrondbelasting, indien hij bewijst dat
onvoo1·ziene en van zijn toedoen onafhanlcelijlce omstandiyheden een voldoende verminderiny van het winstgevend vm·mog'en van het onroerencl goed

teweeggebmcht hebben (1). (Wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld op 3 Juni 1941, art. 13.)

2° De rechter over de grand beoo1·deelt
smtverein of cle verminderiny van het
winstgevend vermoyen van een om·oe1'end goed aan uitzonde1·Zijlce en van de
wil van de eiyenaar onafhanlcelijke omstandiglteden te wijten is.
(BEHEER VAN FINANCIEN, T. CONSOORTEN
HAYOIT.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 18 Maart 1947 door het.
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, schending van
artikelen 97 en 112 van de Grondwet, van
artikelen 1, 2, 4, ·§ 1, en 13, {l 1, van de
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen en van artikel4, § 1,
van de besluiten van 16 Juni 1941 en
31 Juli 1943, betreffende de nationale crisisbelasting, doordat het bestreden arrest
beslist heeft dat de onroerende goederen
in betwisting, welke voor een totaal lmdastraal inkomen van 28.000 frank opgenomen en gedeeltelijk door de eigenaars
geexploiteerd geweest zijn, geen inkomsten opgeleverd hebben wat betreft de gedeelten der onroerende goecleren waarover
de verweerders zich de beschikking voorbehielden, dan wanneer het niet bewezen
is dat het voordeel, hetwelk de eigenaars
uit clit gedeelte van hun goederen haulden, te niet gedaan geweest is of verminderd ten gevolge van uitzonclerlijke
van hun wil onafhankelijke omstandigheden;
Overwegende dat artikel 13, § 1, van de
Ramengeschakelde wetten betreffende de·
inkomstenbelastingen bepaalt dat « kwijtschelding of vermindering van de grondbelasting wordt verleend, naar verhouding
van het verschil tussen het aangeslagen
kadastraal inkomen der onroerende goederen en hun werkelijk inkomen verkregen gedurende het belastingjaar, in zover
clit verschil ten minste 15 t. h. van het
kadastraal inkomen bereikt ll ;
·
Overwegende clat deze bepaling geen onderscheid maakt tussen het geval waarin
het onroerencl goed in huur gegeven
wordt en datgene waarin het door de eigenaar betrokken of geexploiteerd wordt ;
dat er, in dit laatste geval, eveneens een
vermindering van het vast inkomen kan
bestaan welke teweeggebracht wordt door
(1) Verbr., 6 Februari 1939 (Arr. Ym·br.,
1939, biz. 42; Bull. en PAsrc., 1939, I, 307) ;
3 en 17 October 1939, twee arresten (Bull. en
PASIC., 1939, I, 399, 420 en 421); 18 Juni 1941
(ibid., 1941, I, 244).
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dez,e gebenrtenissen niettemin niet het
winstgevend vermogen van de exploitant,
maar van het vast goed zelf moeten treffen;
Overwegencle dat het bestaan van deze
uitzonderlijke omstandigheden, alsook van
de invloed welke door dezelfcle op het
winstgevencl vermogen van het onroerend
goecl nitgeoefend worclt, feitelijke vraagpnnten nitmaken, welke de rechter over
de grond sonverein beoorcleelt ;
Overwegemle clat het bestreden arrest,
wanneer het nit de gebenrtenissen welke
het aanstipt, af!eiclt dat «de vermindering
van het winstgevend vermogen der betwiste onroerencle goecleren, voor de
dienstjaren 1942, 1943, 1944, dns te wijten
is aan bnitengewone, van de wil der verzoekers onafhankelijke omstandigheden,
welke nit de staat van oorlog en nit de
vijandelijke bezetting voortsprniten )), in
feite sonverein vastgestelcl heeft, dat cle
voorwaarclen tot verminclering van cle belasting verenigd zijn ;
Dat het middel clus niet kan aanvaarcl
worden;
Om cUe redenen, verwerpt cle voorziening ; verwijst aanlegger in de kosten.
22 lVIaart 1948. - 2° kamer. - Voo1·zitter, H. Lonveanx, raadsheer waarnemend
voorzitter. - . Vm·slaggeve1·, H. Gil·onl.
G-eHjkl·wiaencle conclusie, H. Roger

Janssens de Bisthoven, aclvocaa t-generaal.

2"

KAMER. -

22 Maart 1948.

\TONNISSEN l<JN ARRESTJ<JN. STRAFZAKEN. PROCES-YERBAAL VAN DE TERECHTZITTING NIET , ONDERTEKEND DOOR DE YOORZITTER. NIETIGHEID VAN .HET VONNIS.

Is n·iet-ig, het vomvls vwn cle COiTecf'lonele
rechtbanlc, wanneer het proces-vei·baal
van een vwn ae terechtzitUnoen de
handtelcen:lng van de voo1·zitter niet
dmagt (1). (Wet van 1 Mei 1849, art. 10;

Wetboek van strafvorclering, artt. 155
en 189.)

rechtbank, waarcloor het verhoor vail'
meerclere getnigen vastgestelcl worclt, hiet
door cle voorzitter clezer rechtbank ondertekend is :
Overwegencle dat, naar lnid van artikel 10 van de wet van 1 Mei 1849, cle a'antekeningen voorgeschreven door artike-·
len 155 en 189 van het W etboek van strafvordering, zowel door de voorzitter als
door de gri1ffier, cUenen ondertekend te·
worclen;
Dat deze rechtsvorm, cUe voorgeschreven
wordt om aan het proces-verbaal van de
terechtzitting een anthentiek karakter teverlenen, substantieel is;
Overwegende clat het proces-verbaal van
de zitting· van de correctionele rechtbank
van 24 November 1947, dat de verklaringen
van meerclere getuigen inhoudt, niet de·
hancltekening draagt van de voorzitter;
clat de niet-vervnlling va1i cleze rechtsvorm
het op cleze rechtspleging gewezen vomiis
nietig maakt;
Overwegende dat nit het bestreclen arrest niet blijkt- clat het hof van beroepzou uitgesloten hebben van de .bestancldelen van zijn overtuiging cle ter voormelcle
zitting afgenomen verklaringen, en waar-van inzonderheid niet bewezen is clat ze
zonden afgenomen geweest zijn onder eecl;
Dat het aangeklaagcl arrest, wijl het op·
een onclerzoek steunt dat niet voor regelmatig zon knnnen gehouclen worclen, moet
vernietigd worden om artikel 10 van de-·
wet van 1 Mei 1849 overtreden te hebben:
Om cUe reclenen, zonder clat er aanlei
ding bestaat om cle overige door aanleggeropgeworpen micldelen te onderzoeken, ver-breekt het bestreclen arrest; beveelt 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 vernietigcle beslissing; verwijst de zaak naarhet' Hof van beroep te Luik; kosten ten
laste van de Staat.
22 Maart 194S. - 2e kamer. - VoOi·zU-ter, H. Lonveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslnguever, H. Connnrt.
G-elljlclwitlencle concltts·ie, H. Roger-

.Tanssens cle Bisthoven, aclvocaat-generaaL

(SKLARECK.)
ARREST.

2e KAMER. - 23 Maart 1948.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 7 Jannari 1948 door
10 VERJ ARING (IN STRAFZAKEN).
het Hof van beroep te Brnssel;
'VANBEDRIJF WAARVAN DE YERJARING NIET'
Over het clerde micldel, doordat een van .
AAN BIJZONDERE REGELEN ONDERWORPEN IS. - {le zittingblaclen van cle correctionele
(1) Raadpl. verbr., 5 Juni 1899 (Bull. en
PASIC., 1899, I, 281); 29 April 1935 (ibid., 1935,
I, 230); 5 April 1948 (zie verder, 'blz. 184; B1tll.
en PASIC., 1948, I, 213).

BESLISSING VAN DE REOHTSMACHT VAN WI.JZEN OP DIT W ANBEDRIJF SLECHTS EEN POLl
TIESTRAF TOE TE PASSEN. FElT GEPLEEGD·
MEER DAN rhlEN JAAR GELEDEN. VERPLICH
TING DE PUBLIEKE VORDERING -DOOR VERJAR-ING VERVALLEN TE VERE:LAREN.
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VERWIJZING NA VERBREKING.STRAb'ZAKEN. VERBBEKING OMDAT, NA AAN
EEN WANBEDBI.JF, GEPLEEGD MEER DAN EEN .JAAR
GELEDEN, DE AARD VAN EEN OVERTREDING
TE HEBBEN TOEGEKEND, DE BECHTER DE PUBLIEKE VORDERING NIET VERVALLEN VERKLAAlW HEEF'l' DOOR VER.JABING. VER.JAR.ING NIET BEREIK'l' IN DE STAND YAN DE
RECHTSPLEGING NA VERBREKING. VERWI.JZING.

;}o

VERBREKING. DRAAGWI.JDTE.
STRAFZAKEN.
VOORZIENING DOOR
BEKLAAGDE. VONNIS VERBROKEN OMDA'l' RET,
NA DE AARD VAN EEN OVERTREDING 'l'E HEBBEN
'l'OEGEI<END AAN EEN 'VANBEDRIJF~ DE PUBLIEKE VORDERING NIET DOOR VER.JARING VERVALLEN VERKLAARD HEEJi'T. VER.JARING
NIET BEREIKT IN DE STAND VAN DE R.EC!ITSPLEGING NA VERBREKJNG. VERBREKING VAN
DE BESLISSING GEWEZEN OP DE YORDERING VAN
DE BURGERLI.JKE PAHTI.J.

4°

VERBREKING. DRAAGWI.TD'l'E.
STHAFZAKEN.
·
VooRZIENING DOOR BEKLAAGDE. YERBREKING. VOORDEEL VOOR
DE BUBGERLI.JK VERAN'l'WOORDELI.JKE PAR'l'I.J.

1° TVnnneer cle mchtsmncht vnn wijzen
besUst elM er ·reclen is om· op een wnnbecl·r-ijf, wnnrvan tle ve1·jnrin_q niet nnn
bijzoncle1·e 1·e_qel.en onclerwm·pen is,
slechts een politiestraf toe te pnssen,
moet het, inclien het feit meer clnn een
janr _qeleclen 1venl _qeplee_qcl en cle verjn~·inu niet wenl uesttl'it, verlclnren cla.t cle
pnblieke vonlerin[! cloo1· verjadnu ver·vallen is (1). (Wet van 17 April 1878,

artt. 21, 23 en 2G.)
2° TV nuneer cle beslissin{l op cle zw.bUeke
vo·rclering ve1·broken wonlt, omclnt cle
rechte·r ove1· cle _qroncl, 1Ul ,qemeencl te
hebben 01J een wnnbeclri:if slechts poz.itiestrnffen te moeten toepnssen, cle publ-ieke vo1·clering n·iet cloo·r ve·rjn1·ing
vervnllen ve1·ldnnnl heeft, is er 1·eclen
tot vent,·ijzing incUen in cle stnncl vnn cle
n;chtstJleuin_q na. uitspnwk vnn de veJ'brekin.rJ, rle verjarinu vctn lle zmbz.ielce
'rordering n·iet bereilct is (2).
3° De verbJ·elc·ln_q vnn een vonnis van ve·roorclelinu, 1ti.trJeStJroken omrla,t cle tJUblieke vo1·clerinu niet vervnllen ve1·klna·rcl we1·cl cloO'I· ve1·jcwinu, strelct zich
u'it tot de besz.lssin_q _qewezen over lle
vorderin_q van cle btwge1·Ujke pnrtij,
en die het uevolg is vnn cle ee1·ste. inrlien .• in cle stctnd vctn de 1·echtspleg·in_q
un deze vm·Meldng, cle ve1·jn1"in_q van cle
pnblieke vo1·clering niet bereUct is (3).
(1) Sic verbr., 23 Juni 1941 (Arr. Yerb1·.,
1941, blz. 148; Bull. en PAsrc., 1941, I, 254, en
nota 1).
(2) Zie de nota, ondertekend R. J. B., onderaan dit arrest in Bull. en PAsrc., 1948, I, 198.
(3) De mogelijkheid van een vrijspraak door
de rechter naar wie de zaak verwezen wordt,

4° De bu.1·ge1·Ujk vernntwom·clel'ijke pnrtij
_qenlet vnn cle op cle voo1·zien·lnu vnn beklanulle 1tituesp1·o1<:en verbi'eking van de
veroorclelingen, wna1·voor zij bu1·gm·lijlc
vemntwom·clelijk we1·cl verlclnn1·cl (4).
(SCHEPMANS EN NA'l'IONALE MAATSCHAPPI.J
YAN BUURTSPOORWEGEN, T. DERY.)
ARREST.

HE'l' H.OF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, gewezen de 19 Januari 1948 door
de Recl1tbank van eerste aanleg te Dinant,
zetelende in correctionele zaken en in
hoger beroep;
I. Aangaande de voorziening van de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen, burgerlijk verantwoordelijke partij :
Overwegende dat de voorziening noch
aan het openbaar ministerie noch aan de
burgerlijke partij schijnt betekend geweest te zijn ;
Dat zij niet ontvankelijk is (Wetboek
van strafvordering, art. 418) ;
II. Aangaande de voorziening van
Schepmans :
A. Ten aanzien van de publieke vordering :
Over het .midclel van ambtswege, schencling V<lll artikelen 21, 23 en 28 van de wet
van 17 April 1878 :
.
Overwegende dat het bestreclen vonnis,
uitspraak doende over de hogere beroepen
welke zowP1 door het openbaar ministerie
als door aanlegger ingestekl werden tegen
de ter zaak door de Politierechtbank te
Namen de 13 Maart 1946 gewezen beslissing, aanlegger schulclig verklaard heeft
om, te Namen, de 19 September 1945 artikel 10, viercle alinea, van het koninklijk
besluit van 24 Mei 1913, gewijzigd door
koninklijk besluit van 22 November 1932
houdende politiereglement betreffende de
exploitatie .cler buurtspoorwegen, overtreden te hebben;
Overwegende dat, krachtens artikel 22
van dit reglement, gewijzigd door artikel 1 vun het koninklijk besluit van 6 Juli
1936, de overtredingen van zijn bepalingen
gestraft worden met correctionele straffen,
vermits artikel 85 van het Strafwetboek
op hen toepasselijk is;
Overwegende da t het bestreden vonnis,
het bestaan van verzachtende omstandigheclen aannemencl, aanlegger veroorcleelcl
rechtvaardigt, in het onderhavige geval, de verbreking van de beslissing op de vordering van
de burgerlijke partij (zie verbr., 22 Mei 1933,
Bull. en PAsrc., 1933, I, 248, en nota 4; vergel.
verbr., 7 October 1940, ibicl., 1940, I, 244, en
nota 2, biz. 245).
(4) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
1 December 1947 (Bull. en PAsrc., 1947, I, 508).
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heeft tot een boete van 5 frank, en aldus
aan de inbreuk de aard van een overtreding · toegekend heeft ;
Overwegende dat deze veroorcleling·, uitgesproken meer clan een jaar te rekenen
van de datum af waarop de inbreuk gepleegd geweest is, en zoncler dat een
grond van opschorsing van de publieke
vorclering tussengekomen is, onwettelijk
is, claar cleze vorclering door de verjaring·
vervallen was ;
Overwegende dat, wegens de oncleelbaarheicl der uitgesproken veroordelingen, de
verbreking van het vonnis gewezen op de
publieke vordering ten opzichte van eerste
aanlegger de verbreking meclebrengt ten
opzichte van cle burgerlijk verantwoorclelijke partij ;
Overwegencle dat de verbreking op de
publieke vordering de verbreking van de
beslissing gewezen op de vorclering van de
burgerlijke partij medebrengt;
Om die redenen, vel.'breekt de bestreden
besliss~ng; beveelt clat onderha vig arrest
zal overgeschreven worden in de registers
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Dinant en dat melding er van zal geinaakt
worden op de kant van de vernietigcle beslissing; verwijst de zaak naar de Rechtbank van eerste aanleg te Hoei; kosten
ten laste van verweerder.
23 :i\'Iaart 1948. - 2 6 lmmer. ·_ Voorzitter, H. Lonveaux, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Verslctggever, H. Connart.
Gelijlcltdclencle concl·us·ie, H. Roger
Janssens cle Bisthoven, advocaat-genei·aal.
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KAMER. -

23 Maart 1948.

1° TNKOMSTENBELASTINGEN.
AANGU'TE WELKE !EllER INWONER VAN RET
RIJK TELKEN JARE GEROUDEN IS TE DOEN. GEBREK AAN INVULLING VAN RET FORMULIER.
GEHEEL OF TEN DELE. EJNKELE VERWIJ~
ZING NAAR DE Bl-JGEVOEGDE STUKKEN. HANDELWIJZE DIE NIET MET DE WETTELIJKE EN
REGLEMENTAIRE VERPLICHTINGEN VAN DE BE'
LAS'l'INGPLICHTIGE OVEREENSTEM'l',

2° INKOMSTENBELASTINGEN. INSCHRTJVING OP DE BOL VAN DE BELASTING
NA SLUITING VAN HET DIENSTJAAB.- BUITENGEWONE 'l'EHMIJN VOORZIEN BI.J ARTIKEL 74.
ALINEA 1, VAN DE SAMENGESCHAKELDE WE'l"l'EN.
RECHT TOEGEKEND AAN RE'r BEHEER 'l'ENGEVOLGE VAN ELKE ONVOLLEDIGE OF ONJUIS'l'E
AANGIFTE. NAMELI,JK WA'l' DE AANGIFTE
BETREFT VAN DE FINANCIELE LASTEN WEGENDE
OP DE REEDS AANGESLAGEN INKOMSTEN, DIE
VAN DE BELASTBARE INKO:!iiSTEN MOE'l'EN AFGETROKKEN WORDEN TEN EINDE DUBBELE AANSLAG TE VERMIJDEN.

:to' Volcloet niet aa.n cle ve1·pUcht-ing hem
opgelegd doo1· de samengeschalcelde wet

ten betl·effencle de inkomstenbelast-ingen, a.lsook doo1· cle lconi;nlcl-ijlce 1t-itvoe1"ingsl!esluiten van cleze bepctUm.gen,
cle inwoner van het lcon·inkrijlc d·i.e nalaat het tonnulie1· geheel of ten clele
in te Vltllen, waamp hi.j tellcen ja'l'e een
aangifte -in cle inkomstenl!elctstingen
moet doen, en z·ich er toe l!epe·rlct het
tm·m1tlie·r aan het behee·r te1·1tg te stnren en te ·verw-ijzen ?uta'/' de stulclwn
bij gezegd to·rmulie1· gevoegcl (1). (Wet-

ten betreffende de inkomstenbelastingen, smmingeschakeld op 3 Juni 1941,
artt. 53 en 60.)
2" Het behee·r ·mag rle belast-i-ng ei8e:n o.f
navdnle1·en r1ed1wencle cl?'ie jaar van
1 JamuiA'i at van het .ia.a1· dat zijn na.am
geett aan het cUenstjaa1· ·waam1;er de
belast-ing lwcl moeten gevest-igcl tv07'clen, tengevolge vwn alle onvollecli.ge ot
on.jttiste aang·ittc betreffende de bestwncldelcn clie tot gronclsl(t!J moctcn
dienen voo1· de actnslag (2).
DU is nmnelijlc zo in gevctl van onvollecli,qe aang·itte of van verzu·im ·vwn aangifte van cle financWle lasten, clie Of! de
reecls aangeslagen ·inlcomsten wegen... ·inlcomsten cl·ie zelf moeten ctfgetmlclcen
worden ·van het bedrag van de l!elastbare inlcomsten, ten eincle d1tl!1Jele aanslag vctn een zelfcle inlcomen in hoofcle
van een zelfcle belasUn,qplichtige te ver
mijclen (3). (Wetten betreffende de in(1) Artikel 53, § 1, alinea 2, van de samengescbakelde wetten bepaalt dat « de aangifte
geschiedt door middel van een formulier »
.dat door de belastingplichtige « behoorlijk »
moet ingevuld worden. Artikel 6() bepaalt 'dat
een koninklijk besluit de wijze regelt waarop
men dient te handelen voor de aangiften.
Deze wijze wordt bepaald bij koninklijk besluit van 22 September 1937. Uit deze bepalingen vloeit voort dat de aangifte moet gedaan
worden volgens de vormen door koninklijk besluit van 22 September 1937 voorgeschreven,
op een formulier arl hoc, dat door de belastingplichtige behoorlijk moet ingevuld worden (zie
verbr., 6 Maart 1933, Bull. en PASIC., 1933,
I, 154).
(2) Zie verbr., 17 Mei 1943 (Bull. en PAsrc.,
1943, I, 192); 16 December 1947 (Arr. T'erbT.,
1947, blz. 419; Bull. ell' PAsrc., 1947, I, 549);
27 Januari en 1() Februari 1948 (zie hager,
blz. 57 en 81; Bull. en PAsrc., 1948, I, 66 en 95).
(3) Het Hof beeft een algemene draagwijdte
willen toekennen aan bet recbt, aan het beheer
verleend door artikel 74 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, het.welk toepasselijk is namelijk op de
aangifte van de financiele lasten, die op de
reeds aangeslagen inkomsten wegen, waarvan
artikel 52 de aftrekking toelaat van bet bedrag
van de belastbare inkomsten, onder de voorwaarden door dit artikel bepaald.
Een zeer -beknopte redactie bemoeilijld, be-

-175van de aangifte zoals ze voorgesteld worden :
Overwegende dat uit het bestreden arrest blijkt dat verweerster nagelaten heeft
(BEHEER VAN FINANOIEN, T. N. V. <<SOCIETE
vak XIII van het formulier in te vuilen,
FINANOIERE, INDUSTRIELLE ET COLONIALE ll.)
dat voorbehouden is voor de aanduiding
cler £inanciele lasten welke op de reeds
ARRES'l'.
aangeslagen inkomsten wegen;
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
Overwegende dat de rechter over de
arrest, gewezen de 11 Juni 1947 door het grond nochtans van mening geweest is dat
Hof van beroep te Brussel ;
ze voldaan had aan haar verplichtingen
Over het tweede middel, scllending van door aan haar aangifte aile bestanddelen
artikelen 52, 54, 55 en 74 van de samenge- toe te voegen welke van aard waren toe
schakelde wetten betreffende de inkom- te laten de betwiste aanslag te vestigen;
stenbelastingen, doordat het bestreden arDat hij daarenboven aangenomen heeft,
rest beslist dat, opdat een aangifte zou dat de toepassing van artikel 74, eerste
beschouwd worden als onvoileclig of on- alinea, vereist dat de administratie het
juist, vereist wordt dat haar onvoiledig- bewijs bijbrenge dat de onvoileclige of onheid of onjuistheid uit een gebrek voort- juiste aard van de aangifte voortvloeit nit.
vloeit dat een der wettelijke bestanddelen een gebrek dat een der wettelijke bestanclvan de aanslag aantast, hetgeen niet het clelen derzelfde aantast, hetgeen ze niet
geval is wanneer de verbetering alleen de geclaan heeft en in zake niet doen kon,.
uitslag is van een uitlegging der wet welke vermits de verbetering van de aanslag,
verschilt van deze van de belastingschul- welke na afloop van het gewone tijdsbedige, dan wanneer, zoals het Hof van stek verricht wordt, aileen berust op een
verbreking in zijn arrest van 17 Mei 1943 uitlegging der wet welke verschilt van
verklaard heeft, de administratie het deze van cle belastingschuldige ;
door arti.kel 74 voorziene buitengewone ·
Overwegende dat niet voldoet aan de
tijdsbestek geniet telkenmale ze bewijst verplichting, welke artikelen 53 en 60 van
dat de aanslag door navordering van rech- fle samenges<;hakelde wetten, alsmede de
ter in tegenstelling is met de bestanddelen koninklijke besluiten tot uitvoering c~ezer
wettelijke bepalingen · hem opleggen, elk
jaar door middel van een formulier dat
treffende dit punt, bet begrijpen van het ar- door cle administratie der direCte belastinrest.
gen toegezonden wordt, en dat hij behoorGezien artikel 74 van de samengeschakelde
lijk ingevuld en ondertekend client terug
wetten «bet voornemen de belasting te ont- te sturen, de rijksinwoner die nalaat geduiken » beoogt en de « ontoe,.eikendl.e-id van
zegd formulier geheel of gedeeltelijk in
aanslag », is bet ldaarblijkelijk, dat het slecbts
te vuilen en het terugzendt aan de aclmiin .de mate is waarin de aangifte of het vernistratie met verwijzing naar de er aan
zuim van aangifte er toe strekken de belasting
toegevoegde stukken ;
niet te betalen, of minde1· belasting te betalen, .
Overwegencle dat, indien de administradat het door artikel 74 van de samengeschatie in· de loop van het dienstjuar het bekelde wetten aan het beheer toegekend recht
lastbaar inkomen vastgesteld heeft op
bestaat.
het bedrag vermeld in de aangifte, zonder
Ret kan gebeuren dat de verzuimde of onvol- rekening te houden met de financiele lasdoende aangifte, of een dee! slechts van deze
ten welke op de reeds aangeslagen inkomaangifte, elementen betreffen die van de reeds sten wegen, clit gebeurcl is om de reden
aangeslagen inkomsten 'moeten afget,.okken dat verweerster op dit punt niet de aanworden, opdat deze laatste zelf van de nag gifte had gedaan betreffende de feitelijke
belastbare inkomsten zouden kunnen afget1'0k- elementen waarop de aanslag moest geken worden.
vestigd zijn, alclus aan haar wettelijke
Dit is het geval in de zaak die aan het Rof
verplichting te kort komend :
onderworpen werd. Het gaat, inderdaad, over
Dat artikel 74, hetwelk in algemene befinanciele lasten, die van de reeds aange- woordingen gestelcl is, alle om het even
slagen inkomsten moeten afgetrokken worden,
welke aangiften becloelt welke noclig zijn
v66r dat deze laatste zelf van de belastbare
tot vestiging van de gronda:;~mllag hetzij
inkomsten kunnen afgetrokken worden, zodat ze er toe strekken deze te vetzwaren of
het verzuim van aangifte er van dus een hogere te verlichten;
aftrekking van het bedrag van· de belasthare
Dat het dus ten onrechte is dat het beinkomsten voor gevolg moet he b ben dan deze streclen arrest, de in het midclel aangewelke de wet toelaat.
duide wettelijke bepalingen schendencl,
Ret is de hypothese die bet Rof blijkt op de betwiste aanslag vernietigd heeft welke
het oog gebad te hebben, wanneer bet zin- na afloop van het gewoqn tijdsbestek gespeelt, in bet arrest, op om bet even welke
vestigd werd ;
aangiften ook, die « er toe strekken de grondOm die reclenen, en zonder dat er aanaanslag te vm·ztvaren ».
leiding is het eerste middel te onderzoekomstenbelastingen, samengeschakeld op
3 Juni 1941, art. 52, §§ 1 en 4, en 74.)

-176ken, verbreekt de bestreden beslissing ;
beveelt clat onclerllavig arrest zal overgescllreven worden in de registers van llet
Hof van beroep te Brussel en dat melding
·er van zal gemaakt worden OD de kant
van het vernietigcl arrest; veroorcleelt verweerster tot de kosten; verwijst cle zaak
naar llet Hof van beroep te Luik.
23 Maart 1948. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Louveaux, raaclslleer waarnemend
voorzitter. - Verslcwgeve·r, H. Demoulin.
- Gelijkl1ticlenae concl-Ltsi.e, H. W.-J. Ganshof van der Meerscl1, aclvocaat-generaal.
. - Ple-iter, H. Van Leynseele.
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KA~mR. -

23 Maart 1948.

INKOMSTENBELASTINGEN. - BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMS'fEN. - TANTI:EYIES EN ANDERE VAS'l'E OF VEHANDERLIJ~E

TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN
DE !lEHEEBJlADEN VAN VENNOOTSCHAPPEN OP
AANDELEN ANDERE DAN DE PERSONENVENNOOTSCHAPPEN MET !lEPERKTE AANSPRAKELIJKBEZOLDIGINGJ~N

HEID. -

WORDEN NlET AAN DE BELASTBARE

WINSTEN TOEGEI'OEGD INDIEN TOEGEKEND WE·GENS DE EF~'EOTIEI'E UITOEFENING YAN WERKELIJKE OF VAS'l'E l'UNOTIES. - DEZE IlEZOLDIGINGEN l\WE'l'EN DAAROM NIET ALS ALGEl\IENE .ONKOSTEN ZIJN GEBOEKT GEWORDEN.
De tcmtiemes toe.r;eh;encl cwn rle leaen van
cle lJeheet-rctclen vwn vennootschappen op
aa.nclelen (tncle!·e clan cle personen·pennootschappen met lJeperl.-te aa.nspqtlcelijlvhe·icl, alsoolo cle anclere vaste of
ventnclerlijke lJezolcUgingen aan clezelfde
pe1·sonen 7titlJetan1cl, wonlen niet nnn de
lJela.st1mre winsten toegevoegcl, wnnnee·r
deze /Jezold·i.r;·ingen · hun wonlen toegelcencl WC!Jcns cle effecUeve u-itoefening
in cle vennootschap, lJij wijze vnn 01Jclrcwht of contract, vnn wedcelijlce of
vnste fmwties.
De wet ve·re·ist niet, opd(tt het zo weze,
da.t cle2·e lJezol(l'ig!:n(fen lJovenclien· Ctl!i nlgemene. onlcosten zo·tulen gelJoelct z'ijn
qeweest. (Wetten betreffencle de inkom-

stenbelastingen, sameng·eschakelcl
31 Juli 1943, art. 35, §§ 3 en 3/Jis.)

cle

(BEHEER VAN FINANOrEN, T. N. V. « ORl1:DIT
COLONIAL E'f 00!\.IMEROIAL )).)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreclen
carrest, gewezen cle 16 Juni 1947 door llet
Rof van beroep te Brussel;
Over het enig miclclel, schencling van
artikelll2 van de Gromlwet, van artikel 1
-van het besluit van cle secretarissen-gene-raal van het Ministerie van financH:Sn en
van llet Mtnisterie van binnenlanclse za-

ken en volksgezoncllleicl del. 22 September
1941, waarbij wijztgingen worden aangebracht aan cle wetgeving betreffende de
inkomstenbelastingen, in llet bijzoncler
door § 3 van artikel 35 van cle wetten betreffencle cle inkomstenbelastingen, samengescllakelcl door besluit van de secretarisgeneraal van het Ministerie van financien
del. 3 Juni 1941, te vervangen door een
nieuwe § 3 en door §'§ 3bis en 3tm·, en,
voor zoveel nodig, van cle bepalingen der
besluiten van gezegcle secretaris-generaal
del. 16 J uni 1941 en 31 J uli 1943 betreffencle
de nationale crisisbelasting, doordat het
bestreclen arrest tantiemes, welke niet met
rle algemene onkosten verrekencl worden,
beschouwt als bezolcligingen die niet integraal a an cle belastbare winsten dienen
toegevoegcl te worden :
Overwegencle clat § 3 van artikel 35 van
de samengescllakelcle wetten bepaalt dat,
voor cle vennootscllappen welke het opsomt, als belastbare winsten zullen beschouwcl worclen, de tantiemes toegekend
aan de leclen van cle belleerraclen, alsmede alle andere vaste of .veranderlijke
bezoldigingen, welke aan bewuste personen zullen uitbetaalcl worden; clat § 3bis
evenwel toelaat, binnen zekere perken.
deze bezolcligingen niet aan cle belastbare
winsten toe te voegen, op cle enige voorwaarcle clat zij toegekencl worden wegens
de effectieve uitoefening in cle vennootscllap, bij wijze van opclracllt of contract,
van werkelijke of vaste functies; dat geen
eukele bepaling claarenboven vereist clat
cleze bezolcligingen onder de algemene onkosten zonden geboekt geweest _zijn ; cla t
het miclclel in rechte faalt;
Om clie reclenen, verwerpt de voorziening ; verwijst aanlegger in cle kosten.
23 Maart 1948. - 2" kamer. - Voo!·zUter, H. Louveau:k, raaclsheer waarnemencl
voorzitter. - Ve1·slnggever, H. Sollier. Gelijlcl7ticlencle conclusie, H. W.-J. Gansllof van cler M:eerscl1, aclvocaat-generaal.
Plei.te·r, H. Yan Leynseele.
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23 Maart 1948.

VOORZIENING IN VERBREKING.
VORM. - GEMEENTETAXE. - BESLUIT VAN
m~ BES'l'ENDIGE DEPUTA'l'IE. BETEKENING
VAN DE VERKLARING VAN. VOORZ!ENING. AFSOHRIFT VAN DE VERKLARING JlETEKEND
AAN DE VERWEERDER, DAT NIET VASTSTELT DAT
AANLEGGER HET ORIGINEEL ONDERTEKEND
HEEFT. - NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN DE
VOORZIENING.
Is n·iet ontvanlceHjlc, rle vom·zienin(f te(fen
een lJeslwit van clc 1Jestenrli(fe clep7tta.Ue
van de pmvhwiem.ad, u:itspnta.lc cloencle
in znlren van" gemeentetames, wa.nnem·

-177het doo1· de provinoiale greffier ontvangen afsoh1'ift van de verklaring van
voorzieninu, atsohrift dat aan de. verweerder betekend wenl, niet vaststelt
dat de aanlegger het oTigineel ondm·telcena heett (1) en (2). (Wetten van

22 Januari 1849, art. 4, en van 18 Maart
1874, art. 2; Wetboek van strafvordering, art. 417.)
(PILATE, T. GEMEENTE UKKEL.)
ARREST.

provinciale gr]flie gedaan worclt; dat deze
verklaring door de aanlegger of door zijn
gevolmachtigcle client ondertekencl te zijn;
dat het afschrift van de verklaring noodzakelijk de vaststelling der vervulling van
deze rechtsvorm client te bevatten;
Overwegende dat, in onclerhavig geval,
het afschrift, vermits het niet vermeldt
dat het oorspronkelijke door aanlegger in
verbreking ondertekend is, niet ;woordelijk
eensluidend is met het 'door aanlegger ondertekende oorspronkelijke; waaruit volgt
dat het door een gebrek aangetast is hetwelk de nietigheid van de betekening der
voorziening medebrengt en, dientengevolge, dezes niet-ontvankelijkheid;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

HE'.r HOF; - Gelet op de beslissing
van de Bestendige Deputatie van de Provinciale Raad van Brabant del. 5 Augustus 1947;
Over de grond van niet-ontvankelijk21! Mmirt 1948. - 2• kamer. - VooTzitheid tegen de voorziening opgeworpen,
teJ·, H. Louveaux, raadsheer waarnemend
afgeleid nit de nietigheid harer beteke- voorzitter.- VeTslaggeve1·, H. Fettweis.ning, doordat het afschrift der verklaring Gelijkluidende oonolttsie, H. W.-J. Gansvan voorziening, door de werkende deur- hof van der Meersch, advocaat-generaal.
waarder aan de verwerende partij tege- Pleitm·, H. Simont.
l:ijk met het afschrift van het exploot van
betekening dezer verklaring overhandigd,
niet aanc1uidt dat het oorspronkelijke
door aanlegger in verbreking ondertekend is :
2• KAMER. - 23 Maart 1948.
Overwegende dat, uit regelmatig door de
partijen overgelegde stukken blijkt, dat
het oorspronkelijke van de verklaring van INKOMSTENBELASTINGEN. - BELASvoorziening, welke ontvangen werd door
TING OP RET INKOMEN VAN GRONDEIGENDOMde provinciale griflier de 10 September
MEN. ·~ VERMINDERING VAN DE BELASTING. 1947, regelmatig door aanlegger Jules PiUITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN ONAFHANlate ondertekend geweest is; dat het afKELIJK VAN DE WIL VAN DE BELASTINGPLIOHschrift van deze aan verweerster beteTIGE, UIT DE STAAT VAN OOHLOG VOOHTkende verklaring niet vaststelt dat aanVLOEIENDE. - 0NROEHEND GOED DOOR- DE BElegger het oorspronkelijke ondertekend
LASTINGPLICHTIGE GEEXPLOITEEHD.
heeft;
Overwegende dat, w.anneer een stuk be- Fennind,e1·ing van belasting moet toegetekend wordt, het aan de betekende overstaan woTden, naar ve1·houding van het
handigde afschrift van dit stuk voor hem
veTsohil tttssen het aangeslagen lcadasals oorspronkelijk exemplaar geldt; dat
traal inlcomen en het weTkelijk ver7c1·ehet dus nodig is dat het in zich zelf het
gen netto-inkomen, vooT een om·oe1·end
bewijs van dezes regelmatigheid bevatte;
goecl dat geen inkomen heett opgeb1·aoht
Overwegende dat de voorziening inzake
wegens uitzonderlijke omstandigheden,
bezwaren tegen de provinciale en gemeenonafhanlcelijlc van de wil van de belastelijke - belastingen, waarover in laatste
tingpliohtige, uit de staat van oorlog
aanleg wercl beslist door de bestendige , vo·o1·tvloeiencle, zonder dat er 1·eden is
deputatHln van de provinciale raden,
om onde1·soheid te maken Mtssen het ge1ngediend wordt cloor verklaring welke
val waa1'in het onroeTencl goed i-n huu1·
door de aanleggende partij persoonlijk of
gegeven we1·d en clit waa1··in het doo1· de
door haar bijzoncler gevolmachtigde ter
belastingpliohtige geewploiteeTd weTd (3)
en (4). (Wetten betreffende de inkom(1}. Nopens de kwestie dat, in zaken van gemeentebelasting die niet op de bedrijfswinst
geheven wordt, de betekening voorgeschreven
door de wetten van 22 Jannari 1849, artikel 4,
en van 18. Maart 1874, artikel 2, de betekening
is van de verklaring zelf van voorziening, zie
verbr., 19 Mei 1924 (Bull. im PASIC., 1924, I,
353, en de nota) ; 5. Maart 1934 (ibid., 1934,
I, 202); 24 Jannari 1944 (ibid., 1944, I, 170).
(2) Zie de nota 2, ondertekend W. G., onderaan dit arrest in Bull. en PAsrc., 1948, I, 202.
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(3) N opens de uitzonderlijke omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige, uit de staat van o01·log voortvloeie_nde en waardoor kwijtschelding of vermindering van belasting moet ontstaan, zie
verbr., 3 October 1939 (Bull. en PASIC., 1939,
I, 399).
(4) N opens het recht om kwijtschelding of
vermindering van grondbelasting te genieten,
zonder dat er reden is om onderscheid te maken

-184~s:luit-wet dd. 19 Sep)5 en 211 van bet Wetlering, doordat bet bebeweegredenen van de
nemende, de feiten ten
ie vereisten van de toe
clingen vaststelt en, alverbreking niet toelaat
oefenen nopens de wet; bescbikkend gedeelte

t,' uit de bewoorclingen
2°, alinea's 1 en 4, van
.d. 19 September 1945
treden tot bet V. N. V.
940 cloor dit besl'uit·wet
als bet toetreden tot een
of tot een politiek of
ne waarvan bet kennel dat bet de politiek, de
le oogmerken van de
aanleg·g·ers toetreden tot
e loop van bet j aar 1941
ag valt van artikel 2, 2°,
~t van 19 September 1945 ;
at, luidelh'l artikel 11, b,
<< Nationaal socialistische
.eren >> (kortheidsbalve :
; cle organisatie Todt, de
1et Vlaams Legioen, de
, dewelke zij gelijk wordt
~taf een formatie is geolitiek, militair of para:, vijandelijk of belpster
jke legers;
tet feit, souverein vastge-cbter over de groncl, dat
teeft toegestemcl clat zijn
ajarige zoon tot bedoelde
ad, onder de toepassing
~. 4°, van het besluit-wet
~r

1945;

melde bewezen verklaarde
.den van aanleggers naam
:el 4 van bet besluit-wet
echtvaardigen, bet zonder
~aan of de aan de Vlaamse
scben,king voorbecloelde
;vaardigt;
lel' niet kan aangenomen
de micldel tot verbreking,
trtikelen 4 en 6 van bet bel September 1945, van arti~eslnit van cle Regent van
16, genomen ter uitvoering
ermeld, van artikel 210 van
m strafvorclering, van arti)1 van de wet van 15 Juni
,cbterlijke inl'icbting, doorzitting v66r het Hof van
t, blijkens het arrest, bet
l werd over de vorclering
baar ministerie door « de
~n, advocaat-generaal, subLlr-generaal, wat laat ver-

onderstellen clat het ambt van bet openbaar ministerie bekleed werd door een.
vertegenwoorcliger van de auditeur-generaal, dan wanneer vo6r bet bof van beroep, mt ambt enkel door een substituut
van de procureur-generaal mag worden
uitgeoefend;
Overwegen{le dat bet proces-verbaal der
terecbtzitting van 27 October 1947, in de
loop derwelke de zaak behandeld werd,
vermeldt dat bet ambt van het openbaar
ministerie ge{lurende bet onclerzoek en de
debatten waargenomen werd door de beer
Vermeulen, advocaat-generaal;
Overwegencle dat, veronderstelcl dat die
magistraat bovendien, zoals in cle uitgifte
van bet bestreden arrest is vermeld, bevoegcl was om de functies van substituut
aucliteur-generaal te vervullen, clie omstancligbeid geen wettelijk beletsel was
voor het uitoefenen van zijn functies van
aclvocaat-generaal in het bof van beroep;
Dat het micldel in rechte faalt;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.

1
'

belast rnet

~-~ ag tot her·~

~tit,qesproberoep, cle
rr-~ den is tot
,
~f van ver'_
-vaststelling
1
~ uelG van cle ~ ~rwijst het
B ~ucp clat het

~

~----.: arrest dd.
21IL :::J:::l. beroep te
1'::; -=:l.

ek over de

~ '3:l.e aanvraag
~ "C>rdeling tot
·~::(" en 100 fr.

-

een maand
verzoeker
·
Bof van be:~ &cbt van ge1:; ~:U op 26 Fe~-.J.ijke wegne, __ gepleegd te
~ ""'-->er 1945, met
r:::... 'i:ng of valse
:~:=:.:r.oeclers Goo~ ::J::l.

5 April 1948. - 2" kamer. - V001'Zitte1'_,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Vel·slarwevet·, H. Simon. - GeU.ikl-n-iclencle concl~~sie, H. Raoul Hay 0it
de Termicourt, eerste aclvocaat-generaal.
- Ple'iter, H. Veldekens.

·~al van bet op
~ ~ek tot het-

2"

KAM)]R. -

REOHTSPLEGING

1°

~ an de voor~~:rgegaan. door
<J:f van beroep
>·<J:r raadsheer

5 April 1948.
IN

STRAFZA-

KEN. PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING. GEEN HANDTEKENING VAN DE VOORZITTER. - PROCES-VERBAAL DAT NlET AU'l1IENTIEK HET VERVULLEN VAN DE PLEEGVORMEN
VAS'l'STELT •

~ "<?orzitterscbap
· v-an de heer
=I_ :U de orde der
L ::s;heer cler kaL.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN.- STRAF-

""':a::::t. omkleed ar~ terechtzitting

'ZAKEN. NIETIGHEID VAN HE'l' PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING TIJDENS DEWELKE DE ZAAK ONDERZOCHT' WERD. ARRES'l' VAN VEROORDELING, NIETIGHEID.
a~tthentick het verv·ullen va..~t
cle 1Jleevvonnen wa1a1·vwn het rnelcl·ing rnaakt, het pmces-verbaal van cle
terechtz'itting vctn een stratge1·echt clat
cloo·r cle n·rijfie1· a.lleen onclerteli:cnfl is,
cla.n waiMtCCI' uit gcen enlcele vaststelling
voortvloeit clat cle voo7·zitter en cle I'B'chters in cle orwnogelijkhei<l zo~tclen verT.;eenl hebben te tekenen (1). (Wet van

' "'- -welk bovenbeD--:::1: van beroep,
l:titslagen van
'Uit dat er tot

!

1 o 8tclt niet

''an

18 Juni 1869, art. 164.)
2° Wa.nnee·r het proces-verbaal va.n cle

terechtz{tting va~"' een strafgerecht; tij-

' , - en 445 van bet
~1:ng, gewijzigd

-~134·

-i~t de veroorcle-

diefstal van
'Van de gebroe:-<e>ken door het
:L E'; Sel bij arrest
l:::L ;s

~

---

~ 7'"1'. Yerbr., 1947,
-

Zie verbr., 29 April 1935 (Bull. en PASIC.,
1935, I, 230); 22 Maart 1948 (zie boger, blz. 172;
Bull. en PASIC., 1948, I, 194)
(1)

~

I, 256).

--....ran beroep belast
~nderzoeken werd

~S:I:c.,

1947, 1, 260),

l_ _

_j=-=----=--- _-_-_-_-_

-185dens dewelke de zaak onderzocht werd,
nietig i&, is de besli&sing van veroo1·deling dooT nieUgheid aangetast (1).

(BOUOHERY.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen op 5 Januari 1948 door het
M'ilitair Gerechtshof, zetelende te .Antwerpen;
A. Aangaande de beslissing over de publieke vordering :
·
Over het tweede middel, gebrek aan
authentieke waarde der procedure en
schending van artikel 155 van llet Wetboek van strafvordering; artikel 10 der
wet van 1 Mei 1849 doordat : 1 o het proces-verbaal der zitting van 15 December
1947 niet door de voorzitter van llet militair gereclltshof ondertekend werd; 2° de
toevoeging van het bijwoord << eerlijk ll in
de for.mule van de eed, afgelegd door de
militaire leclen van het krijgshof, niet geparafeercl werd door cle voorzitter; 3° het
proces-verbaal cler zitting van cle krijgsraad del. 20 Maart 1947 als voorzitter de
heer Malgaud vermeldt, wanneer clit proces-verbaal onclertekend is door de heer
Mehauden:
Overwegencle, met betrekking tot het
eerste onclerdeel van het middel, dat in het
dossier van cle zaak .zich bevindt een stuk,
gedeeltelljk gedrukt, gedeeltelijk met de
hand geS"chreven, in aanhef vermeldende
« Krijgshof, zetelende te Antwerpen proces-verbaal der zitting van 15 December 1947 ll eindigende als volgt : Goedgekeurd de doorhaling van zeven regelS' en
zes woorden nietig, « de grittier, de voorzitter ll, echter ondertekend door de griffier Calewaert alleen, zonder andere aanduiding;
Overwegende dat dit stuk, wijl het niet
is gewaarmerkt door de handtekening van
de voorzitter, het karakter ontbeert van
authentieke akte, en derhalve het bewijs
niet oplevert van het werkelijk vervullen
van de er in vermelde vormen ;
Dat daaruit volgt dat het Hof niet kan
vaststellen o. m. of dezelfde leden van het
militair gerechtshof al <lan niet hebben
gezeteld gedurende al de terechtzittingen
in de loop derwelke de zaak behandeid
werd door dit hof, noch of de rechtsvormen van het onderzoek o. m. de openbaarheicl der debatten in acht genomen werden;
Dat alle niet alS' nageleefd vermelde
vorm wordt geacht niet vervuld te zijn
(1) Vergel. ~erbr., 17 en· 24 Maart, alsook
13 October 1947 (A,.,.. Verbr., 1947, blz. 84, 99
en 320; Bull. en PASIC., 1947, I, 114, 134 en
416).

geweest, waaruit volgt dat het bestreden
arrest de artikelen 7 der wet van 20 April
1810 en 96 van de Grondwet heeft geschonden;
B. A<tngaande de beslissing over de vordering van de burgerlijke partij :
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing over· de publieke vordering de
ver breking medesleept van de beslissing
over de vordering van de burgerlijke partij;
Om die redenen, verbreekt het bestrederi
arrest; beveelt dat onderhavig arrest in
de registers van het Militair Gerechtshof,
zetelende te Antwerpen, zal overgeschreven worden en dat melding er van zal
gemaakt worden op de kant van de. vernietigde beslissing ; veroordeelt de burgerlijke partij tot de kosten; verwijst de
zaak naar het militair gerechtshof anders
samengesteld.
5 .April 1948. - 2" kamer. - Voozittfw,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - TTeTslaggeveT, H. Simon. - Geli.ilcluidenrle conolusie, H. Raoul Haypit de
Termicourt, eerste advocaat-generaal. Pleite1·, H. della Faille d'Huysse.
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MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID
VAN DE ST.AA'L'. - .ARTIKEL 113 VAN
RET STRAFWE'fllOEK. - DEELNEMING AAN EJ!;N,
WEGENS EEN ROOFOVERVAL, DOOR EEN VIJANDELIJKE GENDARM GEDAAN ONDERZOEK. - BEZET
LAND. - FElT DAT, BIJ ONTSTEN1'ENIS VAN
ANDERE NADERE llEPALINGEN, EEN VEROORDELING WEGENS INBREUIC OP ARTIKEL 113 VAN
HET STRAFWETBOEK NIET REOHTVAARDIGT.
De etnlcele vaststelling dat eise1·, in bezet
gebied, heett medegewerkt aan een, we_qens een mofoveTval, doo1· een vijandelijlce genflaTm gedaan onfle1·zoek, 1·echt·~;owa1·cUgt fle ve,·ooTdelin.g nliet van eise1·
wegens inb1·e1~k op ctrtilcel 113 vwn het
Stmtwetboelc, ge!nteTp,·eteeTd dooT arUke<t 1 vctn het besluit-wet van 11 DeoembeJ· 191/2.

(BECKERS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 14 Januari 1948 door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Luik;
'
Over het micldel tot verbreking, schending van de rechten van de verclediging
door niet beantwoording van aanleggers
conclusien, schending van artikelen 113 van
het Strafwetboek, 1134, 113:3, 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 97 van

. - 186
de Grondwef, 42 en 43 der wet van 25 Mei
1910, houdende goedkeuring van cle conventie van De Haag :
In zover llet middel is gesteund op de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat llet bestreden arrest onbeantwoord laat de regelmatig overgelegcle
conclusie waarbij aanlegger, v66r het
militair gerechtsllof, als verweermiddel
lleeft aangevoerd o.. m. dat llet hem ten
laste gelegd feit geen inbreuk kan maken
op artikel 113 van llet Stra~wetboek ;
Overwegende dat llet militair gerechtsllof als bewezen bescllouwt dat :aanlegger
aan llet door feldgendarm Willy gedaan
onderzoek, ter gelegenlleid van. een roofoverval, rechtstreeks heeft medegewerkt,
en zonder bepaling van de aard nocll van
de draagwijdte van die rechtstreekse medewerking, en evemnin uit de omstandigheden waarin ze geschiedde, nit dat enig
feit afieidt dat aanhe?,"ger zich tegen bovenbedoelde wetsbepaling lleeft vergTepen ;
Overwegencle dat die motlvering niet
toelaat na te gaan of, in strijcl met het
bij conclusie aangevoerde, het bewezen
verklaard feit al dan niet kan worden
aangezien als· llet opnemen der wapens
tegen Belgii:) of altllans als llet vervullen
van een der taken die, volgens alinea 2
van artikel 1 van llet besluit-wet del.
17 December 1942, met het opnemen cler
wapens gelijk wordt gesteld;
Dat llet bestreden arrest aldus onvoldoende is gemotiveerd en, derhalve, arti- ·
kel !,)7 van de Grondwet scllendt;
Om die redenen, verbreekt llet bestreden arrest, voor zover het de veroordeling
van aanlegger inhoudt; beveelt dat onderhavlg arrest zal overgeschreven worden
in de registers van llet Militair Gereclltsllof te Luik en dat melding el.· van zal
worden gemaakt op cle kant van de gecleeltelijk vernietigde beslissing; lwsten
ten laste van de Staat; verwijst aanlegger
naar llet militair gereclltsllof amlers samengesteld.
5 April 1948. - 2° kamer. - Voorzitte1·,
H. Wouters, raadslleer waarne:inend voorzitter. - Verslaggever, H. Simon. - GeUjkluiclencle concl·nsie, H. Raottl Hayoit
de Termicourt, eerste aclvocaat-generaal.

2• KAMER. -

5 April-1948.

1" Ml1JDEPLICHTIGHEID. -

DADER.

BlWRIP.

2° REDlll'NEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRES'l'EN. - STRAFZAKEN. - CONCLUSIEN VAN BElKLAAGDE. -,--- VASTSTELLINGEN VAN
DE RECHTER OVER DE GROND W AARUIT HET
GEBREK AAN GEGRONDHEID VAN DE BEWERINGEN

DER CONCLUSIEN VOORTVLOEIT. MET REDENEN OMKLEED.

BESLISSING

1 o De beklaagcle, clie als clacle1· van een
misclaacl voorzien floor het Strafwetboelc
vervolgcl worclt, wonlt hie1·cloo1· zelf vervolgcl zowel wegens een daacl vnn ·rechtskeelcse 11itvoe1"ing van flit miscldjf, als
wegens een vnn cle clftclen van cleelneming bepaalcl bij a linea's 2 ot 3 van
a1·tilceZ 66 van het Stmtwetboelc (1).
2° Is wetteUjlc met reclenen omlcleecl, cle
beslissing vcm vemorcleling clie, tegenover cle bewer'ingen van belclaagcle in
regelmatige conclusiiin uit.qeclr•ulct, cle
vaststelwng vafb de feiten steu, wawruit
IHtn
gelwek aan gegronrlheicl voortvloeit (2).

(GYSELINCK, T. BOLLE.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 Januari 1948 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Gent;
I
I. In zover de voorziening gerichf is
tegen de bestlssing op de openbare vordering :
Over de drie middelen, afgeleid, het
eerste nit de schending van artikelen 66
en 121bis van llet Strafwetboek en van
cle recllten det' verdediging, doordat het
arrest aanlegster veroorcleelt, samen met
eeu medebeklaagde, als daders van verklikking, dan wanneer de strafbare deelneming tussen beide niet voorzien was door
het openbaar ministerie in zijn vorderingen, die twee afzonderlijke en onderscheiclen verklikkingen voorzien, en wanneer
aanlegster niet ver.zocht werd te verschijnen wegens deze gewijzigde telastlegging,
en aldus de gelegenheid niet had er zich
tegen te verdecligen ; het tweede nit de
schend'ing· van artikel 97 van de Grond·
wet en van artikel 121bis van llet Strafwetboek, doordat het arrest aanlegster
(1) Sic verbr., 5 Februari 1935 (Bull. en
PASIC., 1935, I, 144); 21 Februari 1939 (ibid.,
1939, I, 89); 28 Februari 1939 (ATT. Y eTbT.,
1939, biz. 69; Bull. en PAsrc., 1939, I, 106).
Daarentegen mag de beklaagde, die vervolgd
wordt als dader van een misdrijf, slechts
veroordeeld worden wegens deelneming v 0 orzien bij alinea's 4 en 5 van ar~ikel 66 van het
Strafwetboek, indien hij aanzocht werd ·zich
betreffende deze qualificatie te verdedigen
(verbr., 4 November 1946, Bull . .en PAsrc.,
1946, I, 405).
(2) Verbr., 8 April 1940 (A•·•·. Yerbr., 1940,
biz. 51; Bull. en PA'src., 1940, I, 113) ; 7 October 1941 (Arr. Ve••b•·., 1941, biz. 210; Bull. en
P Asrc;, 1941, L, 369) ; 16 Februari 1948 (Bull.
en PASIC., 1948, I, 109).

-187veroordeelt, zowel op strafrechtelijk als op
burgerlijk gebied, bij toepassing van artikel 12lbis, zonder vast te stellen dat het
misdrijf gepleegd werd met kwaad opzet,
of ten minste zonder vast te stellen waarin
dit beweerd kwaad opzet zou bestaan hebben, dan wanneer het kwaad opzet een· essentieel bestanddeel uitmaakt van dit misdr'ijf, en wanneer aanlegster bij besluiten
v66r het militair gereclltshof ingeroepen
had dat zij zonder kwaad opzet had gehandeld; en het derde, subsidiair aan het
eerste, nit de schending van artikelen 66
en 121bis van het Strafwetboek, en artikel 97 van de Grondwet, doordat het arrest aanlegster veroordeelt' als daderes samen met een medebeklaagde, zonder de
bepaalde daden ewpressis verbis vast te
stellen waardoor zij zulkclanige hulp verschaft heeft dat, zoncler haar bijst,and,
het misdrijf niet kon voltrokken worden,
of minstens zonder cle daden te bepalen
die, samen met de daden van de meclebeklaagde, het tot stand komen van het misdrijf op noodzakelijke wijze veroorzaakt
hebben :
·
Overwegende dat al de middelen uitsluitend gericht zijn tegen de veroordeling wegens het misdrijf A (art. 121bis
van het Strafw.) ;
Overwegende echter dat het bestreden
arrest aanlegster insgelijks veroordeelt
wegens de misdrijven B en 0 (art. llSbis
van het Strafw.) en dat het m'lsdrijf 0
krachtens het besluit-wet van 17 December 1942 gestraft wordt met de cloodstraf;
Dat het bestreden arrest, het beroepen
vonnis bevestigende, wegens samenloop
van misdaden en met inachtneming van
verzachtende omstancligheden, een enkele
straf van vijf jaar gewone hechtenis uitspreekt;
.
'Dat, dienvolgens, al waren de middelen
ook gegrond, zij de verbreking van het
arrest niet zouden medeslepen, daar de
veroordeling -zou gerechtvaardigd blijven
door de vaststeUingen van het arrest bee
treffende de telastleggingen B en 0;
Waaruit volgt dat de middelen niet ontvankelijk zijn wat aangaat de beslissing
op de publieke vordering;
· En overwegende dat de substantH~le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de. wet is;
II. In zover de voorziening ger'lcht is
tegen de beslissing op de vordering der
burgerlijke partij :
Over het eerste middel :
Overwegende dat aanlegster en een medebeklaagde v66r het krijgsgerecht vervolgd waren om, met kwaad op.zet, de
burgerlijke partij aan de vijand te hebben aangegeven (art. 121bis van het Strafwetboek) ; . /
Overwegende dat aanlegster terecht-

stond om die aangifte te hebben gedaan,
hetzij op de wijze bepaald bij artikel 66,
tweede lid, hetzij op de wijze bepaald bij
artikel 66, , derde lid, van het Strafwetboek;
Waaruit volgt dat het arrest, door te
beslissen dat de uitvoering van het misdrijf door aanlegster gedaan werd op
de wijze bepaald bij bovenvermeld artikel ·66, derde lid, de omschrijving van het
ten laste gelegd feit niet gewijzigd heeft
en evenmin de rechten der verdediging
heeft geschonden ;
Over het tweede middel :
Overwegende dat aanlegster bij besluiten inriep da.t zij, optredende als getuige na het volbrengen van de aanklacht
door een medebeklaagde, zonder kwaad
opzet gehandeld had ;
Overwegende dat het besfreden arrest
vaststelt dat zij de feiten kenbaar heeft
gemaakt aan haar medebeklaagde. wel
wetende welke vijandelijke houding bestond tussen deze en de burgerlijke partij ; dat de aanklacht geschiedde na gemeenzaam overleg tussen haar en haar
medebeklaagde en dat zij zelf, als getuige,
deze aanklacht uitgebreid had;
Overwegende dat het arrest aldus hierop
wijst dat, in strijd met de bewering van
aanlegster, deze niet opgetreden was na
het volbrengen van de aangifte, doch aan
de uitvoering er 'van medegewerkt had;
Waaruit volgt dat de besluiten op gepaste wijze beantwoord werden;
Over het derde middel :
Overwegende dat het bestreden arrest
verklaart dat aanlegster « van de oorsprong af, aan het aanklagen van de
burgerlijke partij zulke hulp heeft verleend dat, zonder haar tussenkomst, het
misdrijf niet kon voltrokken worden >> ;
dat het nader bepaalt dat aanlegster de
feiten kenbaar maakte aan haar medebeklaagde en dat de aangifte geschiedde
met gemeenzaam overleg tussen haar en
haar medebeklaagde;
Dat het arrest, derhalve, de claden aanstipt die de deelneming van aanlegster
aan het misdrijf uitmaken en dat het middel feitelijke grondslag mist;
Om die. redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
5 April1948. - 2<' kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Versla[f{JeVe1·, H. de Clippele. GeUjklttidenrle conclttsie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
- Pleiter, H. Hans (van de Balie bij het
Hof van beroep te Gent).
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KAMER.

EED AF TE LEGGEN, BEHALVE IN DE GEVALLEN
BEPERKEND DOOR DE WET AANGEDUID.
2o RECH'J'SPLEGING IN STRAFZAKEN. - PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING. - GETUIGEN.- AANDUIDING VAN DE
LEE~'TI;JD. NIET OP STRAF VAN NIETIGHEID
VOORGESCHREVEN.

VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. - BESCHIKKING TOT VERWIJZING NAAR DE OORREC'l'IONELE RECHTBANK
WEGENS WANBEDRIJF. ARREST VAN DE
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DAT HET
JIOGER·BEROEP VAN BEKLAAGDE NIET ONTVANKELIJK VERKLAART. - VOORZIENING VAN BEKLAAGDE v66R RET EINDARREST. - NIET
ONTVANKELIJK,

1° De v66r een stratrechte1· gehoo1·cle getuigon moete·1t cle eecl afleygen, be-halve
iqt cle gevnllen be1Je1'kmicl cloo1· cle wet

aangea·n·icl (2) .

2° De ve·rpliahting; ·in .het pmaes-verbnnl

Is nf.et ontvankelijk, cle voorz·ien·ing cloo·r
beMa(tgcle v-661· het e'incla1Test ingestelcl
tegen het a1Yest van cle lcctmer van i:nbesah~tlcligingstelUng clat. het hager be-roep
niet ontvanl.,eUjlc ve·rlclacwt, cloo1· hem
aangetelcencl tege,n cle beschUclcing van
cle 1·aacllcanwr, clie hent ~tit hoofcle van
een wanbecl?"·ijf naa1· cle con·ecUonele
rechtbanlc verwijst (1). (Wetb. van

vnn cle tereahtzitting vnn een st1·nt1·eahter cle leeft-ijcl vwn cle yehooTcle yetuiyen
te veTmelclen, ·is niet vooryesahTeven op
st·mf van nietigheiil (3).

(VAN DROOGENBROECK EN OONSOORTEN.)
ARREST.

strafv ., art. 416.)
(COOPMAN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen door de Kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van beroep te Gent, op 13 Januari 1948;
Overwegende dat h_et bestreden arrest
enkel het hager beroep niet ontvankelijk
verklaart clat door aanlegger werd ingesteld tegen een beschikking van de Raadkamer van de Rechtbank van eerste aanleg te Gent waarbij hij naar de correctionele rechtbanll: werd verzonden;
Overwegende dat dit arrest geen u~t
spraak doet over de bevoegheid, dat het
slechts een voorbereidende en onderzoeksbeslissing is en geen eindbeslissing uitmaakt in cle zin van het artikel 416 van
het W etboek van strafvordering; dat de
voorziening derhalve niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
5 April1948. - 2" kamer. - Voo1·zittm·,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve-rslaggever, H. Vandermersch.
Ge.Ujlcl1£iclencle concl~tsie, _H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advoca.atgeneraal.
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RECHTSPLEGING
KEN. - GETUIGEN. -

IN STRAFZA-·
VERPLICHTING DE

(1) Verbr., 14 October 1946 (A1·1·. Ye1·b1·.,
1946, blz. 335; Bull. en PAsrc., 1946, I, 362};
17 November 1947 (Bull. en PAsrc., 1~47, I,
484).

r

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
arresten, gewezen op 15 Januari 1948 door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Gent;
I. Aangaande de voorziening, ingestekl
door Alfons Van Droogenbroeck, tegen
het arrest waarbij het militair ·gerechtshof weigert aanleggers inobservatiestelling te bevelen :
Over het enig middel tot verbreking,
schencling van artikel 1 der wet van
9 April 1930, doordat het bestreden arrest
aanleggers conclusHln strekkende tot zijn
internering, of althans tot zijn inobservatiestellin~, niet heeft ingewilligd, wanneer,
blijkens lie gegevens van het deskunclig
verslag, de voorwaarden vereist opdat de
inobservatiestelling van een verdachte zou
ku:imen bevolen worden, ter zake voorhandel1 waren :
Overwegencle dat het middel stuit tegen
een beoordeling van de rechter Dver de
groncl die, uit hoofde van haar feitelijke
aard, souverein is;
Dat het middel aldus feitelijke grandslag mist;
II. Aangaancle de voorziening, ingesteld
door Alfons Droogenbroeck, tegen het arrest waarbij het militair gerechtshof
hem tot de doodstraf veroordeelt :
Over het eerste middel, schending· van
artikel 97 van de Grondwet. cloordat het
aang·evallen arrest niet al de- gegevens van
aanleggers ·conclusi\ln heeft beantwoord :
Overwegende dat v6-6r het militair gerechtshof aanlegger bij conclusie heeft
aangevoerd : 1° dat tairijke getuigen on(2)
1923,
1947,
(3)
1895,

Verbr., 22 Januari 1923 (Bull. en Pasrc.,
I, 170); 22 December 1947 (Ar1·. Yerb1·.,
blz. 428; Bull. en PAsiC., 19'17, I, 558).
Verbr., 22 April 1895 (Bull. en PAsrc.,
I, 160).
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juiste verklaringen hebben gedaan betreffencle zijn ftinctie in de << Fahndung >> en
zijn deelneming aan zekere razzias; 2° dat
een erge heelkun-aige bewerking hem alle
deelneming aan misclrijven, gepleegd tussen 6 .Juli 1944 en 4 September 1944, onmogelijk heeft gemaakt; 3° dat de << Fahndungdienst », waar aanlegger als << chauffeur » werkzaam was, nooit deel heeft genomen aan de aanhoudingen gedaan door
de S. D. mannen; 4° dat, bij de toemeting
van de uit te spreken straf, rekening
diende gehouden met Zijn verminderde
verantwoordelijkheid;
Overwegende dat, blijkens de verme1dingen van het bestreden arrest : 1 o << in
hoger beroep niets aangevoerd is geweest
dat van aard is de beoordeling der feiten
door de eerste rechter in twijfel te trekken » ; 2° aanlegger en veertiende beklaagde heiden verantwoordelijk zijn voor
hun daden, laatstbedoelde evenwel in een
verminderde mate <(zodat er geen redenen
bestaan om hun internering te bevelen » ;
Overwegende dat, door bovenbedoelde
overwegingen, het bestreden arrest aanleggers conclusien behoorlijk heeft beantwoord en de redenen heeft aangegeven
op gronrt derwelke het hof, zowel de in
hoofclorde genomen conclusien, als die op
bijvoeglijke en zelfs op zeer bijvoeglijke
wijze genomen door aanlegger, als ongegrond heeft verworpen ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, schending· van
artikelen 155 en 189 vail het Wetboek van
strafvordering, doordat het proces-verbaal
der terechtzitting van 9 Mei 1947 de leeftijd van getuige Paul Wattez niet vermeldt en aldus niet vaststelt dat die getuige de .voile leeftijd van 15 jaar had bereikt;
Overwegende dat, blijkens de vermeldingen van het proces-verbaai der in het middel bedoelde terechtzitting, de getuige
Paul Wattez de eed heeft afgelegd 'in de
bewoordingen bepaald ·door de artikelen 155 en 189 van het Wetboek van strafvordering;
Overwegende, enerzijds, dat degene wier
getuigenis op de terechtzitting van een
strafrechtsmacht ontvangen · wordt, op
straf van nietigheid de bij de wet voorgeschreven eed moeten afleggen, behotrdens de gevallen die op beperkende wijze
door de wet worden uitgezonderd ;
Overwegende dat, uit geen processtuk
waarop het Hof acht zou kunnen slaan
blijkt, clat Paul Wattez zich in een van
die bij de wet uitgezonderde gevallen zou
bevinden;
Overwegende, anderzijds, dat de vermelcling door de griffier op het zittingblad,
van de leeftijd der gehoorde getuigen,
noch een substantHlle noch een op straffe
van nietigheid voorgeschreven vorm is;

Dat, derhalve, het middel niet kan aangenomen worden ;
III. Aangaande de voorziening ingesteld
door Marcel Van Droogenbroeck :
Over het eerste middel, schending der
wet, cloorclat het bestreden arrest aanlegger veroordeelt wegens inbreuk op :;trtikekelen 113 en 117 van het Strafwetboek en
hem tevens schuldig verklaart aan de misdaad voorzien bij artikel 121bis, wanneer
uit de verklaringen der getuigen blijkt
dat aanlegger niemand aan de vijand
heeft verklikt en slechts deelgenomen
heeft aan de aanhouding van sommige
personen, feit dat de normale uitoefening
uitmaakte van zijn dienst als << Zivilfahnder » of << Hilffeldgendarm », di<~nst wegens dewelke hij veroordeeld werd door
llet bestreden arrest :
Overwegende dat aanlegger wegens de
te zijnen laste bewezen verklaarde misdrijven tot een enkele straf veroordeeld
is geweest, overeenkomstig artikelen: 61
en 62 van llet Strafwetboek;
Dat, zelfs indien het middel gegrond bevonden werd, de tegen aanlegger uitgesproken straf wettelijk zou gerechtvaard'igd blijven door de misdaden voorzien
bij de artikelen 113, 117 en 118bis (besluitwet van 17 December 1942, art. 3), van
voormeld wetboek, waaraan hij schuldig
is verklaard ;
Dat de eis tot verbreking van belang is
ontbloot en, dientengevolge, niet ontvankelijk;
·
Over het tweede middel, schending van
de wet doordat, blijkens het zittingblad,
talrijke getuigen nagelaten hebben hun
leeftijd op te geven, zodat het onmogelijk is hun leeftijd te kennen en dienvolgens hun getuigenis met aflegging van
de eed niet mocht afgenomen worden en
in ieder geval waardeloos is :
Overwegende dat de processen-verbaal
der verschillencle terechtzlttingen van de
krijgsra~d in de loop derwelke getuigen
werden gehoord, vermelden dat deze
laatste onder aanroeping van Gods naam
de eed hebben afgelegd de gehele waarheid, niets dan de waarheid te zeggen;
Dat, enerzijds, nit geen enkel stuk der
rechtspleging waarop het Hof acht zou
kunnen slaan, blijkt dat een of meer van
die getuigen zich bevonden in een van de
uitzonderlijke gevallen waarin de wet bepaalt dat de getuigenis zonder eedaflegging wordt gedaan ;
Dat, anderzijds, de vermelding door de
griffier op het zitting·blad, van de leeftijd der gehoorde getuigen noch een substantiele, noch een op straf van nietigheid voorgeschreven vorm 'is ;
Waaruit volgt dat het middel niet kan
aangenomen worden ;
Over het derde middel, schending der
wet door gebrek aan duidelijkheid van het
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arrest dat niet toelaat vast te stellen of
de betichting II, D moord op cle persoon
van Philemon Sonck, welke de eerste
rechter onbewezen verklaart, al dan niet
bewezen is geworden v66r het milit:llr
gerechtshof :
Overwegende dat het bestreden arrest,
na vastgesteld' te hebben dat de feiten
waaraan het beroepen vonnis aanlegger
schuldig verklaart bewezen zijn gebleven,
zoals de eerste rechter ze weerhouclen en
omschreven heeft, mits evenwel enige wij.
zigingen en aanvullingen welke vreemd
zijn aan de cloor het middel bedoelde betichting, de overige beschikkingen van het
vonnis bevestigt en, dienvolgens, ook die
welke de door het middel bedoelde betichting onbewezen verklaart;
Dat het middel, aldus, feitelijke grandslag mist;
IV, Aangaande al de voorzieningen, en
zonder de memorie te laat door Y. Sablon
neergelegd in acht te nemen; '
Overwegende dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleeid en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;
Orri die redenen, verwerpt de voorziening; verwijst aanleggers ieder in een
negencle der k-osten.

2° Het teit ,;rijelijlc en v1'ijwillin voM·mer.
pen, voorzien bij artilcel115, § 2, 1o, van
het Strafwetboele, te ve1·voe1·en, naar een
do01' de vijand bezet vliegtJlein, met het
oog op het ve1·zamelen er van voor 1'eke,ning van deze laf~tste; lean een inbreulc
·ttitmalcen op artilcel 115, ·§ 2, ,qo, van
zelffle metboelc.

(PLEUMEEKERS EN 'CONSOORTEN,
T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen op 3 Januari 1947 door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Luik;

I. Aangaancle de beslissing over de publieke vordering :
A. Wat betreft de voorziening ingesteld
door Pleumeekers :I
Over het eerste middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet door nietbeantwoording van de, conclusien waarbij aanlegger de werkelijkheid betwistte ,
van sommige der hem ten laste gelegde
feiten, alsmede de strafbaarheid der overige :
Overwegencle dat het aangevallen arrest
5 April1948. - 2° kamer. - Voorzitte1·,
H. Wouters, raadsheer waarnemencl voor- door het onderzoek bewezen verklaart oat
zitter. - Vet·s•laggwve1·, H: Simon. ~ Ge- de vijf beklaagden medegewerkt hebben
lijlehtddende concl~tsie, H. Raoul Hayoit ann het verzamelen en leveren van nutode T~rmicourt, eerste aclvocaat-generaal. camions ann « der Beauftragte fitr den
Vierjahrenplan, Aussenstelle West des Bevollmiichtigten fi.i.r das Krnftfahrwesen JJ,
dat de geleverde auto-camions oorlogsmateriaal voor aanval of verdediging uit26 KAMER. - 5 April 1948.
maken, zonder clat client nagegaan welke
bestemming de Duitse d'ienst aan elk der
1° MIDDELEN TOT VERBREKING
STRAFZAKEN. - MIDDEL EEN GEBREK . AAN gelevercle camions gegeven heeft; dat het
door aanlegger ingeroepen feit, dat de
ANTWOORD OP DE OONCLUSIEN AANVOEREND. CONCLUSIEN DIE OP PASSENDE WIJZE BEANT- leiders van de aankoopcommissie van het
WOORD WERDEN. - MIDDEL MIST GRONDSLAG « vierjarenplan JJ in vrijheid zijn en nooit
veroorcleelcl werclen, niet belet clat het
IN FEITE.
misdrijf ten laste van de beschuldigden
2° MISDADEN EN WANBEDRIJVEN bestaat;
·
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGDat uit het vorensta.ancle volgt clat het
HEID VAN DE STAAT. - VRIJ EN bestreden
arrest al de door Pleumeekers
VRI.JWILLIG VERVOER NAAR EEN DOOR DE aangevoerde
verweermiclclelen op gepaste
VIJAND BEZET VLIEGVELD. - J\IIET RET OOG wijze beantwoord
heeft en, clienv'olgens,
OP RET VERZAMELEN VAN VOORWERPEN VOOR het. miclclel feitelijke
grondslag mist ;
REKENING VAN DE VIJAND. - VoORWERPEN
Over het tweecle micldel, schencling ·van
BEDOELD~BIJ ARTillEL 115, § 2, lo, VAN RET
artikel 1, nrs 1, 2, 3, 4 van het besluit-wet
STRAFWETBOEK. - INBREUK OP ARTIKEL 115
§ 2, 4°.
' van 25 Mei 1945, doordat het militair gerechtshof zich ten onrechte steunt, op de
1° Mist g1·ondslag in 'feite, het m·ifldel een verklaring van aanlegger waarin cleze begebrelc aan antwoo·rd 011 de concl'ltsien kent een camion gelevercl te hebben, 't is
aaJII!VOC1'en{l, flan wannee·r deze i1t he't te zeggen gestuurd te hebben van Luik
best·reden ·a~Te&t op passendri wijze naar Drussel, wanneer voormelcl artikel 1,
4°, slechts tot doel strekt degemin te bebeantwourd · we1·aen (1).
strnffe~l die zich vrij hebben aangestelcl
als l1~mic1delaars ten eincle de in becloelcl
(1) Verbr., 8 Maart 1948 (Bull. en PASIC., l1esluitcwet opgesomcle zaken te verzame1948, I, 151) .
len, en niet op clegerten welke, zoals aan-
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legger, reeds verzamelcle vourwerpen hebben vervoercl :
Overwegencle clat uit het antwoord QP
het eerste middel volgt dat het militair
gerechtshof, steunend op het gedaan onclerzoek, als bewezen heeft. beschouwcl dat
aanlegger met zijn meclebeklaagden zich
schuldig heeft gemaakt aan feiten die
strafba.ar gesteld zijn door artikel 115,
§ 2, 1°, van het Strafwetboek;
Overwegende dat het arrest, na te hebben verklaard dat beklaagcle Hummers
allerlei materiaal heeft vervoerd voor het
vliegplein te Brustem, oorcleelt dat het aldus bewezen is dat hij voorwerpen, opgesomd in 1 o van het besluit-wet van 25 Mei
1945, vervoerd heeft en, alzo,. zijn bedrijvigheid ten dienste van het vijanclelijk
leger gesteld heeft voor het verzamelen
van die voorwerpen ;
Dat het arrest er aan toevoegt dat
Pleumeekers « dergelijke vervoeren ll heeft
gedaan voor een bedrag van (\5.(\32 fr. 79
en v,aststelt dat aanlegger de bewezen
verklaarde feiten niet heeft verricht onder dwang, noch als gevolg van opeisingen
vanwege de vijand;
Overwegende dat het militair gerechtshof, waar het beslist dat aanlegger, door
vrij en vrijwillig voorwerpen:, vermeld in
artikel 115, § 2, 1°, van het Strafwetboek,
te vervoeren naar een vliegplein, zulks
ten einde ze voor rekening van de vijand
te verzamelen, en voor een bedrag als bovenvermeld, zich schuldig heeft gema:.tkt
aan het misdrijf voorzien bij artikel 115,
§ 2, 4°, niets a:uders heeft gedaan dan gebruik te maken van zijn souvereine beoordelingsmacht:
Dat het middel niet kan aanvaard worden;
B. Wat betreft de voorzieningen van al
de aanleggers :
Overwegende dat de substantiic\le of op
straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;
II. Aangaande de beslissing over de vorderingen van de burgerlijke partij :
Overwegende dat geen bijzonder midclel
wordt voorgesteld en dat het Hof er geen
ambtshalve opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; verwijst aanleggers ieder in een
vierde der kosten.
5 April1948. -·- ze kamer. - Voo·rzitter,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Vers~aggeve~·, H. Simon. - Gelijlcluiden,de conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.

2°

KAMIDR. -

5 April 1948.

1o

VOORZIENING IN VERBREKING. BESLISSINGEN W AARTEGEN MEN ZICH KAN
VOORZIEN. ARREST DAT EEN BESOHIKKING
BEVESTIGT VAN DE RAADKAMER, DE INOBSERVATIESTELL!NG VAN BEKLAAGDE BEVELENDE.
VOORZIENING VOOR DE EINDBESLISSING. 'ONONTVANKELI.JKHI;ID.

2o

BESOHERJ\IIING VAN DE MAATSOHAPPIJ TEGEN DE ABNORJ\IIALEN (WET TOT). INOBSERVATIESTELLING VAN EEN BEKLAAGDE. VEREISTE VOOR'VAAR.DEN.

3°

MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. Mrom;L DE SOHENDING VAN
EEN WETSBEPALING AANVOERENDE. GEEN
ENKELE NADERE BEPALING NOPENS DE BEWEERDE SOHENDING. l\iiDDEL NIET ONTVANKELIJK.

1° Is n·iet ontvankel-ijlc v66r cle e·inclbesliss·ing, cle voqrz·iening ingestelcl tegen een
ct·n·est van de lcamer van inbesch1tldig·ingstelling dat de beschilclcf;ng bevestigt
van cle 1'aacllcanw1· cle inobservatiestelUng vcm belclaagrZe bevelencle (1). (Stil-

zwijgende oplossing.)
2° De inobservatiestelling van een belcTaa.gcle worflt wettelijlc bevolen wannee1·, e1w1·zijds, 1·eflenen bestaan om te
clenlcen dnt beklaagde in staat van
lcmnkz·innigheid ve1'7ceert at in een
e1·ge stant van geestesstoornis of van
geesteszwakheid waa1·cloo1· · b'ij onbelcwnam is zijn daden te behee1·sen, en
wanneer, anclerzijcls, cle voorwna1·clen
·ve1·enigcl z·ijn waaraan cle wet de voorlopi_qe hechtenis onclerwe1·pt. (Wet van

9 April 1930, art. 1; wet van 20 April
1874, art. 1.)
3° Is niet ontvanlcelijlc, het

midde~ de
schending va.n een wetsbepnUng aanvoe1·ende, zonc~e1· dat enige nade1·e bepaUng gegeven worclt nopens de bewee1·fle
schencl·ing (2) .

(STEYAERT.)
ARREST.

HE'l' HOF; - Gelet op het arrest door
de Kamer van inbeschuldigingstelling van
het Hof van beroep te Gent, op 27 Januari 1948, gewezen;
Over het eerste middel tot verbreking,
schending van artikel 4 der wet van
9 April 1930 en artikel 20, alinea 5, der
wet van 20 April1874, doordat het bericht
aan de raadsman van eiser aangaande de
plaats, dag en uur waarop door de kamer
(1) Verbr., 9 Mei 1932· (Bull. en PAsrc., 1932,

I, 159).
(2) Verbr., 23 Januari 1947 (Bull. en PAsrc.,
1947, I, 27).

-192van inbeschuldigingstelling zou worden be- vermag te zijn, indien het hem ten laste
slist over het hoger beroep ingesteld tegen gelegcle feit een correctionele straf van
een beschikking van de raadkamer, waar- minstens clrie maanclen voor gevolg kan
bij de inobservatiestelling van eiser in een hebben en er gewichtige en uitzonderlijke
psychiatrische afdeling van een straf- omstancligheden voorhanden zijn welke, in
instelling voor een termijn van een het belang der openbare veiligheid, de
maand werd bevolen, geen volle vier en maatregel vergen;
Overwegencle, enerzijds, clat ingevolge
twintig uur v66r cle oproeping der zaak
artikel 444 van het Strafwetboek het aan
werd gegeven :
Overwegende dat het blijkt nit de vast- eiser ten laste gelegde wanbedrijf wordt
stellingen van het bestreden arrest dat de gestraft met gevangenisstraf van acht daraadsman van eiser, bij aangetekend gen tot een jaar en met gelclboete van 26 fr.
schrijven van 17 Januari 1948, door de tot 200 frank; clat, anderzijds, het bestreclen ari·est de gewichtige en uitzonclerlijke
gr~ffier werd verwittigd dat de kamer van
inbeschuldigingstelling over het hoger be- omstancligheclen aanduiclt, welke in het
roep van eiser zou beslissen op 20 Januari . belang der openbare veiligheicl de inobservatie.<>telling van eiser nooclzakelijk rnadaaropvolgende;
Dat het middel, clerhalve/ feiteliJke ken·
D~t, dienvolgens, het middel in rechte ·
grondslag mist ;
Over het tweede micldel, schencling van niet opgaat;
Over het viercle middel, schencling van
artikel 7 der wet van 9 April 1930, doordat
het bestreden arrest de inobservatiestel- artike11 cler wet van 9 April1930, doorclat
het
bestreclen arrest de inobservatiestelling van eiser heeft bevolen naar aanleiling van eiser heeft bevolen, dan wanneer
ding van een politiek misclrijf :
de genomen besluiten en de voorgelegde
Overwegencle dat eiser verdacht werd stukken bewijzen dat eiser geen abnorvan te Knesselare, op 31 October 1947, in male is :
een der bij artikel 444 van het StrafwetOverwegende clat het middel is gegrond
boek aangeduide omstandigheden, kwaad- op een bewering welke tegengesproken
willig cloor niet geclrukte geschriften, door wordt door de vaststellingen van het beprenten of zinnebeelden, clie aanges~agen, streden arrest, waaruit volgt dat er aanverspreid of verkocht, te koop of openlijk leidilig is om te denken dat eiser lijclt aan
ten toon gesteld werden, een bepaald feit krankzinnigheid of cloor erge g·eestesstooraan Rene Sierens te hebben ten laste ge- nis of geesteszwakheicl is aangedaan
legd dat van aard is om hem in zijn eer waarcloor hij onbekwaam is zijn claden te
te krenken of hem aan cle openbare ver" beheersen ;
achting bloot te stellen en waarvan het
Dat het middel in feite niet opgaat ;
wettelijk bewijs niet wordt gelevercl, hoeOver het vijfde middel, schending van
wei de wet het bewijs van het ten laste artikelen 9 en 29 cler wet van 9 April 1930,
gelegd feit toelaat, of waarvan cle wet het artikelen 443 en 444 van het Strafwetboek,
]Jewijs niet toelaat;
van het enig artikel der wet van 11 OctoDat, nit geen vaststelling van het arrest ber 1919, en artikel 7 van de Grondwet :
of, van een ancler stuk cler rechtspleging
Overwegencle clat eiser nagelaten heeft
waarmede het Hof rekening mag houden te verklaren in wat het bestreclen arrest
blijkt, dat de feiten der telastlegging een de bewuste wetsbepalingen zou hebben gepolitiek misclrijf zonclen nitmaken;
schonc],en; dat, dienvolgens, het middel
Dat het middel niet kan slagen;
mangelt nan stiptheid en niet ontvankeOver het derde micldel, schencling van lijk is;
artikel 1 der wet van 9 April 1930 en van
En overwegende dat de substantiele of
artikel 1 der wet van 20 April 1874, door- op straf van nietigheicl voorgeschreven
clat het bestreden arrest de inobservatie- rechtsvormen werden nageleefcl en dat de
stelling van eiser heeft bevolen, clan wan- genomen beslissing met de wet overeenneer het ten laste gelegcl feit wegens zijn stemt;
onbeduiclencl karakter geen voorlopige
Om clie redenen, verwerpt de voorziehechtenis zou kunnen rechtvaarcUg·en :
ning ; verwijst eiser in cle kosten.
Overwegencle clat, naar luicl van arti5 April 1948. - 2" kamer. - VooTzitter,
kel 1 der wet van 9 April 1930, cle verdachte, wanneer er aanleicling is ·te den- H. Wouters, raadsheer waarnemend voorken clat hij aan krankzinnigheid lijdt of zitter. - VeTslaggeve1·, H. Smetrijns. door erge geestesstoornis of geesteszwak- (Jelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit
heid is aangedaan, in observatie kan wor- de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
den gesteld in cle gevallen waar de wet de
voorlopige hechtenis toelaat; dat, afgezien
van cle feiten welke met clwangarbeid van
2" KAMER. - 5 April 1948.
'vijftien tot twintig jaar of met een hogere
straf worden beteugelcl, cle verdachte die
zijn verblijf in Belgie heeft, slechts het 1° BEVOEGDHEID EN AANLEG.
voorwerp van een bevel tot aanhoncling
STRAFZAKEN..
SAMENSTELLING
VAN
DE
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HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 Februari 1948 gewezen door
het .M:ilitair Gerechtshof, zetelencle te
Antwerpen;
Iu zover de voorziening gericht is tegen
de beslissing op de publieke vordering :
Over het eerste micldel, schending van
artikel 140 van de wet van 15 Juni 1899,
van artikel 214 en volgende van het Wethoek van strafvordering, cloorclat de
krijgsraacl samengesteld was. nit militaire
leclen waaronder een officiel' jonger in
graacl clan aanlegger, die insgelijks officier
is, toestancl welke client gelijkgestelcl te
worden met de onbevoegdheid van de
krijgsraad, zodat het militair gerechtshof,
na het beroepen vonnis te hebben te niet
geclaan, de zaak tot zich niet mocht trekken:
Overwegencle clat de vraag of de krijgsraad, zoals hij samengestelcl is, van de
zaak kennis mag nemen, de samenstelling
van die·. rechtsmacht en niet de bevoegclheicl er van betreft;
Waaruit volgt dat het miclclel in rechte.
ongegrond is;
·
Over het tweede miclclel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest niet antwoordt op de door
aanlegger v66i· het militair gereclltshof
nedergelegde besluiten, waarin hij inriep
r1at het militair gerechtshof de grand cler
zaak niet tot zich mocht trekken :
Overwegende dat aanlegger, tot staving

van zijn verweermicldel, aanvoercle dat de
krijgsraacl onbevoegd was;
Overwegencle clat het militair gerechtshof het tot zich trekken van de grand der
zaak motiveert door vast te stellen dat de
nietigheid van het beroepen vonnis, welk
aanlegger heeft veroordeeld, hierin bestand clat een ufficier van de krijgsraad·
jonger in graad was dan aanlegger die
oak Cifficier is ;
Dat het arrest alclus impliciet vaststelt
dat de krijgsraad niet onbevoegd, maar
enkel niet regelmatig samengesteld was,
en, bijgevolg, de conclusie heeft beantwoord;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, schending van
artikel 154 van het Wetboek van strafvordering, doordat aanlegger bij besluiten
aan het militair gerechtshof gevraagd
had, in geval het de zaak tot zich zou
trekken, tot een onderzoek over te gaan
zoals de eerste rechter, dan wanneer het
militair gerechtshof bi.i een en zelfde arrest het vonnis te niet heeft gedaan en de
zaak tot zich getrokken :
Overwegende dat, blijkens de vermeldingen van het arrest, lwt militair gerechtshof,. na het proces-verbaal der terechtzittingen van de eerste rechter nit
de bunclel te hebben geweerd, het beroepen vonnis te niet te hebben geclaan en de
zaak tot zich te hebb'en getrokken, v:astgesteld heeft dat de voornaamste getuigen
door het hof onderhoord werden en dat
het aldus over voldoencle elementen beschikte om over de grand uitspraak te
doen;
Dat, nit het proces-verbaal der terechtzitting van het militair gerechtshof del.
21 Januari 1948 blijkt dat verscheidene
getuigen onclerhoord werden;
Dat het arrest van veroordeling alclus
gesteuncl is op een nieuw onclerzoek gedaan v66r het mHitair gerechtshof;
vVaaruit volgt dat aanleggers aanvraag
ingewilligcl werd en dat het middel in
feite niet opgaat;
En overwegende dat de substantH~le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
In zover de voorziening gericht is tegen
de beslissing op de vordering der burgerlijke partij :
Overwegende dat aanlegger, tot staving
van zijn voorziening, geen enkel middel
inroept en dat het Hof er van anibtswege
geen opwerpt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

(1) Verbr., 26 Januari 1948 (zie
biz. 43; Bull. en PASIC., 1948, I, 51).

5 .April 1948. - 2° kamer. - Voo1·zitter,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voor_
zitter. - Ve1·slaggeve·r, H. de Clippele. -

KRIJGSRAAD, - BETWISTING. BEVOEGDHEID NIET.

2°

BETREFT DE

REDENEN V .AN DE VONNISSEN EN
.ARRESTEN. STRAFZAKEN. CDNCLUsri<;N VQoOR HET MILITAIR GERECHTSHOF GENOMEN EN GEGROND OP DE ONBEVOEGDHEID VAN
DE EERSTE RECHTER. VAS'l'STELLINGEN VAN
HE'r ARREST WAARUI'l' VOORTVLOEI'l', NIE'l' DAT
DE KRIJGSRAAD ONBEVOEGD, DOCH ONREGELMA'l'IG SAMENGESTELD WAS. .ARRES'l' MET
REDENEN OMKLEED.

1° De vraag of de lM'ijgsraad, waarbij een
inbreuk aanhangig werd gemaalct, er
van lcennis mag nemen, zoals hij is samengesteld, betrett · niet de bevoe,qclhe·lcl
doch de samenstelling van de zetel (1)
Becmtwoo1'flt fle 1J66r het militai1· gerechtshof genomen en op fle onbevoegflheifl 'IHtn de lc1·ijgs1·aafl gegronde conclnsiCn van de eiser, het arrest flat vaststellingen vennelflt, waantit voortvloeit,
niet flat de lwljgsraafl onbevoeg.cl was,
rloch elM hi.j mu-egelrnatig samengestelll
was.

zo

(DREESEN, T. JACQUES.)
ARREST.

VERBR.,

1948. -

13

hager,

-194
GeUjkl·niaenae concl1tsie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
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VOORZIENING IN VERBREKING.
BESLISSINGEN WAARTEGEN MEN ZIOH KAN
VOORZIEN. -ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. BESLISSENDE DAT
DE :!oiAGISTRAAT VAN RET OPENBAAR MINISTERIE
NIET BEVOEGD IS OM TE ZETELEN. UITSTEL
VAN DE ZAAK. VOORZIENING VOOR DE EINDBESLISSING. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

Is niet ontvankelijk, de voorziening ingestela, v66r de eindbeslissing, tegen een
an·est van de l;;arrwr· van inbesch1tldi!lingstelUng dctt beslist aat de mctgistraat die als open)Jaar· minister·ie optreea't, te dien einde niet bevoe,qa is en
de zaalc onbepaald ttitstelt. (Wetboek

BESLISSINGEN W AARTEGEN MEN ZIOH KAN
VOORZIEN. STRAFZAKEN. ARREST VAN
RET. MILITAIR GEREOHTSHOF DE INO~SERVA
TIESTELLING VAN BEKLAAGDE BEVELENDE. LATER ARREST BESLISSENDE DAT. BEKLAAGDE
AANSPRAKELIJK IS VOOR ZIJN DADEN EN DE
ZAAK NAAR DE KRIJGSRAAD VERWIJZENOE.
VOORZIENING VOOR DE EINDBESLISSING.
NIE1;-0NTVANKELIJKHEID.

Wanncer· het militair gerechtshof, na bij
een. cer·ste a1Yest de inobse1·vatiestelling
van een belclaagde bevoleri te hebben,
besUst dat aeze aanspr·akelijk is voor
z·ijn claclen en de zaak naar ae kdjgsr·aaa ver·w·ijsi, is clG voor·zieni1tg tegcn
het tweecle ar·rest v66r· de eindbeslissing
ingesteld, niet oittvankelijk (1). (Wet-

boek van strafvordering, art. 416.)

v_an strafvordering, art. 416.)

{VANOERSTRAETEN.)

(PROCUREUR-GENERAAL 'l'E GENT,
T. VAN MEENEN.)
ARREST,

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest., op 14 Januari 1948 gewezen door
de Kamer van inbeschuldigingstelling bij
het Hof van beroej;r te Gent;
Over de ontvankelijkheid van de voorziening:
Overwegende dat het bestreclen arrest;
na vastgestelcl te hebben dat de heer Delahaye, bijgevoegd substituut procureurgeneraal bij het Hof van beroep te Gent
en benoemd tot bijgevoegd advocaat-generaal bij hetzelfde hof bij besluit van de
Regent del. 31 December 1947, de wettelijke eecl, in deze laatste hoedanigheid,
nog niet afgelegd heeft, in zijn beschikkend gedeelte verklaart : « Zegt voor
recht dat de heer Delahaye thans niet bevoegd is om het ambt van openbaar ministerie waar te nemen; stelt de zaak onbepaald nit ll ;
. Overwegende dat clit arrest, niet gewezen op een betwisting nopens de bevoegdheid in de zin van artikel 416 van het
Wetboek van strafvorclering, een voorbereidende beslissing uitmaakt;
Dat, derhalve, de voorziening er tegen
ingesteld v66r de eindbeslissing niet ontv;mkelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; kosten ten laste van cle Staat.. ·
5 .April 1948. - 2• kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, raadsheer waarnemencl voorzitter. - Verslaggever, H. de Clippele; GeU.iklttidenae conclttsie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.

ARR.EST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest door het Militair Gerechtshof, zetelende te Gent, op 10 Januari 1948 gewezen;
Overwegencle dat, na inobservatiestelling van eiser in de psychiatrische afdeling van een strafinstelling en neerlegging
van het verslag der door· het militair gerechtshof benoemde deskundigen, dit hof,
bij het bestreden arrest, enkel heeft beslist clat eiser aansprakelijk is voor zijn
claden in de ~in van de wet ; ·
Overwegende clat die beslissing geen uitspraak cloet over een betwisting aangaande de bevoegdheid en ook geen eindarrest is, zoals becloelcl bij artikel 416,
aline a 1, van het W etboek van strafvor(1) De voorziening van beklaagde niet ontvankelijk zijnde, heeft het Hof niet moeten ·,
uitspreken over de wettelijkheid van l1et bestreden arrest. Dit laatste doet uitspraak over
bet bestaan van een van de bestand<J.elen van
de betichting, de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van beklaagde, dan wanneer bij het
militair gerechtshof slechts het hager beroep
aanhangig was gemaakt tegen het vonnis van
de krijgsraad dat een verzoek tot inobservatiestelling verwerpt, en het verwijst de zaak naar
de krijgsraad om uitspraak te doen over de
andere bestanddelen van de betichting.
Een voorziening van de procureur-generaal
in het belang van de wet (Wetb. van strafv.,
art. 442) zou evenmin ontvankelijk zijn geweest in! de stand van de rechtspleging, de
auditeur-generaal nog het recht hebbende om
zich, na de eindbeslissing, in verbrek:ing te
voorzien tegen het arrest.
1

::-:-I

----::-1

."~-·------

--~l-

-195dering; dat derhalve de er tegen gerichte
voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; verwijst eiser in de kosten.
5 April 1948. - 2" kamer. - Voor'zitter,
H. Wouters, raaclsheer waarnemend voorzitter. - Vm·slag,qevm·, :)3:. Smetrijns. Gelijklnidende conclnsie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.

2"

KAMER. -

5 April 1948.

1° REOHTSPLEJGING IN STRAFZAKEN. - ElED. - DESRUNDIGE IN REOHTE
AANGESTELD TIJDENS HET VOORONDERZOEK. GETUIGENIS TER ZITTING VAN DE REOHTSMAOHT VAN WIJZEN. - GETUIGENIS· WAARlliJ
DE DESICUNDIGE ZIOH ER BI,J BEPERKT REICENSOHAP TE GEVEN VAN DE UITSLAG VAN ZIJN
VORIG ONDERZOEK. - GETUIGENEED ALLEEN
VEREIST.
2° REOHTSPLEJGING IN STRAFZAKEN. - EJED. - PERSOON GEHOORD DOOR
EEN REOHTSMAOHT VAN WIJZEN. - NIET IN
REOHTE BELAST MET EEN OPDRAOHT VAN DESICUNDIGE. - l\10ET DE DESKUNDIGENEED NIET
AFLF~GGEN.

1° De deslcltndige, in rechte aangesteld tijdens een vooronclerzoelc, moet ter zitting
van cle rechtsmacht van wijzen slechts
de get1tigeneed ajteggen, "indien hij zich
er bij bepe1·Jct relcenschap te geven over
de ltitslag van zijn vorig oncle1·zoelc en
n"iet door deze 1·echtsmacht belast wenl
met de u·itvom··ing van een opdmcht t1an
deslc1mdige (1).
2° Een persoon, die niet in 1·echte belast is
met een opdracht van deslcunclige en die
v661· een rechtsmacht van w·ijZerl! gehoo'l'd wo1·dt, moet de eed voorzien bij
a1·Ulcel 44 van het Wetboelc vcm stmtvo1·derin.a niet ajteggen, zelts ·inclie1t hij
rleslcnndige van de ve'l'dediging genoemcl
W01'dt (2).

(AUDITEUR-GENERAAL, T. LEFEVRE.)
ARREST.
HE'l' HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, gewezen op 5 Januari 1948 door het
J\1ilitair Gerechtshof, zetelende te Gent;
Over het enig miclclel tot verbreking,
schencling van artikelen 155, 189, 317 van
(1) Verbr., 25 Juni 1866 (Bull. en PAsrc.,
1866, I, 286) en de conclusie van het openbaar
ministerie; 2-2 October 1928 (ibid., 1928, I,
249); 14 Juni 1937 (ibid., 1937, I, 380); 21 April
1947 (A1·1·. Ve•·br., 1947, biz. 127; Bull. en
PASIC., 1947, I, 163).
(2) Zie de nota 2, ondertekend R. H., onderaan dit arrest in Bull. en PAsrc., 1948, I, 224.

het Wetboek van strafvorclering, doordat,
ter terechtzitting van 16 October 1946 van
de krijgsraacl, expert Perpete en tegenexpert Ryckmans werclen gehoord na de
bij artikelen 155 en 189 voorgeschreven eed
te hebben afgelegcl maar 'zoncler afiegging
van de eecl voorzien bij artikel 44 van het
Wetboek van strafvorclering :
Overwegencle, enerzijds, dat, belast door
de krijgsaucliteur met een opclracht van
cleskunclige, de heer Perpete, als zodanig
de bij de artikelen 43 en 44 van het Wethoek van strafvorclering, 1 van het besluit
van de Prins Souverein del. 4 November
1814 voorgeschreven eecl heeft afgelegd;
Dat, blijkens de vermeldingen van het
proces-verbaal van de terechtzitting del.
16 October 1946, de heer Perpete niet als
cleskunclige v66r de krijgsraad optrad, cla t
hij eenvouclig rekenschap gaf van het resultaat van zijn opzoekingen en bevindingen in de loop van het vooronderzoek ;
Dat eveneens uit het proces-verbaal der
zitting blijkt clat, wat het geval Rapol beti·eft, de heer Perpete eenvoudig heeft
verklaarcl niets van voornoemcle Rapol te
weten en slecllts in de buurt te hebben
vernomen dat gezegde Rapol een bedrijvigheid had welke gelijkwaarclig was met
die van rekenplichtige;
Dat zulk een verklaring geen deskunclige
verrichting maar wei een getuigenis is;
Overwegencle, anclerzijcls, clat uit geen
bescheid van rechtspleging waarop het
Rof zou kunnen acht slaan blijkt dat de
heer Roger Ryckmans, hetzij door de
krijgsaucliteur, hetzij door de krijgsraad,
of door euig andere daartoe bevoegde
overlleicl met een cleskunclig onclerzoek belast is geweest ;
Dat hij, clientengevolge, de bij artikelen 43 en 44 van het Wetboek van strafvordering voorgescllreven eed -niet moest
afieggen;
Dat het middel niet kan aanvaard worden;
En overwegencle clat de substantH~le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en clat de
beslissing· overeenkomstig de wet is ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; laat de kosten ten laste van de
Staat.
5 April 1948. - 2° kamer. - Voo1·zitter,
H. Wouters, raaclsheer waarnemencl voorzitter. --'- Verslaggever, H. Simon. - Gelijlclltider~;de conclu.sie, H. Raoul Hayoit
de Term1court, eerste advocaat-generaal.
~ Pleiter, H. Van Leynseele.
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1° REOHTERLIJKEJ INRIOHTING.
VERENIGING VAN RECHTERLIJKE AMBTEN.
VERBOD, - WETTELIJKE AFWIJKINGEN.

__] __-_

1962D RECHTERLIJKE

INRICHTING. -

RECHTER TOT EEN HOF OF TOT EEN RECHTBANK BEHOREND. MAG TEGELIJKERTIJD
GEEN DEEL U!TMAKEN VAN EEN HOGERE RECHTSMACHT DIE VAN DE RECHTSMIDDELEN KENNIS
NEEMT TEGEN DE BESLISSINGEN VAN DIT HOF OF
VAN DEZE RECHTBANK. PRINCIPE VAN DE
WETTEN VAN RECHTERLIJKE INBICHTING,

3D

RECHTERLIJKE INRICHTING.
MILITAIRE RECHTSMACHTEN. ZAKEN BEDOELD BIJ RET BESLUIT-WET VAN 26 MEl
1944. - BURGERLIJKE MAGISTRAAT, VOO'RZlTTEB VAN DE KRIJGSRAAD. MAG TEGELIJKERTIJD VOORZITTER ZIJN VAN EEN KAMER
VAN RET MILITAIR GERECHTSHOF. AFWIJKING VAN DE WETTEN OP DE n.ECHTERLI,JKE
INRICH1.'ING. GRE)'IZEN VAN DEZE AFWIJKING.

1D Al ve1·biedt ct1"tikel174 van de wet van
18 Jnni 1869 cle ve1·ewiging van Techterlijlce ambten, lcctn e1· dooT cle wetgeve1·
van d'it veTbocl afgewelcen ~vonlen, onde·r voo1·behmtd van het voo1·sclwi[t van
artilcel 103 van de G1'0ndwet (1).
2D Het is een van cle g1·o1ulbeginselen van
de wetten op cle 1·echterUjlce in1'ichting,
flat de rechte1· clie tot een hof of tot een
rechtbanlc behooTt tegelijlcei·tijd geen
deel. mag ~titmalcen van een hoge1·e
1·echtsmacht, die kennis moet nemen van
de 1·echtsmidclelen tegen cle beslissin.Qen
van dit hot of va~t cleze rechtbanlc (2).
3D De beslnit-wetten vnn 26 Mci .191,1, en
4 Mci 1945 wijlcen at van hct p1'incipe
van de wettcn van 1·echterlijke i1wichting, dat ve1·1Jiedt aan de 1·eohteT die tot
een hof of tot een 1·echtbanlc beho01·t
· tegeMjke1-tijcl deel uit te mnlcen vctn de
hogere rechtsmncht, clie lcennis moet nemen v.an de 1·echtsmicldelen tegen de
beslissinr1en vnn dit hof of van cleze
Techtsmncht. Om de zalcen te vonnissen
waarop het beslttit-wet vnn 26 M ei 1.944
toepasselijk is, mag cle biwge1·lijlce magistraat, voorzitter vnn cle lc1·ij,qsraad,
die tot voo1·zitter vnn een tijdelijlce lwme·r .vnn het militnir gerechtshof w01·dt
benoemd, gemachtigcl wo·rden . tot het
geUjlctijdig vervullen van zijn functies
van V001'Zitter van cle 1c1"ijgsTnad, mits
het voorbeho1td clat het hem ve1·boclen is
opeenvolgend, in deze tweev01ulige hoedanigheid, deel te nemen aan het berechten vnn dezelfcle znalc (3).
(SERRAS EN VAN DEN BEUGHE, T. ADAMS.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen op 30 Januari 1948 door
(1) (2) en (3) Zie de nota, ondertekend R. H.,
onderaan dit. arrest in Bull. en PAsrc., 1948,
I, 225 ..

het Militair Gerechtshof, zetelende te
Gent;
I. Aangaande de voorziening ingesteld
door Robert Serras, tegen de beslissing
over de publieke vordering : ·
Over het enig midclel, schending van de
artikelen 174 der wet van 18 Juni 1869 op
de rechterlijke inrichtfng, 141 der wet
van 15 Juni 18ll9 houdencle titel II van bet
Wetboek van militaire strafrechtspleging,
doordat het militair gerechtshof, dat het
aangevallen arrest gewezen heeft, niet
wettelijk samengesteld was i:laar het voorgezeten was door een magistraat die tevens eerst benoemcl burgerlijk magistraat,
voorzitter van de Krijgsraad te Gent is :
Overweg·ende dat aanlegger vervolgd en
veroorcleeld werd wegens misclrijven tegen
artikelen 118bis en 121bis van het Strafwetboek; ·dat het militair gerechtshof, zetelend in graad van hager beroep, om op
dergelijke misclrijven uitspraak te cloe!l,
client samengestelcl te worden overeenkomstig artikel 7 van het besluit-wet ·del.
26 Mei 1944;
Overwegencle clat, blijkens regelmatig
voorgelegcle processtukken, o. m. cle vermelclingen van het bestreden arrest, aanlegger gevonnist is geweest door de tweede
tijdelijke Nederlandse kamer van het
Militair Gerechtshof, voorgezeten door
de heer Dubois, raadsheer in het Hof van
beroep te Gent;
Dat clie mag·i'ltraat niet in eerste aanleg kennis van cle zaak genomen heeft,
maar clat hij, bij het besluit welk hem tot
voorzitter van bovenbedoelcle kamer benoemt, gemachtigcl werd tegelijkertijd en
voor de duur van toepassing van het besluit-wet van 26 Mei 1944, het ambt van
burg·erlijk magistraat, voorzitter van de
Krijgsraacl te Gent waar te nemen, waartoe , hij benoemcl was geweest toen hij
rechter was in de rechtbank van eerste
aanleg;
Overwegende clat artikel 174 der wet
van 18 Juni 1869 de vereniging van rechterlijke functies verbiedt; dat echter de
wetgever van clit verbocl kan afwijken,
mits het voorschrift van artikel 103 van
cle Grondwet geeerbiecligcl zij;
Overwegende clat, luidens de artikelen 6
en 7 van het besluit-wet cld. 26 Mei 1944,
aangevulcl door het besluit-wet van 18 December 1945, de raadsheren bij het hof
van beroep kunnen benoemd worden om
de functies van kamervoorzitter in de
krijgsraacl waar te nemen, alsook die van
voorzitter van een tijdelijke kamer van
het militair gerechtshof, kamers welke
tot kennisname van de misclrijven bedoelcl
in de artikelen 1 en 2 van het besluit-wet
van 26 Mei 1944 geroepen zijn;
Overwegencle clat het voorzeker een der
grondbeginselen van cle rechterlijke inrichting is clat een magistraat, die deel
uitmaakt van een hof of van een recht-
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bank niet tegelijkertijd deel mag uitmaken ~an een hogere rechtsmacht die kennis
moet nemen van de rechtsmiddelen aangewend tegen de beslissingen van bovenbedoeld hof of van voormelcle rechtbank;
Dat evenwel, uit artikel 7bis, in het besluit-~et del. 26 Mei 1944 ingelast door
het besluit-wet van 4 Mei 1945, volgt clat
de opstellers van die besluiten niet hebben
beschouwcl dat clit principe zou worden
toegepast op cle rechtscolleges die kennis
nemen van de bij het besluit-wet van
26 Mei 1944 becloelde zaken;
Dat inderclaad, bovenbedoeld artikel 7bis
voorziet o. m. dat de raadsheer in een hof
van beroep vooi·zitter van een tijclelijke
kamer van' het militair gerechtshof ingericht krachtens het besluit-wet van 26 Mei
_ 1944, cUe later tot raaclsheer in het I;fof
van verbreking worclt benoemcl, desmettegenstaande zijn functies van kamervoorzitter in het militair gerechtshof kan behouclen, hetgeen strijclig is met het gronclbeginsel waarvan gewag vermits het Hof
van verbreking moet kennis nemen van de
voorzieningen ingestelcl ·tegen de arresten
gewezen door het militair gereclltshof;
Dat dientengevolge, moet aangenomen
worcl~n dat, wegens die uitzonclerlijke
wetgeving en binnen clezer perken, de burgerlijke magistraat, voorzitter van de
krijgsraacl, wanneer hij tot voor~i~te~ van
een tijclelijke kamer van het mllftmr gerechtshof worclt benoemcl, door het besluit
welk hem benoemt, kan gemachtigd worden tot het gelijktijclig vervullen van zijn
functies van voorzitter van de krijgsraad,
mits het voorbehoucl dat. het hem verboclen
is opeenvolgend deel te nemen, in voorbedoelde tweevouclige hoedanigheid, aan het
bm'echten van een zelfde zaak ;
Dat het mid del in rechte faalt;
Overwegende, bovendien, dat zowel wat
de voorziening van Robert Serras als die
van Karel Van den Berghe betreft, de substimtH:\le of op straf van nietigheid voorgeschreven vormen werclen nagekomen en
dat de uitgesproken veroorclelingen wettelijk zijn;
II. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing over de vordering
van cle burgerlijke partij :
Overwegende dat geen bijzonder middel
tot verbreking -wordt aangevoerd en dat
het Hof er geen ambtshalve opwerpt;
· Om die redenen, \ verwerpt de voorziening; verwijst beicle aanleggers ieder in
een helft der kosten.
5 April 1948. - 2e .kamer. - Voot·zitter,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Vet·slaggever, H. Simon. - Gelijkln·idende conclnsie,- H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
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1° J\lliSDRIJF. - VALSHEID. - NAMAKING
OF VERVALSING VAN ZEGELS. - BESTANDDELEN
VAN DE RANTSOENERINGSKAART (BESLUI'l'-WET
VAN 7 OcTOBER 1946). - GEBRUIK. - BEDRIEGLIJK OPZET OF OOGMERK OM TE SORADEN. _:_ MISDRIJF GESTRAFT BIJ 'ARTIKELEN 196 EN 197 VAN HET S'L'RAFWETBOEK.
2° REGELING VAN REOHTSGEBIED.
- STRAFZAKEN. - BESCHIKKING VAN DE
RAADKAMER BEKLAAGDE VERWIJZEND NAAR DE
CORRECTIONELE REORTBANK ONDER BETICRTING VAN EEN WANBEDRIJF. - ARREST VAN
ONBEVOEGDREID VAN RET ROF VAN BEROEP,
DAAR' RET FElT EEN MISDAAD UITMAAKT. REGELING VAN RECRTSGEBIED.
1° Het gebnt-ilc van nagemaakte of vervalste zegels, bestanddelen van de rantsoener·ingskaart voorzien bij de besl'!tit-wetten van 9 N ovembet· 1939, 5 en 7 October 19~6, maalct het gebntilo ttit van een
valse of vet·valste titel, dat, wanneer
het gepleegd wot·dt met bedt·ieglijlc opzet of met het oogmerk om te schaden,
gestmtt wordt bij at·tilcelen 196 en 197
van het Stratwetboelc (1).
2o Er is aanleiding tot regeling van
rechtsgebied wanneet· cle raadlcamer belclaagde onder betichting van een doot·
haat· als wanbedrijf gequalificeerd teit
naa1· de. cotTectionele rechtbanlc verwezen heett, en het hot van bemep zich
daarna onbevoegd verlclaart om reden
dat dit teit een misdaad ttitmaalct (2).

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN BEROEP
TE GENT, 'l'. DEMUYSERE EN CONSOORTEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied, uitgaande van de Procureur-Generaal bij het
Hof van beroep te Gent;
Overwegende dat Andre Demuyserl!,
Maurice Delbaere, Jean Pinoy, Emile Bontinck, Gerard Dejonghe, Georges Eggermont, Gerard Van Geenberghe, Blanche
Gilbert, Emile Vervacke, Marthe De Keyser en Augustinus Ooussement, bij beschikking der Haadkamer der Hechtbank
van eerste aanleg te Kortrijk dd. 24 Mei
1947, naar de Oorrectionele Rechtbank te
Kortrijk verwezen werden, onder de betichting van, te Menen of te Wevelgem,
in de loop van de maand Februari 1947,
als daders van een wanbedrijf om het te
hebben uitgevoerd of aan de uitvoering
er van rechtstreeks te hebben medege(1) en (2) RaadpL verbr., 15 April 1942
Verb1·., 1942, blz. 44; Bull. en PASIC.,
1942', I, 90); 11 October 1943 (A1-r. Ve1·br., 1943,
blz. 207·; Bull, en PAsrc., 1943, I, 387).
(Aryo.

-198werkt, met weten, van een of meer wijsde hebben verkregen; dat nit hun
nagemaakte of vervalste titels, als be- tegenstrijdigheid een geschil van rechtscloeld bij artikel 2 van het besluit-wet van gebied ontstaat dat de gang van het ge7 October 194!i, zegge melkzegels nr llB cler recht belemmert;
periode 5 Februari 1947, gebruik te hebben
Overwegende dat de rantsoeneringszegemaakt, gezegde titels de reglementaire gels, zelfs wanneer zij materieel van de
hoeveelheid voor de behoeften van het rantsoeneringskaart onderscheiden zijn,
gezin geclurende een maand overschrij- niettemin hoofdbestanddellin er van uitmadende, namelijk van een hiernavolgencle ken, en dat de rantsoeneringskaart een gerespectievelijke hoeveelheicl : de eerste schrift is in de zin van artikel 196 van
6.000; de tweede 3.500; de derde 1.000; de het Strafwetboek; dat het gebruik van
vierde 600 ; cle vijfde 600 ; de zesde 600 ; nagemaakte of vervalste rantsoeneringszede zevende 900; de achtste 400; cle ne- gels, strafbaar in geval het met bedrieggencle 500; de tiende 200; de elfde 600, of lijk opzet of oogmerk om te schaden zou
minstens vermelde en omschreven nage- gepleegd zijn, de misdaad uitmaakt voormaakte of vervulste titels, bedoeld bij zien bij artikelen 196, 197 en 213 van het
urtikel 2 van het besluit-wet van 7 Octo- Strafwetboek ;
ber 1946, hetzij ravitailleringstitels, in
Overwegende dat, vermits de beschikverband waarmecle een misclrijf werd ge- king van de raadkamer geen enkele verpleegcl, of die door middel van een mis- zachtende omstandigheid heeft ingeroedrijf werden verkregen, voorhanden te pen, het hof van beroep terecht de corhebben gehouden, zelfs indien zij er geen rectionele rechtbunk onbevoegd heeft
gebruik van hebben gemaakt, gezegde ti- verklaard om kennis te nemen van de intels door geen openbare clienst afgeleverd gestelde vorderingen;
zi.inde geworden;
Om die redenen, het rechtsgebied regeOverwegencle dat die beschikking ver- lende, vernietigt de beschikking van de
klaart clat de ten laste van verweerders Raadkamer van de Rechtbank van eerste
gelegde feiten wanbedrijven uitmaken, aanleg te Kortrijk; beveelt dat onderhavoorzien bij artikel 66 van het Strafwet- vig arrest zal worden overgeschreven in
boek en bij artikelen 3 en 4 van het be- de registers van gezegde rechtbank en dat
sluit-wet van 7 October 1946 betreffende melding er van zal worden gemaakt op de
cle bestraffing van valsheid en van zekere kant der vernietigde beschikking; laat de
kosten ten laste van de Staat; verwijst de
anclere misdrijven inzake ravitailleringszaak en de partijen naar de Kamer van
zegels en andere ravitailleringstitels;
Overwegende dat de Oorrectionele inbeschuldigingstelling van het Hof van
Rechtbank te Kortrijk, bij vonnis op te- beroep te Gent.
genspraak del. 1 Juli 1947, ten laste van
5 April1948. - 2" kamer. - Voorzitt1w,
Andre Demuysere de hoofdbetichting bewezen heeft verklaard zoals ze was opge- H. Wouters, raadsheer waarnemend voorsteld, en deze beklaugde veroordeeld zitter. - Verslaggever, H. Vandermersch.
GeUjkluidende concl~tsie, H. Raoul
heeft tot een jaar gevangenisstraf en een Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeldboete van 500 frank; dat zij de an- generaal.
dere beklaagden van het vervolg heeft
ontslagen;
Overwegende dat het Hof van beroep te
Gent, op hoger beroep van de veroor1" KAMER. - 8 April 1948.
deelde, de burgerlijke partij en het openbaar ministerie, bij arrest op tegenspraak VERVOEROONTRAOT.
BEOORDELING
del. 17 December 1947, geoordeeld heeft dat
DOOR DE REOHTER OVER DE GROND. 0NTcle aangeklaagde feiten van gebruik van
VANGST DOOR DE GEADRESSEERDE VAN DE VERvalse ravitailleringszegels niet alleen de
VOERDE WAREN. BEVRIJDEND KARAKTER
bestraffing oplopen voorzien bij artikel 3
VAN DE ONTVANGST.
van het besluit-wet van 7 October 1946,
maar ook nog onder toepassing vallen van Volgens artikel 7, alinea 1, van de wet
artikelen 196 en 197 van het Strafwetboek,
van r25 Aug~tstus 1891, doet de ontvangst
clat zij clerhalve misdaden uitmaken, en,
van de ve1·voenle goecleren door de gebij gebrek aan verwijzing op groml van
ad1·essee1·de iede1·e vordering tegen de
verzachtencle omstandigheden, aan de bevoe1·-man vervallen, behottdens het geval
voegdheid der correctionele rechtbank
van b1:jzonde1· voo1·beho~td of verborgen
ontsnapten; dat het hof, vervolgens, het
avm·ij. Het is zo zelfs wanneer de ontberoepen vonnis te niet heeft gedaan en
vangst .op een ande1·e plaats geschiedt
de correctionele rechtbank onbevoegd
dan op de aanvanlcelijk vastgestelde,
heeft verklaard om kennis te nemen zo
doch waaro-mtrent voennan en gead1·esvan de publieke als van de burgerlijke
seenle later ove1·eengeko-men zijn (1).
vordering ;
Overwegende dat de beschikking en het
(1) Zie de nota, ondertekend R. H., onderarrest hierboven bedoeld kracht van· ge- aan dit arrest in Bull. en PASIC., 1948, I, 228.
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199(NATIONALE MAATSCHAPPIJ VAN BELGISCHE
SPOORWEGEN, T. N. Y. SUCRERIES DU HAINAUT.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, gewezen de 27 Mei 1947, door de
Rechtbank van koophanclel te Doornik;
Over het enig middel, schencling van
artikelen 4 en 7, alinea 1, van de wet van
25 Augustus 1891 op het vervoercontract,
welke titel VIIbis vormt van het Wetboek
van koophandel, 1784 van het Burgerlijk
Wetboek, 97 van de Grondwet. cloorclat
het bestreclen vonnis, hoewel ·het feitelijk
aanneemt clat er ontvangst was van de
waren door de geaclresseercle, weigert aan
cleze ontvangst het bevrijdend karakter
te hechten hetwelk artikel 7 van de wet
op het vervoercontract haar toekent, dit
om de reden dat, in onderhavig geval, de
lossing zou verricht geweest zijn v66r de
plaats van bestemming, welke door de
vervoercler niet bereikt wercl, clan wanneer· de becloelcle wettekst, die in volstrekt
algemene termen gesteld is, cle vervoercler
bevrijclt zodra er ontvangst geweest is,
zoncler te onclerscheiclen naargelang cleze
geschiecl is op de contractueel vastgestelde plaats van bestemming of daarentegen in om het even welk ancler oorcl dat
deze voorafging :
Overwegende dat cle bestreden beslissing feiteli.ik vaststelt : 1° dat verweerster
in verbreking de geadresseercle was van
twee wagons geladen met 35 ton steenkolen, die tot in het station, te Grandglise
moesten vervoercl worden; 2° dat zij aanvaarcl heefLde vervoercle goederen in ontvangst te nemen in het station te Blaton,
waar deze aangekomen waren de 12 Juni
1944; 3° dat zij dezelfde dag nog, met de
lossing van de wagons begonnen is, door
4 ton op wagons over te laden; 4° clat de
overblijvende 31 ton verloren gegaan zijn
ten gevolge van diefstal of plundering, gedurende de avond en de nacht die volgclen;
Overwegencle dat de rechter over de
grand uit cleze vaststellingen afleidt dat
« de levering in het station te Blaton
geenszins van bevrijdende aarcl kon zijn ))
om cle reclenen dat, door ontvangst, naar
de zin van artikel 7 van de wet van
25 Augustus 1891, « noodzakelijk moet verstaan worden ontvangst ter plaats van bestemming )l en « dat het onbegrijpelijk
zou zijn dat de geaclresseercle in een ongunstige toestancl zou gestelcl worden,
wanneer hij door welwillenclheid en om de
voerman te helpen, aanneemt te lassen in
een ander station dan .datgene clat aanvankelijk voorzien was )) ;
Overwegende clat, naar luicl van artikel 7, alinea 1, van voornoemcle wet, de
ontvangst van de vervoerde goederen
iedere vordering tegen de voerman of de
commissionair doet vervallen, behoudens
in het geval dat bijzonder voorbehoud

werd gemaakt of .verborgen averij be. staat;
Overwegencle dat, van het ogenblik af
dat voerman en geadresseerde, om gelijk
welke reden, akkoord gaan over een andere plaats van bestemming dan diegene
die aanvankelijk vastgesteld was, de ontvangst die in deze nieuwe plaats van bestemming geschiedt, ten voorclele van de
vervoerder de bevrijdende uitwerking
voortbrengt die nit de wet voortvloeit ·
Waaruit volgt clat cle vaststellingen' en
motieven van de rechter over de grond
het bestreden dispositief niet wettelijk
r_echtvaardigen en dat het vonnis de bepalmgen schendt die in het middel ingeroepen worden;
Om clie reclenen, verbreekt het bestreclen
vonnis ; beveelt dat onderhavig arrest zal
overgeschreven worden in de registers van
de Rechtbank van koophanclel te Doornik
en dat melding er van zal gemaakt worden op de kant van de bestreclen beslissing; veroordeelt verweerster tot de kosten; verwijst de zaak naar de Rechtbank
van koophanclel te Bergen.
1
8 April1948. - 1e kamer. - Vom·zitte1·,
H. Soenens, eerste voorzitter. - Verslaggever, H. Daubresse. Gelijkluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt
eerste aclvocaat-generaal.
Pleiters:
HH. Van Ryn en Simont.

le

KANIEJR. -

8 April ,1948.

1°, SEQUESTER VAN DE GOEDEREN
VAN VIJANDELIJKE ONDERDANEN.
- BESLUIT-WET VAN 23 AUGUSTUS 1944. -KENMERREN VAN HET SEQUESTER. - LATERE
YERANDERING VAN NATIONALITEIT VAN DE GESEQUESTREERDE ZONDER UITWERKING.
2° SEQUESTER VAN DE GOEDEREN
VAN DE VIJANDELIJKE ONDERDANEN. - BESLUIT-WET VAN 23 AUGUSTUS 1944. - BELGISCHE VROUW DUITSE GEWORDEN DOOR HUWELIJK. - HERKRIJGEN
VAN DE BELGISCHE NATIONALITEIT NA HE'r ONDER SEQUESTER STELLEN VAN HAAR GOEDEREN.
- VRAAG TOT OPHEFFING YAN HET SEQUESTER.
-- VRAAG VAN GROND ONTBLOOT.
1° Het sequestm·, ingericht dom· het be-

slit-it-wet van 23 Au.mtst~ts 1944, is een
oorlogsmaat1·egel,
onafhanlceUjk van
ellce persoonlij lee ve1·bintenis van de
vijandelijlce onderdaan wiens uoede1·en
onder sequ.est/31- gesteld worden, en die
getmften wordt ten e·inde de 1·echten
van cle Natie, jegens de aan Belgie vijandige Staten te vrijwaren (1).

(1) Zie de conclusie van de Heer eerste advocaat-generaal Raoul Hayoit de Termicourt
in Bull. en PASIC., 1948, I, 230.

--
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-2002° De vrouw, Belg door oorsprong, Dttits
door httwelijlc ten tijde van het onder
sequester stellen van haa1· goede1·en,
ingericht door het besluit-wet van
2.~ Attuusttts 1944, lean de ophetfinu van
deze maatreuel niet belcomen om ·reden
dat z·ij, na het onder seqtteste1· stellen
van haa1· uoederen, de Be~gische nationaliteit hedwegen 'heett (1). (Besluitwet van 23 Augustus 1944, art. 1 en 3.)
(RAIMONT, T. DIENST VAN RET SEQUESTER.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arreRt, gewezen de 29 Januari 1947 door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over de twee micldelen samen, het
eerste, schending van artikelen 1 en 3 van
het besluit-wet van 23 Augustus 1944 betreffende het sequester van vijandelijke
goederen, rechten en belangen, en, voor
zoveel noclig, 92 en 97 van de Gronclwet,
doordat het bestreclen arrest, ofschoon het
vaststelt dat aanlegster de 26. Januari
1946 de Belgische nationaliteit herkregen heeft, de vordering niet-ontvankelijk
verklaart om reclen dat alieen zou kunnen
de opheffing van het sequester aanvragen
<< iedere Belgische, geallieerde of onzijclige
belanghebbende die aanvoert clat de bepalingen van het besluit-wet van 23 Augustus 1944 ten onrechte op hem toegepast geweest zijn, wat in zake niet het geval
zou zijn JJ, dan wanneer cle vordering ·tot
ophelffing van het sequester behoort tot
ieclere persoon die, zoals aanlegster, aanvoert dat de bepalingen van het besluitwet van 23 Augustus 1944 ten onrechte
op hem toegepast geweest zijn van het
ogenblik af waarop hij cle Belgische nationaliteit herkregen heeft, vermits van
clat ogenblik af de onder sequester gestelde goederen niet meer eigendom zijn of
niet meer ter beschikking of onder de contr6le staan van een vijandelijke Staat, een
vijandelijk organisme of een vijandelijke
onderdaan; en het tweede, schending van
artikelen 1 en 3 van het besluit-wet van
23 Augustus 1944 betreffende het sequester
van vij andelijke goederen, rech ten en belangen, 4, 11, 92 en 97 van de Grondwet,
537, 1594 en 1598 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest cle vordering niet ontvankelijk verklaart om de
in rechte verkeerde reden dat << geen enkele contractuele of andere daacl van de
eigenaar der onder sequester gestelde goederen, met inbegrip van het herkrijgen
van de Belgische nationaliteit, tot gevolg
lmn hehben de onbeschikbaarheid van de
(1) Zie de conclusie van de Heer eerste advocaat-generaal Raoul Hayoit de Tennicourt
in Bull. en PASIC., 1948, !, 230.

onder sequester gestelde goederen te doen
ophouden JJ, dan wanneer : 1 o de sequestratie van de vijanclelijke goecleren geenszins deze met onbeschikbaarheid treft,
maar enkel tot uitwerking heeft dat « de
akten betreffende deze goecleren Jl niet
aan verweerder kunnen tegengeworpen
worden; 2° het herkrijgen van de Belgiselle nationaliteit cloor cle eigenaar van
de gesequestreerde goecleren niet « een
akte betreffende deze goecleren Jl is, maar
een claad welke het persoonlijk statnut
van deze eigenaar betreft, en wier uitwerkingen aan verweerder kunnen tegengeworpen worden; doordat het bestreden arrest, door op grond van deze verkeerde redenen te weigeren aanlegster opnieuw vrij
te laten beschikken over de g·oederen
waarvan zij eigenares is, de hierboven
aangelluiclb bepalingen geschonden heeft
en voornamelijk artikel 537, alinea 1, van
het Burgerlijk Wetboek :
Overwegende dat volgens de voorziening,
wanneer een goed, hetwelk wettelijk onder sequester gesteld geweest is bij toepassing van het besluit-wet van 23 Augustm;
1944, ophoudt eigendom te zijn, of ter
beschikking of onder de controle te staan
van een vijandelijk onclerdaan, omdat
deze de Belgische nationaliteit verwerft,
het sequester van clit goed niet meer · gerechtvaardigd is en opheffing er van gevraagd kan worden overeenkomstig artikel3;
Overwegende dat deze bewering in strijd
is met de tekst en de geest van gezegd
besluit-wet;
Overwegende dat het sequester, ingesteld
door het besluit-wet van 23 Augustus 1944,
een oorlogsmaatregel is, onafhankelijk
van elke persoonlijke verbintenis van de
vij andelijke onderdaan wiens goederen onder sequester gesteld worden, en getroffen
ten einde de rechten van de Natie jegens
de vijandelijke Staten te vrijwaren · dat
artikel 1 bepaalt dat « Alle goederen, ~ech
ten of belangen welke, rechtstreeks of onrechtstreeks, het eigendom zijn, ouder de
controle of ter beschikking staan van een
vijandelijke Staat, een vijandelijk organisme of een vijandelijke onderdaan,
krachtens clit besluit-wet onder sequester
gesteld worden JJ ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de goederen waarvoor de opheffing
van het .sequester aangevraagd worclt, op
4 September 1944, ·datum van de inwerkingtreding van het besluit-wet van 23 Augustus 1944, eigendom waren van een
vijandelijke onderdaan; dat het derhalve
door cle uitwerking zelf van het besluitwet en, dienvolgens, wettelijk is, dat cleze
goecleren onder sequester gesteld werden ;
Overwegende clat noch artikel 3, noch
enige andere bepaling van het besluit-wet
voorzien clat de opheffing van het sequester op goederen die we,ttelijk onder se1
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quester gesteld geweest zijn, mag aangevraagd worden ;
Overwegende, weliswaar, dat aanlegster
uit de termen van alinea 2 van het eerste
artikel : « Door het feit van het sequester
kunnen alle akten betreffende de onder sequester gestelde goederen aan de Dienst
niet worden tegengeworpen )l afieidt dat
een akte, zoals een verandering van de nationaliteit van de eigenaar, alde welke
niet als onmiddellijk voorwerp de onder
sequester staande goederen heeft, ofschoon
na de sequestratie, hetzij in zake in 1946,
gesteld, aan: de Dienst kan tegengeworpen
worden;
Overwegende dat, al werd dergelijke gevolgtrekking ook aangenomen, er aileen
zou uit voortvloeien dat de Dienst aanlegster client te beschouwen als in 1946 de
Belgische nationaliteit herkregen hebbende; maar dat noch deze bepaling,
noch artikel 3 van het besluit-wet van
23 Augustus 1944 om die reden aan aanlegster het recht verleniom de opheffing te
vragen van de oorlogsmaatregel die wettelijk haar goederen getroffen heeft;
Waaruit volgt dat het dispositief van
het arrest overeenkomstig de wet is en dat
de middelen in rechte falen;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening en veroordeelt aanlegster tot de kosten en tot een vergoeding van 150 frank
jegens verweerder.
8 April 1948. - 1• kamer. - Voonzitte1·,
H. Soenens, eerste voorzitte1·. - V e1·slaggever, H. de Cocqueau des Mattes. Gelijlclttidende conclttsie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
- Pleite1·s, HH. Van Ryn en della Faille
d'Huysse.
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KAMER. -

8 April 1948.

1° SEQUESTER DER GOEDEREN VAN
DE PERSONEN AAN WIE MISDRIJVEN TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT WORDEN
TEN LASTE GELEGD. - BESLUIT-WET
VAN 17 JANUARI 1945. - KENMERKEN VAN
RET SEQUESTER.
2" SEQUESTER VAN DE GOEDEREN
VAN DE PEHSONEN AAN WIE MISDHIJVEN TEGEN DE UITWENDIGE
VEILIGHEID VAN DE STAAT WORDEN TEN LASTE GELEGD. - EcHTGENOTEN GERUWD ONDER RET STELSEL VAN DE
WE1~TELIJKE

GEMEENSCHAP OF VAN DE SCHEI-

DING VAN GOEDEREN MET TOEVOEGING VAN EEN
GEA-IEENSCRAP VAN AANWINSTEN. - SEQUESTER DAT SLECHTS DE GOEDEREN VAN DE UAN
TREh'T. - VERHINDERT DE VORDERING NIET,
INGESTELD ZONDER BEDROG DOOR. DE ECHTGENOTE, TOT SCHEIDING VAN GOEDEREN OF TOT
ONTBINDING VAN DE GEMEENSCHAP VAN AANWIN·STEN. - GEVOLGEN TEN OPZICRTE VAN DE

DIENST VAN RET SEQUESTER, PARTIJ tN RET
.GEDING.
1o In tegenstelUng met het seqttester ingesteld doo·r het beslttit-wet van 23 Attg·usttts 1944, dat de goede1·en, rechten
en belangen van de vijandige onderdanen tot voorweTp heett, is het seqttester van de goede1·en, 1·echten en belangen
van pe1·sonen a.an wie misdrijven tegen
de uitwend·ige veiligheid van de Staat
worden ten laste gele,qd, ingesteld· bij het
b,eslttit-wet van 17 Janttari 1945, geen
oo1·logsmaat1-egel, onathanlcelijlc· vwn
iedeTe persoonlij lee verbintenis van de
geseq,7test1·eenle, doch een bepaling van
bttr.qe1"li.i 7c rech t, waa1·van het enig
·vom·weTp het waarbo·rgen is van. de invonle1'ing van zelceTe schttldvorde1"ingen
van de openbare machten tegen de geseqttestreerde, door deze te beletten zich
onvermogend te maken (1).

2° 1Vannee1· echtgenoten gehttwd zi.in onder het stelsel van de wettelijlce gemeenschap at van de scheiding van goede1·en
met toevoeging van een gemeenschap
van aanwinsten, ve1·hinde1·t het sequester, ingesteld bij het beslttit-wet van
17 Janttari 1945, dat de goede1·en trett
van de man, die van misdrijt venlacht
wo1·dt te_qen de ttitwendige veiligheid
van de Staat, de vo1·dering niet, d·ie
doo1· de echtgenote zonder bedrou wordt
ingesteld, tot scheiding van goede1·en at
tot ontbinding van de gemeenschap van
aanwinsten (1).
.
II et vonnis clat de eis inwilliut lean tegengeworpen wo1·den aan de Dienst van het
Seq1teste1·, partij in het gecling, en brengt
de gevolgen mede, doo1· het Btt1'gerlijk
Wetboelc verbonden aan het vonnis dat
de scheidin{f van goede1·en ttitspreelct,
onde1· voorbehottd dat de Dienst het
1·echt behotult, tot waa1·borg van de zelts
8lechts eventttele schttldvordering van
de Staat, cle goederen welke op de dau
van de eis reecls in cle gemeenschap wa1'en gevallen, te bewaren en te behe1·en,
in cle mate waa1·in z'ij de rechten van de
·m·ouw, schttldeiseres van de gemeenschap, overscMijclen (1).
Ee1·ste zaalc.

(DIENST VAN RET SEQUESTER, T. DEBUTTE
EN STOCKHEM.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het be'streden
arrest, gewezen door het Hof van beroep
te Brussel cle 21 December 1946 ;
(1) Zie de conclusie van de Heer eerste advocaat-generaal Raoul Hayoit de Termicourt,
v66r dit arrest, in Bull. en PAsrc., 1948, I, 233.

-202Over het enig middel, schencling van
artikelen 1, en inzonderheid· 1, alinea 2, 8,
inzonclerheid 8, alinea 1, van het besluitwet van 23 Augustus 1944 betreffencle het
seqi1ester van vijandelijke goecleren, rechten en belangen, 1, 6, en inzonclerheid 6,
alinea's 1 en 3, 8 van het besluit-wet van
17 .J anuari 1945 betreffencle het sequester
cler goecleren van de personen aan wie
misdaden en wanbedrijven tegen de uitwenclige veiligheicl van de Staat worden
ten laste gelegd en cler goederen van de
verclachten, gezegcl artikel 6 gewijzigcl .en
vervaugen door artikel 1 van het besluitwet ~'an 10 J anuari 1946 tot 'wijziging· van
artikelen 6 en 11 van het bovengemeld
besluit-wet van 17 Januari 1945, 1 van gezegcl · besluit-wet van 10 Januari 1946,
vom; zoveel nodig, van artikelen 882, 883,
1409, en inzonderheid 1409, 1° en 2°, 1421,
. 1428, 1441, 1443, 1445, en inzonderheid
1445, alinea 2, 1449, en inzonclerheid 1449,
alinea 2, 1467, 1470, 1471, 1472, 1482, 1498,
1528, 1536 van het Burgerlijk Wetboek, gee
zegcl artikel 1449 gewijzigcl door het enig
artikel van cle wet van 20 Maart 1927 wijzigencle de wetsbepalingen betreffende de
scheicling van tafel en bed, van het enig
artikel van gezegde wet van 20 Maart
1927, doorclat het bestreden arrest, om reden dat vaststond dat verweerders gehuwcl waren oncler het stelsel van scheiding van goederen met toevoeging van een
gemeenschap van aanwinsten, beslist
heeft clat de verwerende echtgenote gerechtigcl was om in rechte de scheicling
van goederen te eisen tegen !mar echtgenoot, wiens goecleren, rechten en belangen
v66r de instelling van de vordering, onder
sequester geplaatst geweest waren krachtens het besluit-wet van 17 Januari 1945,
alsmede tegen de Dienst van het Sequester, om de wettelijke uitwerksels van
deze scheiding te genieten, deze nitwerkselen zijnde, onder andere, zich wecler in
het beheer en het genot van haar eigen
goederen te doen stellen en ter gelegenheid van de ontbinding der huwelijksgemeenschap, haar rechten als schnldeiseres
en als medeeigenares te doen gelden; clat
het niet vereist is, · opdat de Dienst van
het Sequester in staat weze zijn opclracht
te vervullen, te verklaren dat het vonnis
van scheiding van goederen hem niet kan
worden tegengeworpen, en dat het hem
gebeurlijk behoort, in geval van betwisting, door het gerecht te doen beslissen of
de verdelingsverrichtingen al clan niet behoren tot de akten die hem niet kunnen
worden tegengeworpen; clan wanneer,
naar luid van cle hierboven aangeduide
bepalingen van de besluit-wetten van
23 Augustus 1944, 17 Januari 1945 en
10 .Januari 1946, de Dienst van het Sequester de bewaking, de bewaring en het bebeer van de gesequestreerde goederen,
·rechten en belangen verzekert; dat de

maatregel ~tan sequestratie van kracht
blijft zolang als geen beslissing van buitenvervolgingstelling verleen~l 'geweest is
na de telastlegging, en, in de andere gevallen, als de belanghebbende al zijn
sclmlclen jegens de openbare machten niet
aangezuiverd heeft; dat de sequestra tie
alzo de invordering verzekert van de
schulden waarvoor het gesequestreerde
patrimm;tium, met inbegrip van de gemeenschappelijke goederen der echtelieden,
moet instaan, en clat, op gevaar deze maatregel onbeduiclend te maken, de Dienst van
het Sequester, die geen schuldeiser is en
geeri hoedanigheid heeft om zich tegen de
verdeling te verzetten, niet van zijn be. heersbevoeg·dheden zou kunnen beroofd
worden door een scheiding van goederen
en haar gevolgen cUe aan de echtgenote
met terugwerkende kracht en door de
aanwijzencle uitwerking der verdeling zowel het beheer als de uitsluitende eigendom van een cleel van het gesequestreercle
patrimonium toekent, met het recht er
over te beschikken mits desnoods een
gerechtelijke machtiging te bekomen :
Overwegende clat het bestreden arrest
'i'aststelt dat de echtelieclen Stockem-Debutte gehuwcl zijn onder het stelsel van
scheiding van goederen met bijkomende
bepaling van gemeenschap van aanwinsten; dat de goederen, rechten en belangen toebehorende aan Stockem, in December 1945 beschuldigd van misclaad of wanbedrijf tegen de uitwenclige veiligheid van
de Staat, op hetzelfde tijdstip onder sequester gesteld geweest zijn krachtens
artikel 1 van het besluit-wet van 17 Januari 1945; dat de in Maart 1946 door de
echtgenote Debutte ingestelde eis, die gegroncl was op artikel 1443 van het Burgerlijk Wetboek, als voorwerp had de antbinding. van de gemeenschap van aanwinsten, cle· uitoefening door de echtgenote
Debutte van haar terugnemingen ten laste
van de gemeenschap, de overneming door
haar van het beheer en het genot van al
haar eigen goederen, de erkenning dat de
spaarpenningen die zouden voortkomen nit
de inkomsten van haar eigen goederen en
nit de voortbrengsten van haar arbeid
voortaan !mar eigen zouden blijven, alsook de regeling der maatregelen met betrekking tot de vereffening van de · gemeenscha p ;
Overwegende dat het beroepen vonnis,
vaststellende dat deze eis vrij was van aile
beclrog, hem aanvaard heeft en verklaard
heeft clat cleze beslissing a an de Dienst
van het Sequester kon tegengeworpen
worden; dat het arrest, op dezes hoger
beroep, het beroepen vonnis bevestigd
heeft, onder voorbehoud dat het gebeurlijk
aan de Dienst van het Sequester zal
behoren door het gerecht te doen beslissen, in de onderstelling dat de echtgenote
Debutte de gemeenschap zou aannemen,
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-203dat de verrichtingen van verdeling dezer
gemeenschap aan gezegde Dienst knnnen
tegengeworpen worden ; '
Overwegende dat het middel aan het arrest verwijt beslist te hebben dat de echtgenote Debutte gerechtigd was zich, zelfs
ten opzichte van de Dienst van het Sequester, te doen .herstellen in· het beheer
en het genot der inkomsten van haar eigen goederen, en haar rechten als schuldeiseres en medeeigena~·es te doen gelden ;
Overwegencle dat het bestreden arrest,'
in strijd met wat in het middel beweerd
wordt, het vraagpunt voorbehoudt te weten of de echtgenote Debutte, in de onderstelling dat zij de gemeenschap zou aannemen, ten opzichte van de Dienst haar
rechten van medeeigenares mag uitoefenen op de goederen die in de gemeenschap
gevallen zijn;
Overwegende, voor het overige, dat,
hierin verschillend van het sequester ingestelcl door het besluit-wet van 23 Augustus 1944, de stelling onder sequester voorzien door artikel 1 van het besluit-wet van
17 Januari 1945, geen oorlogsmaatregel is
die, met het oog op hun gehele of gedeeltelijke toekenning .aan.de Natie en onafhankelijk van iedere persoonlijke verbintenis van de gesequestreerde, de goederen,
rechten en belangen treft van een vijandelijk onderdaan;
Dat zij een bepaling van burgerlijk recht
is, die tot enig voorwerp heeft, zoals onderstreept wordt door het verslag aan de
Regent, de inleiding en artikel 9 van het
besluit-wet, de invordering van zekere
schuldvorderingen van tle openbare machten tegen de gesequestreerde te verzekeren door deze te verhinderen zich bedrieglijk onvermogend te maken;
Overwegende dat de aard en het doel
van deze maatregel noodzakelijk zijn
draagwijdte beperken;
·
Dat, onder meer, het besluit-wet van
17 Januari 1945 er zich niet tegen verzet
dat een derde, al was hij ook een bloedverwant of de echtgenoot van de gesequestreerde, :mnder bedrog de rechten zou uitoefenen welke de wet l1em tegen deze verleent, zelfs indien die uitoefening op zekere onder seqm~ster gestelde goederen
uitwerking mocht hebben;
Overwegende dat de scheiding van goederen of cle ontbinding van een gemeen- schap van aanwinsten, uitgesproken en
ten uitvoer gelegd zonder bedrog ten
opzichte van de schuldeisers van de
man, aan deze kunnen tegengeworpen worden (Burgerlijk Wetboek, art. 1447); dat
zij dus zowel knnnen tegengeworpen worden aan de Staat, schuldeiser van de gesequestreerde, 'als aan de andere schuldeisers; dat de Staat, verre van in het besluit-wet van 17 Januari 1945 een bepaling te vinden die hem onttrekt aan de
toepassing van de wettelijke voor de an-

dere schuldeisers verplichtende regelen,
luidens artikel 6 van gezegd besluit-wet,
gewijzigd door artikel 1 van het besluitwet van 10 Januari 1946, het bedrag van
de schadevergoeding en van de andere
sommen waartoe de onder- sequester gestelde mocht worden veroordeeld wegens
misdrijf tegen de uitwendige veiligheid van
de Staat slechts mag invorderen, zonder
in het minst de rechten van de overige
schuldeisers te krenken, om het · even
welke cle datum en de geoorloofde oorzaak
van hun schuldvordering wezen;
Dat de scheiding van goederen of de
ontbinding van een gemeenschap van aanwinsten, uitgesproken en ten uitvoer gelegd zonder bedrog, doordat zij aan de
Staat kunnen tegengeworpen worden,
noodzakelijk ook aan de Dienst van het
Sequester kunnen tegengeworpen worden,
die de onder sequester gestelde goederen
enkel beheert en bewaart om de invordering van de schuldvordering van de Staat ·
te vrijwaren ;
Overwegende dat nit deze beschouwingen volgt dat door te beslissen dat, in
onderhavig geval; aan de Dienst van het
Sequester konden tegengeworpen worden
de ontbinding van de gemeenschap van
aanwinsten, de uitoefening door de echtgenote Debutte van haar terugnemingen
ten laste van de gemeenschap, de overneming door haar van het beheer en het
genot van al haa1; eigen goederen, alsook
de toekenning van het karakter van eigen
goederen aan degene clie van de dag van
de eis af, in de gemeenschap zouden vallen volgens het door de echtgenoten aangenomen huwelijksstelsel, het bestreden
arrest geen enkele van de in het middel
aangeduide wettelijke bepalingen geschonden heeft;
Overwegende, weliswaar, dat, indien de
niet bedrieglijke scheiding van goederen
aan de schuldeisers van de man kan tegengeworpen worden, ·deze nochtans, voor de
reeds ontstane schuldvorderingen, waarborg behouden op al de goederen welke
in de gemeenschap gevallen zijn v66r de
dag van de eis tot scheiding van goederen,
en vermogen voort te gaan hun rechten op
deze goecleren nit te oefenen;
Overwegende dat het besluit-wet van
17 Januari 1945 afwijkt van het gemeen
recht, doordat het aan de Staat waarborgen toekent zelfs voor de invordering van
een schuldvordering die enkel nog maar
mogelijk is ;
Dat claaruit volgt dat het voormelcl besluit-wet een afwijking uitmaakt van artikelen 1444 en volgencle van het Burgerlijk
Wetboek; dat de Dienst inderdaad, niettegenstaanrle de scheiding van goederen, ·
de macht heeft voort te gaan, voor de
vrijwaring van de mogelijke schuldvorrlering van de Staat, met de goederen die in
de gemeenschap· gevallen !Zijn, te beheren
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rechten van cle andere schuldeisers overschrijclen, en, inzonclerheicl de rechten van
de vrouw-schuldeiseres van de gemeenschap (besluit-wet van 17 Januari 1945,
art. 6, gewijzigd door artikel 1 van bet
besluit-wet van 10 J anuari 1946) ;
Overwegencle ongetwijfelcl dat het bestreclen arrest niet in formele bewoordingen erkencl heeft dat de Dienst van het
Sequester clit recht bezit, maar dat het
claarcloor aan deze geen grief heeft aangeclaan, vermits het zorg geclragen heeft
aan de Dienst het recht voor te behouclen
later door het gerech t te do en. beslissen
da t de verrichtingen van vercleling cler geme{mscbap, waartoe gebeurlijk zou overgegaan worden ter tenuitvoerlegging van
bet vonuis van scheicling van goecleren,
hem niet kmmen tegengeworpen worden ;
Dat het miclclel, derhalve, niet kan aanvaarcl worden;
Om die reclenen, verweerster machtigencl
om in rechte op te treclen, verwerpt de
voorziening ; veroorcleelt aanlegger tot de
kosten en tot een vergoecling van 150 fr.
jegens elk cler verweerders.
8 April 1948. - 16 kamer. - Voo1·zitte1·,
H. Soenens, eerste voorzitter. - Ve·rslctggever, II. Daubresse. - Gelijklltidende
conclttsie, H. Raoul Hayoit cle Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Simont en Delacroix.

'l'weede zaak.
(DIENST VAN RET SEQUESTER,
T. SCHOUTTETEN-CORMAN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, gewezen door het Ho:i' van beroeiJ
te Brussel, de 2:1 December 1946;
Over bet enig middel, schending van
artikelen 1, en inzonderbeid 1, alinea 2,
8, inzonderheid 8, alinea 1, van het besluit-wet van 23 Augustus 19H betreffende
het sequester van vijanclelijke goecleren,
rechten en belangen, 1, 6, en inzonderheid 6, alinea's 1 en 3, 8 van het besluitwet van 17 Januari 1945 betreffende het
sequester cler goederen van de personen
aan wie misclaclen en wanbeclrijven tegen
de uitwemlige veiligheicl van de Staat
worden ten laste gelegd en cler goecleren
van de verclachten, gezegcl artikel 6 gewijzigcl en vervangen door artikel 1 van het
besluit-wet van 10 Januari 1946 tot wijziging van artikelen 6 en 1l van het bovengemelcl besluit-wet van 17 Januari 1945,
1 van gezegcl besluit-wet van 10· J anuari
1946, voor zoveel noclig, van artikelen 882,
883, '1409, en inzonclerheicl' 1409, ·1 o en 2°,

1421, 1428, 1441, 1443, 1445, en inzonder~
heicl 1445, alinea 2, 1449, en inzonderheid
1449, alinea 2, • 1467, 1470, 1471, 1472,
1482, 1498, 1528, 1536 van het Burgerlijk Wetboek, gezegcl artikel 1449 gewijzigcl cloor bet enig artikel van de wet van
20 Maart 1927 wijzigencle de wetsbepalingen ·betreff(mcle de scbeicling van tafel en
becl, van het enig artikel van ,g-ezegcle wet
van 20 Maart 1927, cloorclat het bestreden
arrest, om reclen dat vaststoncl dat verweerclers gehuwcl waren onder het stelsel van de wettelijke gemeenschap; beslist h~eft dat de verwerencle echtgenote
g·erechtigd was om in rechte cle scheicling
van goederen te eisen tegen haar echtgenoot, wiens goecleren, rechten en belangen
v66r de instelling van de· vorclering, onder sequester geplaatst geweest waren
krar~htens het besluit-wet van 17 Januari
1945, alsmede tegen de Dienst van bet Sequester, om de wettelijke uitwerksels van
cleze scheicling te genieten, deze uitwerksels zijncle, onder meer, zich in het beheer
en het genot van baar eigen goecleren te
cloen herstellen en, ter geleg·enheicl van
de ontbincling der huwelijksgemeenschap,
haar rechten als schulcleiseres en als mecleeigenares te cloen gelden ; cla t niet
vereist worclt, opclat de Dienst van het Sequester in staat weze zijn opclracbt te vervullen, clat verklaarcl zou worden dat het
vonnis van scheiding van goecleren hem
niet kan worden tegengeworpen; dat bet
hem behoort, in geval van betwisting,
door het gerecht te doen beslissen of de
verdelingsverrichtingen al dan niet behoren tot de akten die hem niet kunnen
worden tegengeworpen ; clan wanneer,
naar luid van de hierboven aangecluide
beiJalingen van de besluit-wetten van
23 Augustus 1944, 17 Januari 1945 en
10 Januari 1946, de Dienst van het Sequester de bewaking, de bewaring en bet bebeer van cle gesequestreercle goecleren,
rechten en belangen verzekert; clat de
maatregel van sequestratie van, kracht
blijft zolang er geen beslissing van buitenvervolging·stelling· verleend geweest is
na de telastlegging, en, in de andere gevalc
len, zolang de belanghebbende al zijn
schulden jegens de openbare machten niet
aangezuivercl heeft; clat de se'questratie
alzo de invordering verzekert van (le schulden waarvoor het gesequestreerd patrimonimn, met inbegrip van de gemeenschappelijke goederen cler echtelieden, moet instaan, en dat, op gevaar deze maatregel
nutteloos te maken, de Dienst van het
Sequester, clie geen schulcleiser is en geen
hoeclanigheicl heeft om zich tegen de verdeling te verzetten, niet van zijn bevoegdbeclen van beheer zou kunnen beroofd
worden door een scheiding van goecleren
en haar gevolgen, clie aan de ecbtgenote,
met terugwerkencle kracht en door de aanjVijzencle uitwerking cler verdeling zowel
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-205~-an iedere persoonlijke verbintenis van de
het beheer als de uitsluitende eigendom
van een deel van het gesequestreerde pa- gesequestreerde, de goederen, rechten en
trimonium verleent, met het recht er over belangen treft van een vijandelijk onderte beschikken mits desnoods een gerechte- daan;
lijke machtiging te bekomen;
Dat zij een bepaling van burgerlijk
Overwegende dat het bestreden arrest recht is, die tot enig voorwerp heeft, zoals
vaststelt dat de echtelieden Schoutteten- onderstreept wordt door het verslag aan de
Corman gehuwd zijn onder het stelsel·van Hegent, de inleiding en artikel 9 van
de wettelijke gemeenschap, dat de goede- het pesluit-wet, de invorclering van zekere
ren, rechten en belangen toebehorende aan schuldvorderingen van de openbare machSchoutteten, in Maart 1945 beschuldigd ten tegen de gesequestreerde te verzekevan misdaad of wanbedrijf tegen de uit- ren, door deze te verhinderen zich bewendige veiligheid van- de Staat, op het- drieglijk onvermogend te maken;
zelfde tijdstip onder sequester gesteld geOverwegende dat de nahmr en het doel
weest zijn krachtens artikel 1 van het be- van deze maatregel noodzakelijk zijn
Bluit-wet van 17 Januari 1945; dat de in draagwijdte beperken;
]J'ebruari 1946 door de echtgenote Corman
Dat, onder meer, het besluit-wet van
ingestelde eis, gegrond op artikel 1443 van
het Burgerlijk Wetboek, als voorwerp 17 Januari 1945 er zich niet tegen verzet
had de ontbincling van de gemeenschap, de dat een clercle, al was hij ook een bloeduitoefening door de echtgenote Corman verwant of de echtgenoot van de gesevan lmar terugnemiJ+gen ten laste van de questreerde, zonder bedrog de rechten zou
gemeenschap, de overneming door haar uitoefenen welke de wet hem tegen deze
van het beheer van haar eigen goedereri, verleent, zelfs indien die uitoefening op zealsook de regeling der maatregelen met kere onder sequester gestelde goederen
betrekking tot de vereffening van de ge- uitwerking mocht hebben;
meenschap;
Overwegende dat de scheiding van goederen, uitgesproken en ten uitvoer gelegd
Ovetwegende dat het beroepen vonnis,
vuststellende dat de eis vrij was van alle zonder bedrog ten opzichte van de schuldbedrog, deze eis aanvaard heeft en ver- eisers van de man, aan deze kan tegenklaard heeft dat deze beslissing aan de geworpen worden (Burgerlijk Wetboek,
Dienst van het Sequester kon tegenge- art. 1447) ; dat zij dus zowel kai:t tegengeworpen worden aan de Staat, schuldeiser
worpen worden; dut het arrest, op dezes
hoger beroep, het beroepen vonnis beves- van de gesequestreerde, als aan de andere
tigd heeft, onder voorbehoud dat het schuldeisers; dat de Staat, verre van in
gebeurlijk aan de Dienst van het Seques- het besluit-wet van 17 Januari 1945 een
ter behoren zal door het gerecht te doen bepaling te vinden die hem onttrekt aan
beslissen, in de onderstelling clut de echt- de toepassing van de wettelijke voor de
andere schuldeisers verplichtende regegenote Corman de gemeenschap zou aannemen, of de verrichtingen van verdeling Ien, luidens artikel 6 van gezegd besluitdezer gemeenschap aan gezegde Dienst wet, gewijzigd door artikel 1 van het besluit-wet van 10 Januari 1946, het bedrag
kurmen tegengeworpen worden ;
Overwegencle clat het middel aan het ar- van de schadevergoeding en van de andere
rest verwijt beslist te hebben dat cle echt- sommen waartoe de onder sequester gegenote Corman gerechtigd was zich, zelfs stelde mocht worden veroordeeld wegens
ten opzichte van de Dienst van het Se- misdrijf. tegen de uitwendige veiligheid
{Juester, te doen herstellen in het beheer van de Staat slechts mag invorderen, zonen het .genot der inkomsten van haar ei- der in het minst afbreuk te cloen aan de
gen goederen, en haar rechten als schuld- rechten van de overige schuldeisers, om
eiseres en mede'i!igenares te doen gel den; het even wclke de datum en de geoorloofde
Overwegende dat het bestreden arrest, oorzaak van hun schulclvordering wezen;
in shijd met wat in het middel beweerd
Dat de scheiding van goederen, uitgewordt, het vraagpunt voorbehoudt te we- sproken en ten uitvoer gelegd zonder beten of de echtgenote Corman, in de onder- drog, vermits zij aan de Staat kan tegenstelling clat zij de gemeenschap zou aan- geworpen worden, noodzakelijk ook aan
nemen, ten opzichte van de Dienst haar de Dienst van het Seq\1ester kan tegengerechten vanmedeeigenares mag uitoefenen worpen worden, die de onder sequester geop de goecleren die in de gemeenschap ge- stelde goecleren enkel beheert en bewaart
vailen zijn ;
om de invorclering van de schulclvordering
van de Staat te vrijwaren;
Overwegende, voor het overige, dat,
hierin verschillend van het sequester ingeOverwegencle clat uit deze bescllouwinBteld door het besluit-wet van 23 Augustus
gen volgt dat, door te beslissen dat in zake
1944, de stelling onder sequester voorzien
nan de Dienst van het Sequester konden
door artikel1 van het besluit-wet van 17 Ja- tegengeworpen worden de ontbinding van
nuari 1945, geen oorlogsmaatregel is die, · de gemeenscllap, de uitoefening door de
met het oog op hun gehele of gedeelteliike echtgenote Corman van haar terugnemintoekenning aan de Natie en onafhankelijk gen ten Iaste van de gemeenschap, de
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het ge)lot van al haar eigen goederen, alsook de toekenning van het karakter van
eigen goederen aan degene die, van de
dag van de eis af, in de gemeenschap zouden vallen volgens het door de echtgenoten aangenomen huwelijksstelsel, het bestreden arrest geen enkele van de in het
middel aangecluicle wettelijke bepalingen
geschonden heeft;
Overwegende, weliswaar, dat indien de
niet bedrieglijke scheicling van goederen
aan de schuldeisers van de man kan tegengeworpen woi·den, deze nochtans, als
waarborg voor hun · vroeger ontstane
schuldvorcleringen, al de goederen behouden welke in de gemeenschap gevallen zijn
v66r de dag van de eis tot scheicling van
goecleren, en mogen voortgaan met hun
rechten op deze goecleren uit te oefenen;
Overweg·encle clat het besluit-wet van
17 J anuari 1945 afwijkt van het gemeen
recht, doorclat het aan cle Staat :waarborgen toekent zelfs voor cle invorclering van
'een schuldvordering die enkel nog maar
mogelijk is ;
Dat daaruit volgt clat het voormelcl besluit-wet een afwijking uitmaakt van artikelen 1444 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek; clat cle Dienst inclerdaad, niettegenstaancle de scheicling van goederen, gerechtigd is voort te gaan, voor de vrijwaring van de mogelijke schuldvordering
van de Staat, met cle goecleren die in/ de
gemeenschap gevallen zijn, te beheren en
te bewaren in de mate waarin zij de rechten van de andere schulcleisers overschrijclen, en, inzonderheid de rechten van de
vrouwcschuldeiseres van de gemeenschap
(besluit-wet van 17 Januari 1945, art. 6,
gewijzigd door artikel 1 van het besluitwet van 10 Januari 1946);
Overwegencle ongetwijfeld clat het bestreden arrest niet in formele 'bewoordingen erkend heeft dat de Dienst van het
Sequester cUt recht bezit, maar dat het
daardoor aan deze geen grief heeft aangedaan, vermits het zorg geclragen heeft
aan cle Dienst het recht voor te behouden
later cloor het gerecht te doen beslissen
dat de verrichtingen van vercleling der gemeenschap, · waartoe gebeurlijk zou overgegaan worclen ter tenuitvoerlegging van
het vonnis van scheiding van goederen,
hem niet kunnen tegengeworpen worden;
Dat het micldel, derhalve, niet kan aanvaard worden ;
Om die redenen, verweerster machtigend
om in rechte op te treclen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt aanlegger tot de
kosten en tot een vergoeding van 150 fr.
jegens elk der verweerclers.
8 April1948. - 1 6 kamer. - VooTzitte?·,
H. Sdenens, eerste voorzitter. - Ve?·slaggever, H. Daubresse. GeUjlclitidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi-

court, eerste advocaat-generaal. -

Plei-

ter, H. Simont.

2c

KAMER. -

12 April 1948.

INKOMS'l'ENBELASTINGEN.- AANSLAG
VAN AMBTSWEGE. VERMINDERING DOOR RET
ROF VAN BEROEP VAN RET BEDRAG VAN DE BELASTBARE INKOMSTEN. 0NDERWORPEN AAN
DE VASTSTELLING DAT DE BELASTINGPLICHTIGE
RET JlEWIJS GELEVERD HEEFT VAN RET JUISTE
BEDRAG VAN DEZE LAATSTE.

Wcmnee'/' het beheer wetteUjk is ove?·gegaa.n tot een aanS'lag van ambtswege,
mag het hot het bedmg vctn de belastbare inlcomsten s(echts vMm·inde?'C'n infl-ien het vaststelt dat de belastingplioht-lge het bewijs gelevenl heeft van het
f·u-iste bedTag van deze lctatste. (Samen-

geschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 56.)
(BEHEER VAN FINANCIEN, T; FELTEN-DAX.)
ARREST.

HE'.r HOF; - Ge"!et op het bestreclen
arrest, gewezen cle 25 Februari 1947 door
het Hof van beroep te Luik;
Over het enig middel tot verbreking,
schending van artikel97 van de Grondwet,
van artikel 28 van de wetten betreffende
cle inkomstenbelastingen, samengeschakeld
cloor besluit van 3 Juni 1941 en, in het bijzonder, van artikel 56 van dezelfcle wetten, vervangen door artikel 11 van het
tijclelijk gelclig besluit van 2 Maart 1942,
bepalingen welke inzake nationale crisisbelasting toepasselijk gemaakt geweest
zijn door artikel 7 van het tijdelijk geldig
samengeschakeld besluit van 16 Juni 1941,
doordat, eerste onclercleel, het bestreclen
arrest beslist dat de' administratie van
ambtswege niet op willekeurige wijze mag
aanslaan en niet zonder grond mag onderstellen dat de belastingplichtige een inbrenk op de besluiten betreffende de maximaprijzen zou gepleegd hebben, clan wanneer de aanslag van ambtswege niet willekeurig verricht geweest is ; tweede ondercleel, het arrest verklaart clat het bewijs
van de ontcluiking of van het vrijwillig
verzuim van aangifte niet bijgebracht geweest is door de administratie, dan wanll(~er de administratie clit bewijs niet bij
te .brengen had; clerde ondercleel, het arrest niet vastgesteld heeft, zoals het naar
het voorschrift van artikel 56 cliencle te
cloen, dat de belastingplichtig·e het bewijs
·van het juiste bedrag zijner belastbare inkomsten bijgebracht had :
Overwegencle dat het bestreclen arrest
zegt voor recht dat de aangifte der inkomsten te laat gedaan geweest is; dat de aanslag van ambtswege gerechtvaarcligcl is ;
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VRAAGD. - GEEN SCRENDING VAN DE REOHTEN
Overwegende dat dit gedeelte van de beVAN DE VERDEDIGING.
slissing, bij ontstentenis aan voorziening
van de zijde van verweerder, in kracht 3° BINDENbE BEOORDELING DOOR
van gewijsde gegaan is;
DE REOHTER OVER DE GROND. Overwegende dat de administratie verSTRAF IN VERHOUDING TOT DE ZWAARTE VAN
weerclers belastbare winsten bepaald heeft
RET 1\HSDRIJF. - SOUVEREINE BEOORDELING
door vergelijking met de winsten van
BINNEN DE DOOR DE WET GESTELDE GRENZEN.
soortgelijke belastingplichtigen;
1°
Het militai1· gerechtshof dat, na het
Overwegende dat, naar luid van artivonnis van de k1·ijgsraad ve1·nietigd te
kel 56 van de samengescbakelde wetten,
hebben, de zaalc tot zich kelc't, mag de
wanneer de belastingplicbtige van ambtsbelclaagde veroordelen, door te ste1men
wege belast wordt, de bewijslast van bet
op het onderzoelv v66r. het hof gedaan
juiste bedrag va:n. zijn belastbare inkomen op de door- de lcrijgsauditeu1· verzasten op hem rust;
,
melde elementen (1). (Wetboek. van
Overwegende dat verw~erder, om het
strafyordering, artt. 190, 211 en 215; bevermoeclen van overeenstemming met de
sluit-wet van 27 Januari 1916, art. 3.)
wet omver te werpen dat aan de van
ambtswege door de administratie vastge- 2° Schendt de rechten van de ve1·dedi.oing
stelcle belasting gebecbt is, zicb niet mocbt
niet, het a-rrest van veroonleling, uitgebeperken tot het inroepen van maximumsprolcen, na het tot zich trelcken van de
prijzen en van de rechtspreuk dat de ontzaak, zonaer aat tot getttigenmerhoort
duiking niet vermoed wordt; dat bij bet
we1·a ove1·gegaan, clan wanneer bebewijs van het juiste beclrag zijner inc
lclaagae om clit ve·rhoo1· niet verzocht
komsten diende te leveren ;
heett (2).
Overwegende clat bet bestreden arrest, 3° De rechter ove1· cle gmncl bepaalt SOttdoor te zeggen dat de directeur der belasvere·in, binnen ae aoor ae wet gestelae
tingen niet mag vermoeden dat verweerurenzen, ae stmf clie in verhoucling ·is
der vanaf 1 .April 1941 de van kracbt
tot ae zwaarte van het vaststaana vm·zijnde besluiten betreffende de maximumlclaara misclrijf (3).
prijzen zou overtreden hebben en door de
betwiste aanslag te vernietigen, bet in bet . (GILSON, T. BELGISOHE STA.n' EN OONSOORTEN.)
micldel aangeduide artikel 56 gescbonden
heeft;
.
ARRES1'.
Om die redenen, verbreekt bet bestreHET HOF; - Gelet op bet bestreden
den arrest; beveelt dat onderbavig arrest
zal overgescbreven worden in de registers arrest, gewezen de 20 December 1947 door
van bet Hof van beroep te Luik en dat bet Militair Gerechtsbof, zetelende te
melding er van zal gemaakt worden op de Luik;
Over het enfg middel, scbending van
kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten ; verwijst artikelen 155, 189, 190, 195, 209, 210, 211
de zaak naar het Hof van beroep te en 215 van het W etboek van strafvordering, 1 van de wet van 29 .April 1908, 97
Brussel.
van de Grondwet, van de bepalingen van
12 .April1948. - 2• kamer. - Voo1·zitte1· het Wetboek van strafrechtspleging voor
en ve1·slag_qeve1·, H. Vitry, raadsbeer het leger van 20 Juli·1814, ter zake toepaswaarnemend voorzitter. - Gelij/cl1tidende selijk, en scbending van de recbten der
verdediging, doordat het bestreden arrest,
conclttsie, H. Oolard, advocaat-generaal.
na de voorgaande recbtspleging te niet ge- Pleiter, H. Van Leynseele.
daan te bebben om de reden dat, de getuigen de eed niet in de wettelijke vormen
afgelegd hadden, en na de zaak tot zich
getrokken te hebben, tot staving van zijn
beslissing de getuigenissen van gezegde
2• KAMER. - 13 April 1948.
getuigen inroept, welke in de loop van bet
· 1° VONNISSEN EN .ARRESTEN. -MILI- voorbereidend onderzoek opgenomen werTAIR GEREOHTSROF. ~ VERNIETIGING VAN EEN den, zonder dat deze getuigen door het
VONNIS. -TOT ZICH TREKKEN VAN DE ZAAK. militair gerechtsbof opnieuw verboord
- VEROORDELING OP GROND VAN RET ONDER- werden, dan wanneer het militair geZOEK 1f66R RET ROF GEDAAN EN VAN DE ELE- rechtsbof, ten gevolge van de totzicbtrekMENTEN DOOR DE KRIJGSAUDITEUR VERZA- king, door een van haar eigen recbtsmacbt
MELD. - WETTEI.IJKREID.
.
(1) Zie verbr. 21 Augustus 1947 (Arr. Ye,-b,·.,
2° REOHTEN V.AN DE VERDEDIGING.
- S1'RAFZAKEN.- i\fiDDEL DAT AAN DE REOH- 1947, biz. 267; Bull. en PAsrc., 1947, I, 346).
(2) Zie verbr., 30 Juni 1947 (A•·r. Fm·b•·.,
TER IN HOGER BEROEP, UITSPRAAK DOENDE NA
DE ZAAK TOT 'ZICR TE REBBEN GETROKKEN,
1947, biz. 238; Bull. en PASIC., 1947, I, 310).
VERWIJT NIET TE ZIJN OVERGEGAAN TOT EEN
(3) Zie verbr., 6 October 1947 (A1'T. Yerbr.,
GETUIGENVERROOR. - VERROOR NIET AANGE- '1947, biz. 303; Bull. en PASIC., 1947, I, 393).
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cliende nitspraak te doen en, derhalve,
diende te eerbiedigen de voorschriften opgelegd aan de rechter in de eerste graad,
in wiens plaats het hof gesteld is, onder
meer door het W etboek van strafvordering,
en, inzonderheid, cliende te eerbiedigen de
voorschriften betreffende het onderzoek en
het verhoor der getnigen ter zitting, doordat het ten ancleren, en in elk geval, de
reclltt~n der verdecliging niet geeerbiedigd
heeft door tot staving van zijn beslissing
de getnigenissen van personen in te roepen
welke enkel in de loop van het voorbereidend onderzoek en niet ter zitting in
aanwezigheid van aanlegger verhoorcl werclen; cloordat, in elke staat van het gecling,,
vermits een enkele straf toeg·epast gewor- .
clen is, het voor het Hof niet mogelijk is
te beoordelen welke invloed de getnigenissen waarnaar het arrest verwijst en de
anclere gegevens van de zaak, onder andere zekere bekentenissen van aanlegger,
op de vaststelling cler straf gehad hebben;
dat het arrest dns niet overeenkomstig de
Gronclwet gemotiveerd is :
Overwegencle dat het bestreden arrest
vaststelt clat de v66r de krijgsraacl verl'.oorde getuigen de eed niet in de door de
wet voorgeschreven bewoordingen afgelegd hebben, en aldus verklaart te vernietigen << de rechtspleging gevolgd v66r de
• krijg·sraad en het beroepen vonnis )) ; dat
het vervolgens verklaart •le zaak tot zich
te trekken en opnieuw uitspraak te doen;
Overwegencle dat het micldel aan het bestreclen arrest enkel een grief maakt, in
· cleze omstandigheden, tot staving van zijn
beslissing, de verklaringen van getuigen
ingteroepen te hebben welke in de loop
van het onclerzoek opgenomen werden,
zonder clat deze ter terechtzitting op11ieuw
gehoord geweest zijn ;
Overwegencle dat, enerzijds, de magistraat v66r · de correctionele en militaire
rechtsmachten zijn overtniging kan vormen op de getnigenissen opgenomen tijdens het schriftelijk onderzoek; clat geen
enkele wettekst hem verbieclt de verklaringen van niet ter terechtzitting verhoorde getnigen, en oncler meer cleze van
overleclen getnigen, in aanmerking te nemen;
Overwegende dat, anclerzij~ls, de wettelijke bepaling·en betreffende het onderzoek
van de zaak ter zitting v66r deze reclitsmachten, evenmin aan de rechter in de
eerste graad als aan de rechter in hoger
beroep, de verplichting oplegg·en de getnig·en ter zitting te onderhoren; dat artikel 190 van het W etboek van strafvordering het verhoor der getuigen voorziet
slechts « zo er aanleiding toe bestaat )) ;
Overwegende dat het bestreden arrest
verklaart zijn overtniging insgelijks te
gronden op het v66r het militair gerechtshof gedane onderzoek; dat nit geen enkel

stnk der rechtspleging blijkt dat aanlegger in de loop van dit onderzoek op tegenspraak om het verhoren van getnigen zou
verzocht hebben, of zon gevraagd hebben
dat zekere tijdens het voorbereidend onderzoek opgenomen getnigenissen nit de
debatten zonden verwijdercl worden;
Dat nit cleze overwegingen blijkt dat het
bestreclen arrest, om zijn beslissing te
gronden, gestennd heeft op regelmatige
bewijsgronden en dat de rechten der
verdecliging geeerbiedigd geweest zijn;
Overwegende, ten aanzien van cle toepassing der straf, dat de rechter over de
grond, binnen de door de wet gestelde
grenzen, op sonvereine wijze de straf vaststelt, welke in verhonding is met de cloor
hem vastgestelcle inbrenk;
Dat het bestreden arrest, dienvolgens,
geen der in het miclclel aangeclnide bepalingen cler wet, en evenmin de rechten van
de verclediging geschonden heeft;
Dat het middel niet kan aanvaard worden;
Overwegende, voor het overig·e, wat betreft de beslissing gewezen op de pnblieke
vorclering, dat de snbstantH\le of op
straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen nageleefcl geweest zijn en clat de
beslissing wettelijk is ;
Wat betreft de beslissing gewezen op
de vorderingen ingesteld door de bnrgerlijke partijen, clat aanlegger geen enkel
middel inroept en dat het Hof er van
ambtswege geen opwe11)t;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; verwijst aanlegger in de kosten.
13 April1948. - 26 kamer. - Voo1·zitte1·,
H. Lonveanx, raadsheer . waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Gironl. Gelijlcluidencle conclttsie, H. Colard, aclvocaat-g-eneraal.
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REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN. BESCHillKING VAN DE RAAD ..
RA:!iiER DE BEKLAAGDEN WEGENS JACHTMISDRIJVEN NAAR DE CORREC'l'IONELE RECHTRANK
VERWIJZENDE. VoNNIS VAN ONBEVOEGDHEID
DAAROP GESTEUND DAT EEN VAN DE BEKLAAGDEN
RET FElT ZOU GEPLEEGD HEBBEN IN DE UITOEFENING VAN ZIJN BEDIENING VAN BEEDIGD
JACHTWACHTER, BEKLAAGDE DIE SCHIJNT
GEHANDELD TE HEBBEN IN DE UITOEFENING VAN
ZIJN BEDIENING VAN OFFICIER VAN GERECHTELIJKE POLITIE.- SAMENHANG TUSSEN D,E FElTEN TEN LASTE GELEGD VAN DE VERSCHEIDENE
BEKLAAGDEN. VERNIETIGING VAN DE BESCHillKING EN VERWIJZING NAAR DE PROCUREUR-GENERAAL.

TVanneer de raadlcamer cle beklaagclen
narw de correctionele 1·echtbanlv ve1·we-
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zen heett wegens jachtmisddjven en de
co1-rectionele 1·echtbank zich onbevoegd
lweft ve1·lclaard omdat een van de belclaagden beedigd jachtwachte1·, het feit
in de uitoefening van zijn bediening van
ojjicier van gerechtelijlce poUUe zou
gepleegd hebben, vernietigt het Hot de
beschilclcing van de 1·aadlcamer en verwijst- het de zaalc naar de procureu1·generaal bij het hof van b01·oep, indien deze belclaagde schijnt te hebben
gehandeld in de uitoefenin!J van zijn be(uening van of]ici.er van ge1·echtelijlce
politie en dat de feiten ten laste gelegd
van de ve1·scheidene belclaagden samenhangend zijn. (Wetboek van strafv.,

art. 4tl3.)
(PROCUREUR DES KONINGS TE NEUFCHATEAU,
T. DACHY EN CONSOORTEN.)
ARR.EST.

Overwegende dat de beschikking van
de raadkamer der rechtbank van eerste
aanleg en het vonnis van 19 November
1947 in kracht van gewijsde gegaan zijn
en dat, uit hun tegenstrijdigheid, een geschil van rechtsgebied ontstaan is dat de
loop van het gerecht belemmert;
Overwegende dat beklaagde Leon Poncelet officier van gerechtelijke politie is
en schijnt de te zijnen laste gelegde feiten
gepleegd 1te hebben in de uitoefening van
zijn bediening; dat de feiten, toegeschreven aan de andere beklaagden, samenhangend schijnen ;
Om die redenen, het rechtsgebied regelende, vernietigt de beschikking van de
Raatlkamer van tle Rechtbank van eerste
aanleg te Neufchilteau van 24 April 1947:
beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden in de registers van gezegde rechtbank en dat melding er van
zal worden gemaakt op de kant van de
vernietigde beslissing ; verwijst de zaak
naar de Procureur-Generaal bij het Hof
van, beroep te Luik~

HE'l' ROF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebiecl uitgaancle van Procureur des Konings te
Neufchilteau del. 19 December 1947;
13 April 1948. - 2° kamer. - Voorzitter,
Overwegencle clat de Raadkamer van de H. Louveaux, raadsheer waarnemend
Rechtbank van eerste aanleg te Neuf- voorzitter. - Ve1·slaggever, ·B. Demoulin.
chfiteau door beschikking van 24 April - Gelijlcluidende concl?tsie, H. Colard,
1947 naar de correctionele rechtbank van advocaat-generaal.
haar zetel verwezen heeft de personen
genaamd : 1" Jean-Odile-Jules Dachy;
2" .Jules-Leon Poncelet; 3° Leon-JeanBaptiste Poncelet, ten einde gevonnist te
worden uit hoofde van, aile drie, de
12 December 1946, te Bouillon of in het
2° KAMER. 13 April 1948.
arrondissement Neufchfiteau, eeri hert vervoerd te hebben gedurende de tijd waarin
de jacht er niet toegelaten was (wet van · 1°. MISDADEN EN WANBEDRIJVJiJN
TJiJGEN DE UITWJiJNDIGJiJ VEILIG
28 Februari 1882, art. 10) ; de eerste
REID VAN DE STAAT. - KWAADWILdaarenboven, in dezelfde omstandigheden
LIGE AANGIFTE AAN DE VIJAND. - BEKLAAGDF:
van tijd en plaats, na zonsondergang geDOOR DE VIJAND OPGEROEPEN IN HOEDANIGHEID
jaagd te hebben (wet van 28 Februari 1882,
VAN GETUIGE. - SPONTANE EN OPZETTELIJK
art. 2) ;
KWAADWILLIGE VERKLARINGEN.
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Neufchilteau zich, door een 2° REDENJiJN VAN DE VONNISSEJN JiJN
op tegenspraak gewezen vonnis van 19 NoARREJSTJiJN. STRAFZAKEN. - GEEN
vember 1947, onbevoegd verklaard heeft
VERPLICHTING VOOR DE RECHTER AL DE VOORom de reden dat beklaagde Leon-JeanGEilRACHTE ARGUME:VTEN TE BEANTWOORDEN.
Baptiste Poncelet, als beedigd jachtwachter van beklaagde _Dachy, de hoedanig- 3° J\IIIDDEJLJiJN TOT VJiJRBRJiJKING. STHAFZAKEN. - il'I:IDDEL YREEMD AAN DE
heid bezit van 01fficier van gerechtelijke
bPENBARE ORDE EN NIET AAN DE RECHTER
politie; dat de hem toegeschreven feiten .
OVER DE GROND ONDERWORI'EN. - NIET-ONTbegaan werden in het jachtgebied waarYANKELIJKHEID.
over hij het toezicht heeft, in de uitoefening van zijn bediening, en dat zij
met correctionele straffen strafbare mis- 1 o Kunnen de lcwaadto'illige aan,qifte aan
cle ·vijancl uitmaken, aan deze laatste
drijven uitmaken;
gedane ve1'1cla1·ingen, na ozwoeping als
Overwegende dat, krachtens artikel 483
,r1etuiye, indien zij een lcltTalcter vervan het Wetboek van strafvordering, Leon
tonen dat geMt.i,qt van hun spontanefteit
Poncelet aldus onderworpen is ·aan de
en van het lcwaad opzet van hun dader.
jurisdictie van het hof ·van beroep en
(Strafwetboek, art. 121bis [besluit-wet
dat de feiten, die hem verweten worden,
van 8 April1917, art. 1].)
alsmede degene die ten laste van de andere beklaagden gelegcl worden, samen- 2° De veTplichting de vonnissen te moti-hangend zijn ;
veren sl1~it deze niet in al cle tot staving
VERBR., 1948. - 14

210 -'-van een ven.oeer voo·rge1wachte M·gurnenten te beantwoonlen (1).
3° Is 'flliet ontvanlcelijlc, het rniddel, m·eernd
aan de open-bare onZe, dat -niet aan de
1·echte1· over de grand we1·d o-nderwm·pen (2).
(M. EN

w. CROIEE,

T. THUNISSEN.)

ARREST.

HE'l' HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 16 J anuari 1948 door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Luik;
I. Voor zover de voorzieningen gericht
zijn tegen het gedeelte van het arrest dat
uitspraak doet over de publieke vordering:
A. Betreffende de voorziening van Mathias Crohe :
Over het enig middel, schending van
artikel 1 van het besluit-wet van 8 April
1917, doordat het bestreden arrest aanlegger veroordeeld heeft onder meer nit
hoofde van, te Kettenis, in 1941, met
kwaad opzet, door het aanklagen van een
werkelijk of ingebeeld feit, Joseph
Thunissen te hebben blootgesteld aan op.zoekingen, vervolgingen of gestrengheden
vanwege de vijand, clan wnnneer de te
zijnen laste gelegde verklaringen, welke
aanleg·ger aan cle Gestapo op onclervraging door de Duitse politie gedaan heeft,
geen aangifte kunnen uitmaken, en wanneer er bovenilien vanwege aanlegger geen
kwaad opzet geweest is :
Overwegende clat cle vraag te weten of
de aan aanlegger verweten verklaringen
de aangifte uitmaken voorzien bij artikel 121bis van het Strafwetboek en of ze
door een kwaad opzet ingegeven geweest
zijn, behoort tot de souvereine beoordeling
van de rechter over de grond;
Overwegende dat, bij gebrek aan door
aanlegger v66r het militair gerechtshof
genomen conclusien, het bestreden arrest
de nitgesproken veroorcleling genoegzaam
gemotiveerd heeft door te verklaren clat
<< cle feiten zoals ze luiden in de eerste betichting 11 de bewoorcling·en van het besluit-wet wier schending ingeroepen wordt,
bedoelend, « naar recht v:oldoende bewezen
zijn door het v66r het militair gerechtshof gedane onderzoek 11 ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
B. Betreffende de voorziening van Wilhelm Crohe:
Over het eerste en het. clercle middel,
(1) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr,,
22 Maart 1948 (Bull. en PAsrc., 1948, I, 195).
(2) Va.ste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
2 Juni 1947 (Bull. en PASIC., 1947, I, 220).

schencling van artikel 1 van het besluitwet van~ April1917 en van artikel97 van
de Grondwet, doorclat het bestreclen arrest
aanlegger veroordeelcl heeft uit hoofde van,
te Kettenis, in 1941, met kwaad opzet, door
het aanklagen van een werkelijk of ingebeelcl feit, J·oseph Thunissen te hebben
blootgestelcl aan opzoekingen, vervolgingen of ·gestrengheden vanwege de vijand;
zonder aanleggers bij conclusien aangevoerd vercledigingsmiddel te beantwoorden, namelijk : 1 o dat de te zijnen laste
gelegde verklaringen slechts aan de Gestapo gedaan geweest zijn' op oproeping
door clezelfde en op ondervraging van
aanlegger in hoedanigheicl van getuige, en
dat ze dus niet cle door de wet voorziene
aangifte met kwaad opzet uitmaken, en
2° dat het feit onmiddellijk Thunissen
van cleze verklaringen verwittigcl te hebben, van de zijde van aanlegger iecler
kwaad opzet uitsluit;
Overwegende dat het bestreclen arrest,
ter beantwoording van deze conclnsien,
aanstipt dat nit de lezing van verscheidene documenten van de procedure die
door de Duitse politie tegen Thunissen ingesteld werd, en inzonclerheid van stukken 3 en 5 (ondervraging van Wilhelm en
Mathias Crohe cle 30 Mei 1941 cloor de
Gestapo), « dat de beide beklaagden tegen
hun buurman Thunissen zulkdanige verklaringen afgelegd hebben dat deze nooclzakelijk tegen hem cle wraak van tle
Duitse overheid moesten teweeg·brengen :
.ze beschnltligclen er hem onder mee1'
van tegenover Duitsland steeds haatdragend geweest te zijn, een unionist
te zijn en in het openbaar hatelijke
en gevaarlijke verkl::tringen nit te breng·en11;
Dat het bestreden.arrest uit deze niteenzetting der feiten wettelijk heeft kunnen
afleideri dat deze verklaringen, wier aarcl
betuigt van hun spontaneiteit, de bij artikel 121bis van het Strafwetboek bedoelde
aangifte uitmaken ;
Overwegencle dat, zo zegt het arrest nog,
« Wilhelm Crohe tevergeefs beweert dat
elk kwaad opzet in zijnen hoofde ontbroken heeft; clat vaststaat dat de gezinnen
Crohe en Tlnmissen s.inds lange jaren in
slechte verstandhouding leefclen tengevolge van een geschil voortspruitend uit
de buurschap van hun eigendommen; en
clat de Crohe's van een incident van gering belang gebruik gemaakt hebben om
hun wraakzucbt te stillen en met kwaad
opzet hun buurman te beschulcligen 11 ;
Overwegencle clat het arrest, na alclus
OlJ passende wijze aanleggers conclusH\n
op clit punt beantwoorcl te hebben, niet
behoefcle in het bijzon\ier antwoord te
verstrekken op het argument afgeleid'Cloor
aanlegger uit het feit clat hij, na de te
zijnen laste geleg·cle verklaring' aan de
Gestapo, « niet geaarzeld had onmiddel-
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-211lijk Thunissen te verwittigen alhoewel 2° Is niet wettelijlc gemotiveerd, het vonnis dat een belclaagile vemo1·deelt om
deze zijn vijand was >>;
een persoon te hebben aoen d1·inlcen totDat het bestreden arrest, derhalve, zijn
ilat hij dronlcen was, zonder het lcennebeslissing wettelijk gemotiveerd heeft;
lijlc lca1·alcter van deze d1·onlcenschap
Dat het mid del in feite niet opgaat;
vast te stellen . (2). (Besluit-wet van
Over het tweede middel, schending van
14 November 1939, art. 6.)
artikelen 70 en 72 van het Strafwetboek,
doordat aanlegger, door gevolg te geven
aan de oproeping van de Gestapo, enkel
(FRAIKIN.)
ingega:m is op een bevel van de feitelijke
overheid, en dat, wanneer hij zijn verARREST.
klarlngen aan de Duitse politie aflegde, hij
· HET HOF; - G'elet op het bestreden
gehandeld heeft onder de dwang van een
macht waaraan hij niet heeft kunnen vonnis, gewezen de 31 October 1947 door
de Correctionele Rechtbank te Verviers,
weerstaan :
Overwegende dat dit middel niet aan zetelende in hoger beroep;
de rechter over de grond onderworpen ge- 1 Over het enig middel, niet-aanzegging
weest is ; dat het, a an de openbare orde van het proces-verbaal ·binnen de vier-envreemd zijnde, niet voor de eerste maal twintig uur en schending van de rechten
v66r het Hof van verbreking mag ingeroe- der verdediging :
pen worden;
Overwegende dat het vonnis vaststelt
Overwegende dat de substantiele of op dat hct genoegzaam bewezen geweest is
straf van nietigheid voorgeschre.ven rechtt-<- door het ter terechtzitting gedane ondervormen werden nageleefd en dat de uitge- zoek dat aanlegster, in de nacht van 2 op
sproken veroordelingen wettelijk zijn;
3 .April1947, te Verviers, de te haren laste
gelegde misdrijven gepleegd heeft; dat nit
II. Voor zover de voorzieningen gericht het
proces-verbaal, van de zitting van
zijn tegen het gedeelte van het arrest clat
Juni 1947 der Politierechtbank van het
uitspraak doet over de burgerlijke vor- 25
kanton Verviers blijkt, dat twee getuigen
dering:
ter terechtziting onder eed verhoord geOverwegende dat aanleggers geen mid- weest zijn over de feiten der telastlegdel inroepen en. dat het Hof er ambtshalve ging;
geen opwerpt;
Overwegende dat, door te steunen op een
Om cUe redenen, verwerpt de voorzie- ' ander der door het Wetboek van strafvorning; veroordeelt aanleggers tot de kosten. dering toegelaten bewijsmiddelen dan het
hetwelk aanlegster ver13 .April1948. - 2° kamer. - Voorzitter, proces-verbaal,
te bestrijden en na te gaan, de
H. Louveaux, raadsheer waarnemend mocht
rechtbank de telastleggingen bewezen kunvooi·zitter.- Ve1·slaggever, H. Connart. nen verklaren heeft zonder de rechten der
Gelijlclttidende conclusie, H. Colard, adverdediging te schenden;
vocaat-generaal.
Dat het middel feitelijke grondslag·
mist;
Over het middel ambtshalve opgewor2° KAMER. - 13 April 1948.
pen, schending van artikel 97 van de
Grondwet:
Overwegende dat artikel 6 van het be1 o BINDEJNDE BEOORDELING DOOR
DE RECHTER OVER DE GROND.- sluit-wet van 14 November 1939 met de
bij artikel 4 voorziene straffen dreigt deBEWIJS. STRAFZAKEN. '-- GEVAL WAARTN
. gene die een persoon doet drinken totdat
DE WET GEEN BIJZONDER BEWIJSMIDDEL VOORhij kennelijk dronken is;
'
SCHBI.JFT.
Overwegende dat het bestreden vonnis
2° OPEJNB.ARE DRONKENSCH.AP.
aanlegster veroordeelt wegens inbreuk op
VEROORDELING OM EEN PERSOON TE HEBBEN
gezegd artikel 6 door vast te stellen dat
DOEN DRINKEN TOTDAT HIJ DRONKEN WAS. ze dronkenmakende dranken opgediend
GEEN VASTSTELLING VAN RET KENNELIJK KAheeft totdat de verbruiker dronken was,
RAKTER VAN DEZE DRONKENSCHAP. VERzonder vast te stellen dat die dronkenOORDELING NIET WETTELIJK GEMOTIVEERD.
schap kennelijk was; dat het vonnis niet
1° In strafzalcen, behottilens het geval wettelijk met redenen omkleed is overeen·U!aarin de wet een bijzonder bewijsmidkomstig het voorschrift van artikel 97
del opiegt, oo1·deelt de rechter vrij valvan de Grondwet, en artikel 6 van het begens z·ijn geweten ove1· ile bewijswaarde
sluit-wet van 14 November 1939 schendt;
van de v66r hem aangevoerde elemenEn overwegende, voor het overige, dat
ten (1).
de substantHHe of op straf van nietigheid
voorgeschTeven rechtsvormen werden na(1) Verbr., 14 Januari en 24 Juni 1946 (A1'1'.
V m•b1·., 1946, biz. 16 en 246; Bull. en PASIC.,
1946, I, 20 en 266).

(2) Zie verbr., 7 October en 4 November 1946
(Bull. en PAsrc., 194<6, I, 348 en 405).
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geleefd en dat de beslissing wettelijk is
wat cle eerste telastlegging betreft; ·
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis voor zoveel het aanlegster veroordeeld heeft uit hoofde van inbreuk op
artikel 6 van het besluit-wet van 14 November 1939; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden in de registers van de Rechtbank van eerste aanleg te Verviers en dat melding er van zal
gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de Oorrectionele Rechtbank te Luik, zetelende in hoger beroep ; vetoordeelt aanlegster tot de
helft der kosten, laat de andere helft ten
laste van tle Staat.
13 April1948. - 26 kamer.- Voon;itter,
H. Louveaux, Taadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Fettweis.
Gelijlc/;zticlende concl;ztsie, H. Oolard,
advocaat-generaal.

de 1·echtm· vn hoge1· bemep geen enkele
wetsbepaling, wannee1· hij, op be1·oep
van het openbaa1· ministerie en op dezes conclttsien te1· zitting, st~·eklcende
tot bevestig·ing van het vonnis., de be'
lc,laagde wit hoofde van al ae mislLTijven
vemorcleelt.
3° Moeten in de clagvctarding niet aangeclu·ill wonlen, cle bij komstige sane ties
Me lle reehte1· ve1·plicht is toe te passen
wanneer hij ttit hootlle van zelce1·e wisdT·ifven -vemonleelt.
4° Is wettelijlc gemoUveenl, het a1·;·est van
het mil-itni1· r1e1·echtshot, clat, onde1· de
vnststelling llat de inb1·e1tlc op a1·ti7cel115
van het Stmtwetboek ui.t winstbejag
gepleegll we1·d, bij ontstentenis van conclttsUJn, ex ::equo et bono de som bepanlt,
clie het e-igendom ve1·Tolnart van de
Schatkif!t, als zijncle het bellmg van de
bezolclitJ,ing van de bedrijvigheid van de
sch·ullli~e (2). (Strafwetboek, art. 123ter.)

(VAN AELBROECK.)

ze KAMER.
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AR.REST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
1° HOGER BEROEP EN AANLEG.
arrest, gewezen de 28 Januari 1948 door
STRAFZAKEN. - HOGER BEROEP DOOR HET het Militair Gerechtshof, zetelende te
OPENBAAR MINISTERIE. - DRAAGWIJDTE.
Brussel;
2° HOGER BEROEP EN AANLEG. Over het eerste middel, doordat ter teSTRAFZAKEN. - RECHTER VAN EERSTE AAN- rechtzitting, de auditeur-generaal de beLEG DIE WEGENS ZEKERE llHSDRIJVEN VEROOR- vestiging van het beroepen vonnis geDEELT EN VOOR ANDERE VRIJSPREEKT. vorderd l1eeft, behalve wat de bezoldiglng
HoGER BEROEP DOOH RET OPENBAAR MINIS- betreft van de bedrijvigheid van de schulTERIE. - 0oNCLUSiiGN TER ZITTING STHEK- dige, welke de eerste rechter zou nagelaKENDE TOT DE. BEVESTIGING VAN RET VONNIS.
ten hebben eigendom van cle Schatkist te
--' ARREST VEROORDELENDE UIT ROOFDE VAN verklaren, en het militair gerechtshof alALLE 111ISDRIJVEN. - WETTELIJKHEID.
dus 11.ltnt petita uitspraak gedaan heeft
3° REOH'J'SPLEGING IN STRAFZA- door aanlegster te veroordelen nit hoofde
KEN. - GEEN VERPLICRTING IN DE DAG- van de telastleggingen JJ' en G welke door
VAARDING DE VERPLICHTE BIJK0111STIGE SANC- het vonnis niet weerhouden werden;
Overwegende dat het hoger beroep van
TIES AAN 'l'E DUIDEN.
4° MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN het openbaar ministerie aan de hogere
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIG- rechtsmacht de algehele kennisneming
HEID VAN DE STAAT. - TOEKENNING van de publieke vordering opclraagt;
AAN DE SCRATKIST VAN DE WAAR.DE VAN DE · Overwegende clat aldus, door aanlegster
BEZOLDIGING VAN DE BEDRIJVIGREID VAN DE te veroordelen wegens feiten waarvoor ze
SCHULDIGE. - BEPALING VAN HET BEDRAG door de krijgsraad vrijgesproken geweest
was, dan zelfs wanneer het openbaar m_i:VAN DEZE WAARDE.
nisterie te dezen aanzien de bevestiging
van
het vonnis vordercle, het bestreden
1° Het hager beroep van het 01Jenbaar
arrest geen enkele wetsbepaling geschonministe1·ie, wanneer het ontvanlcelijk is
clen heeft;
en niet bepe1·Tct, dmagt aan de rechter
Dat het midclel in rechte niet opgaat;
in tweede aanleg de Tcennisneming op
van de pttblieke vo1·de1·ing zoals zij bij
Over het tweecle middel, doordat het
de eerste 1·echter aanhangig was (1) .
militair gerechtshof 1tltra petita uitspraak
2° Wannee1· de 1·echter in eerste aanleg de geda;in heeft door eigendom van de Schatkist te· verklaren « het bedrag cler bezolbeklaagde slechts 1tit hoofde van een
diging van cle beclrijvigheid der schulcleel van de misdrijven waa1·voor hij
moet instaan ve1·oo1·deeld heeft, schendt
, (1) Verbr., 5 Januari 1948 (zie hoger, blz. 2;
Bu,ll. en PAsrc., 1948, I, 2).

(2) Zie verbr., 13 November 1946 (Arr.
Yerb1'., 1946, blz. 373; Bull. en PAs~c., 1946, I,
409).
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-213dige JJ en ex cequo et bono nitspraak
doende, hetzelfde op 40.000 frank geraamd
heeft, dan wanneer de telastlegging waarvan de krijgsraad kennis te nemen had
te dezen opzichte niets vermeldcle en dat
het bestreden arrest niet rechtvaardigt dat
de aan de Schatkist toegekende som wel
degelijk het beclrag cler bezoldiging van
cle bedrijvigheicl van cle schnlclige nitmaakt:
'
OverwPgende dat het militair gerechtshof, hoewel het het vonnis bevestigt voor
zoveel het aanlegster veroordeeld heeft nit
hoofde van de telastlegging B, gegroncl
op artikel 115 van het Strafwetboek, en
vastgesteld heeft dat het misclrijf gepleegd geweest is nit winstbejag, bij toepassing van artikel 123tet· van het Strafwetboek, de nalating van de eerste rechter cliende te herstellen en eigendom van
de Schatkist te verklaren de door cle
schuldige ontvangen bezoldiging of cle
waarde dezer bezoldiging, indien deze niet
in beslag genomen geweest was :
Overwegencle clat de bijkomstige saneties, welke de rechtsmachten over de
grond clienen toe te passen wanneer ze op
groncl van zekere strafbepalingen veroorclelen, uiet verplichtend moeten aangednid worden in de telastlegging cUe opgenonien is in cle clagvaanling welke de zaak
bij de rechter in eerste aanleg aanhangig
maakt, opclat deze er kennis van zou knnnen nemen ;
Overwegende, anderzijcls, dat het militair gerechtshof, door te verwijzen naar
de in het vonnis aangednide bepalingen
der wet en, dienvolgens, naar artikel 123tm· van het Strafwetboek, hetwelk
aldaar vermelcl is, en door ex a;q·uo et
bono nitspraak te cloen aangaande de som
welke het eigendom van de Schatkist verklaart, in afwezigheid van conclusH~n, zijn
beslissing naar de eis van artikel 97 van
de Grondwet gemotiveercl heeft;
En overwegende dat de substantiiolle of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en clat cle
beslissing wettelijk is ;
om· die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
13 April1948. - 28 kamer. - Voot·zittet·,
H. Lonveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Demoulin.
- GeUjlcl·uidende concllts-ie, H. Oolard,
advocaat-generaal.
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1°

KAMER. -

13 April 1948.

.MISDRIJF. EET- EN KOOPWAREN (MISRRUIK IN DE HANDEL. VAN.) .AnNORMALE
PRIJZEN. SOUVERKINE REOORDELING DOOR
DE REOHTER OVER DE GROND.

2°

MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. MIDDEL EEN GERREK AAN
ANTWOORD OP DE OONOLUSIEN AANVOERENDE. 00NCLUSIEN OP PASSENDE WIJZE REANTWOORD.
l\1IDDEL OAT GRONDSLAG MIST IN FEITE.

1° De t·echter ovet· de gt·otul oot·deelt soltve-rein of eet- en lcoopwat·en tegen abnoTmale tWijzen verlcocht wet·den. (Beslnit-wet van 22 Januari 1945, art. 1.)
2° Mist gmndslag in je'ite, het middel een
geb-relc· aan antwooTd op conclttsien aanvoerende, dan wanneer het an·est ze op
passende wijze becmtwoord heejt (1).
(HERMAN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen cle 7 Jnli 1947 door het
I-I of van beroep te Brussel;
Over het eerste midclel, schending van
artikel 1 van het beslnit-wet van 22 Jannari 1945 betreffencle het beteugelen van
elke inbrenk op de reglementering betreffende cle bevoorrading van het land, van
artikelen 154, 189 en 211 van het W etboek
van strafvordering en 97 van de Grandwet, cloordat het arrest de vaststelling
niet gemotiveercl heeft van het abnormaal
karakter cler prijzen waartegen aanlegger
wij'nen verkocht :
Overwegende dat, op ·de conclnsien van
beklaagde Welke beweerden dat het niet
bewezen was dat de prijzen waartegen
hij tussen 1 en 16 Febrnari 1946 wijnen
verkocht heeft, niet normaal waren, het
bestreden arrest antwoorclt dat het bewezen is dat hij van onregelmatige verkopers tamelijk aanzienlijke hoeveelbeden
Franse wijnen gekocht heeft; dat hij erkend heeft slechts een maal tegen de normale prijs te hebben kunnen kopen; dat
er nit volgt dat de wijnen voortverkocht
geweest zijn tegen een hogere prijs dan
de normale prijs, zoals blijkt nit de factnren welke aan de klanten afgeleverd
werden;
Overwegencle dat het bestreden arrest,
op sonvereine wijze het abnormaal karakter van de verkoopprijzen der wijnen beoordelend, op passende en ondnbbelzinnige wijze de conclnsfen beantwoordt; dat
het vaststelt dat de verkoopprijzen vermeld op de aan de klanten overhandigde
factnren abnormaal zijn, wat de gevolgtrekking reclltvaardigt welke het afieidt
nit de bekentenis van beklaagde die erkend heeft op cle onregelmatige markt
aankopen gedaan te hebben tegen meestal
onregelmatige prijzen; dat, vermits de
rechter over de groncl alzo de reden aan(1) Vaste rechtspraak. Zie niunelijk verbr.,
31 Juli 1947 (Bull. en PASIC., 1947, I, 344).
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gegeven heeft waarom hij beslist dat de
verkoopprijzen abnormaal waren, hij voldaan heeft aan het voorschrift van artikel 97 van cle Grondwet;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede mWdel, schending van
artikel 8, § 1, van het besluit-wet van
22 J anuari 1945 en van artikel 97 van de
Grondwet:
Qverwegende dat door dit middel enkel
wonlt bedoelcl de t~n laste van aanlegger
geleg·de betichting van vrijwillig de uitoefening van cle functie der controleurs
van het Ministerie van economische zaken, Griffon en Huybrechts, verhinderd
of belemmercl te llebben, inzonderlleicl
door geweigerd te llebben de llerkomst
van de wijnen aan te duiden clie het voorwerp van het onderzoek uitmaakten en
die hij met speculatiedoeleinclen in zijn
bezit gehouden had;
Dat, al ware clit middel gegrond, de ten
laste van Herman uitgesproken boete van
6.000 frank, vermeerclercl met 60 decimes,
gerechtvaardigcl zou blijven door de inbrenk op artikel 1 van llet besluit-wet van
22 J anuari 1945 welke ten laste van gezegde Herman bewezen verklaard geweest
is;
Dat llet ingeroepen middel van belang
ontbloot is en niet ontvankelijk;
Overwegende, bovendien, dat de substantfiHe of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nage.1eefd en dat de uitgesproken veroordelingen wettelijk zijn ;
· Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aa11legger tot de kosten.
. 13 April1948.- 2° kamer. - Voonzitte1·,
H. :Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggevel·, H. Fettweis.
Gelijkl1tic!ende conclu.sie, H. Colard,
advocaat-generaal.

2e KA~IER.

-

13 April 1948.

MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID
vAN DE STAAT. - LEVERING AI\.N DE
VIJAND VAN HULP IN MATERIEEL VOOR AANVAL
OE' VERDEDIGING. VOORWERPEN MET EEN
SPECIFlEK MILlTAIR KARAKTER. - BEGRIP.
- ELECTROGENE GROEPEN.
Na in feite 'Pastgesteld te hebben dat de
inwerlcingstelling van electrogene groepen soms van hoofclbelang lean zijn voor
een st1·ijdende eenheid., 1Jeslist het militair ge1·echtshof wettelijk dat de ongedwongen leve1'ing van de1·gelijke toestellen aan de vijandelijke land-, lttchten zeemacht een levering aan de vijand

van h7tlp in oorlogsmate1·ieel voor aanval en verdediging ttitmaakt; opdat een
voorwe1·p een specijielc militair lcal·akter
Z07! hebben, is het niet onontbeel'lijlc dat
het normaal geen ande1· nut heeft d.an
tot militaire doeleinden te eli en en,· het
volstaat dat het bijzoncler geschikt
weze om in de militai1·e behoeften van
een leger in zijn aanvals- of verdedig·ingsven"i.clLtingen te vom·zien. (Straf·
tvetboelc, art. 115, § 2, 1°.)

(STRAET,

T.

BEHEER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 17 November 1947 door
h€t M:ilitair Gereclltshof, zetelende te
Brussel;
Over het eerste middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest, eerste onderdeel, dan wanneer llet militair gereclltshof door de conclusfen van aanlegger in verbreking verzocht werd « in feite vast te stellen dat de
aan ·de beklaagde verweten leveringen
van electrogene groepen niet kunnen onder toepassing vallen van vermelde wettelijke bepalingen (Strafwetboek, art. 115,
§ 2, 1°), wegens hun burgerlijke aard, of
rninstens wegens de mogelijkheid er een
burgerlijk gebruik van te maken, en dat
het ten anderen niet bewezen feit dat er
een militair gebruik van had kunnen
gemaakt worden niet · dienend is ll, niettemin beslist dat gezegde leveringen materieel voor annval of verclediging uitmaakten, zonder nader in te gaan op het
verweer van aanlegger in verbreking, en
aldus onzekerheid laat bestaan nopens
het punt te weten of het dit verweer verworpen heeft als niet doelmatig in rechte
of niet gegrond in feite, en aldus het Hof
·van verbreking in de onmogelijkheid stelt
zijn toezicht nit te oefenen; doordat de
/ clubbelzinnigheicl en de ontoereikendheid
der motieven van llet bestreden arrest ge. lijkstaan met een gebrek a an motieven;
· tweede onclerdeel, door te beslissen ·« dat
de electrogene groepen waarvan een leger
gebruik maakt voor hetzelfde onontbeerlijk zijn en werkelijk van zijn materieel
voor aanval of verclediging deel uitmaken
en dat ze clus dienen te worden begrepen
onder de benaming van specifiek militair
materieel, wanneer ze voor dit leger bestemd zijn ll, en door zich er van te onthouden over dit onclerwerp breeclvoerig
nitleg te verschaffen, onzekerlleid laat bestaan nopens llet punt te weten of het arrest aan de litig·ieuze leveringen de aarcl
van oorlogsmaterieel voor aanval of verdedig·ing toekent, - welke aard door aanleggers conclusien formeel betwist werd, omclat het vijandelijk leger er gebruik van
maakte, of omdat ze voor dit leger « on-
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-215ontbeerlijk ll waren, of alleen omdat ze hetzelf~le onontbeerlijl'; . zijn en werkelijk
voor hetzelfde bestemd waren, of om an- deel mtmaken van ZIJn materieel voor
dere redenen welke het arrest niet aan- aanval of verdediging ll en (< dat er dus
duidt; doordat de dubbelzinnigheid dezer aanleiding is ze te begrijpen onder de bemotieven gelijkstaat met ·een gebrek aan naming van specifiek militair materieel,
wanneer ze voor dit leger bestemd zijn ll,
motieven :•
Overwegende dat, volgens de door be- dan wanneer, volgens de wet, (( oorlogsklaagde v66r J:tet militair gerechtshof ge- materieel voor aanval of verdediging ll
nomen conclusien, de levering aan de uitmaken enkel de voorwerpen van speDuitse zeemacht, het leger en de lucht- cifiek militaire aard, dit wil zeggen welke
macht van electrogene groepen door arti- normaal geen ander nut hebben dan te
kel 115, § 2, 1 o, van het Strafwetboek niet dienen tot militaire doeleinden, en dat,
hecloeld wordt wanneer de geleverde toe- bijgevolg, noch het feit dat materieel
stellen van burgerlijke aard zijn; clat er voor een leger « onontbeerlijk ll is noch
minstens een burgerlijk gebruik kon van het felt clat dit leger er van gebruik
gemaakt worden en dat het feit dat er maakt, noch het feit dat het voor dit leeen militair gebruik. zou kunnen van ge- ger (( bestemd ll is, afzonderlijk of te samaakt zijn, hetgeen betwist wordt niet men volstaan, opdat de rechter aan de
feiten de door beklaagde formeel bedienend is ;
'
Dat het bestreden arrest op dit betoog twiste qualificatie van (( oorlogsmaterieel
voor
aanval of verclediging ll zou knnnen
antwoordt dat. beklaagde, ten opzichte
van de toepassmg van de strafwet tever- toekennen :
Overwegende dat artikel 115 van het
geefs tracht een volkomen onclerscheid te
Strafwetboek, gewiizigo door het besluitmaken tussen de electrogene gToepen,
naargelang ze ontworpen en gebouwd ge- wet vnn 25 Mei 1945, van toepassing is op
weest zijn met het oog op een burgerltjk degenen die, vrijelijk, aan de vijand mategebruik of op een militair gebruik; dat rH:De hulp verschaft hebben van specifiek
de electrogene groepen in het operatiege- militaire aard onder de vorm van oorlogsbied in de plaats treden van het electrisch materieel voor aanval en verdecliging;
Overwegende dat, opdat een voorwerp
net indien dit ontbreekt of buiten gebruik is; dat hun inw;erkingstelling voor . van specifiek militaire aard weze, het niet
een strijdende afdeling soms van hbofdbe- onontbeerlijk is dat het normaal geen anlang kan zijn; dat de electrogene groepen der nut heeft dan tot militaire doeleinden
waarvan · een leger gebruik maakt voor te dienen;
Overwegende dat van specifiek milita.ire
hetzelfde onontbeerlijk zijn en van zijn
materieel voor aanval of verdediging deel aard is, elk voorwerp hetwelk bijzonder
gescllikt is om in de militaire behoeften
uitmaken ;
Overwegende dat, door de redenen nader van de aanvals- of verdedigingsverrichte omschrijven waarom de electrogene tingen van een leger te .voorzien;
Overwegende dat, vermits het bestreden
groepen, wier levering gecritiseerd wordt
feitelijk dienen aangezien te worden al~ arrest in feite vastgestelcl heeft dat de
oorlogsmaterieel voor aanval of verdedi- inwerkingstelling van electrogene groepen
ging, P.Jl door uitdrukkelijk het door be- soms van hoofdbelang kan zijn voor een
klaagde voorgestelde onderscheid te ver- strijdende eenheid, het wettelijk heeft
werpen tussen de electrogene groepen die kunnen beslissen dat de ongedwongen legebouwd zijn met het_oog op een burger- vering van dergelijke toestellen aan de
lij_k gebruik en diegene die voor een mil,i- vijandelijke zeemacht, het leger en de
tau· gebruik geschikt zijn, het bestreden luchtmacht, het misdrijf van artikel 115
arrest op passende en ondubbelzinnige van het <Strafwetboek uitmaakte;
Overwegende dat het middel in rechte
wijze de conclusien beantwoord heeft en
voldaan heeft aan het voorschrift van niet opgaat;
Overwegende dat, voor hetgeen de beartikel 97 van de Grondwet; dat de twee
onderdelen van het middel feitelijke slissing aangaat gewezen over de publieke
vord~ring, de substantHlle of op straf van
grondslag missen ;
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
~ver het tweecle middel, schending van
nageleefd geweest zijn en dat cle uitgeartikel 115 van het Strafwetboek aange- sproken veroordelingen overeenkomstig de
vuld door artikel 1 van het be~luit-wet wet zijn;
van 25 Mei 1945 en, in het bijzonder van
Overwegende dat, voor hetgeen de be§ 1, alinea 4, en van § 2, alinea's 1 'en 2,
slissing alc\ngaat gewezen op de vordering
van gezegd artikel, doordat het bestreden van de burgerlijke partij, aanlegger geen
arrest aanlegger in verbreking schuldig middel inroept en dat het Hof er van
verklaart aan de misdaad voorzien door ambtswege geen opwerpt ;
artikel 115 van het Strafwetboek wegens
Om die redenen, verwerpt de voorzie·
het enig feit dat hij aan de vijand elec- ning; veroordeelt aanlegger Jot de kosten.
trogene groepen zou verschaft hebben om
de reden dat de « electrogene gro~pen
13 April1948.- 2e kamer. - Voo1·zi.tter,
waarvan een leger gebruik maakt, voor H. Louveaux, raadsheer waarnemend

I

------

-

----

--;- 2i6 voorzitter. -

Verslaggeve1·, H. Fettweis.
Gel'ijlvl·uirlende ooncl~ts·ie, H. Colanl,

aclvocaat-generaal.
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13 April 1948.

MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID
VAN DE STAAT. - BEZET GRONDGEBIED.
- AMBTENAAR. - DADEN ONDER TOEPASSING
VALLENDE VAN ARTIKEL ·118bis VAN HET
STRAFWETBOEK. - NIET GERECHTVAARDIGD
DOOR DE OMSTANDIGHEID DAT DE WET VAN
5 l\IIAART 1935 BETREFFE!\'j)E DE PLICHTEN VAN
m; AMBTENAREN IN OORLOGSTIJD HEN VOOR·
SCHRIJFT HUN FUNCTIES TE BLIJVEN WAAR·
NEMEN.
])e rlaclen clo01· een ambtencuw onrle1· de
1Jijanclelijlce bezett'ing gestelcl en rlie onil61' toepassing vallen van a1·tilvrll 118bis
van het St1·atwetboelv zijn niet ne·rechtvaanl'igd rlo01· rle omstanrligheirl flat rle
-toet van 5 ]t[ aart 1935 bet1·ettenae de
plichten van .lle ambtena1·en in oor·logstijcl hen voorscht·ijft 7nt1~ t~mct-ies te
bUjven waa1~wmen (1).

(SCHILLINGS, T. BEHEER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 10 October 1947 door
het Militair Gerechtshof, zetelencle te
Luik;
Over de publieke vorclering :
Over het miclclel tot verbreking, schencling van artikel 97 van de Gronclwet, en
van artikelen 1 en 4 van de wet van
5 Maart 1935 en, door afieiding, van artikel 118bis van het Strafwetboek, doordat
het arrest, vermits zijn motieven dubbelzinnig en tegenstrijclig zijn, niet wettelijk
gemotiveercl is en cloorclat het arrest een
verkeercle toepassing gedaan heeft van
artikelen 1 en 4 van de wet van
5 Maart 1935 :
Overwegencle dat het bestreden arrest
aanlegger veroordeelt uit hoofcle van inbrenk o;p artikel 118bis van het Strafwetboek; dat het vaststelt dat, gemeenteontvanger te Ka1mis, bij de bezetting van het
grondgebiecl door de vijand uit zijn functies ontzet met a1 de leclen van het bestuur
clezer gemeente, hij zijn functies wecler opgenomen heeft onder het Duitse regime,
« Amtsobersekretiir )) geweest is van ,de
gemeenten Neu-Moresnet, Moresnet en
Hergenrath, de 'eecl van trouw aan Hitler
afgelegcl heeft, lid geweest is van de nazi(1) Verbr., 2 Maart 1948 (zie hoger, blz. 120;
PASIC., 1948, l, 137).

Bull. en

partij waarin hij de taak van « Kassenleiter )) voor ·de afcleling Mores:i:tet waargenomen heeft en zich onclerscheiden heeft
door zijn propaganda ten gunste van
Duits1ancl en van zijn regime ;
Overweg·encle clat, beklaagcle bij conclusien akte gevraagcl hebbencle hiervan
dat hij zich geschikt heeft naar de wet
van 5 Maart 1935 op de burgerlijke mobilisatie en dat hij, ten gevolge van de willekeurige aanhechting van 18-23 Mei 1940,
geclwongen geweest is, in zijn hoedanigheicl van ambtenaar, de eed af te 1eggen,
tot de partij toe te treclen en de taak van
« Kassenleiter )) aan te nemen, het bestreden arrest in zijn clispositief op het voorgestelcl verdecligingsstelsel antwoordt clat
hij zich niet geschikt heeft naar de wet
van 5 Maart 1935, clat hij geenszins clwang
onclergaan heeft en zich vrijwillig ten
clienste van de vijand gestelcl heeft;
Overwegenc1e clat het arrest, deze beoorcleling in zijn motieven nuder omschrijvencl, nit de verklaring van beklaagc1e a.f'leic1t, clat hij door de vijancl nit zijn fnncties ontzet geweest is, dat hij ze naclien
nog slechts vrijwillig· uitgeoefend heeft,
wat hem niet ontvankelijk maakt de wet
op cle burgerlijke mobilisatie in te roepen,
clat hij met volle vrijheic1 van hanclelen te
werk gegaan is el1 dat hij, meer doenc1e
clan vrijwillig Duitslancl te clienen, er zich
met bijzonclere vlijt op toegelegcl heeft
clezes belangen zo goed mogelijk te behartigen: dat, cl·oor zich te geclragen zoals hij
het geclaan heeft, hij de wet van 1935 niet
nageleefd heeft ;
Overwegende clat het arrest alclus op
clnic1elijke en nauwkeurige overwegingen,
welke met elkaar geen tegenstrijcligheid
biec1en, enerzijcls de veroorcleling uitgesproken uit hoofcle van inbreuk op artikel 118bis van het Strafwetboek, en anclerzijds de verwerping van de door bekluagcle voorgebrachte grond van rechtvaardiging gegroncl heeft ;
Overwegencle clat de wet van 5 iVIaart
1935 betreffencle de plichten van de ambtenaren in oorlogstijcl hen de verplichting
oplegt de functies die hun toevertrouwd
geweest zijn waar te nemen omclat,
zoals de memorie van toelichting van
cle wet vaststelt, in oorlogstijcl ieder burger, en meer in het bijzonder de ambtenaar, zich helemaal ten clienste moet stellen van zijn land; clat clientengevolge het
mobilisatieboekje, hetwelk ter uitvoering
van de wet aan iecler ambtenaar ter
hand gesteld wercl, hem voorschrift, wanneer hij zijn functies client waar te nemen in het bezet gebiecl, zijn houcling te
regelen bij inachtneming van artikelen 42
tot 56 .van het reglement gehecht aan het
verclrag van Den Haag van 1907 en zich
er van te onthouden zijn functies waar te
nemen wanneer de bezetter hem daden
wil opdringen welke met zijn plicl1t van
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-217trouw jegens het vaderland onverenigbaar zijn;
Overwegende dat, door te beslissen dat
de bewering van een gemeenteontvanger,
ten laste van wiens gedrag onder de bezetting zware en betreurenswaardige
zwakheden op souvereine wijze vastgesteld werden, zich naar de wet 'Iran
5 Maart 1935 geschikt te hebben, niet gegroud was, het bestreden arrest noch artikel 1, noch om bet even welke bepaling
van deze wet geschonden heeft;
· Overwegende dat het bestreden arrest
de wet van 5 Maart 1935 niet heeft toegepast noch vermocht toe te passen, vermits
aanlegger niet vervolgd was om zonder
bevel of zonder toelating van de overheid
waarvan hij afhangt de hem toevertrouwde post verlaten te hebben;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
uitgesproken veroordelingen overeenkomstig de wet zijn;
·
Over de vordering van de burgerlijke
partij :
'
Over bet middel, · schending van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, wat
betreft de stelling VIDI4lurgerlijke partij
doordat deze noch ontvankelijk noch gegrond is, en schending van de wet van
5 Maart 1935 welke geen sanctie voorziet
tegen de ambtenaar die zich ten diem;te
van de vijand gesteld heeft :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat beklaagde, Belgisch ambtenaar welke vrijwillig Duits ambtenaar geworden is, aan de Belgische Staat schade
berokkend heeft;
Overwegende dat, vermits het bestaan
van schade die haar oorsprong vindt in
een inbreuk op artikel 118bis van bet
Strafwetboek bewezeh is, de vordering
van de burgerlijke partij, gegrond op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
diende aanvaard te worden;
Dat het eerste onderdeel van bet middel
in rechte niet opgaat;
Qverwegende dat, in de door beklaagde
v66r bet hof van beroep genomen conclusien, deze verklaarde dat niet kan
betwist worden dat hij krachtens de wet
van 5 Maart 1935 de verplichting had in
functle te blijven niettegenstaande de aanhechting van 18 Mei 1940,. vermits deze
geen juridische uitwerking had; dat deze
aanhechting voor hem dwang uitgemaakt
had en « ten aanzien van de hem verweten
handelingen elke toerekenbaarlleid uitsloot >> ; dat er uit volgt dat beklaagde beweerde na de aanhechting in functie gebleven te zijn overeenkomstig de wet van
5 Maart 1935 ;
Overwegende dat bet middel staande
houdt dat niet betwist wordt dat bekiaagde zich naar de wet van 5 Maart
1935 geschikt heeft tot aan zijn ontzetting

door de vijand en dat hij van ZIJn oversten geen instructies ontvangen heeft; dat
het middel, zoals het voorgesteld wordt,
nieuw is;
Dat bet tweede onderdeel van het middel niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt a:inlegger tot de kosten.
13 April1948.- 2° kamer. - Voorzitte1·,
H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Fettweis.
Gelijlcl·uidende conclusie, H. Colard,
advocaat-generaal.
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BIJZONDERE EN TIJDELIJKE BELASTING OP DE UITZONDERLIJKE
WINSTEN. - WET VAN 10 JANUARI 1940.
BEZOLDIGINGEN TOEGEKEND AAN DE JlEHEEHDER VAN EEN VENNOOTSCHAP OP AANDELEN IN
ZIJN HOEDANIGHEID VAN BESTUURDER.- MOETEN FICTIEF TOEGEVOEGO WORDEN AAN !)E DOOR
DE VENNOOTSCHAP VERWEZENLIJKTE WINSTEN
TEN EINOE HET BELASTBAAR EXCEOENT TE BEPALEN.

Voor de vestiging van de bijzonde1·e en
tijdelijlce belasting op de uitzonderlijlce
winsten, moeten de bezoldigingen, aan
de behee1·dm· van een vennootschap op
aandelen, in zijn hoedanigheid van bestttm·der toegelcend, fictief woTden toegevoegd aan de doo1· de vennootschap ve1·wezenli:ilcte winsten, winsten waarvan
het stellen teue11over de winsten verwezenUjlct tijdens de boelcja1·en die als
vergelijlcingspttnten moeten dienen, het
belastbaa1· excedent zal bepalen. (Wet

van 10 J anuari 1940 een bijzondere en
tijdelijke belasting invoerende op de uitzonderlijke winsten, artt. 1 en 3, §§ 1
en 2.)
(BEHEER

VAN

FINANCIEN, T. <<LA
MONTOISE >>.)
ARREST

cERAMIQUE

(1).

RET HOF ; - Gelet op het• bestreden
arrest, gewezen de 17 September 1946 door
het Hof van beroep te Brussel ;'
Over bet tweede middel, schending van
artikelen 1 en 3, § 2~ van de wet van
10 Januari 1940 houdende wijziging van
de samengeordende wetten op de inkomstenbelastingen en invoering van een bijzondere en tijdelijke belasting op de uitzonderlijke winsten, doordat het bestreden
(1) Zie de conclusie van de H. advocaat-generaal W.-J. Ganshof van der Meersch v66r
dit arrest in Bull. en PAsrc., 1948, I, 254.
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een som van 49.709 fr. 35, die de bezolcligingen vertegenwoordigt gedureride het
jaar 1942 toegekend aan cle heer Antoine
Dubois, beheerder en bestuurder van gezegde vennootschap, afgetrokken worde
van de belastbare groiidslag, cloor ten onrechte te beslissen dat deze som uitbetaald geweest is krachtens cle beding·en
van een dienstcontract en, om die reden,
een bedrijfsuitgave uitmaakt, welke in
lloofde van cle vennootschap als beheerdersbezoldiging niet belastbaar is :
Overwegencle dat artikel 3, § 2, van de
wet' van 10 Januari 1940, bepaalt dat,
wat de belastingplichtigen betreft die
rechtspersoonlijkheid bezitten, de te vergeliJken winsten de bezqlcligingen zullen
begrijpen toegekend aan de personen vermeld bij artikel 25, § 1, zo, litt. B, van cle
sameng·eorclencle wetten betreffende de inkomstenbelastingen, alsmede de om het
even welke bezoldigingen en voordelen toegekend aan de zaakvoerclers, uan de werkende vennoten en ancleren, dit wil zeggen onder andere, de bezoldigingen toegekend aan de bestuurders van de vennootschappen op aandelen;
Dat, derhalve, de betwiste som welke
een bezolcliging uitmaakt, toegekencl aan
de beheercler cler vennootschap in zijn
hoedanigheicl van bestuurder, ofschoon ze
krachtens een becliendencontract verschuldigd is, fictief client toegevoegd te worden aan de door verweerster verwezenlijkte winsten, om gesteld te worden tegenover de winsten verwezenlijkt door gezegde vennootschap tijdens de boekjaren
welke als vergelijkingspunten moeten
dienen;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door te beslissen dat de bezoldigingen,
krachtens een bediendencontract toegekend aan cle heer Dubois, beheerder en
bestuurder der vennootscbap, als bedrijfslasten dienen afgetrokken te worden
krachtens artikel 26, § 2, 3°, van de samengeordencle wetten betreffende de inkomstenbelastingen, de in het middel aangeduicle bepaliJigen geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestredeu arrest<·; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers
van het Hof van beroep te Brussel en
dat melding er van zal gemaakt worden
op de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerster tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Gent.
13 April1948.- 26 kamer. - Voo?·zitte?·,
H. Louveaux, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - Vm·slaggever. H. Giroul. Gelijlcluidencle conclt~sie, H. W.-J. Ganshof van der Meersch, advocaat-generaal.
- Ple'iters, HH. Van Leynseele en 0. de

Mey (cleze laatste van de Balie bij het
Hof van beroep te Brussel).
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1° BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE REOHTER OVER DE GROND. BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. - GE'l'UIGENVERHOOR. - VERLENGING. - SOUVEREINE
BEOORDELING.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRES'JCEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. ARREST EEN VRAAG VKRWERPENDE DOOR VERWIJZING NAAR DE BKWEEGREDENEN VAN RET
BEROEPEN VONNIS. - ARREST WETTELIJK
GEMOTIVEERD.
So MIDDELEN TOT VERBREKING. BURGERLI.JKE' ZAKEN. - MlDDEL EEN 'l'EGENSTRUDIGHfiD AANVOERENDE DIE RET· ARREST
NIET BEVAT. - J\IIIST GRONDSLAG IN FEITE.
1 o De ?·echter ove?' . cle gmnd beoo?·deelt
so·uve?·e·in of een gett~igenverhoor moet
ve?·lengd worden. (,Wetboek van burger-

lijke rechtspleging, artt. 255 en 279.)
2° Is wettelijlc gemot-iveerd, het an-est dat
een v?·aag ve?'WMpt doo?· vm·wijzing
naa·r de beweeg?'edenen van het bemepen vonn-is.
3° lJIIist gmndslau in feite, het middel afgeleifl ttit een tegenstrijdigheid die het
ar?·est niet bevatr

{LEMAITRE EN CONSOORTEN,
T. ECHTGENOTEN VAN DEN BERGHE-BILLIET.)
ARREST.
. HE'l' HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, door het Hof van beroep te Gent
op 21 J uni 1945 gewezen ;
Over het enig middel, schending van
artikelen 255, 256, 267, 414 van het Wethoek van burgerlijke rechtspleging, 97 van
de Grondwet en van de rechten van de
verdediging, doordat het oestreden arrest,
na vastgestelcl te hebben dat uit het proces-verbaal van de rechter-commissaris
bleek dat op 1 Juni 1944, datum voor het
tegenonclerzoek vastgestelcl, beide partijen
alsook een getuige aanwezig waren, dat
« bijgevolg kon overgegaan worden tot het
verhoor van de aanwezige getuige )), dat
<< inclien sommige getuigen wegens verkeersmoeilijkheclen zich niet hadden kunnen verplaatsen, het aangewezen was die
personen door middel ener rogatoire commissie te laten onclerhoren )) en clat <<de
getuigen die hun oproeping niet hadden
beantwoord konclen worden herdaagd )}, eri.,
anclerzijcls, clat eisers niet volstrekt en onvoorwaardelijk verzaakt hadden aan het
tegenonderzoek, beslist heeft dat het verzet van verweerders tegen eisers vraag om
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voorkwam, dat geen nieuwe dag -voor het
tegenonderzoek diende gesteld te worden en dat de onderzoeken definitief gesloten waren : eerste onderdeel, wanneer
eif<ers het recht hadden hun getuigen te
doen onderhoren in een tegenonderzoek,
wanneer, bijgevolg, de rechters over de
grond de wettelijke verplichting hadden de
verlenging van het onderzoek of een nieuwe
dagstelling claartoe te bevelen ; t:weede onclercleel, wanneer, minstens, het arrest
zijn beslissing niet gemotiveerd heeft, vermits het geen enkele reden aanduidt waarom eisers van hun recht om getuigen _te
laten onderhoren beroofd kunnen worden,
des te meer daar het arrest impliciet aanneemt dat de op 1 Juni afwezige getuigen
door overmacht belet waren op de gestelde
datum aanwezig te zijn; derde onderdeel,
wanneer, in alle geval, het tegenstrijdig is,
en~rzijds, vast te stellen dat het verhoor
van de aanwezige getuige kon afgenomen
worden, dat de afwezige getuigen konden
herdaagd worden of door een rogatoire
commissie moesten onderhoord worden, en ,
dat eisers aan het getuigenverhoor niet
verzaakt hadden, en, anderzijds, dat er
geen aanleiding was tot verlenging of tot
nieuwe dagstelling voor het onderzoek, hetgeen er op neerkomt het recht van eisers
tot het getuigenverhoor aan te nemen en
terzelfdertijd het ontnemen van dit recht
te rechtvaardigen, zulks in ove:I'treding
met artikel 97 van de Grondwet volgens
welk een tegenstrijdige _motivering een
gerechtelijke beslissing niet wettelijk kan
staven; vierde onderdeel, wanneer het
eveneens tegenstrijdig is, enerzijds, implieiet aan te nemen dat zekere getuigen
door overmacht belet werden op de gestelde dag aanwezig te zijn en, anderzijds,
te beslissen dat het niet tengevolge was
van de omstandigheden, doch door de nalatigheid van eisers, dat het tegenonderzoek niet kon gehouden worden;
Over het eerste onderdeel van het middel:
Overwegende dat aanleggers beweren
dat de rechters over de grond de wettelijke
verplichting hadden de verlenging van het
tegenonderzoek of een nieuwe dagstelling
daartoe te bevelen ;
Overwegende dat geen enkele wettekst
dergelijke verplichting aan de rechter oplegt; dat, integendeel, deze souverein beoordeelt, naargelang de feitelijke omstandigheden van de zaak, of het verzoek om
verlenging of nieuwe dagstelling client ingewilligd ;
Dat het eerste onderdeel van het middel
in rechte faalt;
Over het tweede onderdeel van het middel:
Overwegende dat aanleggers aanvoeren
dat het bestreden arrest, in schending van
artikel 97 van de Grondwet, verzuimt de

redenen aan te duiden waarom eisers
van hun recht om getuigen te laten onderhoren beroofd konden worden;
Overwegende dat i1et arrest vaststelt
dat << terzake de eerste rechter, op grond
der voorgaande rechtshandelingen, oordeelkundig beslist heeft dat geen nieuwe
dag voor het tegenonderzoek diende gesteld te worden >> ;
Overwegende dat, alclus, het bestreden
arrest, bij verwijzing naar de redenen
van het beroepen vonnis, dat opzettelijke
nalatigheden en vertragingen aan aanleggers ten laste legt, zijn beslissing wettelijk gemotiveerd heeft;
Dat het tweede onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist ;
Ol'er het derde onderdeel van het middel:
Overwegende dat, indien werkelijk in
de bestreden beslissing verklaard wordt
« dat, indien wegens verkeersmoeilijkheden sommige getuigen zich -niet hadden
kunnen verplaatsen, het aangewezen was
die personen door mid'del van een rogatoire commissie te laten onderhoren en
dat de getuigen, die hun oproeping niet
hadden beantwoord, konden worden herdaagd », de rechter daardoor enkel een
algemeen beginsel, dat op elk verstekmakende getuige gebeurlijk toepasselijk is,
in het licht heeft gesteld; dat, dienvolgens, er geen de minste tegenstrijdigheid
bestaat tussen het uitbrengen van die algemene regel en het vaststellen dat, in
een bepaald geval en gezien de feitelijke
omstandigheden, er geen aanleiding bestaat tot nieuwe dagstelling, de rechter
souverein beoordelende of een aangevraagde verlenging van het getuigenverhoor client toegestaan;
Dat het derde onderdeel van het middel
in feite faalt ;
Over llet vierde onderdeel van het middel :
Overwegende dat llet bestreden arrest
geenszins impliciet als vaststaand feit
heeft aangenomen dat zekere getuigen
door overmacllt belet werden op de gestelcle dag aanwezig te zijn; dat het enkel
een onderstelling uitdrukt met te verklaren dat, « indien » de getuigen zich niet
hebben kunnen verplaatsen, zij ,bij rogatoire commissie kunnen onderlloord worden of llerdaagd worden; dat er dus geen
tegenstrijdigheid bestaat tussen het aanduiden van die mogelijkheid en het vaststellen, bij verwijzing naar de motieven
van het beroepen vonnis, dat in feite het
door de nalatigheid van eisers was dat
het tegenonderzoek niet lq:m gellouden
worden;
Dat het vierde onderdeel van het middel
dus feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten
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gegronclbeid van de eerste twee roicldelen
tot verbreking, welke alleen cle tegen de
15 April1948. - 1e kamer.- Vom·zitter, burgerlijk verantwoordelijke partij genoH. Soenens, eerste voorzitter. - Ve1·slag- roen beslissing b!'!treffen, niet client te
gever, H. Louveaux. Gelijkluidende
worden onclerzocht;
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.
II. Wat betreft de voorziening·en van
- Pleite1·s, HH. Van Leynseele en Van
J ozef Leroroens en Jan Leroroens :
Ryn.
A. Aangaancle de beslissing over de publieke vordering :
Over het enig roicldel tot verbreking,
KAMER. 19 April 1948.
schencling· van artikel 101 van de wet van
15 Juni 1899 houdencle de titel II van het
1° VOORZIENING IN VERBREKING. - , Wetboek van roilitaire strafvordering,
VORM. STRAFZAKEN. BURGERLIJK
artikel 44 van het Wetboek van militaire
VERANTWOORDELlJKE PARTIJ EISERES.
stra!vordering en artikel 10 van het koGEEN UITGIFTE VAN DE BESTR.EDEN BESLISSING
ninklijk besluit van 18 September 1894,
RIJGEVOEGD. NIET-ONTVANKELIJKHEID.
doorclat het bestreden arrest clat het von2° VONNISSEN EN ARRESTEN.
nis van de krijgsraad vernietigt, verSTR.AFZAKEN. VONNIS DOOR. MAGISTRATEN
klaart te beslissen, namelijk wat cle beUITGESPROKEN DIE NIET ALLEN HET ONDERtichting A, 3°, betreft, op groncl van de
ZOEK TEE. .ZITTING HEBBEN BIJGEWOOND. stukken van de rechtspleging en het onNIETIGHEID DIE HET VOOR EEN R.EGELMATIG
derzoek v66r het hof geclaan, zoclat men
ZETEL
GEDAAN
ONDER.ZOEK
SAMENGESTELDE
moet aannemen clat het ook rekening
NIET THEFT.
houclt met de verklaringen van de deskundige aangesteld door de krijgsauditeur,
1° Is niet ontvanlcelijk, de voorz·iening
alhoewel deze een ongelclige eecl en vervan de b·tt1'ge1"lij7c ve1·antwom·delijlce
klaring heeft afgelegd, vermits eecl en
partij waarbij geen a~tthentieke uitgifte
verklaring afgelegd werden v66r een
van cle bestreden beslissing gevoegd
krijgstaad die onregelmatig samengesteld
is (1). (Wetboek van strafvordering,
was:
art. 419.)
Overweg·ende clat het arrest verklaart
2° De nietigheiit, die een vonnis ongeldig << clat
het vonnis van de Krijgsraad te
maakt, hetwellc doo1· magistraten uitgeMechelen, in dato 30 April 1946, waartegen
sprolcen is die niet alleen het ondm·zoelc
beroep, uitgesproken werd cloor een
ter zitting hebben bijgewoond, M·eft het
krijgsraacl die niet regelmatig samengeonderzoek niet dat v661·' een 1·egelmatig
stelcl was; dat aldus dit vonnis rechtens
samengestelde zetel gedaan werd.
nietig is )) ;
Overwegende echter dat het arrest de
(LEMMENS, T. BELGISCHE STAAT.)
nietigverklaring niet uitbreiclt tot het onderzoek v66r de krijgsraacl gedaan;
AR.R.EST.
Overwegende dat het blijkt nit het vonHET HOF; - Gelet op het bestreden nis van de krijgsraad, in verband gearrest door het Militair Gerechtshof, zete- stelc1 met de processen-verbaal cler terechtlende te Brussel, op 30 December 1947 g·e- zittingen door dat rechtscollege op 16 Januari en 15 Maart 1946 gehouden, clat cle
wezen;
onregelmatige samenstelling van de krijg·sI. Wat betreft de voorziening van de
raad, op grond waarvan het bestreden
burgerlijk verantwoordelijke partij, de arrest de nietigheicl van het beroepen vonpersonenvennootschap met beperkte aan- nis heeft uitgesproken, hierin bestond dat
sprakelijkheid << Gebroeders U. en J. Lem- de beslissing van de eerste rechter getrofmens )) :
fen is geworden door magistraten waarOverwegende dat de burgerlijk verant- van een niet tegenwoordig was bij het onwoordelijke partij gehouden is, ·op straf derzoek; dat, indien die omstancligheicl {le
van niet-ontvankelijkheid van haar voor- nietigheid van het beroepen vonnis met
ziening, een ;:mthentieke uitgifte van de zich moest slepen, zij geen invloed heeft
bestreden beslissing bij de stukken te kunnen hebben op de gelcligheid van ·het
voegen (Wetboek van strafvordering, arti- vo6r een regelmatig samengestelde krijgskel 419) ; dat eiseres verwaarlooscl heeft raad gedaan onderzoek en, clienvolgens, .
zonder weerslag is gebleven op de gelcligdie forroaliteit te vervullen;
Overwegende dat daaruit volgt dat haar heicl van de eedafiegging en van de ver' klar,ing van de door de krijgsauditeur
aangestelde deskundige;
(1) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
Dat het middel feitelijke grondslag
27 Fel:lruari 1947 (Bull. en PAsrc., 1947, I.
mist;
87).
En overwegende dat de substanUi:\le of
en tot een schadevergoeding van 150 frank
jegens de verweerders.

ze

1
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op straf van nietigheid voorgeschreven
·rechtsvormen werden nageleefd en dat de
genomen beslissing met de wet overeenstemt;
B. Aangaande de beslissing over de burgerlijke vordering :
Overwegende dat eisers geen bijzonder
mldclel tot staving van hun voorzieningen
inroepen en het Hof er geen van ambtswege opwerpt ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen;. verwijst eisers in de kosten.
19 April1948. - 2" kamer.- Voorzitte1·,
H. Wouters, raadsheer waarn,emend voor•
zitter. - Verslaggeve?'; H. Smetrijns. Gelijlcl!tidende conclu.sie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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VOORZIENING IN VERBREKING.
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - ARREST BE·
SLISSENDE DA'l' DE RECHTSPLEGING, IN RET
NEDERLANDS BEGONNEN, IN RET FRANS ZAL
VOORTGEZET WORDEN. - VoOnZIENING VOOR
DE EINDBESLISSING. - NIET-ONTVANKELIJKREID.
Is niet ontvanlcelijlc, de voo1·ziening, v66r
de eindbeslissing ingesteld, tegen een arrest dat beslist dat de in het Nederlands
IJe,qonnen rechtspleging, in het F'rans zal
voo1·tgezet ioorden (2). (Wetboek strafvordering, art. 416.)

(GITS.)
ARREST.
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VOORZIENING IN VERBREKING.
'L'ERMIJN. - STRAFZA'KEN. - VERWERPING
VAN EEN VRAAG TOT INO!lSERVATIESTJiiLLING. VOORZIENING VOOR DE EINDBESLISSING. NIET-ONTVANKELI.JKRElD.
Is niet ontvankelijlc, de voorziening v66r
het eindan·est ingesteld, tegen een a1·,.est van het militai-r ue,·echtshof dat een
inobservatiestelling weigert te bevelen (1). (W etboek van strafvordering,

art. 416.)
(VAN ROOSE.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest op 2 Februari 1948 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Gent;
Over de ontvankelijkheid van de voorziening :
Overwegende dat het bestreden arrest
zich beperkt tot het · verwerpen van de
door aanlegger ingediende vraag tot inobservatiestelling;
Dat dit arrest geen eindbeslissing is in
de zin van artikel 416 van het Wetboek
van strafvordering en dat de voorziening
ingesteld v66r h{lt eindarrest niet ontvankelijk is;
I
Om die redenen, verwerpt de voorziening, veroordeelt aanlegger tot de kosten.
19 April1948. - 2" kamer.- Voo1·zitte1·,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ym·slaggevm·, H. de Olippele.
Gelijkl·nidende conclusie, H. Roger
.Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
(1) Verbr., 21 April 1947 !A1-r. Verb,·., 1947,
biz. 128; Bull. en PAsrc., 1947, I, 165).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen op 24 Januari 1948 door
het Hof van beroep te Brussel ;
·
Overwegende dat, door bevestiging van
het beroepen vonnis, het aangevallen arrest de conclusie inwilligt waarbij de
in de zaak betrokken beklaagden merendeels de Franse procedure aanvroegen op
deze grond dat zij de Nederlandse taal
onkundig zijn of althans zich met meer
gemak in de Franse taal uitdrukken ;
Overwegende dat het bestreden arrest
vreemd is aan aile geschil over de bevoegdheid en dat het geen einde stelt aan
de v~rvolging, derhalve geen eindbeslissing rs in de zin die door artikel 416 van
het Wetboek van· strafvordering aan dit
woord is gehecht;
J)at, gevolglijk, de voorziening niet ontvankelijk is, daar zij werd ingesteld v66r
de eindbeslissing;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
19 April1948.- 2" kamer. - Vo01·zittm·,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Simon. - Gelijlclltidende conclusie, H. Roger Janssens
de Bisthoven, advocaat-generaal.
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1 o VOORLOPIGE HEOHTENIS. - INBREUK OP RET BESLUIT-WET VAN 28 FEBRUARI 1947. - HETER DAAD. - ZWARE
AANWIJZINGEN VAN SCHULD. - VERPLirnT
AANROUDINGSBEVEL.
(2) Verbr., 17 Januari 1939 (Arr. Verb1·.,
1939, biz. 20; Bull. en PAsrc., 1939, I, 30);
11 November 1942 (Bull. en PAsrc., 1942 I,

2~).

'

-2222o VERBREKING. -BEVEL VAN DE MINIS-

TER VAN JUSTITIE. -ARREST VAN DE KAMER
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING, EEN BEVEL VAN
DE ONDERZOEKSRECH1'ER BEVESTIGENDE DA'r
WEIGER'r ]';EN AANHOUDINGSBEVEL TE VERLENEN, DAN _WANNEER DEZE MAATREGEL VERPLICHTEND IS. - VERNIETIGING.
tJroc·ztt·e~tr des KoniJngs in kenn·is ,qestelcl met een inb·reuk op het bes"l!uit-wet van 28 Febntar·i J9q7, betreffencle de betettgel-ing 1:an cle sht-ilcslacht-ing en van fle hanclel in- van cleze
slachtingen voo1·t1comencl vlees en vet,
moet cle oncle-rzoelcsrechter, na onclm·vrag·ing, tegen de belclaagde een aanhoudingsbevel vm·lenen, indien cleze op heter
claacl bet1·apt we1·cl en e1· te z·ijnen laste
zware aanwi_iz·ingen van sch·ulcl bestaan.

1 o Door cle

(Besluit-wet van 28 Februari 1947, artikel 6.)
2° Op voo1·z·ien·ing floor rle pr·oc·ut·e~t·l'-f!ene1"aal, op ttitclrulckeli.ilc bevel van cle Min·isteT van justitie ingestelcl, vet·nietigt
het Hot het a1Yest ·van de kaml!T van
inbeschtaclig·ingstelling clat . een bevel
van rle onderzoeks·1·echter bevestigt, hetwellc ve·rlclaat·t clat m· f!Cen reclen is tot
het verlenen van een aanhoncl·ingsbevel
·in een geval waarin de wet deze tnnatt·egel verpUchtencl maakt. (Wetboek van

strafvordering, art. 441.)
(PROOUREUR-GENER-AAL BIJ RET HOF
VAN VERBREKING, T. LENOIR.)
ARR-EST.
HE'l' HOF; - Gelet op · de vordering
van de heer Procureur-Generaal bij
het Hof van verbreking luiclende als
volgt:
« Aan de Heren Voorzitter en Leden
van de tweede kamer van het Hof van
verbreking :
·
'' De ondergetekende Procureur-Generaal heeft de eer uiteen te zetten dat, bij
brief del. 20 J anuari 1948, 56 algemene elirectie, 1° sectie, litt. A. P. nr 118.!109, de
Minister van justitie, overeenkomstig artikel 441 van het W etboel{ van strafvorclering, hem uitdrukkelijk heeft gelast aan
het Hof van verbreking aan te geven het
in kraci1t van gewijsde gegaan arrest, dat
op 10 Juli 1947 gewezen werd door het Hof
van beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, inzake .van de procureurgeneraal tegen Marcel Lenoir;
''Door clit arrest werd een bevel van de
onderzoeksrechter bij de Rechtbank van
eerste aanleg te Brugge bevestigd, waarbij
de vordering van de Procureur cles Konings bij dezelfde rechtbank afgewezen
werd, strekkende tot het verlenen van een
aanhoudingsmandaat ten laste van Marcel
Lenoir, beticht van inbreuk op artikel 1
van het besluit-wet van 28 Februari 1947

betreffende de beteugeling van de sluikslachting en :van de handel in van deze
slachtingen voortkomend vlees en vet;
'' Luidens artikel 6 van dit besluit-wet,
wanneer een vervolging wegens een bij
het besluit-wet voorzien misdrijf, ten laste
van een op heter daad betrapte versoon,
aan de onderzoeksrechter opgedragen is,
« inclien de onderzoeksrechter, na cle on'' dervraging, vaststelt dat zware vermoe'' dens ten laste van de verdachte bestaan,
'' levert hij tegen hem een bevel tot aan'' houding af, waarop de bij de artikelen 3
'' en volgende van de wet van 20 Avril 1874
'' op de voorlopige hechtenis voorziene re'' gelen toepasselijk zijn '' ;
" In zijn geschreven vordering v66r de
kamer van inbeschuldigingstelling vertoonde de procureur-generaal da t « ten
" overstaan van artikelen 6 en 7 van het
"besluit-wet del. 28 Februari 1947, ver" clachte op heterdaad betrapt wercl, jn het
" bezit zijnde van twee nog te slachten
" varkens en van een aanzienlijke hoeveel" heicl ingewanclen voortkomende van
" reecls door hem geslachte varkens; clat
" verdachte, bij de ondervraging door de
"onderzoeksrechter, het ten laste ge" legcle bekent, clat er clus meer dan zware
1
>J vermoedens te zijnen .laste voorhanden
)) zijn,- en het verlenen van een, aanhou" dingsbevel verplichtend is " ;
" Dienvolgens, vorderde de procurenrgeneraal de kamer van inbeschuldigingstelling, het beroep van de procureur des
Konings tegen het bevel van de onderzoeksrechter gegroncl te verklaren, het 11estreden bevelschrift te ,niet te cloen en,
opnieuw wijzencle met eenparigheicl van
stemmen, een aanhoudingsbevel te verlenen ten laste van Marcel Lenoir ;
"De kamer van inbeschulcligingstelling
heeft zich echter naar die vorclering niet
geschikt; zij verklaarde het verhaal ongegroml, wees het af en bevestigcle de bestreden beslissing;
>J Het arrest is hierop gegrond clat,
« waar het besluit-wet del. 28 Februari 1947
>J bepaalt clat het bevel tot aanhouding on>J clerworpen zal worclen aan de voorschrif)) ten van artikelen 3 en volgende cler wet
>J van 20 April 1874, zonder gewag te rna" ken van artikel 1 derzelfde wet, claaruit
" niet mag worden afgeleid dat, in cle ge>J vallen door het besluit-wet voorzien, het
"verlenen. van een bevel tot aanhouding
" verplichtend is, en dat het aan de onder" zoeksrechter niet meer behoort, toepas" sing makencle van de beschikkingen van
>J artikel 1 cler wet van 1874, te oordelen
, of, in een bijzonder geval, gewichtige
"en uitzonderlijke omstandigheden aldan
>l niet bestaan " ;
" Het arrest verklaart, in feite, dat ver. dachte :zijn verblijf in Belgie heeft, dat,
ter zake, geen gewichtige en uitzonclerlijke omstandigheclen voorhanden zijn en
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-223dat het belang der openbare veiligh~id het
verlenen van een bevel tot aanhoudmg tegen de verdachte niet v~reist;
.
>> De juridische stelhng van d1t arrest
is met het artikel 6 van het besluit-wet
van 28 Februari 1947 onverenigbaar. Inderdaad in tegenstelling met het artikel 1
der wet 'van 20 April 1874, luidens hetwelk
de onderzoeksrechter een bevel tot aanhouding kan verlenen, wat. deze magi.straat de beoordeling van de geschiktheid
van de maatregel overlaat, verklaart het
artikel 6. van het besluit-wet van 28 Februari 1947 dat wanneer de bij die beschikking bepaalde voorwaarden verenigd
zijn, de onderzoeksrechter e~n J;l~vel tot
aanhouding afievert, wat dmdel!Jk betekent .dat, in zulk geval, de aanhouding
verplicht is;
'
>> Anderzijds door uitdrukkelijk te verwijzen naar de regelen voorzien bij de
artikelen 3 en volgende van de wet van
1874 heeft het artikel 6 van het besluitwet 'de toepassing der regelen, voorzien in
het artikel 1 dezer wet, klaarblijkelijk
uitgesloten. Waaruit blijkt dat, in dergelijke gevallen zo de onderzoeksrechter
wel moet nag~an of het misdrijf bij het
besluit-wet bedoeld wordt, of de.verdachte
op heterdaad betrapt werd en of tegen
hem zware vermoedens bestaan, het deze
magistraat evenwel niet vrij staat, wanneer die feiten vastgesteld zijn, de verdachte in vrijheid te Iaten om reden dat
de bij artikel1 der wet van 1874 voorziene
voorwaarden niet vervuld zouden zijn o:f
dat de aanhouding hem niet geschikt zou
voorkomen;
l> Het besluit-wet van 28 Februari 1947
werd genomen krachtens de wet van
14 December 1944 tot aanvulling van de
wet van 7 September 1939, waarbij aan de
Koning buitengewone machten worden toegekend, en in de door die wetten vereiste
V{)rmen; zijn artikel 6 gaat niet buiten
het kader van het artikel 9 dezer wet, zodat de toepassing van die beschikking zich
aan de hoven en rechtbanken opdringt;
>> Uit die beschouwingen volgt dat het
aangegeven arrest in strijd met artikel 6
van het besluit-wet van 28 Februari 1947
gewezen werd en dat het, derhalve, die
bepaling geschonden heeft;
>> Om die redenen, vorqert de ondergetekende Procureur-Generaal dat het aan
het Hof zou behagen het hierboven vermeld arrest van het Hof van beroep te
Gent te vernietigen ;
>> Brussel, de 2 Februari 1948 ;
N amens de' Procureur-Generaal,
de Advocaat-Generaal,
(g.) ROGER JANSSENS DE BISTHOVEN >l;
Gelet op artikel 441 van het Wetboek
van strafvordering, de beweegredenen
aannemende van bovengaande vordering;

doet te niet het arrest van de Kamer van· inbeschuldigingstelling van het
Hof van beroep te Gent, gewezen op
10 Juni 1947, in zake Marcel Lenoir; beveelt dat onderhavig arrest zal overffeschreven worden in de registerl;l van het
Hof van beroep te Gent en dat melding er
van zal gedaan worden op de kant van de
vernietigde beslissing.
19 April1948. - 2" kamer. - Voo?'Z'itter,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. -. Vm·slaggever, H. de Clippele.
Gelijlclttidende conclttsie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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1o BEVOEGDHEID EN AANLEG.
EPURATIE INZAKE BURGERTROUW. - .JNSCHIUJVING OP DE LI.JST VOORZIEN BI.J ARTIKEL 4 VAN HE1' BESLUIT-WET VAN 19 SEPTEMBER 1945. - PLAATSELlJKE BEVOEGDHEID.
2o VONNISSEN EN ARRESTEN. - EPuRATIE INZAKE BURGERTROUW. - VERZET
TEGEN EEN INSCHRIJVING OP DE LIJST VOORZIEN RIJ ARTIKEL 4 VAN RET BESLUIT-WET
VAN 19 SEPTEMBER 1945. - PLAATSELIJKE
BEVOEGDHEID VAN DE MET DE ZAAK IN KENNIS
GESTELDE RECHTBANK NIET BETWIST. - GEEN
VERPLlCHTING VOOR DE RECHTBANK UITDRUKKELIJK HAAH BEYOEGDHEID TE BEVESTIGEN.
1° In zalcen van. epuratie inzalce bu1·gert1·ouw, wMdt de plaatselijlce bevoetldheid van de Jc1·ijgsauditem·, van de pmctt'l'eU1' des Konings en van de 1·echtbanlc
van eerste aanleg bepaald flam· de woonplaats ot de verblijfplaats van de betrolclcene op de datum van 'zijn insch?·ijving op de lijst voorzien bij het besluitwet van 19 Septembe1· 1945. (Besluit-

wet van 19 September 1945, art. 4.)
2° De 1·echte1·, die lcennis neemt van een
verzet tegen een inschrijving op de lijst
voorzien b'ij a1·tilcel 4 van het besluUwet van 19 September 194,'i betreffende
·de epuratie inzalce burgert1·ouw, moet,
bij gebrelc aan conclusien van de partijen nopens dat punt, zijn plaatselijlce
bevoegdheid en deze van de lc1'ijgsaud·itettr niet ttitdntlclcelijlc bevestigen (1).

(FRANSllfAN, T. PROCUREUR-GENEHAAL TE LUIK.)
ARREST,
HET HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, door het Hof van beroep te Luik
gewezen de 22 October 1947;
(1) Zie verbr., 28 Mei 1931 (Bull. en PASIC.,
1931, I, 179) en nota 2 onder verbr., '4 December 1930 (ibid., 1931, I, 4).
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Over het enig middel tot verbreking,
schending van artikel 4 van het besluitwet van 19 September 1945 betreff'ende de
epuratie inzake burgertrouw, _artikel 6
van het Burgerlijk W etboek en artikel 9
van de Grondwet, doordat het Hof van
beroep te Luik, noch van ambtswege nietig
heeft verklaard de inschrijving op de door
artikel 4 van het besluit-wet van 19 September 1945 voorziene lijst van een persoon, wonende te Evere, door de Krijgsauditeur bij de Krijgsraad zetelencle te
Tongeren gedaan, noch de Rechtbank van
eerste aanleg zetelende te Tongeren en
zich zelf onbevoegd heeft verklaard, clan
wanneer artikel 4 der besluit-wet van
19 September 1945 uitclrukkelijk voorziet
dat <<de bevoegde krijgsauditeur, procureur des Konings en rechtbank die zijn
van de woonplaats of de verblijfplaats
van de betrokkene », en dan wanneer
noch de betekening der inschrijving, noch
het door de rechtbank uitgesproken von. nis, noch het bestreden arrest, - alle
stukke'n waaruit blijkt dat eiser in verbreking te Evere woonde, - aanhalen dat
hij een verblijf zou gehad hebben in het
gebied van de Krijgsamliteur bij de
- Krijgsraad te Tongeren, de Rechtbank zetelenc1 in deze stad en het Hof van beroep
te Luik:
Overwegende clat, bij toepassing van
artikel 4 van het besluit-wet van 19 Sepc
tember 1945, de bevoegde krijgsaucliteur
en vervo1gell!3 de procureur des Konings
en cle rechtbank, deze zijn van de woonplaats of de verblijfplaats van de betrokkene op het ogenblik van cle ill!3chrijving
op de lijst voorzien bij dit artikel;
Overwegende dat, inclien het bewezeri is,
door de betekening aan hem geclaan van
zijn ill!3chrijving op becloelcle lijst, clat,
inclerdaacl, de aanvrager te Evere woonde
de 10 Februari 1947, nit geen enkel cler
stukken waarop het Hof van verbreking
acht zou kunnen slaan, blijkt dat hij
in het arrondissement '.rongeren cle 30 November 1946, dag cler inschrijving, zijn
woon- of verblijfplaats niet had, en clat,
bij gebrek aan betwisting v66r de rec:;hter
over de grond, deze niet verplicht was
zijn bevoegdheid en die van de krijgsauditeur uitdrukkelijk te bevestigen ;
Dat het middel dus niet gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
19 April1948. - 2e kamer. - l1oo1·zitte1·,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. Yerslaggeve1·, H. Smetrijns.
GeUjklwidende conchtsie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, aclvocaat-generaal.
- Plei.ter, H. Collette.
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1° l\'IIDDELEN TOT VERBREKING. -l:'jTRAFZAKEN.- MIDDEL AANVOEREND DAT HE'I
DOOR RET BESTREDEN ARREST WEERHOUDEN
MISDRIJ~' DIT NIET IS WAARVOOR BEKLAAGDE
VOOR DE EERSTE RECHTER VERVOLGD WERD.
~ JVliDDEL BERUSTEND OP EEN IN RET BERGEPEN VONI\IS BEGANE MATERIELE VERGISSING BE·
TREF~'ENDE DE DATUM VAN RET MISDRIJ~'. -1\'IIDDEL DAT GRONDSLAG MIS'l' IN FElTE.
2° HOGER BEROEP. - EENPARIGREID VAN
STEMMEN VEREIST OM EEN VONNIS VAN VRIJSPRAAR. TE WIJZIGEN. - WET VAN 4 SEPTEMBER 1891, ARTlKEL 2. ::._ NIET TOEPAS·
SELIJK OP DE ARRESTEN VAN .RET MILITAIR
GERECHTSHOl'.
1° 1l1ist gmndslag in f6ite, het middel aanvoe1·encl clat een cloo1· het an·est wem·houden miscldjf op een andere dat1tm
zo1t gepleegd zijn geweest en dus niet
hetzelfde zo·tt zijn als dit waarvoor de
belclaagde vervolgcl werd en vTijgespmken in eerste aanleg, dan wannee1· het
best1·eden an·est slechts aan het miscl-1-ijf de datum tenwgegeven heeft die
de dagvaarding tot verschijning v66r de
eerste ·rechter er awn gaf en z·ioh, ald11-s,
beperlct heeft tot het herstellen van een
mate1·ii:ile ve1·gissing van het vonnis (1).
2° A.1·tilcel 2 van de wet van 4 September
1891, naa1· l1tid waa1·van het hot slecht8
rnet eenparigheid van stemmen een vonnis van ,v·rijspmak wijzigen lean, is op
het mil-itair ge1·echtshof niet toepasselijlv (2).

(LAGA, T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST,
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 J anuari 1948 gewezen door
het JVIilitair Gerechtshof, zetelende te
Gent;
I. In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing op de publieke vordering:
Over het eerste middel : de feiten van
inbreuk op artikel 118bis van lret Strafe
wetboek, uit welker hoofde het bestreden
arrest aanleg·ger veroordeelt, zijn niet clezelfde als deze waarvoor hij v66r _de eerste rechter vervo1gd werd en vrijgesproken vermits, luidens het bestreden arrest,
de feiten gepleegd werden tussen 28 Januari
1943 en September 1944, terwijl cle telastlegging in het beroeperi vonni'l omschre(1) Zie hoger, blz. 126, verbr., 4 Maart 1948
(Bull. en PAsiC., 1948, I, 142).
(2) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
l7 Maart 1947 (Bull. en PAsiC., 1947, I, 113).
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ven was wegens feiten gepleegd tussen
28 Februari 1943 en September 1944 :
Overwegende dat de dagvaarding, betekend op 9 Juni 1947, de feiten omschrijft
als gepleegd tussen 28 Januari 1943 en
September 1944;
Dat, weliswaar, in de aanhef van het
vonnis de telastlegging opgenomen werd
met melding van de feiten als gepleegd
tussen 28 Februari 1943 en September
1944, doch dat het geen twijfel lijdt dat
het woord « Februari JJ geschreven werd
ten gevolge van een loutere materH~le ver.gissing, vergissing hersteld in de dagvaarding tot verschijning vo6r het militair gerechtshof en in de aanhef van het b.estreden arrest;
Zodat aanlegger wel veroordeeld werd
wegens clezelfde feiten als deze waarvoor
hij v66r de eerste rechter -vervolgd was;
'waaruit volgt dat het middel feitelijke
grondslag mist ;
Over het tweede middel : het bestreden
arrest luidt : « Aangezien al de feiten ten
laste gelegd bewezen zijn >>, hetgeen onmogelijk maakt te weten ·welke feiten bewezen zijn verklaard :
Overwegende dat het arrest luidt: «D::~t
de feiten aan beklaagde ten laste gelegd
bewezen zijn >J ;
Waaruit volgt dat het middel feitelijke
grondslag mist ;
Over llet derde middel, schending van
artikel 140 van de wet op de rechterlijke
inrichting (wet van 4 September 1891,
art. 2), doordat het arrest de door de
eerste rechter vrijgesproken aanlegger
veroordeelt zonder gewag te maken van
eenparigheid van stemmen :
Overwegende dat de ingeroepen wetsbepaling, enkel toepasselijk op de hoven van
beroep, vreemd is aan cle beslissingen geWf''f,f'n door het militair gerechtshof;
Wnarnit volgt dat het middel in rechte
ongegrond is ;
En overwegende, voor het overige, dat
de snbstantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden ilageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de peslissing op de vordering der
burgerlijke partij :
Overwegende dat aanlegger tot staving
van zijn voorziening geen enkel middel
inroept en clat het Hofer van ambtswege
geen opwerpt ;
Om die redenen verwerpt de voorziening; veroordeelt danlegger tot 'de kosten.
19 Al1ril1948. - 2° kamer. - Voo1·zitte·r,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Vet·slaggever, H. de Clippele.
Gez.ijlcl!tidende concl!ts-ie, H. Roger
.Janssens de Bistlwven, advocaat-genernal.
VERBR., 1948. -

15

2"

KAMER. -

19 Ap,ril 1948.

MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID
vAN DE STAAT. - BESLUIT-WET VAN
10 NOVEMBER 1945. - VONNIS VAN DE
KRI.JGSHAAD EEN STRAF UITSl'REKENDE DIE
DE DOOR. RET Ol'ENBAAR MINISTERIE. VOORGES'fELDE SANCTIES .TE BOVEN GAAT. - VERZWARING VAN DE 's1'RAF DOOR RET MILITAIR
GERECR'fSROF. - 0NWETTELI.TKREID.
Wannee1· de krij{Jst·aad een · stt·at uitgesp1·oken heeft die cle sancties te boven
gctat, door het open!Janr ministe1'ie voorgesteld o·ve1·eenkomsUg het besl!tit-wet
van 10 Novembe1· 1945, mag het militak
ge1·echtshof deze vemonleling niet verzwctren (1).

(rm:E.

r

ARREST.
HET HOF;- Gelet op het arrest, gewezen door het Militair Gerechtshof te Antwerpen op 24 November 1947;
Over het enig middel tot verbreking,
schending van artikel 1 der besluitcwet
van 10 November 1945, doordat het bestreden arrest, eiser in verbreking tot een gevangenisstraf van een jaar veroordeeld .
zijnde door de krijgsraad, welke geweigerd had zijn goedkeuring te verlenen aan
een minnelijke schikkine; door de kri igsaucliteur, overeenkomstig gezegd artikel,
aan eiser in verbreking voorgeste1d en
door deze laatste aanvaarcl, in plaats van
het hoger beroep van het openbaar ministerie zonder voorwerp te verklaren, integendeel, er op recht doende, de gevangenisstraf tot achttien maanden verhoogd
heeft :
Overwegencle dat, lnidens een procesverbaal opgemaakt door de Krijgsauditeur
te Antwerpen op 20 .Januari 1947 en 5 Februat·i 1947, aanlegger zich schuldig bekennend aan inbreuk op artikel l18bis van
het Strafwetboek, aanvaardde zich te onclerwerpen aan de sancties llem voorgesteld door de krijgsauditeur, zijnde een
gevangenisstraf van ZPJ> maanden en stelling onder politietoezicht gedurende twee
jaar;
Overwegende dat deze minnelijke schikking door de krijgsraad werd verworpen
bij vonnis van 27 F.ebruari 1947 ;
Overwegende 'clat, vervolgens, aanlegger,
opnieuw ge"dagvaard vMr de krijgsraad,
wegens clezelfde telastleggingen, mits enkel een wijziging in de omschrijving der
feiten, bij vonnis van 4 April 1947, werd
veroor!leeld tot een gevangenisstraf van
(1) Verbr., 20 October 1947 (A1·r. T'e,-b,1947, biz. 323; Bull. en PAsrc., 1947, I, 423, e~
nota 2).
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een jaar en st.elling omler politietoezicht
voor de duur van twee jaar; dat, op de
hogere beroepen van aanlegger en van de
krijgsauditeur, de toegepaste straf <loor
het bestreden arrest werd gebracht op een
enkele straf van achttien maanden gevangenis;
.
Overwegende dat, naar lmd van llet
artikel 1 van het b.esluit-wet van 10 November '1945, wanneer <1e krijgsraad weigert de door het openbaar ministerie voorgestelcle en door de beklaagde a~nvaarde
sancties goed te keuren, de pubheke vordering haar verder verloop lleeft, zonder
noclltans dat de vorderingen van llet
openbaar ministerie van de door hem gedane voorstellen mogen afwijken;
Overwegende c1erl1alve, dat, wanneer de
krijgsrand een andere bestra~ng to~past
dan die welke door cle kn]gsaudlteur
werd voorgestelcl, llet openbaar ministerie
gereclltigd is boger beroep in te stellen,
ten einde de door beklaagde gepleegde
misclrijven door llet militair gereclltsllof
met de voorgestelde sancties te doen be·
straffen;
Overwegende dat llet boger beroep door
de kriigsuuclitenr ingesteld tegen het vonnis van cle krijgsraad van 4 .April 1947
alc1us niet zonder voorwerp is geweest en
ontvankelijk was;
Overwegende nochtans dat de beperking,
die door het artikel 1 van het besluit-wet
van 10 November 1945 wordt gesteld aan
het vorderingsrecht van .het openbaar ministerie, tot gevolg heeft dat de overbrengende uitwerking van zijn beroep en de
aanhangigmaking bij de rechter in hoger
beroep, ook beperkt zijn;
O.verwegende dat, waar llet militair
gereclltsllof, bij het bestreden arrest aanlegger heeft veroordeeld tot een straf die
cle door llet openbaar ministerie voorgestelcle sancties en de door de eerste recllter
opgelegde straf te boven gaat, ·het de bepalingen heeft gescllonden van het artikel 1 van het besluit-wet van 10 November 1945;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest; beveelt clat het onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in cle registers
van het Militair Gerechtshof te .Antwerpen en clat melding er van zal geduan worden op de kant der vernietigde beslissing;
laat de kosten ten laste van de Staat; verwiist de zaak naar het militair gerechtshof anders samengesteld.
19 .April1948.- 2" kamer. - Voonz:itteT,
H. Wouters, raadslleer waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggeve1·, H. Vandermersch.
GeHjlcl1ddende conclusie, H. Roger
J'anssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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J\IIIDDELEN TOT VERBREEJNG.
STRAFZAKEN.- MIDDEL GENOMEN UIT NIETIGHEDEN BEGAAN IN EERSTE AANLEG. NIET
VOOR RET ROF VAN BEROEP INGEROEPEN.
J\lliDDEL NIET ONTVANKELIJK.
VONNISSEN
EN .ARRESTEN •
. 'STRA~'ZAKEN. AANDUIDING VAN DE WOONPLAATS VAN BEKLAAGDE.
3o VONNISSEN EN .ARRESTEN.
STRAFZAKEN. DATUM VAN HET MISDRIJF.
GEEN CONCLUSIEN. .AANDUIDING DIE AAN
HE'l' HoF VAN VERJlREKING TOELAAT ZIJN TOEZICHT UIT TE OE~'ENEN. VOLDOENDE AANDUIDING.
40 . VERBREKING. BEVOEGDHEID. STRA~'ZAKEN. FEITELIJKE JlESCROUWINGEN. 0NBEVOEGDHEID.
5o MIDDEI,EN TOT VERBREKING: STRAFZAXEN. MIDDEL AANVOEREND DAT EEN
GETUIGE VAN RET RECHT ONTZE'f WAS OM · IN
RECHTEN GETUIGENIS AF TE LEGGEN. MIDDEL ZONDER STEUN IN RET ARRES'l' OF IN EEN
AKTE VAN DE RECHTSPLEGING. MIDDEL DAT
GRONDSLAG MIST IN FEITE,

zo

1 o Mart n1.et voo·r ae cerste ·maal

1H)r}r het
Hot van verb1·elcing voo1·gesteld wo·rden,
het m·icldel genomen 1tit nietigheclen die
in ee1·ste aanleg zottden begaan zijn .Qewo·rrlen, die n·iet v66r het hof van be1'0ep weTden inge1·oepen en die het
bestnJ(len a'/Test zich niet eigen gemaalct
heett (1). (Wet van 29 .April1806, art.2.)
De meldingen betreffende de woonplaats
van belclaagde zijn voldom~de, zodm zij,
bii ancle1·e aanclttidingen van het arrest
ge1'oegd, geen enlcel twijfel aanuaande
z-ljn eenzelvighe·id laten bestaan (2).
3o B·ij onstentenis van conclttsWn nopens
dit tHtnt, is de clat·um van het m·isclrijf
volcloende bepaalcl, wanneer ae vermeldingen van het an·est aan het Hot van
vm·MelC'ing toelaten zijn toez·icht 1tit te
oefenen ove1· de wettelijlcheicl van ae oesUssing en, oncle1· mee1·, ria te gaan of de
pubUelce vo1·de1ing niet ve1·jaard was (3).
4o Het Hot mao geen lcenn-is nemen vnn
feiteUjlce beschattwingen aangevoe1·a tegen cle be.streden beslissing (4).

zo

(1) Vaste rechtspraak en namelijk verbr.,
8 Maart 1948 (zie hager, blz. 134; Bull. en
PASIC., 1948, I, 151).
. (2) Zie. verbr., 15 October 1931 (Bull. en
PAsrc., 1931, I, 253) en nota 1.
. (3) Zie nota 2 onder verbr. 4 December 1930
(Bull. en PASIO., 1931, I, 4); arg. verbr., 17 November 1941 (A1·1'. Verb?-., 1941, blz. 233; Bull.
en PASIC., 1941, I, 430, en nota 3); 12 Maart
1945 (Arr. Verb1·., 1945, blz. 121; Bull. en
PASIC., 1945, I, 133, en nota 1).
(4) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr;,
4 September 1947 (Bull. en PASIC., 1947< I,
354).

-2275° ""1-Hst grorulslag in feite, het 1n'iddel aanvoerend dat een yetnige ontzet was van
het recht om ·in rechten yet~tigenis at
te leggen, wanmeer cleze be·wering ste-wn
vinclt, noch in het beskeclen an·est, noch
in cle alcten van: cle rechtspleging waarop
het H of acht lean slaan (1).
(NEEli'S.)
ARREST.

HFJT HOF;- Gelet op het arrest, gewezen door het Hof van beroep te Brussel
op 22 Januari 1948;
Over het eerste middel tot verbreking,
schending van de wet van 15 Juni 1935
betreffende het gebruik der talen in· gerechtszaken, doordat de dagvaarding is
betekend gewQrden door een ambtenaar
der ·gevangenis van Sint-Gillis onder de
Franse vermelding zijner hoedanigheid :
Overwegencle dat de aangeklaagde inbrenk op de wettelijke regelen betreffende
het gebruik der talen in gerechtszaken
niet wei·d ingeroepen v66r de rechter over
de grond, en, bij toepassing van artikel 40
van de wet van 15 Juni 1935, gedekt werd
door het niet zuiver voorbereidend vonnis,
op tegenspraak gewezen door de Rechtbank van eerste aanleg te Leuven op 4 December 1947;
Overwegende dat het middel derhalve
niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel tot verbreking,
schencling van artikel 71 van het Wetboek
van strafvordering en van de ministeriele
omzenclbrief van17 September 1881,1 doordat het onderzoekend gerecht getuigen en
mid del en niet heeft onderzoch t welke door
beklaagde werden medegedeeld, en waaruit zijn onschuld zou volgen :
Overwegende dat het niet in acht nemen
van een ministerHHe omzendbrief geen
aanleiding geef~ tot verbreking;
Overwegende dat het midrt.el, clat vreemrt.
is aan de bevoegdheid, gegrond is op beweerde onregelmatigheden begaan: in het
vooronderzoek en v66r de correctionele
rechtbank, en die niet werden ingeroepen
v66r de rechter in hoger beroep; da t het
bestreden arrest gestennd is op het onderzoek dat v66r het hof werd gedaan;
Overwegencle dat het middel dus niet
ontvankelijk is;
Over het derde middel tot verbreking
Rchending van artikel ,310 van het Wet~
boek van strafvordering·, doordat, noch de
dagvaarding, noch het zittingblad. noch
het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Leuven, noch het bestreden arrest, de wettige woonplaats van beklaagde
vermelden :
Overwegenfle dat het verhoor van de be(1) Verbr., 5 Januari 1948 (zie hager, biz. 12;
Bull. en PASIC., 1948, I, 14).

klaagde betreffende zijn eenzelvigheid een
rechtsvorm is eigen aan de procedure voor
het hof van assisen ;
Overwegende dat de aanduicling van be,klaagdes woonplaats slechts vereist worclt ·
om, samen met andere aanwijzingen, de
vaststelling zijner eenz.elvigheid te verzekeren; dat, waar het bestreden arrest, na
cle naam, de voornaam, het beroep, cle geboorteplaats- en datum van aanlegger te
hebben bepaald, vermeldt dat hij woonachtig is te Leuven; dat het beklaagde
clerwijze heeft aangewezen dat er betreffencle zijn eenzelvigheicl geen twijfel kan
bestaan;
Overwegencle dat het middel niet kan
worden aangenomen ;
Over het vierde miclclel tot verbreking,
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat noch de clagvaarcling, noch
het vonnis, noch het arrest de juiste datum van het misclrijf vermelden, en op
vraag van het onderzoekend parket, de
gerechtelijke politie van Leuven heeft geantwoord clat het niet mogelijk was een
juiste datum vast te stellen, als wan.o.eer
aaulegger in de maancl Juli 1945 nog in
dienst was van het Amerikaans bezettlngs~
leger te Leipzig :
· Overwegende dat het arrest vaststelt
dat het misdrijf gepleegd werd in Juli
1945; dat, bij ontstentenis van conclusie
van eiser dienaangaande, die aanwijzing
volstaat om het Hof in de mogelijkheid te
stellen zijn toezicht nit te oefenen over de
wettelijkheid van de beslissing en, onder
meer, te oordelen of de publieke vordering
door verjaring niet vervallen was;
Overwegende dat, waar in het middel
schijnt te worden opgeworpen dat aanlegger de strafbare feiten niet heeft kunnen
plegen, vermits hij, rond het tijdstip
waarop de feiten zonden gepleegd geweest
ziju, in de maancl Juli 1945, steeds te
Leipzig verbleef bij het Amerikaans bezettingsleger, het micldel een feitelijke beschouwing inroept clie niet werd voorgebracht v66r llet hof van beroep, en dientengevolge niet ontvankelijk is ;
Overwegende dat het middel, aldns aan
gronds1ag mist ;
'
Over het. vijfde middel tot verbreking,
onregelmatlge eeclaflegging, doordat, luidens het proces-verbaal der terechtzitting,
de getuigen Van den Houten, Hubrechtsen
en Van Doren, de eecl hebben afgelegd,
als wanneer zij ter zitting hadden verklaarrt. opgesloten te zijn geweest wegens
gebrek aan burgertrouw, en de rechter
derhalve moest nagaan of ze niet beroofd
waren van hun rechten en hun eed mochten afleggen :
Overwegende dat, noch uit het bestreden
arrest, noch uit het beroepen vonnis
noch uit geen enkel stuk .van de pro:
~e<lure waarop het Hof acht kan slaan,
rs gebleken dat de getuigen die in het
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uit de rechten voorzien bij het artikel 31
van het Strafwetboek door een gerechtelijke beslissing die kracht van gewijsde
heeft verworven; dat zij aldus terecht tot
de eedaflegging werden toegelaten, en dat
het micldel ongegrond is :
Over het zesde en het zevende middel
tot verbreking, schencling van artikel 97
van de_ Grondwet, doordat het beroepen
vonnis en het bestreclen arrest, zonder
andere beweegredenen het feit bewezen
hebben verklaard, als wanneer klaagster
eerst verklaarcle dat een koffer ontbntk
(stuk 1), om later (stnk 57), meer clan een
jaar naclien, te verklaren dat haar zuster
te Leuven tijclens haar opslniting een
koff'er is gaan halen in Juli 1945, hetgeen
bewijst dat er geen misclrijf is geweest,
en cloorclat nit verklaringen van Michel
Braconnier en Robert De Beurme is gebleken dat Van den Houten slechts vier
koffers had, clie ze bekent te hebben ontvangen, zodat haar geen vijfde valies is
kunnen ontvreemcl worden :
Overwegencle clat de micldelen zijn gesteuncl op feitelijke beschouwingen die
niet werden onclerworpen aan het oordeel
van de rechter over de grond, en dat,
waar het bestreclen arrest, in afwezigheid
van besluiten, bij een souvereine beoordeling die aan het toezicht ontsnapt van het
Hof van verbreking, de feiten der telastlegging heeft bewezen verklaard zoals zij
waren omschreven, het de bestanddelen
van het gepleegcl misclrijf behoorlijk
heeft vastgestelcl en aanleggers schuldigverklaring, alsook de hem toegepaste straf
wettelijk heeft gerechtvaarcligd;
Overwegende dat het midclel, dientengevolge, niet kan worden aangenomen;
.
En overwegencle dat de snbstantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en de toegepaste straf overeenkomstig de wet is ;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
19 Apl'il1948.- 26 kamer. - Voonz:itte1·,
H. 'Vouters, raaclsheer waarnemencl voorzitter. - Verslaggeve1', H. Vandermersch.
Gelijkhticlencle conclu.sie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, ndvocaat-generaal.
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1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRA~'ZAKEN. 0NREGELMATIGE SAMENSTELLING VAN DE OORRECTJONELI~ RECHTBANK. 0NREGELMATIGHEID NIET OPGEWORPEN VOOR
RET HOF VAN BEROEP. JVIIDDEL NIET ONTVANKELIJK.

2° BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE REOHTER OVER DE GROND.
AANVRAAG OM UITSTEL. SOUVEREINE BESLISSING.

VERWERPING. .

1o Is n·iet ontvankelijk, het -miclclel genamen uit een onregelmatigheicl clie in
cle sam.enstell'ing van cle co1-rectionele
rechtbanlc zou begaan z·ijn gewo1·clen,
rUe niet v66T het hot vnn be·roep wenl
opgmvo1·pen en cUe liet cwrest z;ich niet
e·igen gemnctlct heeft (1). (Wet van

29 April 1806, art. 2.)
2° De 1·echte1· over cle gmncl beslist sonve1·e·in clnt er geen reclen is om. een nnnvrnng om uitstel in te willigen clie gestemul is op de in een ande·re zctalc
bevolen inobse1·vcttiestelling vnn belclcwgcle (2).
(VERMEULEN EN DE GEn'ER, 'l'. BELGISCHE STAAT,
MINlSTERIE VAN RAVITAILLERING.)
ARRES'l'.

HE'L' HOF ; - Gelet op het Mstreflen
arrest, op 17 December 1947 gewezen door
het Hof van beroep te Gent ;
I. In zover cle voorzieningen gericht zijn
tegen de beslissing op cle pnblieke vorclering:
Over de miclclelen door nnnlegger De
Geyter voorgestelcl :
Over het eerste miclclel : het rechtscollege in eerste aanleg was samengesteld nit
twee rechters en nit de aclvocaat Van
Bruaene, ingeschreven als stagist seclert
29 October 1fl45 :
Overwegencle ,clat de beweerde nietigheicl, gepleegd v·66r cle eerste rechter en
vreemcl aan de bevoegclheicl, v66r het hof
van beroep niet opgeworpen wercl; clat het
bestreden arrest, zijn beslissing nitslnitend stennende op het onclerzoek gedaan
ter terechtzitting van het hof, deze nietiglleicl niet overneemt;
Waaruit volgt dat het miclclel niet ontvankelijk is (wet vnn 29 April 1806,
art. 2);
Over het tweecle miclclel : nanlegger, tijdens een vervolging wegens feiten gepleegcl
zes ·maanclen na deze vnn onclerhavige
zaak, wercl in observatie gestelcl, en het
arrest weigert niettemin de zank te verdagen tot na het nederleggen vnn het deskunclig verslag :
.
Overwegende dat het arrest, na vastgestelcl te hebben clat in cleze zaak de
inobservatiestelling niet gevraagcl worclt
en clnt cle behnndeling cler zaak geen armleicling geeft te clenken clat aanlegger abnormaal is, souverein beslist clat een
mantregel van inobservntiestelling in een
(1) Sic verbr., 11 Juni 1917 1/Jull_ en PASIC.,
1948, I, 30); 13 Mei en 14 Juni 1919 (ibid., 1919,
I, 142 en 153); 4 November 1946 (A-n·, Ye,·b,·.,
1946, biz. 367; B"ll. en PASIC., 1946, I, 400).
(2) Zie verbr., 2'~ April 19'.1,4 (Bull. en PASIC.,
1944, I, 308).
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-229andere zaak geen voldoende reden is om
de uitspraak in de huiclige zaken te verdagen;
Waaruit volgt dat het middel niet kan
aangenomen worden ;
Over het derde middel : aanlegger wordt
veroordeeld op de verklaringen van twee
medebeklaagden, verklaringen die nochtans niet aangenomen werden tegeil een
andere medebeklaagde, die vrijgesproken
wordt:
Overwegende dat het middel geen steun
vindt noch in de vermelclingen van het arrest, noch in de stukken der rechtspleging
waarvan het Hof rekening mag houden;
vVaaruit volgc Llat het middel feitelijke
grondslag mist;
Over het vierde middel :· het arrest beveelt de verbeurdverklaring van aanleggers auto, hetgeen in eerste aanleg noch
het openbaar ministerie gevorderd had,
noch de eerste rechter bevolen had, dan
wanneer deze auto enkel gediend had tot
het vervoer van een klant :
Overwegende dat het bestreden arrest
souverein vaststelt dat de auto gediend
heeft om in hoofde vim aanlegger het misdrijf te plegen ;
Dat het middel tegen deze beoordellng
enkel beschouwingen inroept van feitelijke aarcl waarvan de beoordeling buiten
de bevoegdheid valt van het Hof ;
Waaruit volgt dat het middel niet ontvankelijk is ;
En overwegende verder dat. de substanW:!le of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
II. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing op de eis der burgerlijke partij :
Overwegencle dat aanleggers tot staving
van hun voorzieningen geen enkel middel.
inroepen en dat het Hof er van ambtswege geen opwerpt ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de
kosten.
19 April1948.- 2e kamer.- VoorzUter,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslag[fever, H. de Clippele.
Gelijlclttidende concltts·ie, H. Roger
.Jnnssp_ns de Bisthovert, advocaat-generaal.
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1°. MISDADEN EN WANBEDRI.TVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAA'l'.
ARTI'KEL 123te1• VAN RET STRAFWETBOEK. ~
YERGELDING DIE EIGENDOM VAN liE SCHATKIST
· MOET VEBKLAARD WORDEN. - BEGRIP.

2° MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT. - AANGIFTE
AAN DE VIJAND, - NoODZAKELIJKHEID VAN
EEN POSITIEVE DAAD.
1° Artilcel 123ter van het Strafwetboelc
sclwijft voo1· eigendom van de Scha.t- ·
lcist te ve'l'lclaren, niet de door de schulcUge venoezenlijlcte winsten, doch wel
de vergelcl'ing van zijn bedrijvigheid of
het bedrag van de waa.nle van deze ve1·gelding. (Strafwetboek, art. 123ter,· wet

van 19. Juli 1934, art. 1; besluit-wet van
20 September 1945, art. 1.)
2° De aangifte aan de vijancl, voorzien bij
a1·t·ikel 121bis van het Stmfwetboelc, onderstelt een posUieve daad; yeen enlcele
wetsbepaling bestraft de enlcele onthoud·ing een toestand te do en ophottden, die
een persoon blootstelt aan de opsporingen, vervolgingen of gestrengheden vwn
de vijand.

(VAN DER KINDEREN, T. SUY
EN VAN TIAEMDONCK.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 Februari 1948 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Gent;
I. In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing op de publieke vordering:
Over het eerste middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet en van artike1 115 van het Strafwetboek, gewijzigd
door het besluit-wet van 25 Mei 1945,
doordat het bestreden arrest de veroordeling enkel steunt op het vaststellen van
afwezigheid vim morele dwang· en van
elke noodzakelijkheid of elke wil de werklieclen te beschermen tegen tewerkstelling
in Duitsland, zonder te bepalen om welke
redenen en hoe de materiele bestanddelen
van de inbreuk bestaan, en hoe de hierboven aangehaalde wetsbepalingen met al
hun voorwaarden toepasse!ijk waren, en
welk deel, a of b of c of d, van het besluit-wet van 25 Mei 1945 diende toegepast
te worden :
Overwegende dat het bestreden arrest,
na vastgesteld te hebben dat .het niet bewezen is dat eiser de feiten van economische collaboratie zou gepleegd hebben,
hetzij onder morele dwang, hetzij om de
werklieden te beletten te moeten gaan
werken naar Dnitslahd, hem schuldig verklaart aan de feiten der telastleggingen,
omschreven in de bewoordingen van artikel 115 van het Strafwetboek en van het
verklarend beslnit-wet van 25 Mei 1945;
Overwegende dat noch uit de vermel<lingen van.het an;est, noch uit de stnk-

-230ken der rechtspleging, blijkt dat eiser
v66r het militair gerechtshof besluiten
zon genomen hebben;
Dat de veroordeling, derhalve, voldoende gemotiveerd is door het bewezen
verklaren van de misclaad in de bewoordingen van de wet;
Waaruit volgt clat het micldel in rechte
ongegrond is ;
Over het tweecle middel : schencling van
artikel 97 van de Gronclwet, van artikelen 115 en 123ter van het Strafwetboek en
van de wet van 19 .Jnli 1934, doordat het
bestreclen arrest eigenclom van de Schatkist verklaart de som van 400.000 frank,
beclrag van de vergelding der schulclige
beclrijvigheicl van eiser, clan wanneer het
arrest niet verklaart dat de feiten II gepleegd werden nit winstbejag·, en (lan wanneer cleze som het zakencijfer, en niet de
winst was van eiser :
Overwegende clat cle feiten van lmlp aan
de vijancl, door het arrest bewezen verklaard, 01nschreven zijn als gepleegd nit
winstbejag;
Waaruit volgt dat het eerste ondercleel
van het miclclel feitelijke gronclslag
mist;
Overwegende. dat het bestreden arrest
eigendom van de Schatkist verklaart de
vergelding van de schulclige bedrijvigheid
van eiser· of het beclrag er van, zijnde
400.000 frank; dat het, alclus, een juiste
toepassing cloet van artikel 123ter, dat de
toekenning ami de Schatkist voorschrijft,
niet van cle winsten, maar van de vergelding van de bedrijviglleicl van (le schulclige of van het beclrag van clie vergelcling;
Waaruit volgt dat het tweede onclerdeel
van het miclclel ongegroncl is in recllte;
Over het derde en het vijfde miclclel :
Dercle micldel, betreffencle feit III B (geval cler burgerlijke partij Van Raemclonck), schending van artikel 97 van de
Grondwet, van artikelen 66 en 67 van het
Strafwetboek, van artikel 4 van het beslu!t-wet van 17 December 1942, van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreclen arrest, zoals werd
aangenomen door de eerste rechter, eiser
veroordeelt als mecleplichtige weg·ens hulpverlening tot voltooiing van de misclaacl
van verklikking met de beschouwing clat
hij geweigerd heeft tussen te komen om
een vergissing te verbeteren en op cleze
grond schaclevergoecling heeft toegekend,
dan wanneer medeplichtigheid enkel denkbaar is inclien een hoofcldader bestaat of
. een hoofdzakelijk misclrijf, dan wanneer
een weigering, een ontlloucling, nooit een
daad van deelneming uitmaken kan aan
het misdrijf van artikel 121bis dat enkel
bestaat in positieve daden, als wanneer
de eis der burgerlijke partij op dergelijk
gemotiveerde veroorcleling gegrond verklaard wordt ten belope van 100.000 fr.;
Vijfde midclel, betreffencle de telastleg-

ging III, A en B (de twee gevallen Suy-en
het geval De Keersmacker), schencling van
artikel 97 van de Gronclwet, van artikelen 66,. 67 en 121bis van het Strafwetboek,
artikel 1 van het besluit-wet van 8 April
1917, artikel 4. van het besluit-wet vtm
17 December 1942, doorclat het bestreden
arrest, daargelaten · het geval Van Raemclonck, eiser veroorcleelt wegens de telastlegging III, A en B, zonder te bepalen
inclien hij hanclelde als clacler, als mededacler of als mecleplichtige, clan wanneer
hij nochtans vervolgcl was ((om de misclrijven uitgevoercl of tot de uitvoering er
van rechtstreeks meclegewerkt te hebben,
of, door ·welke claa{l ook, tot de uitvoering
er van zodanige hulp verleend te hebben
dat, zonCler zijn bijstancl, de misclrijven
niet konrlen gepleegd worden, of door giften, beloften, bedreigingen, misbruilt van
gezag of van macht, misdaclige kuiperijen .
of arglistigheclen rechtstreeks tot cleze
misdrijven aangezet te hebben >> :
Overwegencle clat cleze micldelen enkel
gericht. zijn tegen de veroorclelingen wegens de feiten III, A en B (verklikkingen) ;
Overwegende ecllter dnt llet bestreclen
arrest eiser insgelijks veroorcleelt wegens
andere misclaclen, onder meer wegens hulp
a an de vij ancl ui t winstbej ag omscllreven
onder nr II, misclaacl beteugeld bij artikelen 115 en 123ter met de clooclstraf, vervangen in geval van verzachtende omstancligheclen door de straffen herleicl zoals
bepaalcl bij artikel 80 van het Strafwetboek;
Overwegende clat het bestreclen arrest,
bij samenloop van de misclaclen en met
inachtneming van verzaclltende omstan-,
cligheclen, eiser veroorcleelt tot een enkele
stra'f van acht jaar opsluiting, zoclat de
twee miclclelen al waren zij ook gegroncl, ,
de verbreking niet zouclen nieclebrengen
,;an cle strafrechtelijke bescllikkingen van
J~et arrest, claar de veroorcleling gerechtvaardigcl zou blijven door het sclmldig
verklaren aan de feiten II ;
Waaruit volgt clat, in zover zij tegen de
beslissing over de publieke vorclering gericht zijil, de middelen van belang ontbloot en, derhalve, niet ontvankelijk zijn;
Over het zesde midclel, scllencling van
artikel 97 van de Gronclwet, van artikel 21
der wet van 20 April1874, gewijzigcl door
de wet van 9 Mei 1931, doordat het bestreclen arrest de onmiclclellijke aanhouding
bevolen heeft, als wanneer het blijkt nit
de hiervo1:en aang·ehaalde micldelen dat
onwettig zijn de veroorclelingen wegens
de feiteil II en III, A en B, en het niet
blijkt dat de veroordeling wegens de andere feiten de onmiddellijke aanhoucling
zou hebben medegebracht;
Overwegende dat, zoals aangetooncl in
het antwoorcl op het dercle en het vijfde
miclclel, de opgelegcle straf wettig is en clat
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de beschik'king van onmiddellijke aanhouding door die straf gerechtvaarcligcl is;
Waaruit volgt clat het miclclel niet kan
aangenomen worden ;
En overwegende, voor het overige, liat
de substantiele of op straf van nietigheicl
voorgeschreven rechtsvormen werclen nageleefcl en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de vorcleringen der
lmrgerlijke partijen :
Over het clerde middel hierboven -aangehaald :
Overwegende dat het bestreclen arrest
de veroorcleling van eiser, tot beta ling van
schadevergoeding aan de burgerlijke partij Van Raemdonck, steunt op de vaststelling dat de feiten bewezen zijn, zoals zij
door de eerste rechter aangenomen werden, en dat de toegekencle schadeyergoecling als billijk en gepast voorkomt;
Overwegencle dat het vonnis van de
eerste rechter vaststelt dat eiser bekent
in onenigheid te zijn geweest met de burgerlijke partij en ook bekent op de hoogte
te zijn geweest dat de burgerlijke partij
opgeeist was als metser, alhoewel haar
beroep van landbouwer ze moest beschermen tegen opeising en dat hij geweigerd heeft tussen te komen om die vergissing in de aanduiding van het beroep te
doen wijzigen ;
Overwegende dat het vonnis nit deze
vaststellingen afieidt dat eiser medeplichtig is aan de opeising van de burgerlijke
partij, bij toepassing van artikel 67 van
het Strafwetboek, om hulp te hebben verleend tot cle voltooiing van de misclaad;
Overwegencle echter clat artikel 121bis
van het Strafwetboek, gewijzigcl bij' het
besluit-wet van 17 December 1942, strafbaar verklaart de aanklacht aan de
vijan:d, wat beduiclt een positieve claad,
doch dat geen wetsbepaling strafbaar verklaart de enkele onthtmcling een toestand
te cloen ophouclen die iemand blootstelt
aan gestrengheclen van de vijand;
Overwegende clat, noch het bevestigd
vonnis, noch het arrest vaststellen dat
eiser zelf de burgerlijke partij zou opgeschreven hebben of hebben doen opschrijven met aanduiding van een beroep dat
haar blootstelcle aan opeising, of zou
medegeholpen hebben aan cleze inschrijving;
Overwegencle· clienvolgens dat het bestreden arrest, bij bevestiging van het beroepen vonnis, door de veroorcleling tot
schaclevergoeding te steunen op het bewijs van een feit dat niet strafbaar is,
de onwettigheid, waarvan clit vonnis
aangetast is, heeft overgenornen en de in
het midclel aangehaalde wetsbepalingen
heeft geschonden ;
Dat het midclel derhalve gegroncl is ;

Over het viercle mid del betreffencle feiten III, A en B (geval cler burgerlijke
partij Suy), schencling van artikel 97 van
de Gronclwet, van artikel 121bis van het
Strafwetboek en van artikel 4 ·van het
besluit-wet van 17 December 1942, van
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
doorda t het arrest eiser veroorcleelt tot
het betalen van 20.1100 frank aan deze
burgerlijke partij, clan wanneer eiser vrijgesproken wercl nit hoofcle van de aanhoucliilg cler burgerlijke partij te hebben
veroorzaakt op 4 Augustus 1943 en de
burgerlijke partij nochtans lmar' eis tot
schadevergoecling uitsluitend steunde op
die aanl\oucling en op de gevolgen er van,
zoals blijkt nit de bewoorclingen van haar
besluiten, en zoncler te bepalen op welke
van lle twee weerhonden feiten ten narlele
van Suy deze veroorcleling betrekking
heeft:
Overwegencle clat eiser, vervolgd was,
niet wegens verklikking met als gevolg
vrijheiclsberoving, maar wegens de feiten III, clit is verklikking van Sny :a) met
kwaad opzet v66r 29 Januari 194;3; b) wetens na 29 Januari 1943;
Overwegencle clat het beroepen vonnis,
bevestigcl door het bestreden arrest, bewezen verklaart de twee in de telastleggingen aangehaalde verklikkingen; te weten een op 11 November 1942 en een andere in .J anuari 1944, met eli en verstande
dat de eerste zoncler erP.e gevolgen en de
tweede zoncler gevolg gebleven is; clat het
vonnis vercler vaststelt dat eiser daarcloor
aan de burgerlijke partij gedurencle de bezetting moeilijkheden aangeclaan lweft en
ze lweft blootgestelcl aan de vervolgingen
vim de vijand en de hiel'door geleden zedelijke schade ex wqu.o et bono schat op
20.000 frank;
Overwegende dat noch door eiser, noch
door de burgerlijke partij besluiten v66r
het militair gerechtshof genomen wetden ; cla t het arrest de beschikking van
het vonnis clienaangaancle bevestigt;
Overwegende dat ·claaruit volgt clat
de burgerlijke ,;eroordeling van eiser gesteund is op !let bewijs van de zedelijke
schade, veroorzaakt aan de burgerlijke
partij door de twee misdrijven A en B en
bestaande, niet in zijn aanhoucling, maar
in de rnoeilijkheden ondergaan en het gevaar opgelopen door deze verklikkingen; '
Waaruit volgt clat het miclclel feitelijke
gronclslag mist ;
Over het vijfcle midclel, hierboven aangehaalcl :
Overwegencle dat het blijkt l'Lit de meldingen zelf van het arrest, dat eiser vervolgd was alleenlijk als dader, in de bewoordingen van artikel 121bis en 66 van
het Strafwetboek, en niet als rnedeplichtige, zoals het miclclel het aanvoert;
Dat, bij .gebrek aan besluiten van eiser
v66r het militair gerechtshof, de bnrg~>r-

-232lijke veroorc1eling .wegens schade geleden
door het misdrijt volcloende gemotiveerd is
door het bewezen verklaren van het schadeberokkenencl misdrijf ten laste van
eiser, als ·clacler, in de bewoorclingen van
cle wet;
Waarnit volgt clat het micldel feitelijke
grondslag mist ;
Om clie n~denen, verbreekt het bestreden
arrest, doch enkel in zover, beslissencle op
cle eis cler bnrgerlijke partij Van Raemdonck, het deze eis ontvankelijk en gegrond verklaart; verwerpt de voorziening
voor het overige; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden in de
registers van het lVIilitair Gereclltshof, zetelende te Gent en clat meldii\g er van llal
gedaan worden op cle kant van cle gecleeltelijk vernietigcle beslissing; veroorcleelt
eiser tot de negen tienden, de bnrgerlijke
partij Rene Van Raemdonck tot een tien{le
cler kosten; verwijst de zaak, alclns beperkt, naar het militair gerechtshof anders samengesteld.
19 April1948.- 2e kamer. -- l'oor·z-ittet·,
H. \Vonters, raadsheer waarnemend voorzitter. - l'er·slnggever, H. cle Clippele.
Gelijklui(lende conclusie, H. Roger
Janssens de Bistlloven, advocaat-generaal.
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19 April 1948.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - CoNcLusrEN VAN BEKLAAGDE DEWERENDE DAT RET
FElT, ZOALS RET OMSCHREVEN WERD, NIET
DOOR DE WE'l' VOORZIEN IS. - ARREST VAN
VEROORDELING DAT DIT VERWEERMIDDEL NIET
DEAN'l'WOORDT. - GEBREK AAN REDENEN.
Wnnneer beklnng(le, in t·egelm(~tige concl~~sien, bewem·d heeft dat het te zijnen
laste weerho~~den feit, zoals het omscht·even wercl, door· (le wet niet straflJ(tnr· is gesteld, is het. ntTest niet wcttelijk gemoUveenl d(~t, zoncler (['it ver·'weer· te lienntwoo'}'(len, cle lieklnagfl('.
veroorcleelt op groncl vnn cle ·in cle clanvnanUng omsch·reven lietich#ng. (Grond-

wet, art. 97.)
(VAN LOOVEREN.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het ar;rest, gewezen door het Hof van beroeD te Brnssel
op 24 J annari 1948 ;
Over het tweecle middel tot verbreking,
schencling van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest niet geantwoorcl heeft op de door eiser in verbreking genomen beslniten, waarin hij ">etoogt clat llet feit nit welker hoofde hij

vervolgd werd, en zoals het omschreven
wercl in llet Pro Just·itia van 29 Mei 1947,
niet cloor cle strafwet voorzien is :
Overwegende dat, luiclens de inleidencle
clagvaarding del. 29 Mei 1947, aanlegger
werd vervolgd onder de telastlegging van
« in overtreding met artikel 3 van het beslnit-wet van 22 .Tannari 1945, gewijzigd
en aangevnld door cle beslnit-wetten van
14 en 18 Mei 1946, de invoer, de prodnctie,
de fabricage, de bereiding, het in bezitllonclen, de verwerking, bet gebrnik, de
verdeling, cle aankoop, de verkoop, de nit-·
stalling, de vertoning, het te koop aanbieden, .de levering of llet vervoer van proclncten, grondstoffen, waren, goedereh of
dieren, namelijk znivelprodncten aangewezen door de ministers die de economi!';che zaken, de landbouw of de ravitaillering in hun bevoegdheid hebben, te bebben onclerworpen aan voorwaarden welke
niet overeenkomen met de modaliteiten
door cle bevoegde minister vastgesteld '' .;
Overwegencle clat, in de besluiten die
aanlegger heeft ge1iomen vo6r het hof van
beroep, hij heeft opgeworpen dat het besluit-wet in zijn artikel 4, en niet in zijn
artikel 3, zoals vermeld in de dagvaarcling, enkel het feit beteugelt van de \'erkoop of de levering van producten, grondstoffen, waren of dieren, aangewezen door
de bevoegde minister, te onderwerpen aa1;1
voorwaarden welke niet overeenkomen met
de modaliteiten door de minister vastgesteld, wanneer deze verhandelingen geschieclen met bedoeling gezegde producten,
grondstoffen, waren of dieren aan de
omloop te onttrekken; dat zulks in de huidige anngelegenheid het geval niet was en
eiser ook niet uit dien hoofde vervolgd
was;

Overwegencle clat, waar het bestreden
arrest enkel verklaart dat vaststaat clat
<< aanlegger, bestnurder zijnde van een
znivelfabriek, 700 kilogram Deense boter
heeft laten verwerken in ovevtreding met
de onderricll tingen welke door de lVIiniSc
ter van ravitaillering werden voorgeschreven )), om vervolgens aanlegger te
veroordelen op grond van de in de dagvaarding omschreven telastlegging, het
aanleggers beslniten niet heeft beantwoorcl;
Overwegende dat het middel aldns gegrond is;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden
arrest; beveelt dat het onderhavig arrest
zal overge~chreven worden in de registers
van het Hff van beroep te Brnssel en dat
melding er van zal gedaan worden op de
kant van de vernietigde beslissing; kosten
ten laste van de Staat; verwijst de zaak
naar het Hot' van beroep te Gent.
19 April1948.- 2e kamer. - l'om·z-itteT,
H. Wouters, raaclsheer waarnemencl voorzitter. - l'er·slnggever·, H. Vandermersch.
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-233Gelij7cluidende conclmsie, H. - Roger
Janssens de Bisthoven, advocaatcgeneraal.
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22 April 1948,

RECHTERLIJKE INRICHTING. - SAMENSTELLING VAN DE ZETEL, - BURGERLIJKE
ZAKEN. - RECHTER DIE NIET AANWEZIG WAS
OP DE ZITTINGEN TIJDENS WELKE DE ZAAK ONDERZOCH~' WERD. NIETIGHEID VAN HET
VONNIS,
Is nietig, het vonnis van de 1'echtban7c
. van ee1·ste aanleg, u.itgespm7cen dom·
reohte1·s waarvan een niet aanwezig was
op de zitt-ingen tijdens wellce partijen
geoonoludeerd en gepleit hebben (1).

(Wet van 20 April 1810, art .. 7.)

rechters die niet aanwezig geweest ZlJn
op al de zittingen ~er zaak; dat ze dus
nietig moet verklaard worden, als strijdig
met artikel7 van de wet van 20 April18l0;
Om die redenen, en zonder dat het nodig
is het tweede middel in acht te nemen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat
onderhavig arrest zal overgeschreven worden in de registers van de Rechtbank van
eerste aanleg te Nijvel en dat melding er
van zal gemaakt worden op de kant van
de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de zaak
naar cle Rechtbank van eerste aanleg te
Brussel, zetelende in hoger beroep.
22 April1948. - 16 kamer.- Voo1·zitte1·,
H. Soenens, eerste voorzitter. - Verslaggever, ·H. Daubresse. -=- Gelijlcl7tidende
concl7tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste aclvocaat-generaal. - Pleiter,
H. Van Leynseele.

(DELEENDER, T. BONNE.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het · bestreden
vonnis, gewezen de 8 Mei 1947 door de
Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel,
zetelende in hoger beroep ;
Over het eerste middel, schending van
artikel 7 van de wet van 20 April 1810 op
de rechterlijke inrichting en het beleid
der justitie, en, voor zoveel nodig, van
artikelen 28, 33 en 57 van de wet van
18 Juni 1869 op de rechterlijke inrichting,
doordat, zoals nit de vergelijking van
de zittingblaclen en uit de vermeJdingen
van de bestreden beslissing blijkt, een van
de drie magistraten, die het bestreden
vonnis geveld hebben, niet aanwezig was
op cle zittingen tijdens welke de zaak bepleit werd en dat, zodoende, de beslissing
gewezen geweest is door rechters welke
niet allen van de zaak kennis genomen
hadden;
Overwegende dat uit de stukken der
rechtspleging blijkt dat de partijen gecon-cludeerd en gepleit hebben op de ope:p.bare
· terechtzittingen van 1 en16 April1947 van
de Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel;
Overwegende dat op deze dagen de zetel
van de rechtbank samengesteld was nit
de heren Berckmans, rechter waarnemend
voorzitter, Semal, toegevoegd rechter, en
Bnisseret, plaatsvervangend rechter, terwijl de heren Goffin, 'voorzitter, Berclrmans, rechter, en Semal, toegevoegd rechter, de rechtbank samenstelden op de zitting van 8 Mei 1947, waarop het bestreden
vonnis uitgesproken is geweest ;
Overwegende dat er. uit volgt dat de
bestreden beslissing gewezen werd door
(1) Verbr., 30 Juni 1938 (Bull. en PAsrc.,
1938, I, 240) ; 22 September 1947 (ibid., 1947,
I, 365) en nota 2.
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22 April 1948,

1° MILITAIRE OPEISING.- 0PEISING IN
TIJD VAN OORLOG. - BEGRIP.
2° MILITAIRE OPEISING. - TIJD VAN
OORLOG. - DAAD AAN GEEN SACRAMENTELE
VORMEN ONDERWORPEN.
3° MILITAIRE) OPEISING. - TIJD vAN
OORLOG. - 0PEISING IN HUUR OF IN EIGENDO:M. - JNTERPRETATIE DOOR' DE RECHTER
OVER DE GROND.
1
4° MILITAIRE OPEISING. - GEiNDIVIDUALISEERDE ZAKEN. - 0VERDRACHT VAN
EIGENDOM. - NIET AFHANKELIJK VAN EEN
WERKELlJKE INBEZITNEMING OF VAN EEN
VOORAFGAANDE TELLING OF AANVAARDING.
5° BEVOEGDHEID EN AANLEG.
BURGERLIJKE ZAKEN. MILITAIRE OPEISING. - BETWISTING NOPENS HET BESTAAN
VAN DE OPEISING EN NOPENS HET BEDRAG VAN
DE VERGOEDINGEN. - BIJZONDERE BEVOEGD'HEID VAN DE VREDERECHTER VOORZIEN BIJ
ARTIKEL 16 VAN DE WET VAN 12 MEl 1927. NIET VAN TOEPASSING.
l o De militai1·e opeising jn tijd van oorlog,
1•oorzien bij cle 1vet van 1'2 Mei 19'2"1, is
de inbeslagneming doo1· de openbare
maoht, onafhan7celij7c van iedere toeste-mmi-ng 1;nn de prestatiepliohtige
maa1· in het hoge1· belang van het land,
van de za7ce-n die nodig, zijn voor hetleger of waa1·van het nuttig is de vijand
te beroven i.n gevnl van p?·i.js_qeven van
een deel van het grondgebied (2).
(2) Verbr., 14 November 1929 (Bull. en
PAsrc., 1930, I, 23); 20 Februari 194.7 (A!'I'.
Ve1·b•·., 1947, blz. 53, en· de nota 1, biz. 53 en
54; Bwll. en PASIC., 1947, I, 71).

-2342° De militaire ope·isinr; ·in oorlogstijd is

domsrecht er van onmiddellijk op de Staat

overgedragen geweest is op het ogenblik
door de wet van 12 Mei 1927 aan geen
der opeising, alsook de risico's van de openlcele sacr·amentele vorm ondeTwor·pen.
3° W anneer· eT betwisting bestaat nopens geeiste koopwaren, zodoende de zin, de
tekst en de draagwijdte verdraaiend van
de vmag of de schriftelijk vastgestelde
het geschrift gertcht aan de ontvanger der
opeising de eigendom of het genot .van
douanen, alsmede de aantekening welke
de opgeeiste zaalc betTeft, behoort het
de r·echteT over de gmnd het geschr·ift · een hoger ambtenaar van het l'lfinisterie
van financHo>n op gezegd g·eschrift had aante inter;preteren volgens de omstandiggebracht; daarenboven miskennend dat de
heden, oncler meer volgens de aar·d en
eigendom van opgeeiste zaken maar vercle bestemming van de zaak (1).
worven wordt door de werkelijke inbezit4° In geval van militaire opeising, die de
neming; c) ·-doordat het bestreden arrest
eigenclom van ge'indivicl1taliseercle zalcen
beslist dat de voorwerpen wier prijs gebetrett, is de overdracht van eiqenclorn
vorderd worclt, opgeeist geweest zijn door
niet afhankelijk van een werlcelijlce inaanlegger in verbreking, en dat het bewijs
bezitnem·ing van de zalcen door· de ophiervan geleverd is ; dan wanneer het areisencle overheicl of van een voor·afrest ten minste stilzwijgend erkent, clat
gaande telUng of aanvaar·ding (2).
gezegde voorwerpen nooit door de Staat
5° Artilcel16 van de wet vun 12 Mei 1927 weggenomen geweest zijn, noch door de
op de milituire opeisingen, die een bijStaatsorganen gezien, noch geteld, noch
zonder·e bevoegdheid uan de vreder·echaangenomen, noch erkencl als geschikt om
ter toekent, is niet van toepussing op
te dienen yoor 's lands verdediging; dan
een geding aut in hoofdonle het bestaan
wanneer eveneens het geschrift niet toezelf van de opeising betr·eft en, in onderlaat te onclerscheiden of het een. opeislng
geschilcte or·de, het bedTug van de door
geldt In eigendom ofwel een opeising in
de opeisende over·heid verschu.ldigde verhuur:
goecling.
Over het middel in zijn geheel :
(BELGISCHE STAAT, T. N. V. <<ATELIERS
DE BOUCHOUT ll.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen door het Hof van beroep
te Brussel ·de 2 Juni 1944;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek,. 4,10, 11, 13, 14, 15,
16 van de wet van 12 Mei 1927 op cle militaire opeisingen : u) doordat het bestreden arrest beslist heeft dat de geschreven
mededeling, welke door kapitein-commandant 'Duque de 16 Mei 1940 aan de heer
ontvanger der douanen toegestuurd werd,
en de vermelding welke op de kant van
dit document voorkomt, !Jet pewijs vormen
van de opeising welke verweerster in verbreking inroept, vermits er formeel in verklaard wordt door de militaire overheid
dat de koopwaren de douane moeten verlaten en bestemd zijn om in een behoefte van
's lands verdediging te voorzien; b) doordat het ook beslist heeft dat, vermits het
bevel van opeising betrekking had op geindividualiseerde voorwerpen : de bougies
Champion die op naam van verweerster
in de douane opgeslagen waren, het eigen1

(1) Verbr., 19 Sept€mber 1946 /Arr. Yer·br·.,
1946, biz. 292; Bull. en PAsiC., 1946, I, 324).
(2) Sic CAPITANT, nota onderaan een arrest
van het Hof van beroep Le Toulouse van 24 J uli
1!116 (Dall. 71er·., 1947, 2, 65}. Oontr·a : voormyld arrest van 24 Juli 1916.

Overwegende dat de militaire opeising
in oorlogstijd, voorzien door de wet· van
12 Mei 1927, een daad van de openbare
macht is, die bestaat in de inbeslagneming
door de overheid, onafhankelijk van
iedere toestemming van de ·prestatieplichtige, cloch in het hoger belang van het
land, van de zaken die nodig zijn voor de
behoeften van l1et Ieger, of waarvan het
nuttig is de vijand te beroven, in geval het
gebied, waarin de opeisingen geschieden,
prijsgegeven wordt;
Overwegende clat deze claad, clie voor
uitwerking heeft de zaken die er het voorwerp van zijn, met onbeschikbaarheid te
treffen, en, wanneer cle opeising in eigendom geschiedt, ze definitief ter beschi.kking van de opeisende overheid te stellen,
aan geen enkele sacramentele vorm onderworpen is ;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de litigieuze koopwaren,
welke bestonden in een aanzienlijke voor.raad bougies Champion, in een afzonderlijke ruimte in de douane te Brussel opgeslagen waren, en clat, de kapitein-connnandant, hoofd van de clienst van het vervoer
en -van de brandstoffen, op 16 l'lfei 1940
aan de ontvanger cler douanen te BrusselEntrepot schreef, · hem verzoekende « de
bougies Champion welke bij hem opgeslagen waren voor cle « Etablissements Thirion )), in wier rec~ten de verwerende vennootschap zich thans bevindt, te laten
uitgaan, deze bougies, zo zei hij, zijn
bestemd voor de behoeften van de landsverdecling ; het Departement van landsverdedigi:rig stelt zich eventueel borg
voor de betaling van de verschuldigde
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-235rechten en tuksen » ; dat op de kant van
deze brief aangetekend was : « Dient beschouwd als verklaring van inverbruikstelling, goederen vrij van rechten voor
de behoeften van het leger >> ;
Overwegende dat, met inachtneming,
onder andere, hiervan dat krachtens artikel 13, litt. a, van de wet van 12 Mei 1927,
de opeising van de in een openbaar of bijzonder stapelhuis opgeslagen koopwaren,
client gevorderd van de persoon belast
met de bewaking over het stapelhuis, het
bestreden arrest, zonder de zin of de
draagwijdte van het te voren aangehaald
geschrift te verdraaien, kunnen verklaren
heeft dat verweerster, op bevel van de
. militaire overheid, het recht verloor te
beschikken over de koopwaren waaraan
een bestemming van openbaar belang gegeven werd, vennits deze inbeslagneming,
door cle overheid, van zaken welke het
leger noclig heeft, een kenmerk is van de
opeising;
·
Overwegende, anderzijds, dat het de
rechter over de grond behoorde het geschrift, waarover het gaat; nit te leggen
volgens de omstancligheden, inzonderheid
naar cle aard en de bestemming van de
opgeeiste zaken, als een opeising in eigendom uitmakende en niet in huur;
Overwegende dat geen enkele der in het
middel aangeduide teksten, in geval van
opeising in eigendom van geindividualiseerde zaken, de overdracht van het eigendomsrecht afhankelijk stelt van de
werkelijke inbezitneming van de opgeeiste zaken, evenmin als van een voorafgaande telling of aanneming door de opeisencle overheid; dat nit deze overwegingen volgt dat het middel niet kan aangenomen ·worclen;
Over het subsicliaire middel, schend!ng
van artikelen 97 van de Grondwet, 14, 15,
16 van de wet van 12 Mei 1927 op de militaire opeisingen, 1319 en 1320 van het Burgerlijlr Wetboek, cloordat het bestreden
arrest, na beslist te hebben dat de koopwaren wier prijs gevorderd werd het voorwerp uitgemaakt hebben van een opeising
op 16 Mei 1940, aanlegger in verbreking
veroordeeld heeft om aan verweerster de
som van 208.275 frank te betalen, met de
gerechtelijke interesten, na vastgesteld te
hebben <( dat er geen betwisting is over de
verschulcligde som, vermits verweerster
haar vordering· beperkt tot de waarde van
de niet teruggekregen bougies, zegge
208.275 frank », dan wanneer alleen de
vreclerechter bevoegd was om de vergoeding voor de opeising te bepalen en om de
Staat tot betaling van deze vergoeding te
veroordelen, clan wanneer aanlegger in
verbreking (( v66r het Hof de beschouwingen welke hij ontwikkeld had v66r de
eerste rechter, herhaald _had», en dat
hij, v66r deze eerste r.echter, op formele
wijze (( het bedrag. van de gevorderde

sommen b_etwist » had, zodoende de wetsbepalingen schendend die de bnitengewone
bevoegdheid van de vrederechter in deze
materie vaststellen, en het geloof schendend dat client gehecht aan de conclusien:
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, volgens art:ikelen 15
en 16 van de wet van 12 Mei 1927, de bijzondere bevoegclheid van de vrederechter
beperkt is tot de geschillen over de vaststelling van de vergoedingen die verschuldigd zijn in geval van opeising; dat, clienvolgens, de algemene regelen over de bevoegdheid weder van kracht worden, zodra het bestaan zelf van de opeising betwist wordt; dat, vermits de eis met betrekking tot c1it laatste voorwerp geraamd
wordt op meer dan 100.000 frank, hij geldig bij de rechtbank van eerste aanleg
aanhangig gemaakt is geweest;
Overwegencle dat, krachtens artikelen 37bis en 37teT van de wet van 25 Maart
1876 (wet van 15 Maart 1932, art. 9), vermits de twee vorderingen samenhangend
zijn, deze betreffende de bepaling van het
bedrag cler vergoeding mocht gebracht
worden v66r de rechtbank van eerste minleg bij welke de andere wettelijk aanh:ingig was ; dat het eerste onderdeel van het
middel in rechte faalt;
Over het tweede onderdeel :
Overwegencle dat blijkens de conclusiiln
door de Staat nedergelegd v<)6r het hof
van be'roep, deze te zijner verdecliging verwezen heeft, niet naar de conclusien welke
hij v66r de eerste rechter hacl genomen en
waarin hij het bedrag der gevorderde
sommen betwistte, doch naar de motieven van het beroepen vonnis welke hij verklaarde over te nemen; dat geen enkel der
motieven van gezegd vonnis zinspeelt op
de betwisting waarnaar het middel verwijst, hetwelk, dienvolgens, in dit onderdee! feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt cle voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en tot een vergoeding van 150 frank jegens verweerster.
22 April1948. - 1" kamer. - Voon;itte1·
en verslaygeve1·, H; Soenens, eerste
voorzitter.
Gelijlcluidende conchtsie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Resteau en de Harven.
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1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL GESTEUND
OP EEN TEGENSTRIJDIGHEID IN DE BEWEEGREDENEN VAN HET ARREST. -ARREST DAT GEEN
TEGENSTRIJDIGHEID BEVAT. MIDDEL DAT
GRONDSLAG MIST IN FEITE.
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20 HUWELIJKSCON'l'RACT. - GEMEENSCHAP VAN AANWINSTEN. - BEOING VAN ONGELIJKE VERDELING VAN DE GEMEENSCHAP TEN
HATE VAN DE OVERLEVENDE ECHTGENOOT. VERKLARING VAN VERWERPING DOOR DE OVERLEVENDE VROUW. - BEPERKT TOT DE VOORDELEN UIT DAT BEDING VOORTSPRUITENDE. VERWERPING DIE NOCH HET KARARTER, NOCH
HET UITWERKSEL HEEI<T VAN EEN AIJ'STAND
VAN DE GEMEENSCHAP.

3° SUCCESSIERECHTEN. -

EcHTGENOTEN GEHUWD ONDER HET STELSEL VAN DE GEMEENSCHAP VAN AANWINSTEN. - BEDING VAN
ONGELIJKE VERDELING TEN BATE VAN DE OVERLEI'ENDE ECHTGENOO'l'. - OVERLEVENDE ECHTGENOOT BESCHOUWD, VOOR DE 'l'OEPASSING VAN
DE SUCCESSJERECH'l'EN, ALS LEGATARIS .DIE
HE'l' DEEL ONTVANG'l' DAT DE HELFT VAN DE 'GEMEENSCHAP OVERSCHR:f.,JDT. VERWERPING
TOT DA'l' DEEL DEPERKT. - 0MSTANDIGHEID
ZONDER UITWERKING.

4° SUCCESSIERECHTEN.- ECHTGENOTEN
GEHUWD ONDER HE'l' STELSEL VAN DE GEMEENSCHAP VAN AANWINS'l'EN. - BEDING VAN ONGELIJKE VERDELING TEN BATE VAN DE OVERLEVENDE ECHTGENOO'l'. - 0VERLEVENDE ECHTGENOOT DIE AFSTAND DOET VAN WAT DE HELFT
VAN DE GEMEENSCHAP OVERSCHRIJDT TEN BATE
VAN DE ERFGENAMEN VAN DE «DE CU.TUS ll. EJRFGENAMEN GEHOUDEN TOT DE OP DAT TEVEEL
DOOR DE OVERLEVENDE ECHTGENOOT VERSCHULDIGDE SUCOESSIERECHTEN.

geh·ttwd zijn, met becling van ongelijke
verdeling ten bate van de overlevende
echtgenoot, is deze, voo1· de heffinu van
de 1·echten van successie en van overgang bij overUjden, en voor het deeh
door gezegd befling van venleUng bepaald, hetwellc de helft van de ,qemeenschap oversch1'ijdt, geUjlcgesteld met
een begiftigde ot een legata·ris die fUt
fleel ontvangt; dU is zo zelts indien
fle overlevende vm·nw, bij het ove1'l·ijden
van de man, verlclaart dit deel ten bate
:pan de erfuenamen van deze lnatste te
'De1·werpen, zoclrn z-i,i zelf van de gemeenschap geen atstand cloet. (Kon.
besl, nr 308 van 31 Maart 1936, art. 5.)

4° lVnnnem·, de echtgenoten (lehn1Vd z-i,inde
onfler het stelsel van de uerneenschat}
vnn aanwinsten, met beding vnn ongeUjlce verdeling vnn cle ,qemeenschap ten
bate van de ove·rlevende echtgenoot, deze
laatste v.erlclaart atstand te doen, te·n
voordele van cle erjgennmen Vftn de
oveTleden echtgenoot, van wnt de helft
van de gemeenschap overschrijdt, blijven deze erfgenamen gehonden tot de
s~tccessim·echten 01J fl-it teveel, verschttldigd door de ove1·levende echtuenoot.
(Kon. besl. nr 308 van 31 Maart 1936,
art. 70.) '
(SPAAK,

'l'.

BELGISCHE STAAT.)

1° .111-ist fJ1"0ndslag ·in feUe, het m'idclel ge-

ARREST.

stenncl op een teuenstrijdiuheicl 'in. cle
beweeu1·ed.enen van het be.qtred.en ar1·est,
dan wanneer het ueen te.Qenstrijcliuheid
, bevat (1).
2° W anneer cle echtuenoten ondm· het stelsel van de uemeenschap van aanwin.qten
gehttwd zi,in, met bedinu van ongelijlce
venleHng van deze laa.tste ten bate van
de ove1·levende echtgenoot, heett de verklarin.Q van de overlevencle vmttw, fla.t
zi.i ten bate van fle' erfgenamen van de
man de uit uezeud beding voortspntitend.e voorclele1l ve·rwe1·pt en slechts
haar 1·echten op cle helft van cle gemeenschaJJ ve1·langt ·te behouden, noch het
Tcaralcte1· noch het uitwerlcsel van een
atstancl van de gemeenschap, en in het
bijzonfler heett zi.i geen tentgwe1·Tcende
Tcracht (2). (Burgerlijk Wetboek, artikelen 1453, 1492, J520, 1524, al. 3, en

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen door het Hof van beroep
te Brussel de 9 Januari 1946;
Over het eerste middel, schencling van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest aanstipt : enerzijds, dat
de verwerping door de wecluwe Lorge, van
het voorcleel van het beding van ongelijke
vercleling cler gemeenschap, aan de erfgenamen aan wie cleze afstand ten goede
komt, een snccessierecht oplegt, dat niet
lager mag zijn dan datgene welk de weduwe Lorge zelf zou te betalen gehad hebben, - hetgeen in zich sluit dat, volgens de
rechters over de grond, de afstand de vol•
ledige uitwerking zou gehad hebben die
door artikel 68 van bet Wetboek der successierechten voorzien wordt; anderzijds,
dat de weduwe Lorge van 12 Juli 1937 af,
datum waurop het huweli.ik wercl ontbonden, krachtens haar huwelijkscontract ~
geheel het litigieuze deel van de goederen ontvangen heeft, en dat deze overdracht niet afhankelijk kon worden gemaakt van de aanvaarding van de gpmeenschap door de weduwe Lorge - , hetgeen
veronderstelt dat de afstand van het be,
ding van ongelijke verdeling ten opzichte
van de fiscale wet niet op nuttige wijze had
Inumen geschieden en, clienvolgens, onverenigbaar is met de hierboven aangeduide
vermelding~>n van het bestreden arrest;

1525.)
3° W annee1· de echtgenoten ondm· het stelsel van de gemeenschap van aanwinsten

(1) Verbr., 27 Februari 1947 (Bull. en PASIC.,
1947, I, 89).
(2) Nopen.s de kwestie dat de vrouw, in de
eigenlijke zin van het woord, geen afstand kan
doen van slechts een deel van de gemeenschap,
zie Fr. Pand., v' Mariaqe, n" 7640 en 7641;
PLANIOL en RIPERT, bd. IX, n" 931 en 932.
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-237welke betrekking hebben op de nitwerldngen van de afstand waarvan gewag,
waarnit volgt dat de rechters over de
grond hun beslissing gemotiveerd hebben
door motieven die elkander tegenspreken
en niet beantwoorden aan het voorschrift
van artikel 97 van de Grondwet :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de echtelieden Lorge-Bourson, ouclers van aanleggers · in verbreking, door hnwelijkscontract het stelsel van de gemeenschap van aanwinsten
aangenomen hadden, met het beding dat,
bij afwijking van de gelijke verdeling der
gemeenschap, de winsten van gezegde gemeenschap, of er nakomelingschap zou bestaan of niet, in geval van ontbinding van
bet hnwelijk door overlijden van een der
echtelieden, als aanwinst van overleving,
aan de overlevende zon toebehoren; dat,
J"ouis Lorge de 12 Juli 1937 vooroverleden
zijnde, zijn weduwe bij notarH:;le akte van
4 Augustus daaropvolgend, van de voormelde voordelen afstand deed, de wil
betuigend in de gemeenschap enkel de
rechten te behouden -die haar krachtens
bet ·stelsel van de gemeenschap van aanwinsten toekwamen, en diegene welke
zij als schuldeiseres bezat voor de uitoefening van haar terugnemingen en vergoedingen; dat bet beheer aan aanleggers een
dwangbevel betekende tot betaling van de
successierechten en boete betreffende de
voordelen die het voorwerp uitmaakten
van deze afstand;
Overwegende dat bet middel aan het bestreden arrest verwijt in zijn motieven
zicbzelf te bebben tegengesproken, door
eerst aan te nemen dat de weduwe Lorge,
kracbtens de :fiscale wet diende te worden
beschouwd als hebbende nooit de huwelijksvoordelen ontvangen waarvan zij af- ·
stand gedaan had, en daarna te verklaren dat de weduwe Lorge, van bet overlijden van baar man af, eigenares was geworden van de goederen welke haar hnwelijkscontract haar toekende;
Maar overwegende dat het arrest niet
zegt dat weduwe Lorge client beschonwd
als hebbende nooit de voormelde voordelen ontvangen; dat het eenvonclig in herinnering brengt dat, in geval van verwerping, de successierecbten verscbuldigd zijn
door degenen die er bet voordeel van verkrijgen; dat daaruit volgt dat de beweerde tegenstrijdigbeid niet bestaat, en
dat bet middel in feite niet opgaat;
Over het tweede middel, schending van
artikelen 5 en 68 van bet koninklijk besluit nr 308 van 31 Maart 1936 tot invoering van het Wetboek der succesierechten,cloordat het tJestreden arrest beslist dat, in
geval van verwerping door de overlevende
echtgenote van een beding van ongelijke
vetdeling der gemeenschap, bet siiCcessierecht verschnldigd door de erfgenamen
die bet voordeel der verwerping genieten:,

krachtens gezegde artikelen 5 en 68, niet
lager mag zijn dan het recht dat de verwerpende echtgenote had moeten betalen,
dan wanneer artikel 5 eist dat de overlevende echtgenoot werkelijk meer dan de
helft der gemeenschap zon hebben ontvangen en het voordeel van bet beding van
ong·eJijke verdeling· niet zon bebben verworpen; en dat artikel 68 op dergelijke
verwerping niet toepasseijk is, wijl het
enkel bet geval bedoelt waarin een aandeel ab intestat, een niterste wilsbescbikking of een contractu:ele erfstelling verworpen wordt :
Overwegende dat artikel 5 van bet koninklijk besluit nr 308 van 31 Maart 1936
tot invoering van het vVetboek der successierechten de overlevencle echtgenoot, aan
wie een huwelijksovereenkomst, op voorwaarde van overleving, meer dan de
helft der gemeenschap toekent, voor de
hefling · van de rechten van successie en
van overgang bij overlijden, gelijkstelt
inet een begiftigde of 'een legataris;
Overwegehde dat nit de door bet bestreden ·arrest vastgestelde en hier te voren uiteengezette feiten blijkt, dat de weduwe Lorge, van de clag af van bet overlijclen van haar man, behalve de helft van
de gemeenschap van aanwinsten waarop
zij wettelijk recht had, de voorclelen ten
gunste van de overlevencle door de huwelijksovereenkomst bedongen van rechtswege ontvangen heeft : clat, inclien zij
later van deze voorclelen afstancl gedaan
he~ft, zij geen afstand heeft geclaan van
haar rechten op de helft cler gemeenschap, evenmin als van haar gebeurlijke
schuldvorderingen en terngnemingen;
Overwegende dat, inclien het als een beginsel gelclt dat de verwerping van de gemeenscbap terugwerkende kracht heeft, in
de ,zin clat de vrouw die verwerpt, geacht
wordt nooit de rechten verkregen te hebben, noch de· verplichtingen die er mede
verbonden zijn op zich genomen te hebben,
de toepassing van gezegd beginsel niet
mag worden nitgebreicl tot een verwerping
die beperkt is tot de voordelen voortvloeiend nit een ongelijke verdeling der
gemeenschap; dat in onderhavig geval, en
krachtens voormeld artikel 5, vermits de
weduwe Lorge aangezien worclt als begiftigde of legataris van hetgeen ze boven
de helft der gemeenschap ontvangen heeft,
de erfgenamen, krachtens artikel 70 van
het koninklijk beslnit nr 308 van 31 Maart
1936, en niet van artikel 68 hetwelk ten
onrecbte wordt ingeroepen door het arrest, verplicht zijn tot de betaling van de
rechten van snccessie en van overgang bij
overlijden, welke deze voordelen betreffen; ·
Overwegende dat nit deze beschonwingen volgt dat het middel, voor zover het
de schending van artikel 5 inroept, in
rechte faalt, en dat het, bij gebrek aan
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belang, niet ontvankelijk is voor zover
bet de scbending inroept van artikel 68 ;
Over bet derde middel, scbending van
artikelen 1395, 1453, 1492, 1520, 1525, 1528
van bet Burgerlijk Wetboek, 5, 6, 68, 69
en 70 van bet koninklijk besluit nr 308
van 31 lVIaart 1936 tot invoering van bet
Wetboek der successierecbten, doordat bet
bestreden arrest beslist dat de buwelijksovereenkomst van de ecbtelieden LorgeBourson, van de ontbinding af van bet
buwelijk door bet overlijden van de ecbtgenoot, diens weduwe tot eigenares gemaakt beeft van al de goederen begrepen
in de gemeenscbap, en da.t deze overdracbt
niet kon afbankelijk gemaakt worden van
de voorwaarde van aanneming der gemeenscbap door de overlevende ecbtgenote, vermits baar recbten niet uit de
wettelijke regelen aangaande de verdeling der gemeenscbap voortvloeiden, maar
uit de buwelijksovereenkomst, die door
de voltrekking van bet buwelijk onveranderlijk was geworden, derwijze dat de we·duwe Lorge, van de ontbinding af van bet
buwelijk, geheel bet litigieuze deel der
goederen verkregen beeft, dan wanneer
de afstand van de gemeenschap door
de vrouw, al zou deze afstand beperkt
zijn tot een beding van ongelijkbeid cler
delen, een terugwerkende kracbt beeft,
vermits de goederen die door de verwerping worden getroffen, geacht worden zicb
in het patrimonium van de man bevonden
te bebben si"rrds hun verwerving door de gemeenschap (schending van artikelen 1395,
1453, 1492 van het Burgerlijk Wetboek en,
derhalve, van artikelen 5, 6, 68, 69 en 70
van bet koninklijk besluit van 31 lVIaart
1936) ; dat dit bet geval is wanneer de
echtelieden, zoals in onderhavig geval, een
stelsel van gemeenschap bij overeenkomst
bebben aangenomen (schending van artikelen 1520, 1525 en 1528 van het Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat bet onderzoek van het
tweede middel doet uitschijnen dat, vermits de wecluwe Lorge geen afstand heeft
gedaan van de gemeenschap, doch enkel
van de in het huwelijkscontract bedongen
aanwinsten van overleving, het bestreden
arrest de bepalingen, aangeduicl in bet
middel, niet heeft kunnen schenden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de aanleggers tot de
li:osten en tot een vergoeding van 150 fr.
jegens verweerders.
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1° lVIISDRIJF. - GROND VAN RECHTVAAR·
DIGING. - 0NOVERWINNELIJKE DWALING.
ToEPASSELIJK OP AL DE MISD.RIJVEN DIE DE
WIL OM TE MISDOEN VEREISEN.
2° J\IIISD.ADEN EN W .ANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT. - NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP BURGERLIJK VERANTWOORDELIJK VOOR DE GELDELIJKE VEROORDELINGEN
UITGESPROKEN TEGEN HAAR BEHEERDERS. .ARREST DAT EEN VENNOOTSCHAP VRIJSTELT
VAN HAAR BURGERLIJKE VERAN'l'WOORDELIJKHEID. -.ARREST HlEROP GES'l'EUND DAT DE BENOEMING VAN DE BEHE~;RDERS ONDER DE DWANG
VAN EEN ZEDELIJK GEWELD DOOR DE ~\LGE·
MENE VERGADERING ZOU GEDAAN ZIJN GEvVEEST.
- FEI'l'ELIJKE VASTSTELLINGEN WAARUIT HET
ARREST DE DWANG VAN HET ZEDELIJK GEWELD
AFLEID'l' ONVOLDDE~DE OM Dl'l' LAAT8'1'E 'l'E
RECHTVAARDIGEN. - VERBREKING.
3° VER.ANTWOORDELIJKHEID (DUITEN OVEREENKOlVIST ONTSTAAN).
-'-- J\IIEDEVERODRDEELDEN, DE ENEN WEGENS INBREUK OP 3° EN 4° VAN § 2 VAN ARTIKEL 115
VAN HET STRAFWETBOEK, DE ANDERE WEGENS
INBREUK lop 1o VAN DEZELFDE WETSREPALING. - VERSCHEIDENE MISDRIJYEN. - DE
LAA'l'STEN MOETEN NIET HOm'DELIJK MET DE
EERS'l'EN '1'01' SCHADEVERGOEDING VEROORDEELD
WORDEN.
1o De onoverwinnel'ijlce dwnUng is deze
clie het misddjf uitslnit omflnt zij de
wil om te misdoen witslnU; zij ·is cl·lts
van algemene onle en mag inget·oetJen
wo1·den floor ellce persoo11 verdacht van
eem, misdrijf clat deze wil vereist (1).
2° Is onwettelijk, het arrest vcm het m·iUtwi1· gm·echtshof dnt e~n naamio.ze vennootschap vrijstelt van fle b~wgedijlce
veij·nn.two•ordeli}Tcheicl voor cle misd1'ijven tegen de uitwend·i_qe veiligheid vnn
de Staat, begaan cloor hanr behee·rde1·s,
omdat deze laatsten doo·r cle nlgemene
ve1·gadering onder cle dwnng vnn een
zedel!ijlc gewelcl zouden benoemd zijn
geweest, dan wannee·r hetzelfcle het bestaan van de clwang van het zeclelijk
geweld ttit de enkele omstnncUghe·id atleidt dat een ctancleeihmule1· niet ged1trfd had zifn Utels nem· te leggen en
aan de stemmin_q flee], te ne-men, uit
vrees vor de Gestapo, en zelfs niet vctststelt dat het stemmen met de titels van
deze aandeelhonde1· zou voJ,stctan hebben
om de meerflm·heicl te veranderen.
(Strafw., art. 123dec·ies.)
3° De . -misdrijven · voorzien b·ij 3° en 4"
van § 2 van artikel 1.l5 vctn het Stmfwetboelc en het misdrijf vom·z{en bij
1° van dezelfde wetsbe]Jaling malcen

22 .April 1948. -..,. 1 8 kamer. - TT001'Zitte1·
en verslaggever, H. Soenens, eerste voorzitter.-GelijkMtidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal. - Pleite1·s, HH. Simont en Van
Leynseele.

1

(1) Zie verbr ., 10 Juli 1946• (A1T. Yerb1·.,
1946, blz. 269; Bull. en PASIC., 1946, I, 293).

-239ve1·scheidene m·isd1'ijven ttit. Daantit
volgt dat de ve1·oordeelde wegens het
,laatste van deze m·isdrijven niet hoofdelijlc tot schadevergoeding t~Wet veroordeeld worden met medeveroordeelden ten laste van wie de eerste . weei·houden worden. (Strafwetboek, artt. 50

en 115; Burgerlijk Wetboek, artt. 1382
en 1383.)
(DEMAILLY EN CONSOOR'l'EN,
T. BELGISCHE S'l'AAT, MINISTERIE VAN FIN ANCIEN.)
ARRES'l',

artikel 115 van het Strafwetboek, de onoverwinnelijke dwaling inriepen, verklaart
dat deze grond van rechtvaardiging
slechts kan in acht genomen en, desgevallend, aanvaard worden, indien het leveringen met de hoedanigheid van oorlogsmaterieel geldt, hoedanigheid welke iri onderhavig geval niet bewezen is;
Overwegende dat de onoverwinnelijke
dwaling deze dwaling is welke het misdrijf uitsluit omdat ze onoverkomelijk de
wil om te miscloen uitsluit;
·
Overwegende dat ze van algemene orde
is en mag worden ingeroepen cloor elke
persoon die verdacht wordt van een misdrijf waartoe deze wil vereist is; dat dit
het geval is met de verscheidene misdrijven voorzien door artikel 115 ;
Waaruit volgt dat het arrest, daar het
geweigerd heeft het middel te beantwoorden, cle in hetzelfde aangeduide wetsbepalingen geschonclen heeft;
,
2° Voor zover cle voorzieningen gericht
zijn tegen de peslissing gewezen over de
burgerlijke vordering :
.
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing over de publieke vordering de
verbreking van de beslissing over de burgerlijke vordering medebrengt;

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 15 Juli 1947 door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Brussel;
I. Aangaande de voorziening van Demai1ly :
Voor zover de voorziening bedoelt de
beslissing gewezen ;
1 o Over de publieke vorclering· :
Overwegencle dat de substantH\le of op
straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen nageleefd werden en clat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
2° Over de burgerlijke vordering :'
Overwegende dat aanlegger geen enkel
middel inroept tot staving van zijn voorIII. Aangaande de voorziening van
ziening en dat het Hof er van amtswege Hoornaert :
geen opwerpt;
1° Voor zover zij gericht is tegen de
Ii. Aangaande de voorzieningen van beslissing gewezen over de openbare vorKiewits en Markle :
dering :
1
1° Voor zover ze gericht zijn tegen de
Over het enig middel tot verbreking,
beslissing gewezen over de publieke vor- schending van artikel. 97 van de Grondclering :
wet, doordat het bestreden arrest de conOver het vie1·de middel, schending van clusien niet beantwoordt welke v66r het
artikel 97 van de Grondwet, van artikel 71 hof genomen werden door aanlegger, die
van het Strafwetboek en van artikel 115 staande hield dat hij persdonlijk geen
van hetzelfde wetboek, gewijzigd bij be- het minste deel genomen had noch in het
sluit-wet van 25 Mei 1945, doordat, dan beheer van de vennootschap noch in de
waimeer de beklaagden, bij regehnatig _afsluiting van de litigieuze kopen :
neergelegde conclusH!n, de onoverwinneOverwegende dat het bestreden arrest
lijke dwaling inriepen als group. van ten laste van aanlegger zeven feiten aanrechtvaardiging, zowel in het geval stipt waaruit hetzelfde het bestaan afleidt
waarin de ten laste gelegde levering uit « van een actieve deelneming van Hooroorlogsmaterieel voor aanval of verdedi- naert aan het bestuur van de vennootging zou bestaan hebben, als in het geval schap )) ;
waarin deze levering niet deze hoedanigDat het onder meer vaststelt dat aanheid zou gehad hebben, het bestreden ar- legger aanwezig was op verscheidene sarest zich er bij beperkt heeft te antwoor- menkomsten van de raad van beheer,
den dat deze onoverwinnelijke dwaline; waar bestellingen van ringen bestemd
slechts kon in acht genomen en, desgeval- voor de rupsbanden van tractoren kenlend, aanvaard worden indien het een le- baar gemaakt werden, waar de beheervering met de hoedanigheid van oorlogs- der Massman bedankt werd voor stappen
materieel gold en dat, vermits deze hoec gedaan bij Duitse organismen en firma's
danigheid werd afgewezen,. de door de om bestellingen te bekomen, en waar (sabeklaagcle ingeroepen grond van recht- menkomst van 14 April 1943) na een opvaardiging zonder voorwerp bleek :
gave van de lopende bestellingen, aanOverwegende dat het bestreden arreRt, legger met de andere beheerders de uitantwoord verstrekkende op de conclusien voering er van goedkeurde, door de inwilvan aanleggers die, om zich te verdedigen liging van· al de nodige verrichtingen en
tegen de betichting van hulpverschafiing kosten;
aan de vijand te hunnen laste gelegd op
Dat de bestreden beslissing, aldus, aangrond van 1°, 2°, 3o en 4° van § 2 van leggers conclusH!n beantwoord heeft;

-240Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Overwegende, voor het overige, dat de
substanWHe of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen nageleefd
werden en dat de beslissing wettelijk is ;
2° Voor zover de voorziening gericht
is tegen de beslissing gewezen op de burgerlijke vordering :
Overwegende dat aanlegger geen enkel
bijzonder middel inroept en dat het Hof
er van ambtswege geen opwerpt ;
IV. Aangaande de voorziening van de
vennootschap << Les ateliers de Trazegnies >>, burgerlijk verantwoordelijke partij :
Overwegende dat aanlegster geen enkel
middel inroept en dat het Hof er van
ambtswege geen opwerpt;
Overwegende echter dat de verbreking
van fie besliRsing gewezen tegen Kievits
en Markle, van ambtswege, wegens ondeelbaarheid, de verbreking medebrengt
van de beslissing gewezen ten laste van de
vennootschap << Les ateliers de Trazegnies '' aiR bnrgerlijk verantwoor<'leli ike
voor de veroordelingen uitgesproken tegen
Kievits en Markle;
V. Aangaande de voorziening van de
burgerlijke partij, de Belgische Staat :
Over het eerste middel, schending van
artikelen 97 van de Grondwet, 115,
l23dec·ies van het Strafwetboek, 53, 54,
fi'i, 70, van de samen~eschakel<'le wetten
op de handelsvennootschappen, 1109, 1111,
Jl15, 1117, vari het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest weigert te
erkennen dat beklaagden Noelle, Miermans1 von der Marwitz, Massman en
Hoornaert de hoedanigheid hebben van
organen van deN. V. «Ateliers de Trazegnies >> en deze vennootschap burgerlijk
verantwoordeliik te verklflren voor hun
litigieuze handelingen, alhoewel ze cloor
de algemene vergadering del. 30 September 1941 als beheerders van gezegde vennootschap aangesteld geweest zijn en in
deze hoedanigheid gehandeld hebben, omflat twep flandeelhonderR verlrlm·en niet
hebben durven deelnemen ami de stemming op deze vergadering, uit vrees
zich aan de vervolgingen van de vijand
bloot te stellen, hetgeen << toelaat de door
deze vergadering getroffen beslissingen als
onregelmatig te beschouwen, wijl verkregen onder de dwang van zedelijk geweld >> :
1" dan wanneer de bij meerderheid v,an
de vertegenwoordigde actien door een algewene vergaderiD<!: get•·offen beslissing
geldig is, zonder dat het nodig zij met
de niet vertegeliwoordigde actien rekening
te· houden ; 2° dan wanneer het geweld,
gebrek van de toestemming, enkel de vernietiging kan teweegbrengen van de toestemming welke onder zijn dwang gege-

ven werd door degene die er het slachtoffer van geweest is en niet de vernietiging van de toestemming kan teweegbrengen welk~ gegeven werd door derden, die
geen clwang ondergaan hebben; 3° dan
wanneer de N. V. « Ateliers de T1:azegnies >>
zelfs niet de nietigheid van de kwestieuze
algemene vergaderin~ doen uitspreken
heeft en niet al de daden, gesteld door de
beheerders welke op dezelfde benoemd
werden, verloochent; 4° dan wanneer het
bestreden arrest zelfs niet vaststelt dat, in
de onderstelling dat de aandeelhouders,
die door de dwang getroffen geweest zijn,
zouden gesternd hebben ten gunste van
de groep der vroegere beheerders, deze de
rneerderheid zou behaald hebben, en dat
aldus de aanstellingen welke de naamloze
vennootschap « Ateliers de Trazegnies >>
heden weigert te erkennen, zouden verhinderd geweest zijn :
Overwegencle dat het bestreden arrest
verklaart dat de vennootschap « Ateliers
de Trazegnies >> niet als burgerlijk verantwoordelijk mag gehouden worden voor
d0 strafbare handelingen van haar beheerders Noelle, lVlierrnans, von der Marwitz, Massman en Hoornaert ·om de reden
dat deze niet haar organen waren, aangezien hun benoeming onregelrnatig geweest was;
Dat het deze onregelmatigheid afleidt
nit het feit dat de aandeelhouder Evenepoel, die door de Gestapo opgezocht werd,
met het oog op de algemene vergadering
der aandeelhouders dd. 30 September 1941
welke, bij 1246 stemrnen tegen 870, de
beheerders van groep Demailly afgezet
en te hunner vervanging deze van groep
lVlierrnans benoernd heeft, de nee'rlegging
van zijn titels niet durven verrichten
heeft en, derwijze, zoals hij vbornernens
was, niet een stern ten gunste van de
groep Dernailly kunnen uitbrengen heeft ;
Overwegende dat deze enige overweging, wijl door het arrest niet vastgesteld
wordt dat de titels van deze aandeelhouder zouden volstaan hebben om de rneerderheid te veranderen, niet mag -bestempeld worden als « dwang van zedelijk
geweld >> welke de beslissingen van de algernene vergadering en, inzonderheid, de
benoerning van haar beheerders, ongelclig
gernaakt lieeft ;
Waaruit volgt dat het arrest, door te
beslissen zoals het gedaan heeft, de in
het micldel aangeduide wetsbepalingen
ge:;:;chonclen heeft ;
Over het tweede rniddel, schending van
artikelen 1382 en 1383 van het purgerlijk
Wetboek, 50 van het Strafwetboek, 97
van de Grondwet, doordat het bestreden
arrest, na verweerder Hoornaert veroordeeld te hebben uit hoofde van het zelfde
rnisdrijf als beklaagden Noelle, Miermans,
von der Marwitz en Massman, misdrijf
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-241waarvan het arrest erkent dat het aan
de burgerlijke parti.i Belgische Staat, een
nadeel van 45 millioen frank berokkend
heeft, tot herstel waarvan het hem veroordeelt, ·weigert; de solidaire veroordeling
van verweerder Hoorna.ert tot betaling
van deze som nit te spreken om de reden
« dat, vermits de bedrijvigheid van Hoornaert tamelijk gering geweest is... er
aanleiding is de omvang van het nadeel
en, derhalve, van de vergoeding dat door
de handelingen van deze beklaagde veroorzaakt werd, op 1 millioen frank vast te
stellen >> ; dan wanneer << al de personen
welke voor een zelfde misdrijf veroordeeld
worden solidairlijk gehouden zijn tot teruggave en schadevergoeding », zonder dat
er aanleiding is rekening te houden met
de gewichtigheid hunner onderscheiden
fouten, vermits de lichtste fout de verplichting medebrengt de schade in haar
geheel te herstellen;
.
Overwegende dat uit het bestreden arrest blijkt dat verweerder Hoornaert
veroordeeld geweest is om aan de vijanden van de Staat hulp verschaft te hebben in oorlogsmaterieel voor aanval of
verdediging, misdaad voorzien door 1°'van
§ 2 van artikel 115 van het Strafwetboek, dan wanneer verweerders Noelle,
1\tliermans, von der l\1arwitz en Massman
veroordeeld geweest zijn om aan de
vijand hulp in bewerkte stoffen of producten verschaft te hebben, inet de omstandigheid dat die levering geschied is ingevolge bij de vijand gedane aanzoeken of
stappen, en om hun bedrijvigheid ten.
dienste van de vijand gesteld te hebben
ten einde stoffen of producten, bedoeld
in 1 o, 2° en 3° hierboven, te verzamelen,
misdaden voorzien door 3° en 4o van § 2
van artikel 115 van het Strafwetboek ;
Dat aldus Hoornaert, enerzijds, en zijn.
medebeklaagden, anderzijds, niet veroordeeld geweest zijn wegens het zelfde misdrijf;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest voor zover het aanleggers
Kievitz en Markle op de strafvordering
en op de burgerlijke vordering van de
Belgische Staat veroordeeld heeft en de
vennootschap « Les Ateliers de Trazegriies >> burgerlijk verantwoordelijk verklaard heeft voor deze twee aanleggers,
en voor zover het de vordering van de
burgerlijke partij Belgische Staat tegen
de vennootschap « Les Ateliers de Trazegnies », burgerlijk verantwoordelijk voor
haar beheerders J\IIiersman, Noelle, von der
Marwitz, Massman en Hoornaert, niet gegrond verklaard heeft; verwerpt de voorzieningen voor het overige; beveelt dat
onderhavig arrest zal overgeschreven worden in de registers van het Militair Gerechtshof, zetelende te Brussel, en dut
VERBR,, 1948. - 16

melding er van zal gemaakt worden op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt de burgerlijke partij
Belgische Staat tot de kosten der voorziening van Kievitz en Markle en tot deze
van de voorziening der vennootschap
« Les Ateliers de· Trazegnies », als burgerlijk verantwoordelijke voor deze beide
aanleggers; veroordeelt de vennootschap
« Les Ateliers de Trazegnies >> tot de kosten der voorziening van de Belgische
Staat tegen gezegde vennootschap, als '
burgerlijk verantwoordelijke voor haar be~
lleerders Miermans, Noelle; von der Marwitz, Massman en Hoornaert ; veroordeelt
elk van de· andere aanleggers tot de kosten van zijn voorziening; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het militair gerechtshof anders samengesteld.
26 April 1948. - 26 kamer.- Voorzitte1·,
H. Vitry, raadsheer waarnemend voorzitter. - TTe1·slaggever, B. Giroul. - Gelijkluidende conclusie, H. Colard, advocaatgeneraal.
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VERBREKING. - BEVOEGDHEID VAN HET
HOF. - STRAFZAKEN. - STUITING VAN DE
VER,JARING VAN DE PUBLIEKE VOR.DERING. BEVOEGDHEID VAN HET liOF OM IN DE RECHTSPLEGING NA 1'E GAAN m· ER EEN STUITENDE
DAAD BESTAAT.
Het Hot vcm ve1·brek-ing is bevoegd om na
te ·,qaan of er in de st1·atrechtsple,qing,
die haM 1·e,qelmatig wordt ove1·gelegd,
een daad van onderzoelv of van ve1·volgin,q bestaat, die te bekwamm· tijd de
verjaring van cle publielce voTdering
gestuit heett (1). (Stilzwijgende oplos-

sing.)
(DEJEAN, T, BELGISCHE STAAT,
MINISTERIE VAN FINANOIEN.)
ARREST,
BET HOF : - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 14 Januari 1948 door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel·
Over het eerste middel, schending' van
artikel 9-7 van de Grondwet en van artikel 118b-is van het Strafwetboek, doordat
het bestreden arrest er zich bij beperkt
de veroordeling, -welke het ten laste van
(1) Verbr., 5 Februari 194() (A'l'l'. Verb1·.,
194(), biz. 13; Bull. en PAsrc., 194(), I, 32, en de
nota's 1 en 2) ; 18 Maart en 15 April1942 (Bull.
en PAsrc., 1942, I, 67 en 88) ; 19 Februari 1947
(A1·r. Verbr., 1947, biz. 51'; Bull. en PAsrc.,
1947, I, 70).
.
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beklaagde uitspreekt, te motiveren door
vast te stellen dat « de feiten der betichting, welke door de eerste re,chter vaststaand verklaarcl werclen, door het v66r
het Hof geclane onclerzoek bewezen gebleven zijn >>, clan wanneer de ten laste van
aanlegster gelegcle betichting enkel de bewoordingen van artikel 118bis van het
Strafwetboek (besluit-wet van 8 April
1917) overnam met aanduiding van het
tijclstip der feiten, namelijk « tussen
1 Januari 1941 en 29 Januari 1943 >>, zonder verclere nauwkeurigheid en zonder om
het even welk van de door aanlegster gepleegcle feiten nacler te omschrijven, dit
in schending van artikel 97 van de Gronclwcl:
'
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt « dat de feiten van de ten laste
der beklaagcle gelegde betichting, welke
door de eerste rechter vaststaahd verklaard werclen, bewezen gebleven zijn
door het v66r het Hof geclane onderzoek >>;
Overwegende, ten andere, dat nit de
processen-verbaal der
terechtzittingen
blijkt, dat het militair gerechtshof tot
het onderzoek van de zaak overgegaan is
volgens de voorschriften van artikelen 190, 209 en volgende van het Wetboek
van strafvordering ;
Overwegende dat, bij gebrek aan conclusien, het arrest, hetwelk de feiten der
betichting bewezen verklaart, zoals zij in
de bewoordingen der wet werden gestelcl,
wettelijk gemotiveerd is en de in het middel aangeduicle bepalingen cler wet niet
geschonclen heeft ;
Over het tweecle micldel, schending van
artikelen 1, 7, 25, 79, 80, 81 van het Straf,
wetboek, 21, 22, 26, 28 van de wet van
17 April 1878 en vim artikel 97 van de
Gronclwet, doordat het bestreden arrest
aanlegster veroordeelcl heeft tot een
correctionele straf van vier jaar gevangenisstraf wegens feiten welke zich
voorgedaan hebben « tussen 1 J anuari 1941
Pn ~fl Januari 1943 >>, zonder verclere
nauwkeurig·heicl, en vastgestelcl heeft dat
de verjaring van de publieke vorclering
g·eschorst geweest is van 8 Maart 1943 tot
15 Februari 1945, zonder claarenboven
aan te duiden dat een verjaringstuitende
daacl te gepasten tijde gesteld geweest is :
Overwegende clat de krijgsraad, bij het
door het bestreclen arrest bevestigd vonnis,
aanlegster tot vier jaar gevangenisstraf
veroorcleelcl heeft, uit hoofcle van te
Brussel, tussen 1 Januari 1941 en 29 Januari 1943, met kwaacl opzet 's vijancls politiek of plannen in de hand te hebben g·ewerkt, cleelgenomen te hebben aan het
vervormen door de vijancl van wettelijke
instellingen of inrichtingen, de getrouwheicl cler burgers jegens de Koning en de
Staat in oorlogstijcl aan het wankelen te
hebben gebracht;
c

Overwegende <lat noch het vonnis, noch
het bestreden arrest souverein vaststellen
clat de ten laste van aanlegster bewezen
hanclelingen, in de onclerstelling dat ze
onclerscheiclene misclrijven zouclen uitmaken, nit een zel:Ule misclaclig opzet voortvloeien en clat hun uitvoering na de 1 Januari 1941 voortgezet geweest is;
Overwegencle clat inclien het arrest aanstipt dat, bij toepassing van het besluitwet van 29 April U43, artikel 1, en van
het besluit van de Regent van 18 September 1945, de verjaring van 8 Mei 1943 tot
15 Februari 1945 geschorst geweest is,
cleze vaststelling onvolcloencle blijkt om
te rechtvaarcligen dat de verjaring niet;
verkregen is zo ,geen verjaringstuitende
claad gestelcl geweest is ten laatste de
6 October 1945, datum van verstrijking
van de termijn van clrie jaar te rekenen
vanaf 1 J anuari 1941, rekening gehouden
met het tijdperk gedurende hetwelk de
verjaring geschorst geweest is;
Ma'ar overwegencle dat uit het procesverbaal van ondervraging van beklaagcle
door. de krijgsauditeur, del. 15 SeDtember 1945 blijkt clat de verjaring regelmatig gestuit ·geweest is in de loop van de
termijn van drie jaar vanaf 1 Januari
1941, de tussen 8 Maart 1943 en 15 Februari 1945 verlopen tijd afgetrokken
zijncle, en clat mincler clan drie jaar verlopen zijn sedert 15 SeDtember 1945 tot
op de dag ·van de uitspraak van het bestreclen arrest ;
Dat het micldel in rechte faalt;
En overwegende, voor het overige, dat
de substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd, en clat de beslissing wettelijk is
en dat, wat de vordering van de burgerlijke Dartij betreft, geen miclclel ingeroepen geweest is en dat het Hof er van
ambtswege geen opwerpt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; verwijst aanlegster in de kosten.
c

27 April1948.- 2° kamer. - Voorzitter,
H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Demoulin.
GeUjlclttidende conclltsie, H. Raoul
Hayoit de 'l'ermicourt, eerste advocaatgeneraal.
Pleiter, H. della Faille
cl'Huysse.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRES'J'EN. - STRAFZAKEN. - BEKLAAGDE AANVOERENDE BIJ, COl\'CLUSIE DA'l' HIJ ONDER
DWANG GEHANDELD REEF'!'. - ARRES'l' ZICH
ER. BIJ BEPERKEND VAST TE STELLEN DAT DE
'l'ELAS'l'LEGGING. BEWEZEN IS. - BESLISSING
'NIET MET REDENEN OMKLEED.
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Wanneet· belclaagde, bij regelmat-ig _qenomen conclttsien, aan.voert da.t de hem
ten Zaste _qelegde fe'iten gepleegd wet·den
onder dwan_q, is niet met t·edenen omlcleed het arrest van veroo·rdeUng dat
zich er bij bepet'lct vast te stellen 'dat
de telastlegging bewezen ·is (1). (Grand-

wet, art. 97.)
(LOO.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 30 Januari 19·48 door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Luik;
Over het enig middel, schending van artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest niet gemotiveerd is naar
de eis van de wet, wijl het de conclusi'en,
door aanlegger nedergelegd ter te1;echt·
zitting van het militair gerechtshof, niet
beantwoord heeft, waarbij hij staande
hield dat, indien hij tot. de rexistische forma ties toegetreden was, hij zo gehandeld
had onder invloed van de zedelijke dwang
door de Duitsers op hem uitgeoefend, ter
gelegenheid van een diefstal, gepleegd ten
voordele .van de weerstand, en waarvan
hij beschuldigd werd :
Overwegende dat aanlegger, mits aanneming van verzachtende omstandigheden,
veroordeeld geweest is tot een enige straf
van zes jaar gewone hechtenis uit hoofde
van, Belgisch militair zijnde, wetens en
willens 's vijands politiek of plannen in
de hand gewerkt te hebben, alsmede om
met samenhang, een gewone diefstal gepleegd te hebben ten nadele van het magazijn van « L'honneur legionnaire ll te
Luik en, in hoedanigheid vail medeplichtige, deelgenomen te hebben aan de
bedrieglijke wegneming van meubelen ten
nadele van mevrouw weduwe Mering;
Overwegende dat, blijkens het vonnis
van de krijgsraad, naar de motieven
waarvan het bestreden arrest verwijst, de
beide misdaden tegen de uitwendige veiJigheid van de Staat wegens welke aanlegger veroordeeld geweest is, dezes bedrijvigheid in de formatie B van Rex tot
grondslag hebben;
Overwegende · dat aanlegger te dezen
aanzien deed gelden, bij conclusien regelmatig nedergelegd ter terechtzitting van
het militair gerechtshof, dat, indien hij
tot de rexistische formaties toegetreden
was, hij zo gehandeld had onder invloed
van de zedelijke dwang door de Duitsers
op hem uitgeoefend, ter gelegenheid van
een diefstal gepleegd ten voordele van de
weerstand en waarvan hij beschuldigcl
werd;
(1) Verbr., 6 Mei 1942 (AlT. T'e•·b,·., 1942,
biz. 54; Bull. en PAsrc., 1942, I, 115).

Dat aanlegger door dit middel de Vl'lJwillige en, bijgevolg, strafbare aard betwistte van de feiten die de toepassing
van de uitgesproken criminele straf teweeggebracht hebben;
Overwegende dat het bestreden arrest
op dit middel geen antwoord verstrekt
heeft;
Dat het, derhalve, artikel 97 van de
Grondwet geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers
van het militair gerechtshof en dat melding er van zal gemaakt 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.
27 Aprill948. - 2• kamer. - Voot·zitter,
H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. - TTerslaggever, H. Giroul. Gelijklttidende oonolusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
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1° RECH'l'EN VAN DE VERDEDIGING.
STRAFZAKEN. GETUIGEN TER ON'l'LASTING NIET VERHOORD. VERHOOR DOOR
BEKLAAGDE NIE'J'
AANGEVRAAGD.
GEEN
SCHENDING VAN DE J.I.ECHl'EN VAN DE VERDEDIGING.

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. MIDDEL DA'J' ENKEL HE'l' ONDERZOEK VOOH DE EERS'J'E J.I.ECH'J'EH BETHEFl',
NIET-ON'l'VANKELIJKHEID.

1 o Eet geb·rek aan verhoor van ,qetttigen
ter ontlastin_q lean geen schendin_q van
lle t·eohten van de verdediging -uitmalcen, · ·wanneet· belclaa_qde geen vet·hoot·
van getu·igen heeft aangevraagd (2).
2° Is niet ontvanlcelijk, tot staving van
de voorz·iening in_qesteld tegett het arrest van vemo)·deling, het middel genoinen ttit een onregelmatigheid die enlcel
het ondemoelc v66·r de eet·ste rechter
betrett en die lzet an·est z·ich niet eigen
gemaalct heeft (3).
,
{GILLET, '1'. BEHTRAND.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 28 Januari 1948 door
(2) Verbr., 30• Juni 1947 (A·rr. Ferbr., 1947,
biz. 238; /lull. en PAsrc., 1947, I, 310); 5 Januari 1948 (Bull. en PAsrc., 1948, I, 14).
(3) Verbr., 8 Maart 1948 (zie hoger, biz. 134;
Bull, en PASIC., 1948, I, 151).
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het Militair Gerechtshof, zetelende te
Luilt;
Voor zover de voorziening gericht is tegen de beslissing gewezen op de publieke
vordering :
Over het eerste en het tweede middel
samen, schending van de rechten der verdediging, doordat aanlegster, noch tijdens
het voorbereidend onderzoek, noch v66r de
rechter over de grond, kunnen bekomeu
heeft dat getuigen ter outlasting zouclen
verhoorcl worden :
Overwegende dat, uit geen enkel stuk
hetwelk het Hof in aanmerking kan nemen, blijkt dat aanlegster de rechter over
de grond zou verzocht hebben getuigen te
onderhoren; dat de rechten der verdediging in deze omstandigheden dus niet geschonden geweest zijn ;
Over het derde middel, schending van
artikel 184 van het Wetboek van rechtspleging voor het leger te laude van 20 Juli
1814, doordat de geschreven uiteenzetting
der feiten welke door de krijgsauditeur
v66r de krijgsraad nedergelegd werd te
kortbonclig en onvolledig zou zijn en de
juiste toedracht der feiten niet zou weergeven :
Overwegende dat het, aan de bevoegdheid vreemde middel, gegrond is op een
beweenle nietigheicl die begaan werd in
cle loop van het onderzoek v66r de eerste
rechter en die het militair gerechtshof
zich niet heeft eigen gemaakt ;
Dat het, vermits het v66r de rechter
in hoger beroep niet voorgebracht geweest is, niet ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige, dat de
memorie enkel op feitelijke overwegingen
berust welke aan de beoordeling van het
Hof van verbreking ontsnappen;
En overwegende dat de substanW~le of
op · straf v~n nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nagele~fd en dat
· de beslissing wettelijk is;
Voor zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen op de burgerlijke vorderingen :
Overwegende dat aanlegster geen middel inroept en dat het Hof er van ambtswege geen opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten ..
27 April1948. - 2" kamer. - Voorzitter,
H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Fettweis.
Gelijlclttidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal.
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VOORZIENING IN VERBREKING.
BESLISSINGEN WAARTEGEN MEN ZICH :KAN

VOORZIEN. - STRA~'ZAKEN. - BEVEL VAN
DE VOORZITTER VAN DE :KRIJGSRAAD. - VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK VOOR DE DUUR
VAN DE OORLOGSTIJD.
Voor de d'ltU.r vnn de oo1·logstijd, kwnnen
de in lnntste annleg door de militn·ilre
gm·echten gevelde beslissingen, behoudens de nrresten van het militnir ue~·echtshof en de vonnissen voorzien bij
art'ilcel1 van het beslttit-wet van 10 Novembe1· 1945, - onder meer de bevelen
vnn (le voorzitters van de lcrijgsraden
inzalce voo1·lopige hechtenis,- niet doo1·
middel van een voo1·ziening in verbrelc-ing besti"e(len worden dom· de pai·tijen (1). (Besluit-wetten van 8 Juni

1940 en 19 October 1944.)
(HULSTER.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
bevelschrift, verleend door de heer voorzitter van de Krijgsraad te Luik de 28 Januari 1948, dat het verzoek om voorlopige
invrijheidstelling van aanlegger afwijst,
welke vervolgd was op grond van de bepalingen van artikel 2 van het besluit-wet
van 26 Mei 1944, en voorlopig aangehouden was;
·
Overwegende dat het besluit-wet van
8 Juni 1940 voor de duur van de oorlogstijd de door de militaire gerechten gewezen arresten en vonnissen aan elke
voorziening in verbreking onttrokken
heeft;,
Overwegende dat, indien artikel 1 van
het besluit-wet van 19 October 1944 de
voorziening in· verbreking tegen de arresten van het militair getechtshof weder ingesteld lleeft, geen enkele wettelijke bepaling dezelfde tegen de vonnissen van de
krijgsraden toegelaten heeft, behoudens
in llet, ten deze vreemde geval, dat door
artikel 1 van het besluit-wet. van 10 November 1945 voorzien wordt;
Om die redenen; verwerpt de voorziening ; verwijst aanlegger in de kosten.
27 April1948.- 2° kamer.- Voorzitte1·,
H. r_,ouveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Demoulin.
GeUjlclttidende conclttsie, H. Raoul
Ha_yoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraaL
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-.29 April 1948.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- AAN DE A:KTEN VERSCHULDIGDE
(1) Verbr., 3 November 1947 (Bull. en PAsrc.,
1947, I, 455).

-
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TROUW. BURGERLIJKE ZAKEN. CONCLUSIEN. BESLISSING AAN DE CONCLUSIEN
EEN ANDERE VERKLARING
~'OESCHRIJVENDE
DAN DEZE ERIN GEFORMULEERD. SCHENDING VAN DE AAN DE CONCLUSIEN VERSCHULDIGDE ~'ROUW.

Schendt de tmuw aan cle concl1tsU3n verschttldigd, het arrest dat hen een a1~
dere ve1·Jclaring toesclwijft dan de.zc dte
crin opgegeven wo1·dt (1). (Burgerlijk

Wetboek, artL 1319 en 1320.)
(ACH'l'ERGAEL, '1'. CALEWAERT, q.

q.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 Juli 1946 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het eerste middel tot verbreking :
schending vah artikelen 1101, 1134, 1167,
1176, 1181, 1182, 1317, 1319, 1320, 1322,
2076 van het Burgerlijk Wetboek, 10 van
de wet van 5 Mei 1872 van artikelen 61,
77, 78, 142, 470 van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging, van artikel 97 van
de Grondwet, doordat het bestreden arrest verweercler in verbreking slechts gehouclen verklaart tot het betalen van de
som van 64.240 frank in vervanging van
de beurseffecten aan de gefailleerde afgelevercl, bij wijze van panel, en dit om redeh dat eiser << in ondergeschikte orde,
voor het geval die ve~·vreemding moest
worden aangenomen, heeft verklaard de
door de curator voorgestelde prijs van
64.000 frank te aanvaarden ll, dan wanneer eiser, in zijn v66r het hof genomen
besluiten, het te zijner hand stellen van de
in panel gegeven beurseffecten « met de
sedert 8 April 1932 vervallen intresten
en koenons Jl vorderde, en dan wanneer hij het verminderen van zijn schuld
met de door de curator voorgestelde som,
hetzij 64.240 frank, slechts vorderde «ingeval het Hof de verkoop als bestaande
en geldig aanziet Jl, voorwaarde cUe door
het hof niet vastgestelcl wercl :
Overwegende dat aanlegger, bij exploot
dd. 8 April 1932, Leon en Vincent Van
Bossuyt, wisselagenten, v66r de• Rechtbank van koophandel te Aalst gedagvaard heeft tot het opmaken der rekenin:gen van de door hem gedane opera ties ;
dat dit rechtscollege, . bij vonnis dd.
18 Januari 1934, na deskundig onderzoek,
besliste dat aanlegger aan de gebroeders
Van Bossuyt de som verschuldigd was van
·144.177 fr. 32; dat deze laatsten op
10 September 1935 werden in failliet verklaard en dat verweerder wercl aangeduid
als curator; dat aanlegger hoger beroep
instelde tegen de beslissing die het be(1) Zie verbr., 8 Januari 1942 (A1'1'. T'e1'b1'.,
1942, biz. 4; Bull. en PAsrc., 1942, I, 8).

drag van ZlJn schuld had bepaald; dat
het Hof van beroep te Gent op 12 Juli 1937
een eerste arrest wees waarbij het een
nieuwe deskundige aanduidde ten einde
de rekeningen op te maken; dat aanlegger, na neerlegging van het deskundig
verslag, in zijn conclusies vroeg : dat de
som van 145.209 fr. 75, slot van rekening volgens deskuncUge, met 63.982 frank,
fietieve beursverrichtingen vertegenwoordigende, zou verminderd worden en, bijgevolg, tot op 81.227 fr. 80 zou herleid worden; dat de aan de gebroeders Van Bossuyt in pand gegeven beurswaarden hem
terug ter hand zouden gesteld worden; in
ondergeschikte orde, in geval zou worden
aangenomen dat de titels geldig verkocht.waren geweest, dathij aan de verweerders enkel 16.967 fr. 70 verschuldigd was; dat het hof, op die conclusien, '
de 1 Juli 194fi het bestreden arrest wees;
dat het hof, bij dat arrest, het door aanJegger eerste ingeroepen middel aannam
en uit de rekening de fictieve verrichtingen verwijderde; dat het hof, wat de in
pand gegeven beurswaarclen betreft, oordelende dat die waarden moesten beschouwd worden als door de gefailleerden
vervreemd, besliste dat aanlegger deswege
recht had op de door de curator voorgestelde som; dat het, vervolgens aanlegger
veroordeelde tot het betalen van 81.227 fr. 80
vermeerdercl met de overeengekomen intresten tegen 6,50 t. h. 's jaars vanaf
1 Maart 1932, dit alles, onder aftrek van
de som van 64.240 frank, cleze laatste vermeerderd met de gerechtelijke intresten
vanaf 8 April 1932, datum van !let exploot
van rechtsingang, tot 10 September 1935,
datum van de faillietverklaring;
Overwegende dat verweerder in zijn
conclusN!n v66r het hof van beroep staande hield dat de gefailleerden, wegens het
ingebreke zijn van aanlegger, de bem·swaarden welke deze hen in panel had
gegeven hadden moeten verkopen, en dat
die verkoop 64.240 frank had opgebracht;
dat aanlegger, van zijn kant, in zijn conclusien verklaarde de werkelijkheid van
die verkoop te betwisten en daarenboven
beweerde dat, zo die verkoop gedaan
werd, het zonder recht noch toelating
was gebeurcl; dat aanlegger besloot, in
hoofdorde, tot de veroordeling van verweerder hem de teruggeeiste beurswaarden terug /te geven en, in bijkomende
orde, in geval het hof de aangevoerde
verkoop als werkelijk en geldig zou aanzien, tot de vermindering van zijn schuld
van 81.227 fr. 80 met 64.240 frank, wat
deze schuld op 16.967 fr. 70 zou brengen;
Overwegende dat het bestreden arrest,
na hierop te hebben gewezen dat de cm·ator de · betwiste titels in de massa niet
had gevonden, en daaruit te hebben afgeleid dat de gefailleerden moeten worden
geacht over dit pand te hebben be:;:chikt,
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er op wijst, dat « voor het geval het Hof
die vervreemding moest aannemen, aanlegger in ondergeschikte orde verklaard heeft
de door de curator voorgestelde prijs van
64.240 frank te aanvaarden >), en, het verzoek tot teruggave der beurswaarden verwerpende, beslist dat de som ·van
64.240 frank, vermeerderd met gerechtelijke intresten te rekenen vanaf 8 April
1932, van de s.chuld van aanlegger zal
worden afgetrokken;
Overwegende dat het arrest, om zijn
beslissing te rechtvaardigen, aan aauleg·
ger een andere verklaring toeschrijft dan
deze welke in zijn conclusien voorkomen; dat, inderdaad, de aanlegger, die
niet alleen de werkelijkheid, doch ook de
geldigheicl van de verkoop der beurswaarden had betwist, uitdrukkelijk verklaard
had de door de curator voorgestelde prijs
slechts te aanvaarden op voorwaarde dat
de aangehaalde verkoop werkelijk en geldig zou geoordeelcl worden;
Dat claaruit volgt dat het arrest :tiet
geloof, clat aan de conclusies van eiser
diencle gehecht, heeft miskencl en de in
het middel aangeduide wetsbepalingen
heeft geschonden ;
Om die redenen, en zonder het tweede
midclel te moeten in acht nemen, verbreekt het bestreden arrest, doch alleen
in zover het van nu reeds heeft afgetrokken van de som van 81.227 fr. 70, vermeerderd met de intresten, krachtens overeenkomst waarvan aanlegger definitief sclluldenaar is verklaarcl, cle som van 64.240 fr.
vermeerclerd met {le gereclltelijke intresten, en in zover het uitspraak cloet over
de kosten van beide aanleggen; vel·oordeelt verweerder tot de kosten; bev<>elt
clat onclerllavig arrest zal overgescllreven worden in· de registers van het llof
van beroep te Gent en dat melding er van
zal gemaakt worden op de kant van de
·gecleeltelijk vernietigde beslissing; verwijst de zaak, alzo beperkt, naar het H of
van beroep te Brussel.
29 April1948. - te. kamer.- l'ooTzitte1·,
H. Soenens, eerste voorzitter. - VeTslaugever, H. Fontaine. - Gelijlcl1tiden.de conclusie, H. Roger ;Janssens. de Bisthoven,
advocaat~generaal.. Pleiters, HH. della
Faille d'Huysse en Gilson de Rouvreux.
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1° IIOF VAN ASSISEN. - ARREST VAN
VERWIJZING.- VOORZIENING DOOR BEKLAAGDE
VOOR HET VERSTRIJXEN VAN DE TERMI,JN VAN
TIEN VRIJE DAGEN TE REKENEN VANAF DE BETEKENING VAN HET AR.RiS'f. - TERMIJN: VAN
VIJF DAGEN, VOORZIEN BIJ ARTIKEL 296 VAN
HE'f WETBOEK VAN STRA~'VORDERING, VER-

STREKEN.. - 0MSTANDIGHEID ZONDER INVLOED
OP DE DRIAAGWIJDTE VAN DE VOORZIENING.
2° POLITIEK MISDRI;JF. - GEMEENTEVERKIEZING. -- INBREUKEN OP ARTIKELEN 181,
182 EN. 200 VAN RE!f KIESWETBOEK. - PoLI'fiEKE MISDRIJVEN.
3° HOF VAN ASSISEN. - ARREST VAN
VERWIJZING.- VOOR'ZIENING DOOR BEKLAAGDE
BINNEN DE 'flEN VRIJE DAGEN TE REKENEN
VAN DE BETEKENING AF VAN RET ARREST OF
lliNNEN DE TERMIJN VOORZIEN BIJ ARTIKEL 296
VAN HE'f WETBOEK VAN STRAFVORDERING. :i\'IIDDI"L HIERUIT GENOMEN DAT DE PUBLIEKE
VORDERING NIE'l' ONTYANKELI,JIC IS. - NIETON'fV ANKELIJKHEID.
1° De voo1·zien:tnu van beklaaufle teuen het
arrest van ve1·wijzinu naa1· het hot van
assisen, inues.telfl binnen fle te1·mijn
van tien m··ije flauen van de betelwninu
at ·van het an·est, onclerwerpt ctan het
Hot van verbrelcinf! cle schenclinf! van cle
wetten bet1·etJencle cle bevoegclheicl van
cle lcanw1· van inbeschttlcligingstelling en
vctn het hot van assisen,· zij oncle1·werpt
ook aan het Hot van verbTekinff, zelts
clan wannee1·, op het ogenblik flat zij
·inuestelcl w01:clt, cle te1·mijn van vijt dauen voorzien bij a1·tikel 296 van het
Wetboelc van st1·atv01·deTinu ve1·st~·elcen
is, het onflm·zoelc van cle nieti,qheden
ve1·melcl bij artilcel 299 van dit wetboelc
ot voo1·tspnt.itencle ttit cle niet-naleving
van (le wette1h. clie een debat op tegenstwaalc v661· cle ka11W1' van ·i1ibeschuldigingstellinu i1WOeTen en eT het taa,lgebntilc Tegelen (1) . (Stilzwijgende oplos-

sing.)
2° De i.nbre1tken op arUkelen 181, ,183 en
200 van het Kieswetboelc, begaan bi.j een
uemeenteve1'lciezing, zijn politieke miscl!'ijven nawr cle zil11 van artikel 98 van
(le G1·onclwet (2). (Wet van 12 Septem-

ber 1895, samengeordend bij kon. besl.
van 4 Augustus 1932, art. 64.)
(1) Zie de nota, ondertekend R. H., onder
dit arrest in Bull. en PAsrc., 1951, I, 288.
(2) Over het begrip van het politiek misdrijf,
naar de ·zin van· artikel 98 van d!\ Grondwet,
zie verbr., 21 April en 16 Juni 1947 (Arr.
T' erb1:., 1947, blz. 130 en 211; Bull. en PAsrc.,
,1947, I, 168 en 280), alsook de conclusie van
het openbaar ministerie v66r het eerste van
deze arresten.
Over de vraag of het bedrog, gepleegd
bij een gemeenteverkiezing een politiek · misdrijf is zoals het bedrog gepleegd bij een
Kamer- of provincieverkiezing, zie in 't bijzonder verbr., 19 Augustus 1870 (Bull .. en PAsrc.,
.1871, I, 114 en 118), .alsook de conclusie van het
openbaar ministerie (ibid., 1871, I, 115 en 116) ;
7 October! en 19 December 1870 (ibid., 1871,
I, 119 en 123) ; 26 Februari 1900 (ibid., 1900,
I, 166).
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naa1· het hot van assisen, hetzij binnen
de teTmijn van Uen m·ije dagen van de
betekening at van het an·est, hetzi;i Mnnen de termijn van vijt dagen bepaald
bij a1·tilcel 296 van het Wetboelc mn
stTatvo1·de1'ing, is de eise1· niet ont.vankdijlc, beholtclens ltitzonderlijlce beschilclcing, om een middel voor te stellen
dat slccht& de ontvanlcelijlcheid van de
p!tblielce vonlering betrett (1). (Wetb.

van strafv.,. artt. 199 en 416.)
(VAN DE MAELE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 Februari 1948, gewezen door
de Kamer van inbeschuldigingstelling van
het Hof van beroep te Gent;
Overwegencle clat cUt arrest, waarbij
aanlegger verwezen werd naar het Hof
van assisen van Oost-Vlaanderen, op 7 Februari 1948 betekend werd en dat de voorziening ingesteld werd binnen de tien
vrije dagen te rekenen van die betekening;
Over het eerste middel, gegrond op de
onb(lvoegdheid van de kamer van 'lnbeschuldigingstelling en van het hof van
assisen, doordat de feiten aanlegger ten
laste gelegd, t. t. z. de misdrijven voorzien bij artikelen 181, 183 en 200 van het
Kieswetboek, slechts politieke misdrijv.~n
zijn, wanneer ze tegenover kiezers zijn
gepleegd, dan wanneer de kamer van
inbeschu1digingstelling niet vaststelt dat
de personen, tegenover wie de misclrijven
gepleegd werden, kiezers waren :
Overwegende dat het middel vreemd is
aan de bevoegclheid van de kamer van
inbeschulcligingstelling;
Dat, wat aangaat de bevoegdheid van
het hof van assisen, ,het middel feitelijke
grondslag mist ;
Overwegende, inderdaad, dat het arn·st
eiser naar het hof- van assisen verwijst
wegens beclrog in stembiljetten (feit A.)
en ongeoorloofde handelingen bij een gemeentekiezing, «ten eincle een stem of
(1) Sic verbr ., 23 Maart 1920 (Bull. en PAsrc.,
i920, I, 104). Zie ook verbr ., 16 J uli 1900
(ibid., 1900, I, 330). .
.
.
Het is slechts voor zekere inbreuken, - waarvan er geen enkele in onderhavig geval aanwezig was, - da_t de wetgever uitzonderlijk bepaald heeft da t de voorziening tegen het arrest
van verwijzing, aan het Hof al de onwettelijkheden onderwierp waarmede het arrest aangetast was (wetten van 6 April 1847, al't. 7; van
20 December 1852, art. 4; van 12 Maart 1858,
art. 11; verbr., 4 December 1933 [Bull. en
PASIC., 1934, I, 95]).

een stemonthoucling te bekomen >> (feit B)
of «met het inzicht een kiezer tot onthouding te overhalen of zijn stemming te beinvloeclen >> (feit 0) ;
·
Over het tweecle micldel, hierop gegrond
dat het arrest de betichting voorzien bij
artikel 200 van het Kieswetbo,ek weerhoudt (feit A), clan wanneer voormeld
artikel 200 bepaalt dat het feit onmiddellijk in het proces-verbaal moet vermeld
worden, hetgeen ter zake niet geschiedde,
zoclat bij gebrek aan dergelijke vermelding het feit als niet bestaande client aangezien te worden :
Overwegende clat het middel aldus niet
staande houclt dat, bij gebrek aan vermelcling van het feit in het proces-verbaal bedoeld door artikel 200, clerde alinea, van het Kieswetboek, dit feit geen
misclrijf uitmaakt, noch clat de omschrijving er van niet door de wet is voorzien ;
dat het middel hierop wijst dat de publieke vordering wegens dit feit- niet ontvankelijk is ;
Overwegende dat dergelijk middel vreemd
is, niet alleen aan de bevoegdheid, docll
ook aan de nietigheden bepaald door
artikel 299 van het Wetboek van strafvordering of door de wetten die een debat op tegenspraak voor de kamer van inbeschuldigingstelling invoeren en het gebruik der talen -in gerechtszaken regelen;
Dat het eiser geb'eurlijk behoort dit
middel v66r hPt hof van assisen op te
werpen, maar dat hij niet ontvankelijk is
dergelijk middel voor te dragen tot staving va:q. zijn voorziening tegen het arrest
van verwijzing;
En overwegende dat de aan eiser ten
laste gelegde feiten door de wet als misdrijven worden onischreven en dat zein de
bevoegdheid van de kamer van inbesehuldigingstelling en van het Hof van assisen
van Oost-Vlaanderen vallen; dat het openbaar ministerie werd gehoord ; dat het arrest door het bij de wet bepaald getal
rechters werd gewezen; dat eiser v66r
de kamer van inbeschuldigingstelling regelmatig is verschenen; dat v66r die
kamer de rechtspleging in 't Nederlands
werd gevoerd en dat het arrest in die
taal werd gewezen, waarvan wetteiijk
gebruik werd gemaakt voor het onderzoek;
·
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
3 Mei 1948. - 2° kamer. - Foorzitte1',
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - TTeTslaggeve1', H. de Olippele. Gelijlchtidende conclusie, H. Raoul Hayo'lt
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
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1 o JVIISDADEN EN W ANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT. - VooRSTEL
VAN SANCTIES DOOR HET OPENBAAR MINIS'l'ERIE
GEDAAN. - AANVAARDING DOOR. BEKLAAGDE.
- VERWERPING DOOR DE KRIJGSR'AAD. TwEEDE VOORSTEL VAN HET OPENBAAR MINISTERIE DOOR BEKLAAGDE AANVAAR!Il. - VEROORDELING DOOR DE KRIJGSR•AAD TOT DE ALDUS
VOORGESTELDE SANCTIES. - 0NWETTELIJKHEID.
2° VERBREKING. -BEVEL VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE. BESLUIT-WET VAN
10 NOVEMBER 1945. - EERSTE VONNIS VAN
DE KRI.JGSRAAD WEIGERENDE EEN DOOR BEKLAAGDE AANVAARD VOORSTEL VAN SANCTIES
AAN TE NEMEN. - TWEEDE VOORSTEL VAN HET
OPENBAAR MINISTERIE. - TWEEDE VONNIS
VAN DE KJUJGSRAAD TOT DE ALDUS VOQRGESTELDE SANCTIES VEROOR!DELENDE. - VERNIETIGING VAN HET TWEEDE VOORSTEL EN VAN
HET TWEEDE VONNIS.
1° Wannem· de k1'ijgsraad geweigenl heett
het voo·rstel van sanctiB8 aan te nemen
rloo1· de kdjgsamlitmw aan beklaagde
gedaan en doo1· cleze lawtste aan'Vaard,
lean de tJublielce vo1·de1"ing slechts haar
ve11de1· ve1·loo1J hebben. Zijn d~1s onwetteUjk, een tweecle voorstel cloo·r de lwijgsa·zlditem· gedaan en, op aanvaarding
doo1· beklaagde, de ve1·oo1·deling door de
lc1"ijgsmad tot de aldus voorgeSotelde
sancties. (Besluit-wet van 10 November

1945, art. 1.)
2° Op voorziening doo1· de 1J1'ocu1·eu1·-generaal, op bevel van de Minister van justitie ingesteld, ve1•nietigt het Hot het
vonnis va11 de lcrijgs1·aad clat, na eerst
geweigerd te hebben het cloo1· het O]Jenbaar m·iniste1·ie gedaan : voorstel van
sanct·ies, doo1· belclaagde aanvaanl, aan
te nemen, tot de in een tweede voorstel
van het openban1· ministePie henwmen
sancties ve1·oordeeU,· het vernietigt ook
dit tweede voo1·stel. (Wetb. van strafv.,

art. 441; besluit-wet van 10 November
1945, art. 1.)
(PROCUREUR-GENER•AAL BIJ HET Hm'
VAN VERBREKING, T. SIMONS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de vordering
van de heer Pro~ureur-Generaal bij het
Hof van verbreking ruidende als volgt :
cc De ondergetekencle Procureur-Generaal
heeft de eer uiteen te zetten dat, bij brief
dd. 22 Maart · 1948, 5e algemene clir'ectie,
eerste sectie, l'itt. A. P., no 122516, de
Minister van justitie, overeenkomstig artikel 441 van het Wetboek van strafvordering hem uitdrukkelijk heeft gelast aan
het Hof· aan te geven het in kracht van

gewijsde gegaan vonnis, dat op 31 December 1946 door de Krijgsraacl te Tongeren
werd gewezen in zake Albert Simons, aannemer, geboren te Susteren de 5 Januari
1923, wonende te Maaseik, Maastrichtersteenweg, in de volgencle omstancligheden;
JJ Op 18 November 1946 werd aan de genaamcle Simons, voornoemd, verdacht
van inbreuk op artikel 115 van het Strafwetboek, door de heer Krijgsaucliteur te
Tongeren een voorstel van transactie gedaan op groncl van artikel 1 van het besluit-wet van 10 November 1945;
JJ Dit voorstel, aanvaarcl door betrokkene, wercl, bij vonnis del. 29 November
1946 van de Krijgsraad te Tongeren, niet
ingewilligcl ;
JJ Op 28 Deeember 1946 echter werd door
de heer Krijgsauditeur te Tongeren aan
betrokkene een nieuw voorstel gedaan
welke door Simons aanvaarcl werd en door
de Krijgsraacl te Tongeren ingewilligd bij
vonnis dd. 31 December 1946 ;
JJ Het blijkt uit de bewoordingen alsook
uit de geest van het besluit-wet van
10 November 1945 dat, na verwerping door
de krijgsraad van een voorstel van transactie, de krijgsaucliteur het recht niet
meer heeft een tweede voorstel te doen en
de krijgsraad n'iet meer bij machte is dit
tweecle voorstel in te willigen : na verwerpiug door de krijgsraad van het voorstel, voorziet enkel en alleen het ·besluitwet dat de publieke vordering haar verder verloop heeft zonder dat de ;vorderingen van het openbaar ministerie mogen'
afwijken yan cle gedane voorstellen ;
JJ Daarmt volgt clat het aangegeven vonnis cld. 31 December 1946 in strijd met de
wet gewezen werd en inzonderheid artikel1 van het besluit-wet van 10 November
1945 heeft geschonden ;
JJ Om die redenen, vordert de onclergetekende Procureur-Generaal dat het aan
het Hof zou behagen verinelcle beslissing
van de Krijgsraad •te Tongeren te vernietigen, alsmecle het voorstel op 28 December 1946 door de heer Krijgsaucliteur
te Tongeren aan Simons geclaan, en de
zaak v66r cle Krijgsraad te Hasselt le
verzenden opclat cle publieke vordering
haar vercler verloop zou hebben.
JJ Brussel, de 5 April 1948;
Namens de procureur-generaal,
cle aclvocaat-generaal,
COLARD ll;
Die conclusie en cle gronclen waarop zij
berust overnemencle, vernietigt het vonnis uitgesproken op 31 December 1946 door
cle Krijgsraad te Tongeren, ten laste van
Albert Simons, alsmede het voorstel op
28 December 1946 door de heer Krijgsaucliteur a an voormelde Simons geclaan;
beveelt dat onderhavig arrest zal ov~r-
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bedoeld rechtscollege en dat meld'lng er
van zal worden gedaan op de kant van de
vernietlgde beslissing; verwijst de zaak
naar de Krijgsraad te Hasselt opdat de
publieke vordering haar verder verloop
zou hebben; laat de kosten ten laste van
de Staat.
3 Mei 1948. - 2" kamer. - Voot·zitter,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - VeTslaggevet·, H. Simon. - Gelijlclttidende conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

3 Mei 1948,

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN. - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER BEKLAAGDE VERWIJZENDE NAAit DE
CORREOTIONELE REOH'l'BANK WEGENS WANBEDRIJF. - VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID tC RATIONE LOCI>>. - REGELING VAN REOH1'SGEBIED, - VERWIJZING NAAR DE RAADKAMER
VAN DE BEVOEGDE RECHTBANK.

Et· is Teden tot t·egeling van t·echtsgebied,
wanneet·, de t·aadlcamet· degene d·ie
van wanbedrijf beticht wonlt n.aa~· de
correctionele rechtbanlc venvezen hebbende, deze laatste zich ratione loci or~r
bevoegcl vm·lclaart. De zaak worclt naat·
de madlcamer van de bevoegde r·echtbanlc verwezen.
(PROCU!i.EUR DES )WNINGS TE OUDENAARDE,
'1'. VAN NUFFEL EN OOEN.)
ARREST.
HET HOF; ~ Gezien de vordering tot
regeling van rechtsgebied, ingediend door
de Procureur des Konings te Outlenaarde;
Overwegende dat, bij beschikking del.
28 April 1944, de Raadkamer der RPchtbank van eerste aanleg te Oudenaarde de
genaamden Karel Van Nuffel en Pauline
Coen naar de Correctionele Rechtbank te
Oudenaarde verwezen heeft wegens onwettige slachting van runddieren en bezit van onwettig geslacht vlees te Aalst
in de nacht van 6 op 7 Maart 1944, gezegde
Van Nuffel verkerende in staat van herhaling;
Overwegende dat, bij vonnis dd. 13 Mei
1944, de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde zich onbevoegd heeft verklaard
t·atione loci; dat deze beslissing hierop
steunt dat de telastgelegde feiten te Aalst
bedreven werden, dat de verdachten aldaar gehuisvest zijn en dat de eerste
verdachte aldaar onder bevel tot aanhouding werd geplaatst;
Overwegende dat hierboven gemelde beschikking en vonnis kracht van gewijsde
hebben bekomen en dat uit hun tegenstrij-

digheid een negatief geschil van rechtsgebied ontstaat dat de gang van het gerecht
belemmert;
Om die redenen, het rechtsgebied rpg-elende, zonder in acht te nemen de beschikking van de Raadkamer der Rechtbalik van eerste aanleg . te Oudenaarde
del. 28 April 1944, welke als nietig en niet
bestaande zal gehouden worden, verwijst
de betlchten naar de · Raadkamer der
Reclitbank van eerste aanleg te Dendermonde; beveelt dat onderhavig arrest zal
overgeschreven worden in de registers
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Oudenaarde en dat melding er van zal
gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing.
3 Mei 1948. - 2" kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggevet·, H. de Cocqueau
des Mattes. - Gelijlcluidende conclusie,
H. Colard, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

3 Mei 1948.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN, - VEROORDELING ALS DADER, MEDEDADER OF MEDEPLIOHTIGE. - GEEN VASTSTELLING VAN DE ELEMEN'l'EN VAN DE STRAFBARE DEELNEMING. - GEBREK AAN REDENEN.

Is niet wettelijlc gemoUveet·d, de besliss·ing die belclaagde veroot·deelt als dalder,
mededader of medeplichtige, zondet· de
elementen van de stt·afbare deelneming
vast te steUen.
(D'HERT, T. llROUKSOU.)
ARREST,
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 Januari1948 gewezen door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Gent;
I. In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing op de publieke vordering:
Over het eerste middel, schending van
artikelen 66, 67 en 69 van het Strafwetboek, doordat aanlegster gedagvaard was
geweest als daderes, mededaderes of medeplichtige van verklikking, op een der wijzen voorzien door artikelen 66 en 67 van
het Strafwetboek, dan wanneer het beroepen vonnis en het arrest de .telastlegging verzwaren door het weglaten van de
woorden cc dadet·es, mededaderes of medeplichtige... » en het arrest haar veroordeelt zonder te bepalen of zij daderes is
of medeplichtige en zonder de bestandde-

-
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len te bepalen van de strafbare cleelneming :
Overwegende dat eiseres v66r de krijgsraad gedagvaard was geweest wegens de
telastlegging van aangifte aan de vijand
als « daderes, mededaderes of medeplichtige op een der wijzen voorzien bij artikel 66 of 67 van het Strafwetboek ll;
Dat het bestreden arrest verklaart dat
de feiten, aangehaald in de telastlegging,
bewezen voorkomen en aanlegster wegens
clit misclrijf veroordeelt;
Overwegende echter dat het arrest niet
. bepaalt of eiseres schuldig is als daderes
ofwel als medeplichtige;
Waaruit volgt dat het niet gemotiveerd
is en, alclus, de in het middel aangehaalde
wetsbepalingen heeft geschonden;
Dat het middel gegrond is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op 'de vordering der
burgerlijke partij :
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing op de pi.1 blieke vorclering de
verbreking medebrengt van de beslissing
op de vorder-ing der burgerlijke partij;
Om die redenen, en zonder de andere
middelen te onderzoeken, verbreekt het
bestreden arrest; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden in de
registers van het Militair Gerechtsllof,
zetelende te Gent en dat melcling er van
zal gedaan worden op de kant van het
bestreden arrest; verooFdeelt de burgerlijke partij Brouksou tot de kosten ; verwijst de zaak" naar het militair gereclltshof anders samengesteld.
3 lVIei 1948. - 2° kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggevm·, H. de Oltppele. . Gelijkl·tthlen<ele conclttsie, H. Oolard, advocaat-generaal.

2°

KAMmlt. -

3 Mei 1948.

1" lVIIDDELEN TOT VERBREKING.
S'l'RAlo'ZAKI!:N. ARRiEST VAN .RET MILITAIR
GERECHTSHm' REKLAAGDE SCHULDIG VERKLARENDE AAN VERRAAD. GEEN VEROORDELI'<G
STRAF WETTELIJK GE'l'OT AFSTRAFFING. RECH'l'I'AARDlliD AFGEZIEN VAN RET VER·R·AAD.
lVIIDDEL RET VERRAAD BETRfEFFENDE. GEBREK AAN BELANG. NIE'l'-ONTVANKELIJKHElD.

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. :&ifiDDEL ALLEEN GERICH'!' TEGEN HE'l' VOORONDERZOEK DOOR DE KRTJGSAUDI'l'EUR. -KAN NIET VOOR DE EERSTE].MAAL
v66R RET HOF VOORGES'l'ELD WORDEN.

1 o Is niet ontvanleelijle bij geb1'ek a an belan,Q, het middel het veTmad bet1'f1fenrle,
wannee1· het a1·1·est, al verklaart het
ei~m· schuldig amn vmyaad, hem de mi-

UtaiTe afstmjfing niet oplegt en hem
tot een stra.f ve1'oo1·deelt die wettelijle
ge1·echtvaardigd is, afgezien van het
ve1Taad (1).
2° Karn niet voo1· het ee1·st v661' het Hot
vooTgestela wo·rden, het miclclel alleen
ge'l'·icht tegen het voo-rondeTzoelc floor ae
Mijgsauclitetw (2).
(VAN REETH.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, door het JVIilitair Gerechtsho£, zetelende te Antwerpen, op 24 .Tanuari 1948
gewezen;
Over de eerste twee middelen tot verbreking, afgeleid, het eerste van de sc•lwnding van artikel 97 van de Grondwet,
doorclat het bestreden arrest de conclusies
van eiser aangaande de niet-toepassel'ijk:
heid van artikel 15 van het Militair Strafwetboek onbeantwoord heefd gelaten, en
het tweede afgeleid van de scllending van
artikel 15 van het Militair Strafwetboek,
doordat het bestreden arrest eiser schuldig heeft verklaard aan verraacl om, mUitair zijncle, ·inbreuk te hebben gepleegd
op artikel 118bis van het Strafwetboek,
zoals het door het besluit-wet van 17 December 1942 werd gewijzigd, dan wanneer deze laatste strafbepaling n<ig niet ,
bestond op het ogenblik dat de nieuwe
toepassingsfeer van gezegd artikel 15 van
llet Militair Strafwetboek door de wet
van 19 Juli 1934 werd vastgestele, :
Overwegende dat eiser geen belang
lleeft bij het doen gelden van dle middelen; clat immers het bestreden arrest zijn
militaire afstrafling niet heeft bevolen en
dat de hem opgelegde gevangenisstraf van
twee jaar gerechtvaardigd is door de tegen hem bewezen verklaarde inbreuk op
artikel 118bis van het Strafwetboek, afgezien van de verzwarencle omstandighe'id
van verraad ;
Dat de micldelen, clerhalve, niet ontv:m~
kelijk zijn ;
Over het dercle middel tot verbreking :
schencling van de artikelen 35, 87, 88
en 71 van het Wetboek van strafvordering,
alsmecle van de rechten van verdediging,
doordat de krijgsauditeur niet is overgegaan tot de door de raadsman yan eiser
aangevraagde inbeslagneming van documenten en verhoor van getuigen :
Overwegencle dat de beweerde onregelmatiglleclen het vooronderzoek betreffen
en niet tot staving van een voorziening
in verbreking kunnen aangevoerd worden;
(1) Verbr., 1 Maart 1948 (zie ltoger, blz.118;
B1t<ll. en PAste., 1948, I, 135).

(2) Verbr., 16 Februari 1948; Bull. en PAste.,
1948, I, 112).
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I. Aangaande de beslissing {)Ver de puDat het middel, dienvolgens, niet ontvankelijk is ;
blieke vordering :
En overwegende dat de substantiele of
Over het enig middel .tot verbreking,
op straf van nietigheid voorgeschreven · a:f'geleid uit de omstandigheid dat een gerechtsvormen werden nageleefd en dat de tuige, Stanislas De Brnyn, niet door de
genomen beslissing met de wet overeen- krijgsraad tot eedaffegging werd toegelastemt;
ten op zijn enkele verklaring dat hij door
Om die redenen, verwerpt de voorzie- de krijgsraad tot de doodstraf ·was verning; verwijst eiser in de kosten.
oordeeld· geworden, dan wanneer die getuige, op de dag zijner vers'chijning, nog
3 Mei 1948. ~ 2e kamer. - Voon11itte1·, niet het voorwerp was geweest van een
H. Wouters, raadsheer waarnemend voor- definitieve beslissing, waarbij hij ontzet
zitter. - Vm·slaggeve1·, H. Smetrijns. werd van het recht om getuigenis in· rechGelijlc,luidende conclusie, H. Colard, ad-· ten af te leggen :
vocaat-generaal.
Overwegende dat het blijkt nit het proces-verbaal der zitting van de krijgsraad
dd. 24 October 1947 dat De Brnyn er verklaard heeft veroordeeld te zijn geweest
door de krijgsraad tot de doodstraf en dat
2e KAMER. - 3 Mei 1948.
de echtheid van. die verklaring noch door
het openbaar ministerie, noch door he1° RECHTSPLEGING IN STRAFZA- tichte wercl betwist; dat, in die omstanKEN. STRAFZAKEN. PERSOON, AL:; GEdigheden, het bewijs der ontzetting van
TUIGE GEDAAGD, DIE VERKLAART DOOR DE
De Brnyn ingevolge een definitieve heKRI.TGSRAAD TOT DE DOODSTRAF TE Zl.TN VERslissing van het recht om getnigenh; in
OORDEELD. NIET BETWIS'l'E . VERKLARING.
rechten af te leggen, niet diende te worVOLDOENDE BEWI.TS VAN DE ONTZETTINO V~N
den bijgebracht;
HET RECHT OM IN RECHTEN GETUIGENIS AF TE
En overwegende dat de substantH\le of
LEGGEN.
op straf van nietigheid voorgeschreven
2° BINDENDE BEOORDELING DOOR rechtsvormen werden nageleefd en dat de
genomen beslissing met de wet overeenDE RECHTER OVER DE GROND. stemt;
STR-AFZAKEN. BURGERLI.TKE VORDERING.
0NTSTENTENIS VAN BEPAALDE ELEMENTEN
II. Aangaande de beslissing over de
OM DE SCHADE TE SCHATTEN DIE UIT HET ~HS
bnrgerlijke vordering;
DRI.TF VOORTSPRUIT. SCHATTING «EX
Over het middel, schending van artiAi:QUO ET BONO ll.
kel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest de eis der bnrgerlijke par1 o TV annee1· een als getuige ge:daagd per- tij heeft ingewilligd 1zonder, het bedrag
soon verklamrd heett, zondm· dat de
der toegekende som te rechtvaardigen,
echtheid van zijn vc1·TclaTing betwist
noch de reclen van toekenning van veri!lenl, door de TcrijgsTaad tot de doorlgoeding, noch de aard der schade aan te
stmf te zijn veToordeeld geworden, T•nn
duiden :
·
hij zonclm· eed gehom·cl wm·clen, om enOverwegende clat het bestreden arrest,
kel inlichtingen te geven, en het bewijs
met aan te 'nemen dat de schadevergoevan de ontzettin.q van het 1·echt om ·in
ding aan de bnrgerlijke partij toegekend
mchten f!CtnirJen-is af te leggen moet niet
billijk en gepast voorkomt, zich met de
anders bijgebracht wm·den (1). (Wetb.
desbEftreffende beweegredenen van de
van strafv., art. 155.)
eerste rechter heeft verenigd; dat de
2° Bi.i gebrek aan be1Jaalde elementen, krijgsraad de aard der geleden schade
mwg cle 1·echte1· de schacle clie uit een
heeft vastgesteld en het toekennen van
misclrijf voortvloeit ex mquo et bono vergoeding heeft gerechtvaardigd met aan
schatten.
te stippen dat <<de betichte door zijn bonding als dienstdoende burgemeester van
Zele een zeer slechte 'lnvloed heeft gehad
(DE LEENHEER, T. BELGISCHE STAAT_.
op zijn medebnrgers; dat hijdoor het dieMINISTERIE VAN FINANCIEN.)
nen van 's vijands politiek dezes weerstandsvermogen heeft ·versterkt en aldns
ARREST.
aan de Belgische Staat en dezes Schatkist
HET HOF; - Gelet {)p het bestreden grotere uitgaven heeft veroorzaakt om die
arrest, op 4 Febrnari 1948 gewezen rloor ·weerstand te breken en, clienvolgens, gehet Militair Gerechtshof, zetelende tc:> honclen is tot het herstel der schade die
Gent;
hij heeft veroorzaakt >> ; clat, aangaande
het bedmg ·der verleende vergoeding, de
krijgsraad deed opmerken dat « deze
(1) Zie verbr., 1 December 1947 (A1·r. Yerb1·.,
schade, niet mathematisch berekenbaar,
1947, blz. 387; Bull. en PASIC., 1947, I, 509).
ex aeq~w et bono .. , client vastgesteld >J ; dat

---' 252in afwezen van bepaalde gegeve111;; voor
het schatten ener uit een misdrijf voortvloeiende schade, de rechter over de grond
die schade ex mquo et bono mag begroten;
Dat het middel, derhalve, feitelijke
grondslag mist ;
tOm die redenen, verwerpt de voorziening; verwijst eiser in de kosten.
I

3 Mei 1948. - 2e kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, raadslleer waarnemend voorzitter. ~ Verslaggever, H. Smetrijns. Gelijlcluiden,fle conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.

2"

KAMER. -

3 Mei 1948.

MIDDELEN TOT VE:RBREKING.
STRAFZAKEN. - MIDDEL GENOMEN UIT ONREGELMATIGHEDEN GEPLEEGD TIJDENS RET ONDERZOEK VOOR DE EERSTE REOHTER. - ARREST RET VONNIS EN DE RECR'l'SPLEGING VOOR
DE EERSTE RECRTER VERNIETIGENDE. - MIDDEL NIET ONTVANRELIJK.
Is niet ontvanlcelijlc, tot stctv·ing van een
voorziening in{)estelcl tegen het an·es't
van veroorcleling uitgesprolcen cloor net
militair ge1·echtshof, het middel genamen uit om·egelmatigheclen gepleegd t·ijclens het onclerzoelc v661" cle ·krijgsm.ad,
dan wanneer het arrl)st clit inule1·zoelc
en het vonnis flat e1· op volgcle vernietigt en z·ijn beslissing uitslttiteli:i lc op
het onderzoek van de zaalc v66r het
militai1· gm·echtshof stem~t (1).

(LAUTERBORIEN EN JANSSENS, T. MOSTOVOY
EN CONSOORTEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet <lP. het bestreden
arrest, gewezen door het Militair Gerechtshof, zetelende te Antwerpen, op
30 Januari 1948;
·
I. Wat betreft de voorziening ingesteld
door Felix Lauterboren :
Over het enig middel tot verbreking,
schending van artikelen 101, 103 van de
wet van 15 Juni 1899, artikelen 155, 189,
211 en 317 van het W etboek van strafvordering en het besli1it van 4 NDvember 1814,
doordat de getuigen Mostovoy en Hacker,
onderhoord over feiten welke tegen aanlegger weerllouden werden, op een der zittingen van de krijgsraad del. 24 of 30 Ja·
nuari 1947, de eed niet llebben afgelegd
met gelclige aanroeping der Godheid; dat
(1) Zie verbr., 13 November
T' e1'b1•., 1946, biz. 378; Bull. en
I, 414).

1946

(A1·r.

PASIC.,

1946,

namelijk, de eed doende volgens de joodse
godsdienst, zij de woorden «God Almach·
tig ll n1et hebben bijgevoegd :
Overwegencle dat het bestreden arrest,
in zijn beschikkend gedeelte, het beroepen
vonnis van de ki'ijgsraad cld. 27 Februari
1947 te niet doet, en in zijn beweegredenen uitdrukkelijk verklaart dat de rechtspleging van de krijgsraad en het erop
volgend vonnis nietig zijn; dat het vercler zijn beslissing uitsluitelijk steunt op
de behandeling der zaak door het hof;
Overwegende dat de aangeklaagde nietigheid, vermits zij zou begaan geweest
zijn in de loop van de procedure v66r de
krijgsraad die door het bestreden arrest
w:erd nietig verklaard en geweerd, en
waarop het hof zijn beslissing niet heeft
gesteund, aanlegger niet kan grieven noch
aanleiding geven tot verbreking;
Overwegende dat het middel, derhalve,
niet kan worden aangenomen;
II. Wat betreft de voorziening ingestelcl
door Karel Janssens :
Overwegende dat geen middel wordt
aangevoerd tot staving dezer voorziening;
III. Wat betreft beide voorzieningen :
Overwegende dat, wat de publieke vordering betreft, de substantii:He of op straf
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werclen nageleefd en de uitgesproken
veroordelingen overeenkomstig de wet
zijn; dat, wat betreft de burgerlijke vorderingen, aanleggers geen bijzoncler middelen cloen gelclen en het Hof er gee:rr
ambtshalve opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorzie-,
ningen; veroorcleelt aanlegge'l'S elk tot de
helft cler kosteil.
3 Mei 1948. - 2e kamer. - Voorzitter,
H. Woute1·s, raadsheer waarnemend voorzitter. - Vm·slaggever, H. Vandermersch.
Gelijlcl·widende conclusie, H. Colard,
aclvocaat-generaal.

2"

KAMER. -

3 Mei 1948.

HOGER BljJROEP. - STRAFZAKEN. -VoNNIB VAN DE POLITIEREOHTBANK DOOR EEN ANDER RECRTER UI'l'GESPROKEN DAN DEGENE DIE
VAN DE ZAAK KENNIS GENOMEN REEFT. HoGER BEROEP VOOR DE CORRECTIONELE
RECRTBANK. - VERPLIOHT TOT ZICR TREKKEN VAN DE ZAAR.
W ctnneer, op hoger beroep tegen een vonnis van cle tJolitierechtbanlG, de con·ectionele 1·echtbanlc vaststelt dat de besliss·ing cloo·r een ancle1·e 1·echter ueveld
-wercl dan clegene clie van de zaak lcennis heett genomen, moet zij de zaalc tot
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zich tr;j}cken (1).

(Wetb. van strafv.,

art. 21tJ.)
(DREPENDAELE, T. ALPAERTS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op bet vonnis, uitgesproken door de Oorrectionele Rechtbank te Antwerpen op 6. Februari 1948 ;
Over bet enig middel tot verbreking,
schending van de artikelen 153, 160 en 215
van bet Wetboek van strafvordering, doordat bet bestreden vonnis een zaak tot zich
heeft getrokken, welke door de Politierechtbank te Berchem werd gevonnist
door een andere rechter dan degene
die de zaak had behandeld, en erover
heeft beslist, dan wanneer de rechter in
boger beroep in onderhavig geval het recht
van evocatie niet bezat, vermits dlt recht
enkel bestaat wanneer de eerste rechter
wettelijk kennis heeft gehad van de betwisting, en vermits de rechter in boger
beroep geen meer uitgestrekte macht heeft
dan de eerste rechter, en dan wanneer bet
bestreden vonnis derhalve, na bet vonnis
van de politierechtbank te hebNm nietig
verklaard omdat 'bet · werd uitgesproken
door een rechter die de partijen niet had
gehoord, de zaak had moeten verzenden
naar bet openbaar ministerie :
Overwegende dat, wanneer een rechter
in boger beroep een vonnis vernietigt omclat bet werd uitgesproken door een andere recbter dan degene die kennis nam
van de zaak, hij dit vonnis niet nietig
verklaart wegens onbevoegdheid van de
eerste rechter of wegens onregelmatige
en onwettelijke aanhangigmaking der
zaak v66r deze rechter, maar enkel omdat
de rechtbank, die bet vonnis heeft ilitgesproken, niet was samengesteld naar"de
vereisten van de wet;
Overwegende dat, krachtens artikel 215
van bet Wetboek van strafvordering,
wanneer een vonnis wordt te niet gedaan
wegens schending of niet hersteld verzuim van op straf van nietigheid door de
wet voorgeschreven vormen, de rechter in
boger beroep uitspraak doet over de zaak
zelf; dat, uit de samenstelling dezer wetsbepaling met deze van bet artikel 1 van
de wet van 29 April1806, volgt dat bet tot
zich trekken der zaak v66r de rechter in
boger beroep verplichtend is, wanneer
hij een vonnis vernietigt wegens om bet
even welke andere oorzaak dan de onbevoegdheid van de rechter in eerste aanleg;
Overwegende dat bet middel dtjs niet
gegrond is;
(1) Zie verbr., 30 September 1946 . (A1'1'.
J!erbr., 1946, biz. 309; Bull. en PAsrc., 1946,
I, 337); 8 Januari 1945 (Arr. J1erb1·., 1945,
biz. 77; Bull. en PAsrc., 1945, I, 82).

Voor zover de voorziening de beslissing
bedoelt :
1 o Op de publieke vorderlng :
Overwegende dat de substantH~le of op
straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
2" Op de burgerlijke vordering :
Overwegende dat aanlegger tot staving
van zijn voorziening geen enkel middel inroept en dat bet Hof er van ambtswege
geen opwerpt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
3 Mei 1948. - 2" kamer. - Vom·zitter,
H. Wouters raadsheer waarnemend voorzitter. - Vet·slaggever, H Vandermersch.
Gelijlcltt·idende conclttsie, H. Oolard,'
advocaat-generaal.
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MISD:ADEN EN W ANBEDRIJVEN TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID
VAN DE STAAT. - AANGIFTE AAN DE
VIJAND. - GEEN SCHADE AAN DE AANGEGEVEN
PERSOON BEROKKEND.- STRAFBARE AANGIFTE.
Om stt·afbaat' te zijn, moet de aangifte
aan de vijand geen schade aan de aan"
gegeven persoon beroklcend hebben.

(Strafw., art. 121bis.)
(VANNEROM.)
ARRES'l'.
HET HOF; - Gelet op het arrest, gewezen door het Militair Gerechtshof, zetelende te Brussel, op 12 Februari 1948 ;
Over het eerste middel tot verbreking,
schending van de wet van 15 Juni 1935
betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken, doordat, ·in de loop van het
onderzoek en ter zitting, verschillende getuigen werden onderhoord in de Franse
taal, wanneer aanlegger die taal niet
machtig is, en doordat deze getuigenissen niet werden vertaald in de N ederlandse taal, zoals blijkt uit het zittingblad, waaruit de afwezigheid van elke
tolk of vertaler kan worden vastgesteld :
Overwegende dat, in zover het middel
de procedure v66r de krijgsraad en v66r ,
het militair gerechtshof bedoelt, uit de
zittingbladen van 11 en 18 Juni 1947
blijkt dat, ter terechtzittingen van de
krijgsraad, waarop werd overgegaan tot
het onderzoek van de zaak, al de getuigen
die door de krijgsraad werden onderhoard, hun getuigenis in de Neclerlandse
taal hebben afgelegd; dat, blijkens het
proces-verbaal van de zitting van het
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hof del. 12 Februari 1948, geen getuigen
Overwegende, voor het overige, dat, in
door het militair gerechtshof werden on- afwezighe"id van besluiten, de beslissing
llerhoorcl; clat het middel aldus feitelijke
waarbij het bestreden arrest, zich steugronclslag mist;
nend op het onderzoek ter zitting, door
Overwegende dat, :i,n zover het middel een souvereine beoorcleling cler feiten,
het vooronderzoek betreft en de stukken heeft vastgesteld dat aanlegger zich schulder procedure die het vonnis van de dig had gemaakt aan de aangifte bedoeld
krijgsraad del. 18 Juni 1947 voorafgaan,
bij artikel 121bis van het Strafwetboek,
de nietigheden en de onregelmatigheden, · de rechten der verdediging niet heeft gevoortkomend van de schending van de schonden;
wetsbepalingen betreffende het gebru"ik
Overwegende dat het middel, aldus, nief
der talen in gerechtszaken, gedekt werden
kan worden aangenomen;
door het daaropvolgend vonnis van de
Overwegende .dat de, substantiio;le of op
krijgsraad, dat .op tegenspraak werd ge- straf van nietigheid voorgeschreven rechtswezen en niet zuiver voorbereidend is, bij vormen werden nageleefd en de uitgetoepassing van het artikel 40 van de wet sproken veroordeling overeenkomstig de
van 15 Juni 1935; dat het middel aldus wet is;
niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieOver het tweede en het derde middel ning; veroordeelt aanlegger. tot de kosten.
tot verbreking, het tweede, schending van
3 Mei 1948. - 2° kamer. - Voorzitte1·,
de rechten van verdediglng, doordat het
bestreden arrest, in strijd met de bepa- ·H. Wouters, raadsheer waarnemend voorlingen van artikel 12lbi8' van het Straf- zitter. - Verslaggeve1·, H. Vandermersch.
wetboek de bestanddelen niet heeft aange- adv~~~~{~~~fe~~c!t co1wl1tsie, H. Oolard,
duid waaruit zou blijken dat aanlegger
wetens zijn misdrijf heeft gepleegd ; het
derde, schending van de rechten van verdediging, doorclat het bestreden arrest
nalaat de fe'lten aan te halen waardoor
2° KAMER. - 4 Mei 1948.
aanlegger de genaamden Marcel Breyssens, Gustave Sterckx, Roger Sterckx en
Willem De Preter, aan opsporingen, ver- 1° VALSHIDID. ~ INSCHRlJVING WEGENS
volgingen of gestrengheden vanwege de
VALSREID. -ARREST VAN HliT MILITAIR GE-·
vijand zou hebben blootgesteld :
RECRTSROF EN VONNI'S VAN DE KRIJGSRAAii.Overwegende dat uit geen enkel stuk
PROCESSEN-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING.
van de procedure blijkt dat aanlegger
- VERZOEK TOT INSCRRIJVING VAN VALSHEID,
v66r het militair gerechtshof besluiten zou
INGEDIEND TOT STAVING VAN EEN MIDDEL VAN
hebben genomen;
DE VOOR:ZIENING 'l'EGEN RET ARREST VAN HET
Overwegende dat, waar het bestreden
l\IILITAIR GERECHTSROF
MA,AKT SLECHTS
arrest, in afwezigheid van besluiten, de
EEN TUSSENvESCHIL UIT VAN DE EIS TOT VERtelastlegging heeft omschreven naar de
BREKING IN RET MIDDEL VOORGESTELD.
bewoordingen van de wet, het .zijn beslis- 2° VALSHIDID. INSCHRIJVING WEGENS
sing voldoende met redenen heeft omkleed
VALSREID.- STRAFZAKEN.- VERZOEK INGEen de rechten der verdecliging niet heeft
DIEND TOT STAVING VAN EEN MIDDEL VAN DE
geschonden ;
VOOHZIENING. - MIDDEL ZONDER GHOND IN
Overwegende dat de micldelen, derhalve,
RECRTE, ZELFS IN DE VERONDERSTELLING DAT
grondslag missen ;
RET FElT, WAAROP RET MIDDEL STEUNT EN
Over het vierde middel tot verbreking,
TO'!' BEWIJS WAARVAN DE INSCHRIJVING VAN
schending van de rechten van verdediging,
VALSREID STREKT, VASTSTAAT. - VERZOEK
doordat het bestreden arrest aanlegger
·NIET ONTVANKELIJK.
heeft veroorcleelcl wegens inbreuk op het
artikel 121bis van het Strafwetboek, clan 3° MILITAIR, - 0FFICIEREN VAN HET AC'fiEVE EN RET RiESERVEKADER. VAN HET LEGER.
wanneer het ontbreken van alle schade- GEWEZEN OFFICIERICN UIT DEZE KADERS. lijke gevolgen voor de zogezegde slachtKUNNEN TIJDELlJK TOT EEN BEPAALDE GRAAD
offers genoegzaam de afwezigheicl van
AANGE;'lTELD WORIDEN. - BESLUIT-WET VAN
een strafbare aangifte aantoont, en dus
10 DECEMBER 1942.
de bewering van betichte bevestigt,
wanneer die zegt noo"it een aangifte ge- 4° REOHTIDRLIJKID INRIOHTING. NliLITAIRE HECRTSCOLLEGES. - 0FFICIEREN
daan te hebben :
AANGESTELD TOT EEN BEPAALDE GRAAD. ~ BEOver<wegende clat het artikel 121bis,
SLUIT-WET VAN 10 DECEMBER 1942. - 0F~'I
lid 1, de strafbaarheicl van het blootstelCIEREN DIE BEVOEGD ZIJN OM ilLS OFFICIEREN
len aan opsporingen, vervolgingen of geVAN DEZE Gll:AAD IN EEN MILITAIR RECHTSstrengheden vanwege de vijand door midCOLLICGE TE ZETELEN.
del van de aangifte van een werkelijk of
denkbeeldig feit, niet afhankelijk maakt 5° UITVOERENDID MAOH'.r. - BESLUIT
van het berokkenen van schade aan de
BEPALENDE DAT EEN OFFICIER OPROUDT VAN DE
a angegeven per soon ;
RESERVE VAN RET LEGER DEEL UI'f TE MAKEN.
0

-

~I
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BESLUI'l' BEPALENDE DAT D~}ZE MAA'l'REGEL
TERUGWERXT. HANDELINGEN VOOR RET BESLUIT DOOR DEZE OFFICIER VERRICHT ALS LID
VAN EEN HOF OF VAN EEN RECHTBANK. -BESLUIT ZONDER UITWERKING OP DE GELDIGREin
VAN DEZE HANDELINGEN.

6°

RECHTSPLEGING
IN
STRAFZAKEN. STHAFZAKEN.- EED. PERSOON
DOOR EEN REOHTSMAOHT VAN WI.fZEN GEHOORD. NIET DOOR DE REOHTER BELAST
MET EEN' OPDRAOHT VAN DESKUNDIGE. - J\tiOET
DE DESKUNDIGENEED NIET AFLEGGEN.

7°

MIDDELEN TOT VERBREKING.
MinDEL EEN DOOR DE
STRAFZAKEN.
REOHTER BEGANE VERGISSING AANVOEREND.
VERGISSING ZONDER INVLOED OP HET BESOHIXKEND GEDEELTE. MinDEL NIET ONTVANKE·
LIJK BIJ GEBREK AAN BELANG.

8°

REDENEN VAN DE'VONNISSEN EN
ARRESTEN. STRAFZAKEN.- ELEMENT
VOORGEBRAOHT IN DE DEBA'l'TEN. BEOORDELING DOOR DE REOHTER OF DIT ELEMENT VAN
AARD IS ZlJN OVERTUIGING TE VORMEN. GEEN BETWISTING. BEOORDELlNG DIE NIET
MOET GEMOTIVEERD WORDEN.

9°

MIDDELEN TOT VERBREKING.'STRAFZAKEN. MinDEL EEN TEGENS'l'RIJDIGHEin AANVOEREND TUSSEN HE1' BESOHIXKEND
GEDEELTE EN DE BEWEEGREDENEN VAN HET
ARREST.~ TEGENSTRIJDIGHEin ALLEEN HIERIN
BESTAANDE DAT ElSER SLECHTS WEGENS EEN
INBREUK VEROORDEELD WORDT, DAN WANNEER DE BEWEEGREDENEN VAN HET ARREST
DAARENBOVEN OP ANDERE INBREUKEN WIJZEN.
GEBREK AAN BELANG. :i'.1IDDEL NIET
.ONTVANKELI.rK.

10°

MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT. - ARII'IKEL 115,
§ 2, VAN HET STBAFWETBOEK. - LEVERING
VAN HULP AAN DE VlJAND DOOR TUSSENPERSOON. lVIISDR.IJF DOOR DE LEVERAAR GEPLEEGD.

11°

MISDADEN EN WANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE YEILIGHEID VAN DE STA'AT.- ARTIXEL 115,
§ 2, 3°, VAN RET STRAFWETBOEK. - LEVERING VAN HULP AAN DE VIJAND DOOR TUSSENPERISOON. ~ VEROORDELING VAN DE LEVERAAR.
NIET ONDERGESOHIKT AAN DE VEROORDELING VAN DE TUSSENPERSOON.

12°

VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAXEN. ___:_ 0NDERZOEK 'l'ER ZITTING~
ESSENTIEEL OP TEGENSPRAAK.- 0PENBAAR
MINISTERIE GEBRUIK MAKENDE VAN EEN STUK.
VERDEDIGING DE MEDEDELING ER VAN AANVRIAGENDE. VERPLIOHTING DEZE AANVRAAG
IN 'l'E WILLIGEN.

13°

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
STRAFZAXEN. 0PENBAAR. MINI STERlE
'l'ER ZITTING GEBRUIK MAKENDE VAN EEN NIE1'
BIJ DE REOHTSPLEGING GEVOEGD STUK. AANVRAAG OM MEDEDELING DOOR DE VERDEDIGING. AANVR-AAG ALLEEN I'NGEDIEND OM DE

ELEMENTEN NA TE GAAN DIE RET OPENBAAR
MINISTERIE OP DIT STUK GRONDT. AANVRAAG NIET INGEWILLIGD. ARREST BEPALENDE DAT DE REOHTER OP DIT STUK BEEN
AOH1' SLAAT.- GEEN SOHENDING VAN DE REOHTEN VAN DE VER.OEDIGING.

14°

MIDDELEN TO'l' VERBREKING. STJMFZAKEN. VOORZIENING VAN DE BURGERLIJK VERANTWOORDELIJKE PARTIJ.
MIDDEL AAN RET ARREST VERWIJTEND DE VEROORIJELING VAN ElSER NlET BEPERK1' TE HERBEN TOT ZEKERE VEROORDELINGEN UITGESPROKEN TEGEN BEKLAAGDE. ARREST DAT
ElSER SLEOHTS VOOR DEZE VEROORDELINGEN
BURGERLIJK VERANTWOORDELI.rK VERKLAART.
MIDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN FEITE.

15°

MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN
. TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT. VERBEURDVERKLii'RINGEN. ~ TOEWIJZING AAN DE SOHAT·
KIST VAN DE BEZOLDIGING VAN DE BEDR.IJVIGHEID VAN DE SCHULDIGEN. VENNOOTSCHAPPEN BURGERLIJK VERANTWOORDELIJK VOOR
DE VEROOHDELINGEN UITGESPROKEN TEGEN HUN
ORGANEN OF AANGESTELDEN. VEROORDELING NIET ONDERGESOHIKT AAN HET BEZIT
VAN DE VEHBEUOOVERKLAARDE VOORWERPEN
OF VAN HET BEDRAG. VAN DE BEZOLDIGING.

16°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. STBAFZAKEN. LEVERINGEN AAN DE VI.rAND. -ARREST EEN DEEL
VERWIJDEREND VAN DE DOOR HET BEROEPEN
VONNIS WEERHOUDEN LEVERINGEN. BEVESTIGING .ZONDER REDEN VAN DE TOEWIJZING
AAN DE SOHATKIST VAN DE BEZOLDIGING VOOR
ALLE LEVERINGEN. ~ ARIREST NIET WETTELIJK GEMOTIVEERD.

17°

STRAF. AFZETTING EN MILITAIRE AFBEKLAAGDE LEVENSLANG GES1'RAFFING. 'l'ROFFEN DOOR DE ONTZETTING VOORIZIEN BIJ
ARTIXEL l23sewie8 VAN HET STRAFWETBOEK.
MIDDEL HIF;RUIT GENOMEN DAT BEKLAAGDE
TOT AFZETTING EN NIET TOT DE MILITAIRE
AFSTRAFFING HAD MOE'l'EN VEROORDEELD WORDEN. GEBREK AAN BELANG.

18°

BEWIJS. AAN DE AXTEN VERSOHULDIGDE TROUW. STRAFZAKEN. BUHGERr
LIJKE VORDERTNG. CONOLUSIEN. VEROORDELING HIEHOP GESTEUND DAT HET FElT
EN HET BES'l'AAN VAN EEN SCHADE NIET BEl' WIST WOR-DEN. ~ CONCLUSIEN RET FElT
EN DE SCHADE BETWISTENDE. SOHENDING
VAN DE AAN DEZE OONOLUSIEN VERSCHULDIGDE
TROUW.

1° IIet verzoek tot inschrijving wegens

valsheid tegen de rneldingen van een
a·rrest van h.et n~ilitai1· uerechtshof, van
het beroepen vonnis en van de processenverbaal vctn de terechtzittingen, do01·
C'ise1· inge(!-iend tot staving van een rnidclel van zijn voorzieninu tegen het a1·1·est vltn het rnilitair ue1·echtshoj, rnaalct
slechts een tttssengeschil ttit van de cis
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2° 'Is niet ontvankeUjk, het ven:oek tot
inschrijving wegens vaZsheid tegen meZfZingen vnn de floor een voorziening getmtfen besZissing van een st1·ntuerecht,
en. tegen de melfZingen vnn het be·1·oepen
vonnis en vnn de pmcessen-verbnnZ van
de terechtzittingen, wannee1· het middeZ
tot ve·rbrelcing, tot stnving waftrvnn eiser het verzoelc heett ingediend, zeZfs
bij ve1·onde·rsteZUng dat het feit vaststaat wna1·op het mifldel ste~mt en tot
bewijs waa1·vnn de inschrijving wegens vnlshe·ifl strekt, grondslag m·ist in
1·echte (2).
3° K1·nchtenS1 het besluit-wet vnn 10 December 1942, k~tnnen de ojficim·en van
het actieve en het reservekader van het
Zeger, alsook de gewezen ojficieren ttit
deze lcade1·s tijdelijlc tot een bepa,a,lde
grnnd nftngesteld ·wm·aen. (Beslu'lt-wet

van 10 December Hl42, artt. 3, 4 en 6.) ·
4° De ojficieren, lcrachtens het besluit-wet
van 10 December 1942 1·egeZmatig aangesteld tot een bepaalde g1·nad, hebben de
bevoegdheden en zijn geho1tden tot de
pZichten beho1·ende tot deze gmad en
zijn, dienvoZgens, bevoega om als ojficie1'en vnn aeze g1·a,a,d in een militai1· ge1·echt te zetelen (3). (Besluit-wet van

10 December 1942, art. 6.)
5° Een besluit van ae uitvoerende macht,
dnt bepanlt dat een ojficier ophouat van
het 1·ese1·vekaae1· van het leger deel ttit
te mnken, zou niet lcitnnen voor gf3'volg
hebben, al bep(wlt het ant fleze maat1'egel op een datttm flie het aanwijst
tentgwe1·7ct, ae hanflelingen ongeld·ig te
maken aie, v66r het beshtit, door deze
ojficie1· als lid van een hof of van een
rechtbnnk ·waa1·van hij wettelijlc deel
u.itmaalcte, ve1-richt zijn gewo1'aen.

(GrDndwet, artt. 30 en 107.)
6°

Behottaens bijzonclere wetsbepaling,
moet een pm·soon, die niet aoor de 1·echte1· met .een opd1·acht van deslc~tna·ige
belast is en die v661· een st1·atge1·echt
gehoo1'd wo1·at, de eea voorzien bij a1·tikel 44 vatn het Wetboek van stmtvo1'aerinri niet n{tegyen, al we1·a hij des knndige vnn 'de verdediging betiteld (4).

7o Is niet ontvanlcelijk, bij gebrek aan
belnny' het miadel hieruit genomen aat
de rechter over de grona ten on1·echte
een fleeZ vnn het getuigenis vnn ee1~ getuige ven~ietigd heejt, dan wanneer het
bestreaen n1Tes.t daarenboven vaststelt
ant dit aeeZ vnn het getuigenis geen nut
vertoont · vo01' de openbarring van 1de
wnnTheid, de beyane vergissing alaus
zonflm· invloed geweest zijnde op de
beslisSing van het a?Test (5).
8° De rechte1· over de g1;ond, bij wellce ae
publielce vo1·de1·ing annhangig is gemanlct, beom·aeelt of een tijdens ae debntten overgeZega element vnn aa1·d is
zijn overtttiying te voTmen en, behottdens
het geval waa1'in een betwisting opgeworpen w01·dt, is hij niet gehouaen aeze
beo·onleling te ·1·echtvna1·aigen (6).

9o Is niet ontvanlcelijlc, bij geb1·e1c aan
beZnng, het middeZ een tegenM1'ijaigheia
tussen het beschilckena geaeezte en ae
beweeg1'eflenen van. het an·est nnnvoerenae, wan.neer de beweerae tegenstrijfligheid, m·eemd aan. de wetten. op de
bevoegflhe-ifl, him·in bestant flat eiser, op
de tJubUelce vm·ae·ring, slechts wegens
een inbrettlc verooraeeld werd, ann wnnnee1· ae beweegredenen van het an·est,
buiten aeze inbrmtlc, op andere stt·rofbare
hnnaeZingen te zijnen la,ste wijzen (7).

10o De levering vnn hulp nan ae vijana
d001' tttssenpm·soon warat gestrnft ao01'
n1·tikel 115, § 2, so, van het StrafwetboelG, niet nls een flaaa vnn fleelneming
nan emt do01· ae tussenpersoon gepleegfl
mtsdriff, man1· nZs een door :ae le·vm·aar
ze!f gepZeegd m·isdrijf (8).
1lo Jl)e V61'001'deling va,n aegene aie huZp
alan ae vijana veTschaft heeft aoor tussenpersoon worflt aoo1· nrtikeZ 115, ·§ 2,
so, vnn het StrafwetboelG niet ondergesohikt awn de ve1·oordeling vnn fleze
wssenpe1·soo1t (9).
12° Het onfle1·zoek, te1· zitting van een
st1·afge·recht yednan, is essentieeZ op te,qenspra,alc en aienvolgens moet p1'in-

(5} Raadpl. verbr., 13 en 17 Mei 194.3 (Bull.
en PAsrc., 1943, I, 174 en 189); 17 November
1947 (Arr. Verb1·., 1947, blz. 370; Bttll. en
PASIC., 1947, I, 489).
(1) en (2) Verbr., 10 Februari 1941 (Bull. en
(6) Verbr., 6 Augustus 1941 (Arr. T'e1·br.,
PAsiC., 1941, I, 34); 26 Juni 1944 (A1'1', Verbr.,
1941, blz. 182; Bull. en PAsiC., 1941, I, 316) ;
1944 blz. 184; Bull. en PAsiC., 1944, I, 406) ; zie
26 Juni 1943 (Bull. en PASIC., 1943, I, 264);
ook verbr., 30 September 1940 (Bull. en PASIC.,
8 December 1947 (Ai'?'. J1e1·br., 1947, blz. 398;
1940, I, 236} .
Bull. en PAsrc., 1947, I, 523).
(3) Zie, wat de toepassing betreft van het
(7) Vergel. verbr., 13 November 1946 (A1'1'.
besluit-wet van 25 October 1917, tijdelijke be- I Verb•·., 1946, blz. 378; Bull. en PASIC.,' 1946,
schikking ·met het besluit-wet van 10 Decem- I, 414).
'
ber 1942 overeenstemmend, verbr., 5 Juli 1921
(8} ~n (9) Raadpl. verbr., 14 Juli 1947 (A•·1·.
(Bull. en PAsiC., 1921, I, 432).
Verb1·., 1947, blz. 261; Bull. en PAsro., 1947,
(4) Sic verbr., 5 April 1948 (Bull. en PASIC.,
I, 335); 24 Februari 1941 (Bull. en PAsrc., 1941,
1948, I, 224) en nota 2 onder dit arrest.
I, 59) ; 19 Mei 1941 (ibid., 1941, I, 196).
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aipieel elk &hblc, hoe het ook gequalifioem·d weze, waa1·van het openbaa~r
ministede gebntilc maalct en dat niet
bij de reohtspleging gevoegd is, aan de
verdediging medegedeeld wo;·den, indien
deze Z7tUcs aanvntagt (1).
13° Wanneer de verdediging, nadat het
01Jenbaa1· ministerie ter zitting van een
strafgerecht gebntilc heeft gemaalct vcm
een stulc dat niet bij de rechtspleging
rtevoegd is, er mecledeling van gevTaagcl
heett aHeen maar om de elementen na
te gaan welke het openbaar- .ministerie
e;· op g;·ondde, maalct de weigering deze
· aanvraag i11 te willigen geen schending
7tit vwn cle ;·echten van de verdediging,
indien de rechter beslist op dit stulc
geen aoht te slaan (2).
14° Mist gmndslag in feite, het middel clat
aan een arrest ve;·wijt de ve;·oordeling
van cle burge;·Ujlc verantwoo11delijke pe?'soon niet beperkt te hebben tot zelcere
ve;·oo;·delingen tegen de beklaagden uitgespmlcen, dan wanneer het arrest e;·
zo ove;· beslist heeft.
15° Een vennootschap is b7wge;·lijlc verantwoo;·delijk voo;· de veroo;·delingen tot
de verbe7trdverklaring en de toewijzing
aan de Schatkist, uitgesprolcen bij toepassing van ar'tilcelen 123quinquies en
123ter van het Stratwetpoek, ten laste
van pe;·sonen clie een misdrijf tegen de
uitwendi,qe veiligheicl va~1 de Staat yeo
pleegd h'ebben Cbl8 o;·gaan of a(]Jngestelde
van de vennootsoha.p; deze verantwoordelijkheid is niet onde;·geschilct aan de
voonvaarcle dCbt de 1.-'e?Mwotschap de verbem·dverklaarde voo;·we;·pen in haa;· bezit heeft of het bedmg 1'an cle bezold1ging van de bedrijvigheid van de schuldigen ontvangen heeft (3). (Strafw.,
art. 123deoies'; besluit-wet van 20 Sep-

tember 1945.)
16° Is niet wettelijlc gemotivee;·d, het a;·;·est dat, n(JJ beslist te hebben dat zelcere
leve;·ingen aan cle vijand, doo;· de ee;·ste
rechter wee;·ho7tden, niet strafbaa;· zijn,
zonde;· enige ;·eclen op te geven, het be(1) Raadpl. verbr., 9 Maart 1948 (zie hoger,
blz. 145; Bull. en PASIC., 1948, I, 164); de redenen van verbr., 25 November 1946 (An·. Jle1·br.,
1946, blz. 408; Bull. en PAsrc., 1946, I, 443) ;
Fr. verbr., 5 Juli 1928 (SIREY, 1930, 1, 115);
18 April 1929 (ibid., 1930, 1, 400) en de nota's 2
en 3 onder dit arrest.
(2) Verge!. . verbr., 11 December 1939 (A1·r.
T' erb1·., 1939, biz. 230; Bull. en PAsrc., 1939,
I, 509); 8 Aprill940 (A1'1', Ye1~br., 1940, blz. 51;
Bull. en PAsrc., 1940, I, '111); 15 September
1941 (A1'1'. YerM., 1941, biz. 194) ;-12 Juni 1944
(A1'1·. Ye,·br., 1944, biz. 174; iull. en PAsrc.,
1944, I, 379).
(3) Verbr., 24 Maart 1947 (A1'1·. Ye1·b•·.,
1947, biz. 100; Bull. en PAsrc., 1947, I, 135).
VERBR.,

1948. -
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schikkend ,qedeelte van het beroepen
vonnis bevestigt dat eigendom van de
Schatkist ve;·klaa; 1t een som, de bezoldiging vertegenwoordigende van de bed?'ijvigheid VCbn beklaagde uit hoofde.
van al de leve1'ingen door de ee;·ste
;·echter voor st;·afbaa;· gehouden. (Strafwetboek, art. 123ter; Gronclw., art. 97.)
17° Is niet ontvankelijlc, het middel hieruit genomen dat eiser tot atzetting en
niet tot miutaire atstmffing had moeten veroordeeld worden, da;t wannee;· hem levenslang de ontzetting voorzien bij artilcel 123sexies van het Strafwetboelc meteen wo;·dt opgelegd (4).

(Milit. Strafw., artt. 3, 5, 6 en 7.)
18° Schendt de aan de alcten verschuldigde

1

t;·ouw, het a1·;·est dat een veroordeling
tot schadeve;·goeding jegens cle bu;·ge;·lijke pa;·tij hierop steunt dat een feit
en het bestaan van een schade niet betwist zijn, dan wannee;o de ve;·oo1·deelde
partij in ;·egelmwtige conclusien dit feit
betwistte en staande hield dat de bewee;·de schade niet ontstaan was en
geen dadelijlce schade uitmaakte (5).

(Burgeri. wetb., artt. 1319 en 1320.)
(JANSSEN EN CONSOORTEN,
T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.\

BET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 30 December 1947 door
(4). Er bestaat geen enkele tegenstrijdigheid
tussen het aangetekend arrest en het arrest op
28 October 1912 (Bull. en PAsrc., 1912, I, 432)
door het Hof uitgesproken. Dit laatste arrest
besliste dat de veroordeling tot de ontzetting
van de rechten vermeld bij artikel 31 van het
Strafwetboek de recht~r er niet vari ontsloeg
ook de militaire afstraffing uit te spreken in de
gevallen waarin deze straf verplichtend is.
Immers de Koning mag, door middel van genade, de straf van ontzetting uitgesproken bij
toepassing van artikel 31 van het Strafwetboek
kwijtschelden, terwijl de veroordeling tpt de
militail·e afstraffing, zelfs indien deze straf
door middel van genade kwijtgescholden wordt,
de onbekwaamheid om in het Ieger te dienen
laat voortbestaan. Dit onderscheid verliest ieder
belang wanneer aan de veroordeelde levenslang
de ontzetting voorzien bij artikel 123sexies van
het Strafwetboek wordt opgelegd, daar deze
ontzetting een sanctie van burger lijke aard is
(verbr., 13 November 1944, A1'1'. T'erbr., 1945,
blz. 35; Bull. en PASIC., 1945, I, 32; 27 Mei
1946, A,.,.. T'erb1·., 1946, blz. 202; Bull. en
PAsrc., 1946, I, 220; 29 September 1947, Bull.
en PAsrc., 1947, I, 386) en dienvolgens het voorwerp niet kan uitmaken van een genadebesluit.
(5) Verbr., 8 Januari 1942 (An·. T'e,·b,·.,
1942, blz. 4; Bull. en PASIC., 1942, I, 8); 7 December 1944 (Arr. Yqrbr., 1945, blz. 55; Bull.
en PASIC., 1945, I, 60).

-258liet Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
Gelet op de verzoekschriften van de zes
aanleggers, er toe strekkende dat hun
wdrde toegestaan een betichting wegens
valsheid nit te brengen, en gelet op de
kWijtschriften van consignatie van de
soin van 100 frank welke aan de verzoekschriften zijn gehech t ;
Overwegende dat de zaken samenhangeiid zijn en dat er aanleiding is hun
salnenvoeging te bevelen;
I. Betreffende de publieke vordering :
Over het eerste rniddel, door de zes
aanleggers ingeroepen : schencling van ar' tikelen 54, 73, 105, 114 en 140 van de wet
van 15 Juni 1899 bevattende titel II van
het W etboek van strafrechtspleglng voor
het leger, 155, 156, 189, 211, 317 van het
Wetboek van strafvordering, schending
van de rechten der verdediging, schending
van artikel 6 vai::t het koninklijk besluit
van 1 Juli 1938, van artikelen 2, 14 en 20
van de wet van 15 September 1924 betreffencle de stand en de bevordering cler
officieren, 1, 6, 7 en 8 van het besluit-wet
van 26 Mei 1944 betreffencle de bevoegdheid en de rechtspleging inzake misdaden
en wanbedrijven tegen de veiligheid van
de Staat, 3, 4' en .5 van het besluit-wet van
4 Mei 1945 tot wijziging en aanvulling
van voormeld besluit-wet van 26 Mei 1944
betreffende de inrichti:rig van de· militaire
rechtsmachten ; 1 van het besluit-wet van
18 December 1945 tot wijziging en aanvulling, van voormeld besluit-wet van 26 Mei
1944, betreffende de inrichting der militaire rechtsmachten, 8, 94 en 107 van
de Grondwet, doorclat : eerste onder- ·
deel, het militair gerechtshof, dat het be- streden arrest heeft uitgesproken, niet
wettelijk was samengesteld, vermits tot
hetzelfde behoorclen :' a) in plaats van de
luitenant-generaal of generaal-majoor,
welke voorzien is door de in het micldel
aangecluide bepalingen, de gepensionneerde
kolonel Gregoire-Fernand-Joseph Gregoire,
op datum van 1 Juni 1945 aangestelcl tot
toegevoegd generaal-rnajoor door besluit
van de Prins Regent van 30 Juni 1945,
zoals blijkt uit hierbijgevoegd door het
Ministerie van _landsverclecliging voor
.gelijkluidend verklaard uittreksel nit gezegd besluit; b) de gepensionneeri:le kapitein -commandant
Ernest-Camille-PierreNorbert Dubar, op datum van 1 .Augustus
1945 aai:J.gesteld tot toegevoegd majoor
door besluit van de Regent van 11 Mei
1945, zoals blijkt uit hierbijgevoegd door
het Ministerie van landsverclecliging voor
gelijkluidend verklaard uittreksel nit gezegd besluit, dan wanneer, luidens artikel 2 van de voormelde wet van 15 September 1924 de graad onafhankelijk is
van het ambt en wanneer, luidens artikel 14 van dezelfcle wet de aanstelling
enkel het ambt en niet de graacl betreft,

waaruit volgt : 1 o clat de voornoemde besluiten van benoeming onwettelijk zijn
en generlei uitwerking kunnen hebben
gehad in zover ze tot de graacl hebben
aangesteld, clan wanneer zij enkel tot het
ambt konden aanstellen; 2° dat de gepensionneercle gewezen officier Greroire, die
geen cleel meer uitmaakte van het leger en
ook niet tot het reservekader behoorde,
niet geldig weder in het leger is kunnen
worden opgenomen door dit onwettelijk
besluit en clat hij er dus geen deel meer
van uitmaakte; 3° dat het militair gerechtshof in elk geval samengesteld was zonder
inachtneming van artikelen 7 en 8 van
voormeld besluit-wet van 26 Mei 1944, naar
luid waarvan het had dienen samengestelcl te zijn nit ten minste een officier
met de graad van generaal, een officier
met de graad van luitenant-kolonel en een
officier met de graacl van majoor, vermits,
in de veronderstelling clat zij nog deel uitmaakten van het leger, « generaal Jl Gregoire ondanks het besluit van benoeming
slechts kolonel was, en « majoor JJ Dubar
slechts kapitein-commandant; tweede onderc1eel; de krijgsraad, wiens vonnis door
het bestreden arrest gedeeltelijk bevesttgd
is geworden, niet wettelijk was samengesteld vermits tot dezelfde behoorden :
1° in plaats van de majoor voorzien door
de in het middel aangeduide bepalingen,
eremajoor Charles-Theodore-Emile Beer,
aangesteld als toegevoegd maj oor door
besluit van de Regent van 29 Maart 1946,
zoals blijkt nit hierbijgevoegd door het
Ministerie van landsverdediging voor gelijkluidend verklaard uittreksel nit gezegd besluit; 2° oud-reservekapitein-commandant der artillerie Willem-Emile-Marie-Hubert-Ghislain de Lannoy, die wege:p.s het bereiken van de leeftijdsgrens op
datum van 30 Juni 1945 opgehouden had
cleel nit te maken van het reservekader
van het leger, en die slechts na de sluiting van de debatten v66r de krijgsraad
en in de loop van de beraadslaging tot
de laatste graad waarmede nij bekleed
was bij het verlaten van het reservekacler, aangesteld is geweest door besluit van
de Regent van 19 .Augustus 1946, waarvan een door het Ministerie van landsverdecliging voor gelijkluidend verklaard
uittreksel bij cleze stukken is gevoegd ;
3° luitenant in actieve clienst·Paul-MarieFrederic-Charles Brusselaars, tot de graacl
van kapitein benoemd door een besluit
van de Regent dagtekenend van na de uitspraak van het vonnis, besluit van 23 Jnni
1947 met terugwerkencle kracht tot
26 Maart 1945,' waarvan een door het Ministerie van landsverdecliging voor gelijklniclend verklaarcl uittreksel hierbij is
gevoegd, clan wanneer : a) luiclens artikel 20 van voornoemcle wet van ·15 September 1924 en artikel 6 van voornoemd koninklijk besluit van 1 Juli 1938, de .ere-
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-259graad aan de Dfficier die er mede is bekleed stand en de bevordering der olfficieren; dat
enkel het VDDrrecht geeft om er de titel deze wet ongetwijfeld enkel de aanstellil;lg
en de kentekens van te dragen, zonder · voorziet van officieren welke nog van liet
da.t hij enig recht toekenne op het waar- leger deel uitmaken, en tot de uitoefening
nemen van een militaire funct.ie, en dat, van het ambt van een hogere. graad;
naar luid van artikelen 2 en, 14 derzelfde
Maar overwegende dat door artikel 3
wet, eremajoor Beer slechts wettelijk kon van het besluit-wet van 10 December 1942
aangestelcl worden om het ambt van de worclt bepaalcl dat tijdelijk kunnen worhogere 'graad uit te oefenen, clan wan- den aangesteld tot een bepaalde graad,
neer hij aangesteld is geweest tot een zowel d~~ officieren uit het actieve en het
graad· die onderscheiden is van het ambt, reservekader van het leger als de gewezen
waaruit volgt dat de krijgsraad geen officieren uit cleze kaders; dat artikel 6
olfficier met de graad van majoor be- bepaalt dat de aangestelde officieren de
greep; b) de reserve-artilleriekapitein de bevDegdheden hebben en gehouden zijn tot
Lannoy, vermits hij sincls de 30 J:uni 1945 de plichten behorende tot de graad die hun
geen deel meer uitmaakte van het reserve- bij aanstell'ing wordt verleend; dat de tot
kader en slechts de 19 Augustus 1946 terug de graad behorende rechterlijke bevoegdaangesteld. was geweest tot de laatste heden en plichten door deze bepaling niet
graad waarmede hij bekleed geweest was, worden uitgezonderd ;
bij de opening en tijdens heel de duur der
Overwegende derhalve dat, al waren de
debatten van de krijgsraacl, wiens vonnis
gedeeltelijk is bevestigd geweest, geen lid lwren Gregoire en Dubar, zoals het middel
meer was van het leger; waaruit volgt en de verzoeken tot inschrijving wegens
dat de krijgsraad op groncl van diens hoe- valsheid beweren, ook gepensioneerde gedanigheid van kapitein een persoon be- wezen o1fficieren van het actieve leger,
greep die geenszins deel uitmaakte van doch door het besluit van de Regent aanhet legerkader; c) luitenant Brusselaars gesteld tot een hogere graacl, te weten de
die, deel uitmakend van het actieve kader, graad van generaal-majoor en deze van
tijdens heel de duur der clebatten v66r de majoor, zij desniettemin wettelijk konden
krijgsraad en tot na de uitspraak van deel uitmaken van het militair gerechtsdiens vonnis, in schencling van arti- hof in hoedanigheid van generaal-majoor
kel 140 van voormelde wet van 15 Juni en van majoor;
Over het tweede onderdeel van het mid1899, luitenant was in dienstouderdom
volgend op betichte Washer, en dat er del, betreffende de samenstelling van de
daarenboven, om de samenstelling van de krijgsraad :
Overwegende dat, al had de heer Beer,
zetel geldig te maken, geen waarde mag
worden gehecht aan de graad van kapi- hoger officier, deze hoedanigheid ·enkel
tein welke met terugwerkencle kracht tot verkregen door een aanstelling tot de
26 Maart 1945 aan gezegcle luitenant wercl graad van majoor bij besluit van de Reverleencl door een besluit van 23 Juni 1947, gent, uit het antwoord verstrekt op het
dat bijna een jaar na de uitspraak ~van eerste onderdeel van het middel blijkt clat
het vonnis van de krijgsraad is genomen hij bevoegd was om als majoor te zetelen
in cle krijgsraad;
geweest :
Overwegencle dat, volgens het middel,
Overwegende clat de verzoeken om betichting wegens valsheicl ingecliend zijn een besluit van de Regent van 19 Augusgeweest ten einde de bewijskracht te ont- tus 1946 de reservekapitein-commandant
zenuwen van de vermeldingen van authen- de Lannoy, welke in de krijgsraad zetelde,
tieke akten der rechtspleging, welke be- in de loop van diens beraadslaging tot
trekking hebben op de hoedanigheden van dezelfde graad heeft aangesteld, bij tDemilitaire magistraten die, zowel in het passing van de wet van 6 Juli 1935, maar
militair gerechtshof als ·in de krijgsraad, terzelfdertijd bepaald heeft dat deze offiin de zaak hebben gezeteld; dat deze cier ophield deel uit te maken van het reverz'oeken alleenlijk het eerste tot staving servekader, door de uitwerking van deze
der voorzieningen ingeroepen midclel be- laatste bepaling terugwerkend te maken
treffen ; dat er reden bestaat om ze, ter- tot 30 Juni 1945; dat aanleggers er uit
zelfdertijd als dit miclclel waarvan zij een afieiden dat de heer de Lannoy, van
incident uitmak.en, te onderzoeken.
30 Juni ;1..945 tot 19 Augustus 1946 en, onOver het eerste onderdeel van het mid- der meer, gedurende het onderzoek ter
del, betreffende de samenstelling van het terechtzitting, niet meer de hoedanigheid
van officier bezat;
militair gerechtshof :
Overwegencle dat dit onclercleel van het
Overwegende dat, al werd het ook aanmiddel en cle vorderingen om betichting genDmen dat het aangehaalde besluit gewegens valsheid van het arrest van het mi- nomen is geweest, generlei wettelijke belitair gerechtshof en van de processen-ver- paling desondanks zou toelaten aan derbaal der terechtzittingen van dit hof ge- gelijk besluit van de uitvoerende macht
grond zijn op de bepalingen van de wet de uitwerking toe te kennen de handevan :1.5 September 1924, betreffende de lingen ongelclig te maken welke, v66r het

-260nemen van het besluit, verricht ZIJn ge- 1946, als cleskundige, vooraleer de bijzonweest door reservekapitein-commandant dere eecl van deskundige te hebben uitgede Lannoy, of met zijn medewerking, als sproken, verklaringen heeft afgelegcl welke
lid van een rechtbank van welke hij wet- dus niet gedekt zijn door cleze eed die doqr
telijk deel uitmaakte ;
de wet worclt opgelegcl als een substanOverwegende ten slotte, dat, inclien blij- tii:He rechtsvorm uitmakencle, slechts gekens de ontwikkeling van het middel, de deeltelijkl deze verklaringen heeft vernieheer Brusselaars, .offiC'ier in het actief tigcl welke v66r de aflegging van de clesleger, nog niet tot kapitein benoemd was kundigeneed werden gedaan, en dus een
op het tijdstip van het onderzoek v66r ander cleel er van heeft laten bestaan,
de eerste rechter en van de uitspraak van aangetast door hetzelfde 'gebrek, en hethet beroepen vonnis, hij alleszins door be- welk op volgende wijze op het zittingsluit van de Regent tot de graad van kapi- blad werd opgetekend : « Ik vestig er de
aandacht op clat nrijn adjunct geen reketein aangesteld was geweest;
Overwegende dat uit voornoemde arti- ning heeft gehouclen met de enerzijds voor
kelen 3 en 6 van het besluit-wet van 10 De- de Belgische markt en anderzijcls voor de
cember 1942 blijkt dat deze officier in het Duitsers bestemde stoffen. De Duitsers
actief leger, al was hij slechts bekleed stelclen evenveel prijs op de kwaliteit als
met een aanstelling tot de graad van ka- op de kwantiteit. Aan de andere zijde
pitein, wettelijk bevoegcl was om als kapi- ware het nodig geweest van de 50 a
tein te zetelen in de krijgsraad; dat hij 60 t. h. voor Duitslancl verwerkte fibranne,
clerhalve van hogere rang was clan aanleg- de fibranne af te trekken welke de Duitger Washer;
sers bij de aanvang van de oorlog hebben
Overwegencle, dienvolgens, dat de feiten 'ingevoercl. Naar mijn mening, was de
waarop gegrond zijn zowel de twee oncler- door de Du'itsers ingevoerde fibranne bedelen van het miclclel als de verzoeken tot stemd om door de Duitsers te worden verinschrijving wegens valsheid, ,al waren zij werkt ll; 2° noch de rechtspleging v60r
vaststaancl, de verbreking van het arrest de krijgsraad, noch het er pp volgend
niet zouden kunnen rechtvaardigen;. dat beroepen vonnis heeft vernietigd, en
het micldel, in de onderstelling dat het daarentegen, in steele van door nieuwe
ontvankelijk zou zijn, in rechte niet ge- beschikkingen te statueren, verklaard
grond is en dat de verzoeken tot inschrij- heeft op de stukken te oorclelen en, zoving wegens valsheid clientengevolge niet doencle, gezegcl vonnis in veelvuldige
ontvankelijk zijn bij gebrek aan belang; zijner bepalingen heeft bevestigd, het derEn overwegencle clat artikel 51 van de wijze tot uitwerking brengencl, 'niettegenverordening van Juli 1737, naar hetwelk staancle het in elk geval door volstrekte
door artikel 6 van titel X, deel II van ni'etigheicl was aangetast, zoals het bestrehet reglement van 28 Juni 1738 wordt clen arrest zelf erkencl heeft door de ververwezen, bepaalt dat in geval het ver- klaring van de cleskundige Daveloose gezoek om een betichting wegens valsheid deeltelijk te vernietigen; 3° als nutteloos
uit te brengen niet zal aangenomen zijn, tot de openbaring van de waarheicl het
de veroordeling tot boete niet zal kunnen vernietigcle deel van de verklaring van de
worden uitgesproken en de som, welke om deskunclige heeft ter zijcle gestelcl, clan
reden van gezegcle boete werd geconsi- wanneer het, zowel om de rechten te eergneerd, zal worden teruggegeven ;
biecligen van de verdediging, welke deze
Over het tweede middel, door de zes deskundige had doen verhoren en welke
aanleggers ingeroepen : schending van ar- aileen over het nut er van moest oorclelen,
tikelen 44, 87, 106, 107 en 173 van het als om zijn beslissing op geldige wijze
Wetboek van strafrechtspleging voor het te motiveren, na de door een gebrek geleger te lancle, in werking gesteld door be- troffen verklaringen te hebben vernietigd,
sluit van de Prins Souverein van 20 Juli had dienen te zeggen waarin en waarom
1814 en verplichtend verklaard voor de de beslissing van de eerste rechter en
Belgische troepen door besluit van 21 Au- deze van de rechter in hoger beroep
gustus 1814, 44, 155, 156, 189, 211 en 317 niet anders zouclen geluid hebben indien
van het Wetboek van strafvordering, deze verklaringen behouden waren geble101 van de wet van 15 Juni 1899 bevat- ven; 4° cloordat,-lloewel dezelfde deskuntende titel II van het W etboek van straf- clige Werner Daveloose, v·66r ·de krijgsrechtspleging voor het leger, schending raacl ter zitting van 13 Juni 1946 verhoord
van de rechten der verdecliging en van zijnde geweest, er enkel, zoals blijkt uit
artikel 97 van de Groridwet, doordat het de vermeldingen van het zittingblad, de
bestreden arrest : 1 o na te hebben vast- getuigeneecl heeft afgelegd, het bestreden
gesteld, overeenkomstig de vermelclingen arrest er zich van heeft onthouclen de
voorkomend op het zittingblad, clat de v66r de krijgsraad gevolgde rechtspleging
heer Daveloose Werner, door de verdedi- en eveneens het beroepen vonnis te vernieging gedaagde cleskundige, die in cleze tigen, en, zonder door nieuwe bepalingen
hoeclanigheicl verhoord is geweest ter te- te statueren, integendeel het beroepen
rechtzitting van de krijgsraad van 11 Juni vonnis in veelvulclige zijner bepalingen
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heett bevestigd, dan wanneer nochtans uit
de ver~elclingen van het zittingblad blijkt
dat, vermits de deskundige Daveloose op
deze zitting zijn verklaringen heeft afgelegd in hoedanigheid van deskundige, hij
v66r zijn verhoor en op straf van nietigheicl der rechtspleging, die op zijn verhoor
zou volgen, de deskundigeneed had af te
leggen en niet de getuigeneed :
Overwegende dat, behoudens een bijzondere wettelijke bepaling die in zake
niet bestaat, enkel gehouden zijn v66r
een strafgerecht de eed der deskuncligen,
voorzien door artikel 44 van het Wetboek
van strafvordering af te leggen, de personen die er een taak van deskundige vervullen en te dien· einde door het gerecht
zijn aangesteld ;
Overwegende dat het arrest beslist dat
de heer Daveloose, die de hoedanigheid
had van deskundige der verdediging, de
deskundigeneecl had dienen af te leggen
vooraleer zijn mening te uiten aangaande
zekere cijfers van de deskundige Abramov~tch, omdat hij de taak van deskundige
waarnarn;
Overwegende dat de heer Daveloose, ·
noch blijkens · de vaststellingen van het
arrest, noch blijkens deze van het proces-verbaal der terechtzitting van de
krijgsraad waarnaar het arrest verwijst, noch blijkens enig ander stuk der
rechtspleging van de krijgsraad, een deskuncligenopdracht zou hebben ontvangen,
evenmin trouwens van de krijgsauditeur
in de loop van het voorbereidend onderzoek;
·
Dat de verklaring, welke hij v66r de
krijgsraad heeft gedaan, na regelmatig de
wettelijke, getuigeneed te hebben afgelegd,
derhalve geenszins nietig was in om het
even welk van haar delen;
- Waaruit volgt dat het eerste, het tweede
en het vierde onderdeel van het middel
in recl;tte iliet opgaan;
Overwegende, aangaande het derde onderdeel, dat indien het militair gerechtshof een deel van de verklaring van
de heer Daveloose niet had clienen nietig
te verklaren, zoals het heeft gedaan, deze
nietigverklaring generlei be.zwaar heeft
kunnen opleveren voor aanleggers ;
Dat het arrest, inderdaad, vaststelt dat
het vernietigde gedeelte van de verklaring
geen nut heeft voor de openbaring van de
waarheid; dat zij, bijgevolg, zelfs indien
zij als geldig behouden was geweest, niet
bij machte zou zijn geweest de beslissing
van de rechter te wijzigen over de v66r
hem gebrachte vorderingen;
Overwegende, bovendien, dat het de
rechter over de grond behoort te oordelen of een gegeven, hetwelk tijdens de
debatten wordt overgelegd, van aarcl is
zijn overtuiging te vormen en dat hij,
bellalve in het geval waarili een betwis-.

ting opgeworpen wordt, iliet verplicht is
deze beoordeling te rechtvaardigen;
Waaruit volgt dat het derde onderdeel
iliet kan worden aanvaard;
Over het derde nriddel, door de zes aanleggers ingeroepen : schending van artikel 97 van de Gronclwet, van de rechten
cler verdediging en van artikel 1, 1 o, 2°
en 3° van het besluit-wet van 25 Mei 1945,
waarbij de toepassing van de vierde alinea van artikel 115 van het Strafwetboek
in geval van vijandelijke bezetting nader
wordt bepaald, 115 van het Strafwetboek,
cloordat het arrest, om de uitgesproken
strafveroorclelingen te rechtvaarcligen, tegenstrijdige motieven opgeeft, en doordat
er tegenstrijcligheid bestaat tussen zijn
motieven en zijn dispositief, hetgeen met
gebrek aan motieven gelijkstaat :
Overwegende ..dat, nit de ontwikkeling
van het miclclel, blijkt clat het aan het
arrest verwijt, clan wanneer het de eerste
vier aanleggers enkel veroorcleelt wegens
inbreuken op artikel 115, § 2, 3°, van
het Strafwetboek en hen vrijspreekt
wat de betichting betreft voorzien bij 1 o,
2° en 4° van gezegcl artikel 115, § 2, in
zijn motieven met betrekking tot de publieke vorclering, benevens inbreuken op
artikel 115, § 2, 2°, inbreuken op artikel 115, § 2, 1 o en 2°, te hebben weerhouden:
Overwegende clat clit miclclel niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang, doordat
het enkel vaststellingen van het arrest
bestrijclt welke, zoals door het micldel zelf
worclt aangehaalcl, aan het dispositief
van de veroordeling op de publieke vorclering vreemcl zijn gebleven ;
Overwegende, bovendien, dat het arrest
de veroOTclelingen, welke het op de vorclering van de burgerlijke partij uitspreekt,
alleen grondt op de inbreuken op artikel 115, § 2, 3°, van het Strafwetboek;
Over het vierde middel, door alle aanleggers ingeroepen : schencling van artikel 115, alinea 4, van het Strafwetboek,
van artikel 1, 1 o, 2°, 3°,. van het besluitwet van 25 Mei 1945, waarbij alinea 4 van
artikel 115 van het Strafwetboek nader
worclt bepaald, 62, 64, 65, 66, 67 en 71 van
het Strafwetboek, 115 van het Strafwetboek, 123te1' van het Strafwetboek, geinterpreteercl door artikel 1 van het besluit'wet van 20 September 1945, 155, 156, 189,
211, 317 van het Wetboek van strafvordering, 101 van de wet van 15 Juni 1899
bevattende titel II van het Wetboek van
strafrechtspleging voor het leger, schencling van de rechten der verclecliging en
van artikel 97 van de Gronclwet : a) doorclat het bestreden arrest : eerste ondercleel, beslist dat degene die leveringen
heeft gedaan aan een tussenpersoon (dit
woord genomen zijnde in de zin welke
aan hetzelfcle werd gegeven door het arrest van het Hof van verbreking van
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zaken aan de vijand heeft geleverd na ze
te hebben of niet te hebben verwerkt, onder toepassing valt van het besluit-wet
van 25 Mei 1945, zelfs wanneer de leveringen, gedaan door de tussenpersoon aan
de vijand, niet strafbaar zijn; tweede onderdeel, aan de beklaagden de mogelijkheid weigert uitleg te verschaffen over de
omstandigheden waarin de door hen aan
tussenpersonen gedane leveringen door dezelfde aan de vijand zouden gedaan zijn
geweest, dan wanneer de leveringen aan
de tussenpersoon, in hoofde van de leveraar niet strafbaar kunnen zijn, wanneer
diegene die aan cle vijand werden gedar\n
door deze tussenpersoon, bij middel van de
leveringen welke hij heeft ontvangen, niet
strafbaar zijn om reden dat zij geen misdrijf uitmaken en dat( de beklaagdi:m er
dus klaarblijkend belang bij hadden te
weten in welke omstandigheden hun leveringen Vl).n de tussenpersoon bij de vijand
te rec,ht gekomen waren; b) doordat het
bestreden arrest, bij miskenning van de
rechten der verdediging, aan het openbaar
rninisterie heeft toegelaten ter terechtzitting gebruik te maken, - derde onderdeel, - van veroordelingen ter openbare
zitting uitgesproken tegen zekere verwerkers nit de textielnijverheid, en meteen
geweig~rd heeft aan de verclecliging de nodige aanwijzingen te geven om haar toe
. te laten de doelmatigheid van zijn beweringen in betwisting te stellen, en dit, om
de reclen dat dergelijke veroordelingen
openbare feiten zouden uitmaken, dan
wanneer de rechtbanken enkel die feiten
in acht kunnen nernen waarvan de werkelijkheid v66r hen worclt bewezen in de
wettelijke vorrnen; vierde onclerdeel, van
vertrouwelijke nota's betreffencle lopende
onderzoeken waarover het openbaar rninisterie weigerde inlichtingen te verstrekken aan de verdediging, onder voorwenclsel dat het, gebonclen door de geheimhouding van het onderzoek, betreffencle deze
nota's de inlichtingen niet rnocht verstrekken die aan de verclediging haclden
toegelaten de cloelmatigheicl er van in betwisting te stellen, en clat cleze nota's
noch aan het hof ter inzage overhandigcl,
noch aan het onclerzoek van het ·hof, hetwelk er geen kennis van zou hebben genomen, onclerworpen zouclen zijn ·geweest,
clan wanneer het bestreden arrest in ieder
geval niet betwist en niet kon betwisten
clat het militair gerechtshof kennis heeft
gekregen van de beschouwingen welke
het openbaar ministerie heeft afgeleid nit
de nota's waarvan het gebruik heeft gernaakt in omstancligheclen welke aan de
verclediging · niet toelieten de cloelmatigheid van zijn beweringen in betwisting te
brengen:
Over het eerste onclerdeel :
Ov~rwegende dat de inbreuk van leve-

ringen aan de vijand door tussenpersoon,
voorzien door artikel 115, § 2, 3°, van het
Strafwetboeli:, niet als daacl van deelnerning aaJl een wanbedrijf gepleegd d\>Or
de tusseripersoon wordt gestraft, maar als
wanbedrijf gepleegd door de leveraar;
Overwegende clat de ornstandigheid dat
een tussenpersoon persoonlijk niet strafbaar is, onder meer orndat hij zich op een
persoonlijke grond van rechtvaardiging
kan beroepen, of omclat een van de bestandclelen van de rnisdaclige deelneming
aan het door de leveraar gepleegde wanbeclrijf in zijnen hoofde ontbreekt, de
str.afrechtelijke verantwoordelijkheid van
de leveraar niet uitsluit;
Dat hieruit volgt dat het arrest terecht beslist dat de veroordeling van degene die aan de vijand hulp verschaft
door tussenpersoon wettelijk niet ondergeschikt is a an cleze van de tussenpersoon;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, in tegenstelling niet
hetgeen beweerd wordt in het tweede onderdeel van het middel, het arrest aan
aanleggers niet de rnogelijkheid weigert
uitleg te verschaffen over de ornstandigheden waarin de leveringen aan de vijand
geschied zijn ;
Dat het vaststelt dat aanleggers, in de
omstandigheden, welke het bepaalt, en
door tussenpersoon, de telastgelegcle leveringen hebben gedaan en dat het deze
vaststelling afieidt uit gegevens die het
voorwerp hebben uitgemaakt van een debat op tegenspraak;
Over het derde onderdeel :
Overwegencle dat het arrest, yer van
zich te beroepen op veroorclelingen aangehaald door het openbaar ministerie en
uitgesproken tegen zekere verwerkers nit
de textieln!jverheid, beslist dat de vraag,
te weten of de bekla:;:gden dienen te worden veroorcleelcl of niet, onafhankelijk is
van clergelijke veroorclelingen ;
Over het viercle onderdeel :
·Overwegende clat, in strijd met hetgeen
het arrest verklaart, het openbaar ministerie wanneer het ter terechtzitting gebnrlk maakt van << zelfs als vertrouwelijk gekenmerkte nota's >> die niet bij de
rechtspleging zijn gevoegcl, gehouden is
aan de verclediging toe te laten er kennis
van te nemen;
.
Dat, uit artikelen 190 en 210 van het
Wetboek van strafvordering en 133 van
de wet van 15 Juni 1899, blijkt clat het
onclerzoek ter zitting essentieel op tegenspraak geschiedt en dat, bijgevolg, ieder
stuk, hoe het ook gequalificeerd zij, waarvan het openbaar ministerie gebruik
maakt, principieel aan de verdediging ter
inzage moet worden ter hand gesteld, indien zij zulks aanvraagt ;
Maar overwegende dat nit de conclusien genomen door de beklaagden blijkt
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dat deze verlangden de inlloud der nota's
te kennen waarvan het openbaar ministerie gebrnik maakte, enkel om de gegevens na te gaan welke het er op grondde ;
Overwegende clat het arrest vaststelt
dat de « nota's waaromtrent door de verdediging bezwaar wordt gemaakt, noch
aan het Hof, hetwelk er geen kennis
van heeft genomen, ter inzage overhandigd zijn geweest, nocll aan zijn onderzoek onderworpen >> ;
Dat uit deze vaststeiling noodzakelijk
volgt dat het militair gerechtshof op de.ze
nota's geen acht lleeft geslagen en dat,
dienvolgens, het door de verdediging uitgedrnkt verzoek iedere doeltreffendheid
verloor, bepaalclelijk om reden van het
voorwerp lletwelk deze er aan had toegewezen;
Dat het militair. gereclltshof, zouoende,
wettelijk heeft kunnen besl:issen dat de
rechten der verdediging in onderhavig geval niet geschonden waren;
Overwegende dat geen enkel van de
onderdelen van llet middel kan worden
aanvaard;
Over het vijfde middel, door aile aanleggers ingeroepen : schend.ulg van artikel 115, vierde alinea, van het Strafwetboek, van artikel 1, to, 2°, 3°, van het
besluitcwet van 25 Mei 1945, waarbij de
toepassing van al'inea 4 vim artikel 115
van het Strafwetboek nader wordt bep.aald, 62, 64, 65, 66, 67 en 71 van het
Strafwetboek, 115 van het Strafwetboek,
123ter van llet Strafwetboek, geinterpreteerd door artikel 1 van het besluit-wet
van 20 September 1945, 155, 156, 189, 211,
317 van het Wetboek van strafvordering,
101 van de wet van 15 Jnni 1899 bevattende titel II van het Wetboek van strafrechtspleging voor het leger, schending
van de recllten der verdediging en van
artikel 97 van de Grondwet, doordat llet
bestreden arrest de rechten der verdediging ten spijte, de beklaagden lleeft veroordeeld om zogezegd aan de vijand hulp
te hebben verschaft in mannen, dan wanneer beklaagden, noch in de loop van het
onderzoek, noch v66r de krijgsraad, nocll
v66r het militair gerechtshof, ooit nitgenodigd zijn geweest hun verdediging voor
te dragen tegen znlkdanige beticllting,
welke de krijgsraad zelfs niet had onderzocht, en dan wanneer de leveringen gedaan door de· beklaagden kennelijk geen
verschaffing van hnlp in mannen uitmaken;
Overwegende dat blijkt, zowel nit het
derde door .aanleggers voorgebrachte niiddel, als nit het antwoord lletwelk er op
werd verstrekt, dat het arrest de aanleggers veroordeelt, zowel op de publieke
vordering als op de vordering van de burgerlijke partij, enkel wegens inbreuken
op artikel 115, § 2, 3°, van het Strafwetboek;

Dat het middel niet kan aanvaard wor- ·
den;
Over het zesde middel; door vijfde en
zesde aanlegster aangevoer\1 : schending
van artikel 50 van het Strafwetboek, van
artikel 115 van het Strafwetooek (gewijzigd, aangevuld en geinterpreteerd door
besluit-wet van 11 October 1916, door de
wet van 10 December 1937 en het beslnitwet van 25 Mei 1945), inzonderheid van artikel 115, § 1, V'ierde alinea, en § 2, van
llet Strafwetboek, van artikelen 123te1· en
i23decies van het Strafwetboek, van artikelen 1382 en 1384 van het Bnrgerlijk Wetboek en van ar.tikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest, na ten laste
van baron Janssen verscheidene veroordelingen te hebben nitgesproken wegens zijn
schulclig bevonden bedrijviglleid, afwisselend als « orgaan of aangestelde >> van
de vennootschap Fabelta, ofwel als « orgaan of aangestelde >> van de vennootschap
Fibranne, onder meer de vennootschap
Fabelta en de vennootschap Fibranne burgerlijk aansprakelijk stelt voor de «om
het even welke >> veroordelingen uitgesproken tegen deze beklaagde, zodoende
ten laste van de vennootschap F!!-belta
een bnrgerlijke aansprakelijkheid leggend
welke gebenrlijk aileen op de vennootschap Fibranne client te rusten, en ten
laste van de vennootschap Fibranne een
burgerlijke aansprakelijkheid welke gebenrlijk aileen op de vennootschap Fabelta client te rusten; doordat het bestreden arrest daarenboven, over de daden
van vier beklaagden te oordelen hebbend,
welke onderscheidenlijk hadden gehandeld in hoedanigheid van organen of aangestelden van twee verschillende vennootschap])en, ten laste van deze beklaagden, zonder onderscheid, globule veroordelingen tot verbeurdverklaringen en tot
toewijzing aan de Schatkist van bedragen
heeft uitgesproken, en aanlegsters in verbreking bnrgerlijk aansprakelijk heeft gestelcl voor al deze om het even welke veroordelingen; dan ,wanneer elke van aanlegsters deswege slecllts mocht worden
aangesproken en veroordeeld in de mate
waarin cie beklaagden lladden gehandeld
in de hoedanigheid van haar eigen organen of aangestelden, en voor zover zij
de verbeurdverklaarde voorw.erpen in
haar bezit had of de bezoldiging van de
bedrijviglleid van de sclluldige had geind;
en doordat, in de motieveri van het arrest,
geenszins gepoogd wordt deze veroordelingen te rechtvaardigen :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende clat aanlegsters aan het
bestreden arrest verwijten, na verscheidene geldelijke veroordelingen te llebben
uitgesproken ten laste van beklaagde J anssen wegens zijn afwisselende bedrijvigheid als orgaan of aangestelde van de
vennootschap Fabelta, ofwel als orgaan of
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organen of aangestelden, inclien zij . de
verbeurdverklaarde voorwerpen in haar
bezit hebben of de bezolqiging van de bedrijvigheid der schuldigen hebben ontvangen, tegengesproken wordt zowel door de
tekst van artikel 123q~tinquies als van
artikel 123decies van het Strafwetboek ;
Dat clit onderdeel van het middel in
rechte faalt;
Over het zevende middel, door de eerste
vier aanleggers aangevoerd : schending
van artikelen 50 van het Strafwetboek,
115 van het Strafwetboek (gewij.zigd, aangevuld en geinterpreteerd door het besluitwet van 11 October 1916, de wet van
10 December 1937 en het besluit-wet van
25 JVIei 1945), in het bijzonder van artikel115, § 1, alinea 4, en § 2, van het Strafwetboek, van artikelen 123ter en 123decies
van het Strafwetboek, geinterpreteerd en
aangevuld door het besluit-wet van 20 September 1945 en van artikelen 1319 van het
Burgerl'ijk Wetboek en 97 van de Grandwet, doordat het be.streden arrest : al) na
ten belope van 250 « opgeeiste >> ton, de
~rezen >>;
omvang te hebben verminderd der « schulDat het vijfde aanlegster burgerlijk dige leveringen >> welke de eerste rechter
aansprakelijk stelt voor de geldelijke weerbouden had, desniettemin integraal
straffen, van welke aard z'ij ook wezen, de" veroordeling heeft gebandbaafd welke
op de publieke vordering uitgesproken werd uitgesproken krachtens het in het
tegen eerste aanlegger wegens t;toor hem, middel aangeduide artikel 123ter, eerste
als orgaan of aangestelde van gezegde ven- en tweede alinea's, alzo ten laste van de
nootschap, gepleegde strafbare daden ; dat beklaagden en de burgerlijk aansprakehet vervolgens de veimootschap Fibranne . lijke partijen, eigendom van de Schatburgerlijk aansprakelijk verklaart voor de kist vetklarend de totale som van 282 milgeldelijke straffen van gelijk welke aard, l'ioen frank, dan wanneer deze som,
op de publieke vorclering uitgesproken te- krachtens de motieven zelf van het arrest,
gen eerste aanlegger wegens door hem .als hacl {lienen te worden verminderd met de
orgaan of. aangestelde van deze vennoot- geldwaarde die overeenstemt met 250 ton
rayonne; b) na te hebben vastgesteld dat
schap gepleegde dad en;
de productie van de vennootschappen FaOver het tweede onderdeel :
Overwegende dat de vennootschap Fa- belta en Fibranne van «de laatste maanden
>> bij de gebruikers van deze producbelta door het arrest burgerlijk aansprakelijk wordt verkiaard voor de verbeurd- ten opgeslagen is gebleven « en niet aan
verklaringen en de toewijzingen aan de de vijand is kunnen worden geleverd )),
Schatkist, uitgesproken tegen 'de drie hetg·een impliceert dat zij niet strafbaar
eerste aanleggers wegens wanb.edrijven was, zonder te preciseren nocb gedurende
welke door hen werden gepleegd als or- hoeveel maanclen deze niet strafbare proganen of aangestelden van gezegde ven- ductie voortgezet geweest is, noch de
nootschap; dat cle vennootschap Fibranne voortgebrachte hoeveelheden, noch het ten
enkel burgerl'ijk aansprakelijk wordt ver- honclerd hetwelk .zij op het geheel der
klaard voor de verbeurdverklaringen en leveringen vertegenwoordigen, de veroortoewijzingen aan cle Schatkist, uitgespro- delingen van het beroepen vonnis betrefken tegen eerste en vierde aanleggers we- fen de de eigendomverklaring van bedragen
gens wanbedrijven welke door hen wer- aan cle Schatkist verzwaard heeft, zonden gepleegd als orgaRen of aangestelden · der da t het mogelijk is in de motiev{,n
van zijn beslissing de rechtvaardiging te
van gezegde vennootschap ;
,
Dat de eerste twee onderdelen, waar zij vinclen van deze veroordelingen, zodoende
aan het arrest een andere beslissing toe- het' Hof 'in de onmogelijkheid stellend zijn
schrijven dan diegene welke het bevat, toezicht uit te oefenen op de wettelijkheid van de met betrekking tot clit punt
feitelijke grondslag missen ;
uitgesproken veroordelingen;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat de bewerfug · der aanEn over het achtste middel\ in gelijklegsters, dat zij enkel kunnen burgerlijk luidende bewoorclingen uitgedrukt door
aansprakelijk worden gesteld voor de ver- vijfcle aanlegster, vennootscbap Fabelta,
beurdverklaringen en toewijzingen aan de wat de beide onderdelen aangaat, en door
aangestelde van cle vennootschap Fibranne, de vennootschappen Fabelta en
Fibranne burgerlijk aansprakelijk te heb'
ben gestelcl voor de « om het even welke >>
tegen deze beklaagde uitgesproken veroordelingen, clit wil zeggen elke van haar
burgerlijk aansprakelijk te hebben gesteld voor al deze veroordelingen;
Overwegende dat het arrest de vennootschap Fabelta burgerlijk aansprakelijk stelt voor de veroordelingen tot de
kosten, verbeurdverklaring, teruggave en
geldelijke straffen hoegenaamd uitgesproken tegen beklaagcle Janssen, haar cc orgaan of aangestelde >> ; dat het in soo~t
gel'ijke bewoordingen beschikt ten aanzien van de vennootschap Fibranne;
Dat het arrest, alzo, cle tekst zelf van
artikel .123decies van het Strafwetboek
heeft overgenomen, waarvan het toepassing heeft gedaan, en dus niet de draagwijdte heeft welke aanlegsters eraan toeschrijven, aangezien de termen cc geldelijke straffen hoegenaamd >> in deze wetsbepaling de betekenis hebben van cc geldelijke straffen van welke aard .zij ook
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wat het tweede onderdeel aangaat :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat dit onderdeel uitslui- ,
tend de rayonnelever'ingen bedoelt; dat
aanlegger Semal, vermits deze hem niet
werden ten laste gelegd, niet ontvankelijk
is het middel voor te stellen;
Overwegende dat het bestreden arrest,
de door de beklaagden aangevoerde opwerping van de zedelijke dwang onderzoekend, verklaart uit de feiten der telastlegging te verwijderen, als het voorwerp
geweest zijnde van een opeising, de levering van 250 ton rayonne ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
ofschoon het op de omvang der schuldige
leveringen een aftrekking heeft aangenomen welke de eerste rechter niet had gedaan, desondanks, zonder enigerlei reden
op te geven, het dispositief van het beroepen vonnis bevestigt, zodoende eigendom van de Schatkist verklarend een som
van 282 millioen frank, welke de bezoldi-,
ging vertegenwoorcligt van de bedrijvigheid der schuldigen uit hoofde van al de
rayonneleveringen welke de eerste rechter
had weerhouden;
Overwegende dat het militair gerechtshof deze veroordeling enkel kon handhaven indien het de reden gaf waarom,
niettegenstaande de wijziging welke het
aan de berekeningsbasis van de eerste
rechter aanbracht, de door deze gedane
raming juist bleef; dat het, vermits het
te dezen opzichte generlei beoordeling of
vaststelling te kennen geeft, zijn beslissing niet heeft gemotiveerd;
Dat clit onderdeel van het middel, voor
zover het , door eerste, tweede, derde en
vijfde aanlegger is voorgesteld, gegrond
is·
Over het tweede onderdeel :
Overwegende, wat de fibranneleveringen
betreft, dat het bestreden arrest zijn beslissing heeft gemotiveerd door te verklaren dat er reden bestaat het bedrag van
de eigendom van de Schatkist wordende
sommen, wat de vennootschap Fabelta
aanbelangt, te berekenen op de basis van
14 frank en, wat de vennootschap Fibranne
aanbela:ngt, op ·de basis van 30 frank het
kilogram aan de vijand geleverde stoffen;
dat het bestreden arrest, de omvang van
de productie bestemd voor deze laatste
schattend op 75 t. h. van 10.600 ton voor
de vennootschap Fabelta, en op 75 t. h.
van 6.000 ton voor de vennootschap Fibranne, en vaststellend dat er aanleiding
toe is rekening te houden met het feit
dat de fibranneproductie van de laatste
drie maanden der bezetting mag worden
beschouwd als zijnde bij de tussenpersonen gebleven, beslist dat er grond bestaat
om de eigendom van de Scllatkist geworden bedragen onderscheidenlijk op 104 en
108 millioen vast te stellen; dat de verge-

lijking van deze cijfers, met diegene die
worden opgeleverd door de verrichting van
de berekeningen zonder aftrekking, doet
blijken dat het militair gerechtshof door
een souvereine feitenbeoordeling van mening is geweest, van de productie van de
laatste driemaanden der bezetting, een bedrag van 7.300.000 frank te moeten aftrekken voor de vennootschap Fabelta, en van
27.000.000 frank voor de vennootschap Fibranne;
Da t cUt onderdeel van het middel feitelijke grondslag ontbeert ;
Over het negende middel, hetwelk aileen
door beklaagde Washer wordt voorgesteld en de schending inroept van artikelen 4 en 59 van de wet van 27 Mei 1870
bevattende het Krijgsstrafwetboek en van
artikelen 9 en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest, dan wanneer uit
de gegevens der rechtspleging en, bovenclien, uit de documenten gevoegd bij de
memorie blijkt, dat beklaagcle Washer op
het ogenblik der feiten officier was, deze
tot de straf van de militaire afstraffing
heeft veroordeeld, dan wanneer het arrest,
vermits het vaststelde dat verzachtende
omstandighedeu te zijnen gunste bestonden, gehouden was, luidens voormeld artikel 59, indien het wilde gebruik maken
van het door voormeld artikel 4 voorbehouden recht. deze straf om te zetten in
diegene van de afzetting ;
Overwegende dat het bestreden arrest
tegen aanlegger Washer, niet alleen de militaire afstraffing heeft uitgesproken, maar
nog heeft vastgesteld dat deze laatste,
bij toepassing van artikel 123sewies van
het Strafwetboek, v,an rechtswege !evenslang is getroffen door de ontzetting van de
rechten opgesomd in artikel 31 van het
Strafwetboek, dit wil zeggen onder meer
van het recht om in het leger te dienen
en om enig ereteken te dragen;
Overwegende dat deze onbekwaamheid,
waardoor aanlegger is getroffen, het middel niet ontvankelijk maakt hetwelk is
afgeleid hieruit dat aanlegger had dienen
te worden veroordeeld tot de afzetting en
niet tot cle militaire afstraffing;
Overwegende,, voor het overige, dat de
substantii\le of 'op straf van nietigheid
voorgeschteven rechtsvormen nageleefd
zijn geweest en dat de beslissing wettelijk iB;
II. Betreffende de vordering ingesteld
door cle burgerlijke partij :
Over het zesde middel, voorgesteld
door de eerste vier aanleggers en over
het zevende middel, voorgesteld door
vijfde en zesde aanlegster, sell ending van
artikel 97 van de Grondwet en v..an artikel 1319 van het Burgerlijk Wetboek,
daar he t arrest niet kan worden beschouwd als wettelijk gemotiveerd, ,doordat : 1 o na uitdrukkelijk te hebben vast-
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de burgerlijke partij berokkend door de
hulpverschaffing in fibranne heeft geraamd zonder acht te slaan op het feit
dat de productie van de laatste maanden
bij de verwerkers van deze producten was
gebleven en niet aan de vijancl was geleverd geweest om reden van de bevrijding
van het nationaal grondgebied, en daaruit
te hebbe:p. afgeleid dat de burgerlijke partij, vermits de vijand deze hulp niet
heeft ontvangen, generlei nadeel heeft geleden, het bestreden arrest, door een klaarblijkende tegenstrijdigheid tussen motieven, welke met gebrek aan motieven gelijkstaat, er aan toevoegt dat de eerste
rechter desniettemin billijk het bedrag
van de op dit ptmt door de burgerlijke
partij ondergane schade heeft geraamd, en
de door hem nit clezen hoofde uitgesproken veroordelingen tot schadevergoeding
bevestigt; 2° waar het verklaart over de
ontvankelijkheid te beslissen van « het
hoger beroep ll van• de burgerlijke partij,
strekkend tot het herstel van het nadeel
hetwelk haar, naar zij beweerde, door de
oprichting van de fabriek te Zwijnaarde
berokkend was' geweest, h.et bestreden arrest, met miskenning van het geloof verschuldigd aan de in naam van aanlegg·ers
in verbreking regelmatig genomen conclusien en waarbij deze dedeh gelden « dat de
burgerlijke partij zich vergist omtrent de
nochtans duidelijke en nauwkeurige bewoorclingen van de overeenkomst van
15 .l\llei 1941, wanneer zij beweert" dat een
voorschot van fondsen toegestaan is geweest om de fabriek .te Zwijnaarde in de
richten, dan wanneer het bewezen is dat
concluderende steeds geweigerd heeft in te
gaan op de leningsvoorstellen welke te
dien einde door de Dtlitsers werden gedaan, en zich, integendeel, om de inrichting van de litigieuze fabriek te Zwijna.arde te financieren, tot de parastatale
Belgische instellingen heeft gewend ll,
niet aarzelt in zijn motieven te verklaren
dat niet betwist wordt dat op het globaal
bedrag der door cle vijand tot verwezenlijking van de oprichting voorgeschoten
sommen, een bedrag van 112 en een half
millioen frank over de clearing op het
krediet van de Staat is gebracht geweest,
welke feitelijk de last van deze betaling heeft gedragen ll (schending van arti
kel 1319 van het Burgerlijk Wetboek),
zonder zich trouwens te · bekommeren
om de tegenstrijdigheid die bestaat tussen deze verklaring en de vaststelling
waardoor het bestreden arrest, het middel beantwoordend hetwelk door de beklaagden nit de onoverwinnelijke dwaling wordt afgeleid, onclerstreept dat
« de beklaagden zich ook tevergeefs beroepen op de toekenning door de Nationale ..l\llaatschappij voor Krediet aan de
Nijverheid van een lening; van 150 inil-

lioen frank waartoe door de vennootschap
Fibranne werd verzocht voor de oprichti.ng van de· fabriek te Zwijnaarde ll ;
3° over de grond uitspraak doende over
het punt van de conclusien der burgerlijke
parti.i strekkende tot het bekomen van de
tegenwaarde van de 112 en een half millioen frank welke door bemiddeling van
de clearing werden vereffend, en volgens
het arrest werden aangewend voor de oprichting van de fabriek te Zwijnaarde, generlei antwoord heeft verstrekt op het
middel door hetwelk aanlegster in verbreking de werkeli.ikheid van het door de
Staat aangevoerd nadeel betwistend, deed
gelden, onder meer, dat « de burgerlijke
partij door tussenkomst van de Dienst
van het sequester beschikt over een
schuldvordering van 210 millioen frank,
waarvan de waarde en de werkelijkheid
niet kunnen worden betwist, en dat, bovendien, de schuldvordering in clearingrekening tot op heden nog niet overgenomen is geweest door de Belgische Staat )),
en er a an toevoegde << dat het nit de clearing voortf;pruitende verlies, hetwelk de
Nationale Bank en de Emissiebank zouclen kunnen ondergaan, niet nooclzakelijk
door de Belg~sche Staat client te worden
gedragen... aangezien de burgerlijke partij in werkelijkheicl een feit ..inroept dat
enkel een toekomstig en onbepaald nadeel zou kunnen uitmaken, waarvan het
herstel onder de vorm van schadevergoeding door de wet niet wordt aangenomenll:
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest,
na te hebben vastgesteld dat de fibranneproductie van de laatste maanden de
vijand niet heeft kunnen bereiken, verklaart dat de eerste rechter << desniettemin )), clit wil zeggen niettegenstaande de
aftrekking welke deswege van de omvang
cler betwiste producten cliende te worden gedaan, billijk het nadeel geleden
door de burgerlijke partij heeft geraamd;
dat het bestreden arrest, waar het zich in
deze bewoordingen uitdrukt, rekening
houdt met de aftrekking waarvan gewag,
en vervolgens souverein en in feite het bedrag der schadevergoeding bepaalt; dat
het zodoende de reden geeft waarom het
clit punt van het dispositief van het beroepen vonnis bevestigt; dat er in genen
dele tegeustrijdigheid bestaat tussen de
motieven van het arrest ;
Dat het eerste onderdeel van het middel
feitelijke gronclslag mist ;
Over het tweede en het derde onderdeel :
Overwegende dat aanleggers, in conclusi1~n genomen v66r het militair gerechtshof, staande hielden, enerzijds, dat de
burgerlijke partij ten onrechte beweerde
dat het voorschot van fondsen door de
vijand ten bedrage van 112 en een half

________

c~:--c]_
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overgemaakt werd, « toegestaan was geweest voor de inrichting van de fabriek
te Zwijnaarde, dan wanneer het bewezen
was dat concluderenden steeds hadden
geweigerd in te gaan op de leningsvoorstellen gedaan te dien einde door de Duitsers ll en, anderzijds, dat de burgerlijke
partij generlei schade had geleden ... {lat
de schuldvordering in clearingrekening,
tot heden ten dage, door de Belgische
Staat nog niet was overgenomen geworden ... « dat de door dezelfde aungevoerde
schade noch ontstaan, noch dadelijk ll
was;
Overwegende dat het arrest, om aanleggers te veroordelen aan de Belgische
Staat de som van 112.500.000 frank te
betalen, hierop steunt dat het « niet wordt
betwist dat op het globaal bedrag der
door de yijand tot verweienlijking van
de oprichting (de fabriek te Zwijnaarde)
voorgeschoten sommen, een bedrag van
112 en een half milli_oen frank over de
clearing op het krediet· van de Staat is
gebracht geweest, welke feitelijk de last
van deze betaling heeft gedragen ll ;
Overwegende dat het arrest, zodoende,
het aan de conclusfiln verschuldigd geloof,
en, clienvolgens, de in het middel aangeduide wetsbepalingen heeft geschonden;
Dat het tweede en het derde <mderdeel
van het middel gegrond is ;
Overwegende dat aanleggers geen ander
middel inroepen en dat het Hof er ambtshalve geen opwerpt;
Om die redenen, voegt de zaken samen,
welke op de algemene rol zijn ingeschreven onder nrs 3616, 3691, 3787, 3791, 3814,
3851 en 3952; verwerpt de verzoeken tot
inschrijving wegens valsheid en beveelt de
teruggave van de sommen geconsigneerd
vo6r de nederlegging der verzoeken; veroordeelt aanleggers tot de kosten van
deze incidentele eisen; verbreekt het bestreden arrest, maar enkel in zoverre :
1 o het dit gedeelte van het dispositief van
het beroepen vo;nnis bevestigt, hetwelk
ten laste van de eerste drie aanleggers en
van vijfde aanlegster, eigendom van de
Schatkist·verklaart een som van 282 millioen frank, wegens -rechtstreekse leveringen van rayonne a an de vijand; 2° het de
eerste vier aanleggers en vijfde en zesde
ll.anlegsters,
burgerlijk aansprakelijke
partijen, veroordeelt tot 112.500.000 frank
schadevergoeding, alsmede tot de gerechtelijke interesten jegens de Belgische
Staat, burgerlijke partij, wegens nadeel
berokkend door de oprichting van de fabriek te Zwijnaarde; beveelt dat onderhavig arrest zal worden overgeschreven in de
registers van het militair gerechtshof en
dat melding er van zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwerpt de voorzieningen voor het overige; veroordeelt aanleg-

gers tot de vier vijfden en de burgerlijke
partij tot een vijfde van de kosten ; verwijst de alzo beperkte zaak naar het militair gerechtshof anders samengesteld.
4 Mei 1948. - 2" kamer. - Voorzitte1·,
H. Louveaux, raadsheer waarnemend
v·oor.zitter. - Verslaggeve1·, H. Giroul. - ,
Gelijlcl~•idende concl1>sie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
- Ple'iters, HH. Delacroix, Hermans, Simont en della Faille d'Huysse.
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VOORZJENING lN VERBREKING.
TERMIJN. ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE
BELASTINGEN. ARREST DAT ZIOH ER TOE
BEPERK1' TE BESLISSEN DAT HET BEZW AARSCHRIFT NIET TE LAA'f WERD INGEDIEND EN
DE ZAAK TE VERWIJZEN NAAR DE DIRECTEUR
DEB, BELASTINGEN. VOOR.ZIENING VOOR DE
EINDBESLISSING. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

Is niet ontvanlcelijlc, de voo1·ziening ingesteld v66r de eindbesUssing tegen een
arrest dat er zich bij bepe1·Tct te beslissen flat het bezwaarsch1·itt va.n ae belastingplichtige niet te laat werd ingediend en ae zaalc te venvijzen naar
de dil'ecteur der belastingen om ten
gr:onde uitspmalc te cloen (1). (Wet van

6 September 1895, art. 13; Wetboek van
strafv., art. 416.)
(BEHEER VAN FINANCIEN, T. GRAVET.)
ARREST.

BET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 30 April 1947 door het
Hof van beroep te Luik;
:Over de ontvankelijkheid van de voorziening :
Overwegende dat, krachtens artikel 416
van het Wetboek van strafvordering, hetwelk niet enkel toepasselijk is in strafzaken, maar ook in fiscale zaken en in alle
zaken welke rnet de 011enbare orde verband houden, en door de wet aan de
tweede kamer van het Hof van verbreking
worden onderworpen, de eis tot verbreking, met uitzon{lering van de gevallen
·waarin het beslissingen geldt gewezen
over de bevoegdheid, slechts toegelaten is
na het eindarrest ;
Dat net bestreden arrest zich er toe
heeft beperkt te beslissen dat het bezwaarschrift van verweerder niet te laat
(1) Verbr., 24 Juni i946 (A1'1'. Verbr., 1946,
blz. 235; Bull. en PASIC., 1946, I, 254, en
nota 1); 21 April 1947 (Bull. en PASIC., 19<l7,
I, 174).
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ingediencl werd en de za,ak terug over
te maken aan de Directeur cler clirecte
belastingen te Namen opdat over de grond
worcle uitspraak gedaan;
Dat het niet over een betwisting van
de bevoegdheid gewezen werd, maar enkel
uitspraak doet over de draagwijclte van
de akte waarcloor de zaak bij het hof
van beroep aanhangig gemaakt werd, in
z:ike, het beroep tegen de clirectoriale beslissing;
Dat het, vermits het geen einde stelt
aan het geschil, geen eindarrest is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; kosten ten laste van de Staat, Ministerie van financH!n.

natuttrUj lee persoon cUe cle nlcte vatt beroep onclm·telcencl heett,· in clit geval,
worclt het m·iclclel van niet-ontvanlcelijlcheicl wetteUjlc door· cle t·echte·r in hoger
be·I'Oep venvot·pen, zocka cleze vaststeU
clat niet bewezen wm·clt clat cle beweet·cle
nieUghe·icl cle belnngen van belclangcle
yeschaa.cl heeft (1). (Wetboek van bur-

geri. rechtspleg., art. 173 [Kon. besl.
ur 300 van 30 Maart 1936, art. 10] .)
(PEETERS EN TOLLENAER!E, T. CONTZEN
EN N. V. FILMA.)
ARREST.

10 Mei 1!}48. - 2e kamer. - Voorzitter,
H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggevet·, II. de Olippele.- Gelijlcltticlencle conalusie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
1
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1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERiiNG.
-· l\IIIDDEL DE GELDIGHEID BETWISTEND VAN
DE VOLJ\IAOHT GEGEVEN AAN DE LASTHEBBER
DIE DE AKTE VAN HOGER BEROEP NAMENS DE
BURGERLIJKE PARTIJ ONDERTEKEND HEEFT.
- l\IIIDDEL NIET ONDERWORPEN AAN DE RECHTER OVER DE GROND. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
2° HOGEJRt BEROEP. - SrRAFZAKEN. BuRGERLIJKE voRDERING. - NAAMLOZE VENNOOTSOHAP, BURGERLIJKE PARTIJ, BEROEPSTEj:t. - NIETIGHEID VAN HET HOGER BEROEP,
DOOR BEKLAAGDE OPGEWORPEN EN AFGELEID
UIT EEN GEBREK IN DE VORJ\I VAN DE AKTE
VAN BEROEP. - GEBREK AAN VERMELDING VAN
DE NATUURLIJKE PERSONEN DIE BEVOEGD ZIJN
OM IN RECHTEN NAMENS DE VENNOOTSCHAP OP
TE TREDEN. - NIETIGHEID DIE BEKLAAGDE
NIET BENADEELT. - VERWERPING VAN HET
MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID. -WETTELIJKHEID.
1o Kwn niet voor cle eet·ste mctnl v66t· het
H of van 1Jerbt·eJcing betw·ist worclen, cle
gelcligheicl van cle volmacht gegeven aan
cle lnsthebbet·, cUe cle nlcte vctn hoget· bemep onclertelcencl heett namens cle bw·gm·lijlce pat·t·ij.
2° Het miclclel vnn n·iet-ontvwnlcelijlcheicl,
rloo·r belclaagcle opge1porpen tegen het
hoget· beroep van een nactmloze vetvnootschctp, bttt•ge'l"l·ijlce partij, en hientit a.fgele·icl clnt cle nlcte van beroep cle nat·tturz.ijlce pet·sonen niet vermelclt clie bevoegcl zijn om in rechten narnens cleze
venmootschatJ op te t·reclen, lcnn · nlleen
nfgele·icl wonlen tt'it een gebt·elc in cle
•Join en niet ttit cle ontstentenis van
cle norUge b,evoegclhe·icl ·in hoofcle van cle

[

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, gewezen de 14 November 1!}47 door
de Oorrectionele Rechtbank te Brussel,
zetelende in hoger beroep ;
I. Over de voorziening van P<reters :
Over het eerste middel, schending van
artikel 61, 1°, en van artikel 173, eerste
alinea, van het vVetboek van burgerlijke
rechtsvordering, doordat de bestreden beslissing de ontvankelijkheid van het. hoger
beroep door de burgerlijke partij, N. V.
Filma, heeft aangenomen, dan wanneer
de akte van beroep de identiteit niet vermeldt van de natuurlijke personen die
als organen van de vennootschap zijn aangesteld om in rechte op te treden, en dan
wanneer de volmacht, krachtens welke
Mr Demaret handelcle, die de akte van
beroep heeft ondertekend voor de vennootschap Filma, evenmin de identiteit
van gezegde natuurli.ike personen vermeldt :
In zover het middel steunt op de onregelmatigheid van de volmacht gegeven aan
Mr Demaret :
Overwegende dat aanlegger, bij conclusien genomen v66r de eerste rechter, de'
geldigheid niet heeft betwist van de Volmacht, welke aan J\!Ir Demaret werd gegeven ten einde in naam van de vennootschap Filma in rechte op te treclen; dat
het middel, wijl het niet onderworpen is
geweest aan de eerste rechter, niet ontvankelijk is ;
In zover het middel cle gelcligheid van
de akte van beroep betwist :
Overwegende dat de beweerde nietigheid
niet wordt afgeleid uit het feit, dat de
persoon die de verklaring van beroep
heeft ondertekend de nodige hoedanigheid
of bevoegdheid niet zou bezitten, maar
enkel uit een vorlngebrek ;
Overwegende dat, luidens artikel 173
van het Wetboek van burgerlijke rechts(1) Nopens de draagwijdte van artikel 173
van het Wetboek van bnrgerlijke rechtspleging
en zijn toei;mssing in strafzaken, zie Rep. p1·at.
dr. belge, v• Procedu1·e civile, n" 4 tot 6;
v• Exploit; n' 775.
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vordering, dergelijke nietigheid slechts
mag worden aangenomen, indien bewezen
wordt dat zij de belangen van de tegenpartij schaadt; dat het bestreden vonnis
souverein en in feite vaststelt dat dit bewijs niet geleverd is; dat het, bijgevolg,
op grond van artikel 173 van het W etboek
van burgerlijke rechtsvordering, de ingeroepen grond van niet-ontvankelijkheid
wettelijk mocht afwijzen;
Dat het middel dus niet kan worden
aanvaard;
··
Over het tweede middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet en van artikelen 27 en 29 van het koninklijk besluit
van 1 Februari 1934 houdende algemeen
reglement op de politie van het vervoer
en het verkeer, d6ordat de bestreden beslissing, na de ten la~te van Oontzen, aangestelde van de vennootschap Filma, gelegde inbreuken bewezen te hebben verklaard, beslist .heeft dat << de oorzaak van
het ongeval dient gevonden alleen in de
inbreuk gepleegd ll door aanlegger, zonder
de door dezelfde genomen conclusH~n te
beantwoorden :
Overwegende dat aanlegger, bij conclusii~n neergelegd vo6r de rechter in hoger
beroep, staande hiekl dat verweerder
.Oontzen artikel 27 van het regle~p.ent
op de politie van het verkeer had overtreden;
Overwegende dat cle bestreden beslissing, gevolg gevend aan deze conclusH~n.
Oontzen uit hoofde dezer overtreding
heeft veroordeeld ;
Overwegende, voor het overige, dat aanlegger deed gelden dat de door Oontzen
begane inbreuk, door het gezichtsveld van
Peeters te beperken, aldus had bijgedragen om het ongeval te veroorzaken of
te verzwaren;
Overwegende dat het bestreden vonnis
deze verdediging, welke er alleen in bestond te · zeggen dat er een oorzakelijk
verbancl was tussen de door Oontzen begane inbreuk en het ongeval, beantwoordt
als volgt : << dat uit het ter terechtzitting
gedane onderzoek blijkt clat de oorzaak
· van het ongeval client gevonclen alleen in
de inbreuk gepleegd door appellant Peeters ll;
Dat het bestreden vonnis, door zocloencle
souverein en in feite het betwiste oorzakelijk verband te beoordelen, antwoord
heeft verstrekt op aanleggers conclusH\n;
Dat het middel niet kan worden aanvaard;
En overwegende, aangaande de publieke
vordering, dat de substantiele of op straf
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing
wettelijk is; aangaande de burgerlijke
vordering, dat aanlegger geen middel inroept en dat het Hof er van ambtswege
geen opwerpt ;

II. Over de voorziening van Tollenaere,
burgerlijk aansprakelijke en burgerlijke
partij :
Overwegencle dat niet blijkt uit de
stukken der rechtspleging dat aanlegger
zijn eis tot verbreking heeft betekend aan
de partijen tegen welke hij is gericht; dat
deze eis, ingesteld met miskenning van
artikel 418 van het W etboek van strafvordering, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
'10 Mei 1948. --,- 2• kamer. - Voorzitter,
H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Vm·slaggever, H. Giroul. GeUjlcl~tidende conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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STRAF. - MEERDERE FElTEN VOORTSPRUITENDE UlT EEN ENKEL MlSDADIG VOORNEMEN.
- DADER DEFlNlTlEF VEROORDEELD WEGENS
ZEKERE FElTEN. - NlEUWE VEROORDELlNG
WEGENS ANDERE FElTEN GEPLEEGD VOOR DE
EERSTE VEROORDELlNG. - 0NWETTELlJKHEID .
W anneer de rechter ove;1· fle grond vaststelt dat de feiten, waa1·van hij Tcennis
moet nemen, en ande1·e feiten wegens
wellce belcla.agde door een in lc1·acht
van gewijsde gegane beslissing veroordeeld wenl, slechts de opeenvolgende
en vooTtgezette ltitvoering geweest zijn
van een enlcel en a.anhoudend misdadig
opzet, mag hij geen nieuwe stl'af uitspl·eTcen voor de feiten gepleegd v661· deze
ve1·oo1·deling (1).

(DEBBY EN CONSOORrrEN, T. BELGlSCHE STAAT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 23 Februari 1948 door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
I. Aangaande de vooi·ziening van Debry:
Over het enig middel, onwettelijkheid
van cle straf uitgesproken tegen aanlegger,
inzonderheid uit hoofde van misdaden
voorzien bij artikelen 118bis van het Strafwetboek, gewijzigd door artikel 3 van het
besluit-wet van 17 December 1942, doordat,
na te hebben vastgesteld dat de materiele
feiten die deze misdrijven uitmaken, met
(1) Arg. verbr., 16 November 1943 (Bull. en
PAsrc., 1944, I, 56); 5 Januari 1948 (zie hoger,
biz. 2; Bull. en PAsrc., 1948, I, 2) en nota 4;
NYPELS en SERVAIS, 3' druk, bd. I, biz. 223,
n' 5, en nota 2.
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het voorwerp zijn geweest van aanleggers
veroordeling tot de doodstraf door het
militair gerechtshof (in kracht van gewijsde gegane arrest van 16 .April 1946),
en na te hebben verklaard dat deze feiten
in hun geheel uit een enkel misdadig opzet
voortsproten en een voortdurend misdrijf
nitmaakten, het bestreden arrest desniettemin het vonnis van de krijgsraad heeft
bevestigd, hetwelk tegen aanlegger een
nieuwe veroordeling tot de doodstraf uitgesproken heeft op grond van artikel 118bis van het Strafwetboek strafwelke niet wettelijk gerechtvaardigd is
door de ten laste van aanleggei· weerhouden samenhangende misdrijven :
Overwegende dat het bestreden arrest,
na te hebben beslist dat bewezen zijn de
meeste der feiten van de ten laste van
aanlegger gelegde betichtingen s~~b litt. I,
A en B, feiten· die inbreuken op artikel 118bis van het Strafwetboek uitmaken
en van 27 Maart 1943 tot 15 J uni 1944 gepleegd zijn geweest, aanstipt dat Debry,
door een in kracht van gewijsde gegaan
arrest van het militair gerechtshof van
16 .April 1946, veroordeeld geweest is tot
de doodstraf en tot bijkomende straffen
uit hoofde van, te Bergen of elders in Bel~
gie of buiten het grondgebied van het
Koninkrijk, tussen 4 Juli en 2 September
1944, dezelfde wettelijke bepaling te hebben overtreden ;
Dat, luidens deze vaststellingen « uit de
gegevens opgeleverd door de debatten
blijkt, dat deze beide groepen van materiele feiten, ofschoon in verschillende
plaatsen en op verschillende tijdstippen
begaan, voortspruiten uit een enkel misdadig opzet van de dader ; dat ze allen
dienen te· worden aangezien als de opeenvolgende en voortdurende verwezenlijking
van een enkel en aanhoudend misdadig
voornemen, en allen met dit enkel misdadig Dpzet verbonden te zijn, zoals de verscheidene uitwerksels met een zelfde oorzaak zijn verbonden »;
·
Overwegende dat, uit deze beoordeling
van de bestreden beslissing, voortvloeit dat
de misdrijven waarover door het militair gerechtshof de 16 .April1948 een eindvonnis werd gewezen, en diegene die het
· voorwerp uitmaken van onderhavige vervolging, geenszins herhaalde misdaden uitmaken, welke onclerscheiden beteugelingen toelaten, maar een enkele misdaad,
welke aileen doQr een enkele veroordeling
kan worden bestraft ;
Dat het bestreden arrest, derhalve, door
het vonnis van de Krijgsraad te Charleroi
van 17 Juli 1947 te bevestigen, hetwelk
aanlegger tot een nieuwe doodstraf verDordeeld heeft, het gezag van het gewijsde
heeft geschonclen;
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing gewezen op de publieke vorde"

ring deze medebrengt van de beslissing
gewezen op de burgerlijke vordering;
II . .Aangaande de voorzieningen van
Gerard en van Jamar :
Overwegende dat geen middel wordt ingeroepen tot staving hunner voorzieningen;
Overwegencle clat de substantiele of bp
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing Dvereenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest voor zover het uitspraak doet
over de publieke vordering ingesteld tegen Jacques Debry en over de burgerlijke
vordering van de Belgische Staat tegen
dezelfcle; verwerpt de .voorzieningen van
Jamar en van Gerard; zegt dat onderhavig arrest zal worden overgeschreven in
de registers van het militair gerechtshof
en dat melding er van zal worjlen gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; legt de twee derden
der kosten ten laste van aanleggers Gerarcl en Jamar; veroordeelt de burgerlijke
partij tot het overblijvende derde van de
kDsten; verwijst de alzo beperkte zaak
naar het militair gerechtshof anders samengesteld.
10 Mei 1948. - 2° kamer. - Voorzitter,
H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve·r, H. Connart.
Gelijkl·tticlencle concl~tsie, H. Ro"'er
Janssens de BisthDven, advDcaat-gener:al.

2e

KAMER. -

10 Mei 1948.

GERECHTSKJOSTEN. - STRAFZA'KEN.
HOGER BEROEP VAN BEKLAAGDE GEDEELTELIJK
GEGROND. - VEROORDELING TOT HET GEHEEL
VAN DE KOSTEN VAN HOGER BEROEP. ~ WET'l'EL!.JKHEID.
De rechtet· ·in hoget· beroep, clie cle betichting bewezen vet·Tclaart, mag beklaagcle,
bemepet·, vemonlelen tot het geheel van
cle lcosten VCLn hoge·r beroep, zelfs inclien
hlj cle cloo·r cle eerste t·echtet· ~titgespm
ken stmf verm·inclercl he eft (1). (Wetb.

van strafv., artt. 194 en 211.)
(RANDAXHE.)
ARREST.
BET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, gewezen de 7 Februari 1948 door
de Correctionele Rechtbank te Luik;
(1) Zie verbr., 24 December 1941 (Bull. en
PAsrc., 1941,. I, 469) en nota 2; 23 September
1946 (A,.,-. Ve,.b1·., 1946, blz. 298; Bull. en
PASIC.' 1946' I, 328).
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-271Over het eerste middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet,, doordat het
bestreden vonnis, na te hebben verklaard
dat de straffen uitgesproken door de eerste
rechter in verhouding zijn met de zwaar. wichtigheid der inbreuken, desondanks
aanleggers toestand verergert door hem
voor de duur van zes maanden te ontzetten van het recht te sturen, dan wanneer
de eerste rechter deze ontzetting enkel
voor drie maanclen had uitgesproken, hetgeen een tegenstrijdigheid uitmaakt tussen de motieven en het beschikkelid gedeelte :
Overwegende dat de samenhang van de
tekst van het vonnis doet blijken dat de
beoordeling van de rechter in hoger beroep, betreffende de omvang van de straffen uitgesproken door de eerste rechter,
enkel op cle boeten -betrekking heeft, met
uitsluiting van cle decimes en van de
ontzetting van het. recht een voertuig te
besturen;
Over het tweecle mic1clel, schending van
artikelen 194 en 211 van het Wetboek van
strafvorclering, cloorclat het bestreclen von;nis aanlegger in cle kosten van hoger beroep verwijst, wanneer het beschikkend
gedeelte zijn toestand verbetert door te
verklaren dat de boeten dienen te worden
verhoogd met zestig decimes in plaats
van met honderd :
Overwegende dat het bestreden von;nis,
gewezen op hoger beroep ingesteld, onderscheidenlijk door beschuldigde, aanlegger
in verbreking, en door het openbaar ministerie, verklaart dat de door de eerste
rechter weerhouden betichtingen bewezen
gebleven zijn;
Dat er uit volgt dat aanlegger door de
rechter. in hoger beroep in het ongelijk
is gesteld geweest en dat deze, door hem
tot het geheel der kosten te veroordelen,
een juiste toepassing heeft gedaan van de
in het middel aangeduide bepalingen ;
En overwegende dat de substantH\le of
op straf van riietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die red en en; verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
10 Mei 1948. -

ze

kamer. - V001'ZitteT,
H. Louveaux, raadsheer vaarnemend
voorzitter. - VeTslaggever, H. Sohier. 1
Gelijlcllt'idencle conclttsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaaL

Is niet ontvanlcelijlc, de vooTziening van
beklaagde, v66T het e·indarTest ingesteld,
tegen een an·est dat zijn ·inobservatiestelling weigert te bevelen (1). (Wetb.

van strafv., art. 416.)
(VERTENEUIL.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet oP het bestreden
arrest, gewezen de 23 Januari 1948 door
het Hof van beroep te Brussel, :Kamer
van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat het bestreden arrest,
hetwelk er zich toe bepaalt te zeggen dat
er << geen grond bestaat om de 'inobservatiestelling van gezegde Paul Verteneuil
in de psychiatrische afdeling van een
strafinstelling te bevelen JJ, geen einde
stelt aan de vervolging en niet is gewezen
op een betwisting van bevoegdheid; dat,
krachtens artikel 416 van het Wetboek
van strafvordering, de eis tot verbreking
tegen deze besUssing slechts toegelaten is
na het eindvonnis of het eindarrest;
Dat de voorziening, welke v66r die
eindbeslissingen wordt ingesteld, niet ontvankelijk is ;
Om die reclenen ; verwerpt cle voorziening, verwijst aanlegg·er in cle kosten.
10 Mei 1948. - 2• kanier. - Voorzittm·,
H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. ·- Ve1·slaggeve1·, H. Giroul. GeUjlclttidende conclnsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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KAMER.

10 Mei 1948.

VOORZIENING IN VERBREKING.
PERSONEN DIE BEVOEGD ZIJN OM ZICH TE
VOORZIEN. STR-AFZAKEN. VONNIS VAN
VEROORDELING. BURGERUJKE PARTIJ ALLEEN IN HOGER BEROEP. - .A-RRE-ST HET VONNIS BEVESTIGENDE. VOORZIENING DOOR BEKLAAGDE. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

De belclaagde is niet on.tvankelijk om zich
in verlwelcing te 'I.'001'zien tegen het 'ar1'est dat, op het enlcel hager be1·oep van
de bttTgerlijlce pa1·t·ij, de besl-issing van
de eerste ,·echte1· bevestigt;
(BlERNAUX EN ENGLEBIENNE.)
ARREST.

2"

KAMER.

10 Mei 1948.

VOORZIENING IN VERBREKING.
TERMI,JN, STRAFZAKEN, VERWERPING
VAN EEN VERZOEK TOT INOBSERVATIESTELLlNG.
VOORZIENING VOOR DE EINDBESLISSING.
NIET-ONTVAN.KELIJKHEID.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 9 Februari 1948 door
(1) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
21 April 1947 (An·. Verb•·., 1947, biz. 128; Bull.
en PASIC., 1947, I, 165).
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het Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
I. Betreffende de voorziening van Biernaux tegen de beslissing gewezen over de
publieke vordering :
Overwegende dat aanlegger geen middel
inroept;,
Overwegende dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is ;
II. Betreffende de voorzieningen gericht
tegen de beslissing gewezen over de burgerlijke vordering :
A. Over de voorziening van Biernaux :
Overwegende dat aanlegger geen middel
inroept en dat het Hof er ambtshalve geen
opwerpt;
B. Over de voorziening van Englebienne :
Overwegende dat, vermits aanlegster
geen hager beroep heeft aangetekend tegen het vonnis van de Krijgsraad te Charleroi, hetwelk haar tot schaclevergoeding
aan de Belgische Staat, burgerlijke partij, veroordeelde, clit vonni~. te haren opzichte in kracht van geWIJSde was gegaan;
Overwegende clat aanlegster, derhalve,
niet ontvankelijk is om zich in verbreking
te voorzien tegen het arrest, hetwelk deze
beslissing, op hager beroep door de !Jurgerlijke partij eenvoudig heeft bevestig?-;
Om die redel1en, verwerpt de voorziening ; verwijst aanleggers in de kosten.
10 Mei 1948. - 2e kamer.,- Voonzittm·,
H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·sza.ggeve1·, H. Connart.
Gelijklwiclencle conclttsie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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KAMER. -

VONNISSEN

10 Mei 1948.
EN

ARRESTEN.

STRAFZAKEN. TOLK. ~ EED.- WETTE·
LIJK FORMULIER NIET LETTERI.jJK WEERGE·
GEVEN. BETEKENIS VAN DE EED NIET ONT·
AARD. GELDIGHEID. __

zo

RECHTSPLEGING

IN

STRAFZA-

KEN. GE'l'UlGENEED. PROCES·VER·
BAAL VAN DE 'l'ERECHTZITTING VERMELDEND
ENERZIJDS DAT DE GETUIGEN IN RET FRANS
DE EED HEBBEN AFGELEGD, ANDERZIJDS DA'l'
EEN GETUIGE DE FRANSE 1'AAL NIET SPREEKT
EN VOOR, HEM EEN TOLK BENOEMD WORDT. VOLDOENDE BEWIJS DAT DEZE GETUIGE, 'MET
Bl.JSTAND VAN DE TOLK, DE DOOR DE WET
VOORGESCHRE\'EN EED HEEFT AFGELEGD.

1 o Is geldig de eecl claa1· een talk afgelegd
in bewom~dirwen, die niet letteTlijlG deze

van artikel 322, ee1·ste alinea, van het
WetbaelG van st1·atvm·de1·ing weergeven,
zo,dm zij ap valmaakte wijze m· de betekenis van weergeven en aan de tallG
clezelf,de q;erplichtingen opleggen (1).
2o Uit het feit dat het proces-ve1·baal van
cle terechtzitting, na glabaal vermeld te
hebben dalt vaamleer te getuigen, ieder
getuige, in de Frans,e taal, de eed heett
afgelegd in de bewom·dingen van de wet,
er op wijst dat een getttige de Fmnse
taal niet spreelGt en vao1· hem een tolk
wm·dt benoemd, wordt atgeleid dat :deze
getttige, met bijstand van cle talk, de
· clom· de, ivet vom·gesch1·even eed heett
afgelegcl (2).
(BORMANS, T. BELGISOHE STAAT.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 2 J anuari 1948 door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing gewezen op de publieke
vordering I :
Over het eerste middel, schending van
artikelen 101 van de wet van 15 Juni 1899,
bevattende titel I van het Wetboek van
strafrechtspleging voor het leger, 332 van
het vVetboek van strafvordering, doordat
het bestreden arrest uitspraak -heeft gedaan zonder het getuigenis van de heer
Pieter Boers, die ter zitting van de krijgsraacl van 17 Januari 1947 wercl verhoord,_
te weren, en clan wanneer, blijkens het
zittingblacl, de voorzitter, daar gezegde getuige de Franse taal niet spreken kon,
ambtshalve tot talk de heer Maurice Ricour heeft benoemd, die de wettelijke eed
niet heeft afgelegd, vermits hij gezworen
heeft « getrouwelijk de· gezegden te vertolken welke aan personen die verschillende talen spreken, moeten overgezegd
worden ... ll, dan wanneer het sacramenteel wettelijk formulier luidt als :volgt :
« trouw de gezegden te vertalen welke aan
degenen die een verschillende taal spre-/
ken onderling moeten worden medeg·edeeld ... ll;
Overwegende dat, luidens artikel 101 van
de wet van 15 Juni 1899, de tolken de eed
afieggen in het geval en op de wijze voor
de boetstraffelijke rechtbank voorgeschreven;
(1) Zie verbr., 17 Februari 1947 (Arr. Verbr.,
1947, blz. 40; Bull. en PASIC., 1947, I, 57);
15 Maart 1948 (zie hager, bl.;. 151 ; Bull. en
PASIC., 1948, I, 171); Fr. verbr., 16 April 1818,
2,7 April 1820 en 15 April 1826 (DALL., Rep.,
v' lnst,-•uction criminelle, n' 2347); 21 Juni 1846
(Dall. per., 1846, 4, 346).
(2) Verge!. verbr., 15 Maart 1948, vermeld
in de voorgaande nota.
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Overwegende dat het proces-verbaal van
10 Me'i 1948. - 2e kamer. - TToMzitte1·,
de zitting van de Krijgsraad te Brussel H. Louveaux, raadsbeer waarnemend
van 17 Januari 1947 vaststelt dat, aan- voorzitter. - TTe1·slaggevm·, H. Fettweis.
gezien getuige Pieter Boers, van Neder- Gelijkl~tidende concl~tsie, H. Roger
landse nationaliteit, de Franse taal niet Janssens de Bistboven, advocaat-generaal.
spreken kan; de heer Voorzitter ambtshalve tot tolk benoemt de beer Maurice
Ricour welKe de volgende eed afiegt :
2" KAMER. 10 Mei 1948.
cc Ik .zweer getrouwelijk de gezegden te
vertolken welke aan personen die verschillende talen spreken, moeten overge- FRANSE 'l'AAL-NEDERLANDSE TAAL
zegd worden, zo helpe mij God >> ;
(GEBRUIK VAN DE). - REORTSPLEGING VOORI RET HOF VAN VERBREKING. Overwegende dat, indien het in zake geBESTREDEN BESLISSING IN DE DUITSE TAAL
bruikt formulier niet woordelijk datgene
GESTELD. - BEVOEGDREID VAN RET HOF OM
van artikel 332, eerste alinea, van het
'l'E BEI'ELEN OAT VOOH HET ONDERZOEK EN HET
Wetboek van strafvordering overneemt,
REREORTEN VAN DE ZAAK GEBRUIK ZAL GEhet op volmaakte wijze de betekenis er
MAAKT WORDEN VAN DE lJ'RANSE (ore NEDERvan weergeeft en aan de tolk juist deLANDSE) TAAI,.
zelfde verplichtingen oplegt;
Dat het middel dus niet gegrond is;
lV anneer de beskerlen l>eslissing in de
Over het tweede middel, schending van
D~titse taal is uesteld, kan het Hot
artlkelen 75 van het Wetboek van straf/Jevelen dat, voor het onclen!!oek en het
vorclering, 11 van het koninklijk besluit
be1·echten van de zaalr; in a.anle.q 11an
van 18 Sept~mber 1894 tot vaststelling van
ve1·b1·eking, gebru,iJr; zal gemaakt worde Vlaamse tekst van de in gebruik zijnde
clcn van de lf·ranse (of van cle Nede1·eedformul~s, doordut bet arrest rekening
1wnclse taal (1). ·(Wet van 15 Juni 1935;
heeft gehouden met het getuigenis afgeart. 27.)
legd ter zitting van de krijgsraacl van
17 Januari 1947 door getuige Pieter Boers,
(JEURISSEN, T. LAMBERTZ.)
dan wanneer gezegde getuige, luidens het
ARREST.
proces-verbaal van de terecbtzitting, vermits hij de Franse taal niet spreken kon,
HET
HOF;
op bet bestre(len
de Franse eed niet heeft kunnen afieg- vonnis; gewezen opGelet
December 1947 door
gen waarvan dit .zittingblad vermelding de Rechtbank van 15
eerste aanleg te Vermaakt:
viers, uitspraak {loende in hoger beroep,
Overwegende dat het proces-verbaal van in zaken van correctionele politic;
de zittiug van de krijgsraad van 17 JaOverwegende dat (leze beslissing in het
nuari 1947 vaststelt dat iedere getuige, Duits gesteld is ;
vooraleer te getuigen, de eed afiegt de
Overwegende dat bet Hof kan bevelen
gehele waarheid, niets dan de waarbeid dat het onderzoek en de uitspraak van
te zeggen, met aanroeping van de God- het arrest zouden geschieden in bet Frans
hei<,l; dat hetzelfde proces-verbaal ten of in bet Nederlands (art. 27 van de wet
anderen vaststelt dat, vermits getuige van 15 J uni 1935) ;
Boers, van Nederlandse nationaliteit, de
Overwegende dat het Hof van oordeel
Franse taal niet kan spreken, een tolk is dat, in onderhavige zaak, er aanleiambtsllalve voor hem wordt benoemd;
uing is om van de Franse taal gebruik te
Overwegende dat nit deze tweevoudige maken;
vermelding van het proces-verbaal dient
Om (lie redenen, beveelt dat in onderte worden afgeleid dat getuige Boers, met havige zaak, het onderzoek en de uitbijstand van de tolk, de door de wet voor- spraak in bet Frans zullen gescllieden.
geschreven eed beeft afgelegd ;
10 Mei 1948. - 2° kamer. - Voorzittm·,
Overwegende dat het middel in feite niet
H. Louveaux, raaclsbeer waarnemen(l
opgaat;
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Giroul. En overwegende dat de substanW~le of Gelijlclltirlende conclnsie, H. Roger Jansop straf van nietigheid voorgeschreven sens (le Bistboven, advocaat-generaal.
recbtsvormen werden nageleefd en dat de
besl'issing wettelijk is ;
In zover de voorziening gericbt is tegen de beslissing gewezen op (le burger2e KAMER. - 10 Mei 1948.
lijke vordering :
Overwegende dat aanlegger tot staving 1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
van zijn voorziening geen enkel middel
EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN.
inroept en dat bet Hof er amtsbalve geen
opwerpt;
(I) Verbr., 9 Mei 1946 (Arr. Ferbl-., 1946,
Om die redenen ; verwerpt de voorzie·biz. 175; Bull. en PAsrc., 1946, I, 181).
ning; verwijst aanlegger in de kosten.
VERBR., 1948. - 18

-274VONNIS VAN VEROORDELING DAT EIGN VERWEERMIDDEL NIET BEANTWOORDT. REGELMATIGE
CONCLUSIEN. VONNIS NIET GEMOTIVEERD.

2° VOORZIENING IN VERBREKING.
BESLISSINGEN WAARTEGEN MEN ZICH Ji:AN
VOORZIEN. STRAFZAKEN. VONNIS DAT
EEN S'l'ELLING VAN BURGERLIJKE PARTIJ NIE'l'IG VERKLAART. VoORZIENING DOOR BEKLAAGDE. NIET·ON'l'VANKELIJKHEID.

3°

VOORZIENING IN VERBREKING.
VoR~I.- STRAFZAKEN. -.BURGERLIJKE
PARTIJ EISERES. GEEN BIJVOEGING VAN
UITGlF'l'E VAN DE BESTREDEN BESLISSING. N IET-ONTVANKELI.JKHEID.

1° Is n·i.et gemot·iveercl, het vonnis van ve1·oonleUng clat ee-n ve1·wee1·n~iddel, claM
1Jeklaagcle in ,·egelmnt-ige 1Jesluiten voorc
geclrngen, niet beantwoonlt (1). (Groncl-

wet, art. 97.)
2o Is 1viet ontvcmkeUjle, b'ij gebrek aan belang, de vo01'!if'ien·ing doo1· belclaagde ingestelcl tegen een vonnis clat een stelling van bwi·gerl'ijlee 1Ja1't·ij nietig ve·rlclaa1·t (2).
3° Is n·iet ontvanlceU.jk, •cle 'I)Oorz·iening van·
de 1Jurge·rlij lee pcwt-i:i, ·waarbij geen a~t
thenNeke nUgifte vnn cle 1Jes·treclen besUssi:ng gevoegrl wordt (3). (vVetboek

van strafv., nrt. 419.)
(.JEUR.ISSEN, '1'. LAMBER'l'Z I•;N OONSOOR'l'EN.) _
ARREST.

RET HOF ; - Gelet 01} de bestreclen
vonnissen, g-ewezen de 15 December 19,17
door de Oorrectionele Rechtbank te Verviers, zetelencle in hog-er beroep, en op het
arrest van heclen waarbij het g-ebruik der
talen worclt g-ereg-elcl;
Overweg-encle clat de zaken, ing-eschreven
onder nrs 3654 en 3656, samenhangencl zijn
en clat er reclen bestaat ze samen te voegen;
I. Over cle voorzieningen van J eurissen :
A.. In zover zij g-ericht zijn tegen de

besli:o;sing-en gewezen op de publieke vordering :
Over het midclel van ambtswege, schending van artikel 97 van cle Grondwet,
doordat de bestreden vonnissen het bij
conclusii\n door aanlegger ovg-eworpen
middel niet hebben beantwoorcl :
Overwegencle dat ~le bestreclen vonnissen beslist heb ben clat de a an aanlegger
(1)

Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,

22 Maart 1948 (Bttll. en PAsrc., 1948, I, 187).
(2) Zie verbr., 24 Juni 1946 (An·. Ve,·b,·.,
1946, blz. 242; Bull. en PASIC., 1946, I, 262, en

nota 1).
(3) Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,
27 Februari 1947 (B1tll. en PASIC., 1947, I, 87).

verweten feiten, .te weten : « in vloeiencl
water, door nalatigheicl of willens en wetens, voor de vissen schaclelijke stoffen te
hebben laten lopen )), het wanbeclrijf uitmaakten voorzien bij artikel 27, 5°, van
cle wet van 7 Mei 1877 op cle niet bevaar. bare en niet vlotbare waterlopen, hetwelk
luiclt als volg-t : << zij die er vloeistoffen
1 laten in lopen, er zelfstandigheden in werpen of leggen, die het water er van knnnen beclerven of ontaarclen, behoudens de
uitzonderingen vast te stellen door de provinciale reglementen en, bij ontstentenis
van deze reglementen, door cle bestendig-e
depnta tie )) :
Overwegencle dat aanleg-ger in ter zitting van 8 December 1947 v66r de rechter
in llog-er beroep neerg·eleg-de . conclusH\n
staande hield : « clat cle betichte, bovenclien, als bestuurcler van de melkerij te
Walhorn, van de bestenclige deputatie del.
16 April 1934 toelating- heeft ontvangen,
om het afvalwater van de op de gemeente
Walhorn op te richten melkerij, uit te
storten; dat artikel 27, 5°, derhalve niet
toepasselijk zijn kan )) ;
Overwegende dat cle bestreden vonnissen geen antwoord hebben verstrekt op clit
midclel, waarbij aanlegger aanvoerde zich
in het uitzondering-sgeval te bevinclen,
voorzien bij de toepasselijke ·bepaling der
wet;
Dat zij, alzo, artikel 97 van de Gronclwet llebben geschonden;
B. In zover de voorzieningen g-ericht
zijn teg-en de beslissingen gewezen op de
burgerlijke vorderingen :
Overwegende clat, vermits cle bestreden.
vonnissen de ter zitting gedane verklaringen van stelling van burgerlijke partij
nietig hebben verklaarcl, en, clientengevolg-e, ten g-unste van de burgerlijke partijen en ten laste van aanlegger generlei
veroordeling hebben U.itgesproken cle voorziening- van deze laatste, bij gebrek aan
belang, niet ontvankelijk is;
II. Over de voorziening- van de burgerlijke partij Louis Lambertz :
Overwegende dat nit het dossier van de
rechtspleging- niet blijkt dat aanlegg-er bij
de stukken een autllentieke uitgifte van
de bestreden beslissing zou hebben gevoegcl ; cla t, vermits aanlegger zich niet
heeft geschikt naar artikel 419 van het
Wetboek van strafvordering, zijn voorziening niet ontvankelijk is ;
Om clie reclenen ; voegt samen de zaken
ing-eschreven op de algemene rol onder
n':s 3654 en 3655 ; verbreekt cle bestreden
vonnissen, docl1 slechts voor zoveel zij
over· de publieke vorclering- uitspraak
doen; beveelt clat onderhavig arrest zal
worden overgeschreven in de registers van
de Oorrectionele Rechtbank te Verviers en
dat melding er van zal worden gemaakt
op de kant van de g-edeeltelijk vernietigcle
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voor het overige ; veroordeelt de burgerlijke partijen tot de kosten; veroordeelt
burgerlijke partij Lambertz tot een vergoeding van 150 frank jegens verweerder
.Teurissen; verwijst de alzo beperkte zaken naar de C01;rectionele Rechtbank te
Verviers, anders samengesteld, ten einde
in hoger beroep uitspraak te doen.
10 Mei 1948. - ze kamer. - Voorzitter,
H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve;·sla,qgever, II. Giroul. Gelijlclttidende conalusie, II. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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1o

INKOMSTENBELAS'l'INGEN.
AF'rREKKING VAN DE REEDS AANGESLAGEN
NETTO-INK OMS TEN TEN EINDE DUBBELE AANSLAG
VAN EEN ZELFDE INKOMEN IN HOOFDE VAN EEN
ZELFDE BELASTINGPLIOHTIGE TE VERMI,JDEN.
DIE INKOMSTEN MOGEN SLEOHTS VAN DE
UITGEKEERDE INKOMSTEN AFGETROKKEN WORDEN INDIEN DE NIET-UITGEKEERDE INKOMSTEN
ONVOLDOENDE ZI.JN. AFTREKKING VAN RET
OVER1SCHOT ALLEEN.

zo

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. ZAKEN VAN REOHTRTREEKSE BELASTINGEN. AFTREKKING VAN
DE REEDS AANGESLAGEN NETTO-INKOMSTEN TEN
EINDE DUBDELE AANSLAG VAN EEN ZELFDE
INKOMEN IN HOOFDE VAN EEN ZELFDE BELASTINGPLIOHTIGE TE VERMIJDEN. BESLISSING
RET BEDRAG VAN DIE INKOMSTEN AFTREKKENDE VAN DE UITGEKEERDE DIVIDENDEN ZONDER VOORAF VAST TE STELLEN DAT DE NIET
UITGEKEERDE INKOMSTEN ONVOLDOENDE WAREN OM DIE AFTREKKING TE ONDERGAAN. BESLISSING NIET GEMOTIVEERD.

1 o H et bedmg van de Teeds aangeslagen
netto-inlcomsten mag, in de venrwotschappen met rechtspe;·soonlijkheid, ten
e·inde dttbbele aanslag van een zelfde inlcomen in hoofde van een zelfde ·belastingplicht·ige te veTmijden, van de ttitgelceerde inlcornsten slechts af.qetrolcken
·wm·den, · indien cle niet-nitgelceercle inlcomsten onvoldoende zijn om die aft;·eklcing te ondergaan. Dan nag; in dit geval_, is e;· slechts ;·eden om aUeen het
overschot at te trelclcen van de nit,qelceerde inlcomsten ten einde de _grandslag van de aanslag vast te stellen (1).

(Wetten betreffende de inkomstenbelastingen samengeschakeld op 3 J uni 1941,
art. 52, § 6.)
(1) Zie een ander arrest van zelfde datum
PASIC., 1948, I, 320).

(Bull. en

2o Is niet wettelijlc ,qemot-ivee·rd, de besliss-in,q die van de 1t-itgekeeTde dividenden
het bedrag van de reeds aan,qesla,qen
netto-inlcomsten aft1·elct, zoncler vooraf
vast te stellen dat die inlcomsten niet
van de niet-u-itgelcee;·de inlcomsten lconclen afgetTolclcen woTden we,qens cle
ontoere-ilcenclheicl
van
cleze
laatste.

(Grondwet, art. 97; samengeschakelde
wetten, art. 52, § 6.)
(BEHEER VAN FINANOIEN, T. NAAMLOZE
VENNOOTSOHAP « LES ATELIERS LOUIS CARTON )). )
ARREST.

HET HOF; --'-- Gelet op het bestreden
arrest, ·gewezen de 18· Juni 1947 door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel tot verbreking,
schending van § 6 van artikel 52 der samengeschakelcle wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, cloordat het bestreden arrest gegrond verklaard heeft de aanspraak van de verwerende vennootschap
welke eiste dat een som van 128.667 fr.,
die het bedrag -der reeds aangeslageu inkomsten vertegenwoo~·digt welke evenredig voorkomen in de dividenden, van
gezegde clividenden (440.000 fr.) afgetrokken zou worden v66r de toepassing van de
mobili.enbelasting, dan wanneer de nietnitgekeel:de inkomsten volstaan hadden
vo01; de aftrekking van de reeds aangeslagen inkomsten :
Overwegencle dat, naar luid van artikel 52, § 6, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
in de vennootschappen met rechtspersoonlijkheid de aftrekking cler reeds aangeslagen netto-inkomsten geschiedt op het bedrag cler niet-uitgekeerde inkonisten en,
zo deze niet volstaan, op het bedrag der
uitgekeerde inkomsten; dat hieruit volgt
dat de reeds aangeslagen netto-inkomsten
enkel subsicliair van het bedrag der uitgekeerde inkomsten mogen afgetrokken
worden en enkel voor zoveel de niet-uitgekeerde inkomsten niet volstaan hebben
om die aftrekking mogelijk te ri:J.aken ;
dat, naargelang die aftrekking geschiedt
op de niet-uitgekeerde inkomsten of op de
uitgekeerde inkomsten, ze een vermindering van de bedrijfsbelasting of van de
mobiWlnbelasting teweegbrengt;
·
Overwegencle dat het bestredeJJ. arrest
van de door verweerster in 1942 en
440.000 frank bedragende uitgekeerde dividenden de som van 128.667 frank afgetrokken heeft, welke het evenredig bedrag
cler reeds aangeslagen inkomsten vertegenwoordigt; dat het die aftrekking verricht heeft zonder vooraf vast te stellen
dat de reeds aangeslagen inkomsten niet
van de niet uitgekeerde inkomsten konden
afgetrokken worden, omdat deze niet volstonden ; dat, bij gebrek aan die vast-

-276stelling, het bestreclen arrest ZIJn beslis- (BELGJSCHE STAAT, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
sing niet wettelijk gerechtvaardigd heeft « FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE ll.)
en de in het middel aangeduide bepaling
geschonden heeft;
ARREST.
Om die redenen, en zonder dat er aanHET HOF; - Gelet op het bestreden
leicling is het tweede middel te onclerzoeken, verbreekt het bestreclen arrest; be- arrest, gewezen door llet Hof van beroep
veelt clat onderhavig arrest zal worden te Luik de 20 M:ei 1947;
overgeschreven in de registers van het
Over het enig midclel, schencling van
Hof van beroep te Brussel en dat melding artikelen 97 van de Grondwet, 1134, 1319,
er van zal worden gemaakt op de kant van · 1320, 1322 van het Burgerlijk W etboek,
de vernietigde beslissing; veroorcleelt ver- cloordat llet bestreden arrest beslist lleeft
weerster tot de kosten; verwijst cle zaak dat de overeenkomst welke tnssen de parnaar het Hof van beroep te Gent.
tijen gesloten werd de 31 Mei 1937 « door
aan aanleg·ger in verbreking de vervan11 Mei 1948 .. - 2e kamer. - Vom·zitte1·,
ging van het verloren geraakte mateH. Louveaux, raadsheer waarnemencl rieel op te leggen, zich er van l1eeft ontvoorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Smetrijns. llonclen aan die clansule enige beperking
- Gelijlcl~ticlencle conclttsie, H.W.-J. Ganstoe te voegen die gescllikt zou geweest
hof van cler I\'Ieersch, advocaat-generaal. zijn om de normale clraagwijdte te beper- Pleite1·, H. Van·Leynseele.
ken van llet begrip van het woorcl « verloren ll; clat clit begrip bijgevolg door de
meclecontractanten gebrnikt is geweest in
zijn volledigste betekenis en omvang; dat
er volgens de normale zin van het woorcl
« verloren ll, voor verweerster « verlies van
le KAMER. - 13 Mei 1948.
materieel ll ontstond zoclra deze verweerster physisch of juridisch niet meer in
staat verkeenle om hetzelfcle nog in haar
1° VERBREKING. BEVOEGDHEID.
BURGEHLIJKE ZAKEN. GEBRUIKELIJKE bezit te hebben; dat llet in die omstandigheden ten allereerste duidelijk is, met een
BETEKENIS VAN EEN TEHl\I, RECHT VAN
zulkdanige klaarblijkelijklleid dat een
TOEZICHT VAN HET HOF.
.
meer uitvoerig betoog overboclig is, dat nit
2° BEZIT. - VERLOREN ZAAK. - 0VEREEN- het feit dat llet litigieuze materieel aan
KOMST. - ZAAK AAN DE EIGENAAR TEGEN ZIJN het domein van verweerster onttrokken is
WIL ONTNOMEN, ZONDER DAT MEN KAN 'l'E WE- geweest zonder clat men te weten is kunTEN KOMEN WATER MEDE GEBEURD IS. - GE- nen komen wat er mecle gebeurd is, gezegcl
-WOl\"E EE'IEKJCNIS.
materieel in cle loop van het bevolen vervoer « een verloren geraakt materieel ll is
io Het Hot heeft cle bevoegcllwicl om na te geworden; dat nopens dit karakter van
guan of cle cloo1· cle 1·echte1· over cle g1·oncl
« verloren geraakt materieel ll zekerheid
gegeven bepuU;ng van cle gebntilcelijlce
gegeven geweest is, welke ook de wijze
betelcenis vun een tenn htist is (1).
geweest zij waarop de Duitse strijdkracll2° Doo1· te besUssen flut cle in een con- ten up gezegd materieel de hand hebben
gelegd, het weze door inbeslagneming,
t1·uct gebntikte tennen << verlo1·en zaulc ll,
door verbeurclverklaring, door vernieling
in lmn gewone betelcenis genomen, beof anclers ll, clan wanneer het arrest ertelcenen een zuak ttun cle eigeJWftr tegen
zijn wU ontnomen, aun zijn clomein ont- kent dat het materieel tot uitvoering van
voormelde overeenkomst. naar Thouars
t1·olclcen, zomle·r flat men lean te weten
verzonden geweest is, clat het aldaar aanlcomen wat e1· mefle gebe1wcl is, 1nislcent
gekomen is en door de Dnitsers weggenocle 1·echte1· ot,er fle gmncl cle {lewone bemen geweest wanneer het zich nog op de
telcenis niet va.n flie termen (2).
wagons in het station bevond; dat het
materieel alzo niet verloren geraakt is en
dat llet arrest de clnidelijke en precieze
(1) Verbr., 10 Mei 1938 (ATr. Ye1'b1·., 1938,
tekst van de overeenkomst lleeft geschonbiz. 95; Hull. en PASIC., 1938, I, 161) ; 12 Feden, alsook het geloof dat aan dezelfde
bruari 1940 (A,.,·. YeTb1·., 1940, blz. 17; Bull,
was verschuldigd, en, bijgevolg,. artikeen PASIC., 1940, I, 48)_; 4 April 1941 (Arr.
Ien 1134 en 1319 en volgende van llet BurYe1·b1·., 1941, blz. 72; Bull. en PASIC., 1941,
gerlijk Wetboek heeft geschonden :
I, 120) en de conclusie van de H. ProcureurGeneraal Leon Cornil v66r dit arrest.
Overwegende dat het arrest vaststelt
(2) Raadpl. verbr., 17 December 1874 (Bttll.
clat verweerster, in nitvoering van een
en PAsrc., 1875, I, 39); de nota in SrREY, 1948,
overeenkomst gesloten door partijen de
1, 5, kol. 1, gepubliceerd ondm: het arrest van
31 Mei 1937, op bevel van aanlegger, per
het Hof van verbrekin.g van Frankrijk van
spoor naar Frankrijk deed vervoeren,
28 October 1947, alsook Fr. verbr., 3 Novemin M:ei 1940, llet fabriekmaterieel dat
ber 1947 (SIREY, 1948, 1, 33).
zij bij overeenkomst verplicht was te ont-
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ruimen; dat een aanmerkelijk gedeelte
van clit materieel gedurende het vervoer
naar Toulouse, in de handen viel van de
Duitse troepen die Thouars hadden bereikt, waar het zich op het spoor bevond;
dat het erkend is dat verweerster niet
weder in het bezit kwam van dit gedeelte
van haar materieel, waarvan men niet
weet wat er verder mede gebeurd is; eindelijk dat aanlegger luidens de termen
van de overeenkomst, zich jegens verweerster verbond het materieel te vervangen dat tijdens een 011 zijn bevel verricht
vervoer zoek of verloren was geraakt ;
Overwegende dat llet middel aan het
arrest een grief maakt van, ofsclloon het
beweert aan de woorden « verloren materieel >> hun gewone betekenis te geven,
deze te hebben miskend, doordat een
door de vij ancl weggenomen zaak geen
verloren geraakte zaak is;
Overwegende dat het arrest beslist dat
de uitdrukking « verloren geraakte zaak >>
in haar gewone betekenis genomen, betekent een zaak welke aan de eigenaar tegen zijn wil wordt ontnomen, welke aan
zijn domein wordt onttrokken, zonder dat
men kan te weten komen wat er mede gebeurd is;
Dat derg·elijke beslissing de gewone betekenis van « verloren geraakte zaak >>
niet miskent ;
Overwegende dat aanlegger nog aanvoert dat de bewoorclingen « tijdens het
vervoer verloren geraakt materieel >> aanduiclen dat de partijen enkel de risico's
van het vervoer hebben willen dekken. en
niet de risico's welke voortkwamen nit
een vreemde, niet aan aanlegger toe te
schrijven oorzaak ;
Overwegende dat het arrest aanstipt
dat de litigieuze overeenkomst aanlegger
verbindt tot het vervangen van het materieel dat verloren is geraakt « tijdens
een op zijn bevel verricht vervoer >> zonder· dat die verbintenis op enige wijze
beperkt is geweest;
Dat de uitlegging, welke het arrest zodoende aan de overeenkomst geeft, met de
gewone betekenis van haar termen overeenste.mt, en dat het middel niet kan aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en tot een vergoeding van 150 frank jegens verweerster.
13 Mei 1948. - 1e kamer. - Voonitter.
H. Soenens, eerste voorzitter. - Verslagge·ver, H. Louveaux. Gel'ijlclttidende
conclus·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. -. Pleiters, HH. Resteau en Van Ryn.
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BEWIJS. BuRGERLI.JKE ZAKEN. AAN
DE AKTEN VERSCHULDIGDE TROUW. CONTRACT VAN VERZEKERING VAN DE ·BURGERLIJKE AANSPR.AKELIJ:KHEID, DE RISICO'S DEKKENDE VAN ONGEVALLEN YER.OORZAAKT DOOR.
EEN AUTOVOERTUIG. BEDING DAT DE WAAR.BORG NIET VAN KRACHT IS TERWIJL RET VOERTUIG BESTUUR.D WORDT DOOR EEN PERSOON
MINDER DAN ZESTIEN JAAR. ODD. -ARREST DE
TOEPASSING VAN DIT llEDING llEPERKEND TOT
HET GEVAL WAAR.IN DE VERZEKERDE ZELF EEN
MINDERJARIGE MINDER DAN ZESTIEN JAAR ODD
MET RET STDREN VAN RET VOERTUIG ZOU GESOHENDING VAN DE AAN DE
LAST HEllBEN. AKTE VERSCHDLDIGDE TROUW.

Wanneer een cont1·act van ve·rzelce1'in.Q
van bltrgeTli.i lee aanspra.kelijlchei.d bet1-efjencle de risico's van ongevallen veroorzaa.lct door een a~ttovoe1·tuig bepaalt
dat de wnnrborg niet van lcracht is wannee1· het voertuig door een pm·soon, minde1· clan zestien jctar ottd, best~t~wd
wonlt schendt de aan de alcte verschltlcl-igde 'tmuw het an·est dnt de toepassiilg van dit beding van vr·i.istelling betJerlct tot het geval waarin de ve1·zelcerde zelf een mindeT,ia1"ige, mindcT dan
zestien jaaT oud, met het st~wen van het
voert1tig belast heejt. (Burgerlijk Wet-

boek, artt. 131!} en 1322.)
(.HAATSOHAPPIJ «THE OCEAN ACCIDENT»,
T. VAN WINCKEL EN COENEN.)
ARREST.

HNl' HOF; - Gelet op het bestrerlen
arrest, gewezen de 4 Januari 1947 door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel tot verbreking,
schending van artikelen 1134, 1135, 1315,
1319, 1320, 1322 en 1341 van het Burgerlijk
vVetboek over het geloof versclmldigd aan
de akten; van artikel 1353 van het Burgerlijk Wetboek ovm· de vermoedens die
niet door de wet voorzien zijn; van artikelen 1157 tot 1163 van het Burgerlijk
Wetboek over de verklaring van de overeenlwmsten; 97 van de Grondwet : eerste
onderdeel, doordat het bestreden arrest,
na te hebben 'vastgesteld << dat luirle:tis de
polis gesloten tussen dame Van Winckel
(verweerster) en de maatschappij << The
>> Ocean>> (aanlegster) de ongevallen veroorzaakt door het voertuig bestuurd door
een minder dan zestien jaar oude persoon
nit de verzekering waren gesloten >> en
dat het voertuig op het ogenblik van het
ongeval bestuurd werd door een minderjarige, de genaamde · Moens, die minder
dan zestien jaar oud was, desniettemin
aanlegster in verbreking heeft veroordeeld verweerders in verbreking te vrijwaren tegen de gevolgen van het liti-
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er aanleicling was om het hierboven
aangehaalcle becling van niet-verzekering
nit te leggen in cleze zin dat aanlegster, naar lnicl van het verzekeririgscontrac:t, cliende in te staan niet alleen
voor cle fouten van haar aangestelde bij
llet besturen van een autovoertuig, maar
voor alle fouten welke cleze zon hebben begaan, onder meer « terwijl hij tijclelijk
zijn becliening had verlaten, en zocloencle
op onvoorzichtige wijze een aangestelcle
van miucler .clan zestien jaar zich mee,ter
had laten maken van llet stuur van llet
voertuig ll, clan wanneer cle termen van
cle verzekeringspolis clniclelijk en formeel
zijn, vermits zij nit de verzekering slniten de ongevallen veroorzaakt door het
voertnig wanneer het bestunrcl worclt
door een mincler dan zestien j aar oucle
persoon, becling clat niet vatbaar is voor
twee betekenissen en niet dient te worden uitgelegcl ; clan wanneer cle termen
clezer polis geen verval voorzien, maar
het bewijs uitmaken van een niet-verzekering; clan wanneer het bestreclen arrest
geen enkel uitwenclig element inroept dat
de uitlegging, welke het aan de overeenkomst geeft, zou rechtvaarcligen; tweecle
onclercleel, cloorclat llet bestreclen arrest,
het litigienze cpntract uitleggencle, hetzelfcle aanziet als een verzekering ter zake
van, ·burgerlijke aansprakelijkheicl welke
Rlle fouten begam1 door de aangestelcle
van de verzekercle (in zake cle verweerders in verbreking·) clekt, clan wanneer
cleze polis enkel van toepassing is wanneer cle bnrgerlijke aansprakelijklleicl van
de verzekercle is opgelopen wegens een
font van zijn aangestelcle, antobestunrcler,
terwijl hij het voertnig bestnnrt en wegens een font in het stnren :
Over beicle onclerclelen samen :
Overwegencle clat Peeters, naar cle vaststellingen van het bestreden arrest,
slachtoffer is geweest van een ongeval
veroorzaakt cloor cle camionnette Welke
verweerster Van Winckel aan lmar aangesteicle Uytenclaele had toevertronwcl en
waarvan cleze ten onrechte bet stnur had
overgelaten aan de mincler clan zestien
jaar oncle JVIoens; clat cle maatschappij
«The Ocean ll, verzekei·aarster van Van
Winckel voor het ·geval cle bnrgerlijke
aansprakelijkheicl van cleze laatste zou
worden ingeroepen in haar hoeclanigheicl
hetzij van eigenares, hetzij van bestunrster, hetzij van bnrgerlijk aansprakelijke
voor de bestunrcler van gezegcle camionnette, tegen de votclering van haar verzekercle het becling van {le polis heeft opgeworpen, ·naar lnicl waarvan cle waarborg niet van kracht is terwijl het voertuig bestnnrcl worclt door een mincler clan
zestien jaar oncle persoon; clat het hof
van beroep clesniettemin cle maatschappij
er toe lleeft veroorcleelcl verweerclers te-

gen de gevolg~n van het ongeval· te clek
ken, om cle reelen clat bewnst becling client
nitgelegcl in cleze zin clat het noclig is, opclat cle verzekeraar niet zon instaan
voor cle gevolgen van llet ongeval veroorzaakt door een mincler clan zestien j a a r
oncle persoon, clat bet de verzekercle zelf
weze die deze persoon zou belast hebben
met het stnren, wat in zake niet het geval is;
Maar overwegencle clat de litigienze
polis in dnidelijke en precieze termen,
welke tot generlei nitlegging aanleiding·
geyen, cle vrijwaring door de verzekeraar
uitslnit, wanneer de bestnurcler van het
voertuig minder dan zestien janr oucl
is; dat het arrest, clerhalve, door nitspraak te doen zoals het geclaan heeft, de
in het middel aangecluicle bepalingen cler
wet l1eeft geschonden ;
Om die reclenen, verbreekt het bestreclen arrest; beveelt dat onclerhavig arrest
zal overgeschreven worden in cle registers
van !let Hof van beroep te Brussel en dat
melding er van zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerders tot de kosten; verwijst de zaak naar het Hof van beroep te
Luik.
13 Mei 1948. - 1° kamer. - VoorzUtm·,
H. Soenens, eerste voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Vitry. - Gelijklttidencle concl1~
sie, H. Oolard, advocaat-generaal. - Ple·ite1·, H. Collette.
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OVEREENKOMST.

VERBINTIGNIS
OM
lETS TE GEVEN 0~' TIG DOEN BINNEN EEN BEPAALDE TIJD. STRAFBEDING. SCHULDElSER ER NIE'f VAN ONTSLAGEN DE SCHULDENAARI IN GEilREKE TE STELLEN. - ·UITZONDERING.

1Vannee1· een overeenlwmst ecn stm,fbeclin{! bcvat, verplicht het nict-1t.itvocren,
b·inncn clc doo1· cUt berlin{! boz)(utJcle' tC1'mijn, 11an clc vcrbintenis om iets tc
geven of te doen, 011 z·ichzelf de schttlclenan1· niet tot betnlin{! van schaclevcrgoerlin{! en ontslna.t hct cle schtthle·ise1·
niet c1· va.n clc schulflencta1' i:n fJC7we7ce
tc stollen (1) ; het zou nrule1·s zijn wa.n(1) J OSSERAND, bd.
RIPER1', bd. VII, .n'

II, n' 646; PLANIOL en
868; BAUDRY-LACANTINERIE,
bd. XII, biz. 499 en 500; bd. XIII, n'" 1367b
en 1373; FuzrER-HERMAN, Code cit•il annote,
art. 1146, n' 11; DAvin, «De Ia mise en demeure» (Rev. crit. de le(fisl. et rle jU>ispt·.,
1939, blz. 109 en 120) : « Het feit aileen dat
partijen in hun overeenkomst de toepassing
voorzien h~bben va11 een strafbeding voor het
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anrd van de ove-reenlcomst, hetzij 7tit
het ·inzioht van de partijen en u.it omstwncligheden, door cle Teohte1· over cle
gmncl vastgesteld, voortspntit clat, na
hct ve1·st1'ij lcen van de va stgcstelcle te·rmijn, cle 7titvocT·ing van de ve1·binten·i.~
nwte1·ieel onmogelijlc is gewonlen of
dat de verbintenis voo1· cle sohu.llle·iser
·niet nwe1· 11/lr.tt'ig zon lwnnen 7titgevocnl
worclen (1). (Burg. Wetboek, artt. 1146

en 1230.)
(WALLEMANS, 'l'. COMMISSIE VOOR Ol'ENBARE
ONDERSTAND TE HALLE.)
ARREST.

HTIJ'r HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 25 Maart 1945 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over het eerste middel tot verbreking,
schending van artikelen 1146, 1152 van het
Bnrgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest beslist heeft
clat eiser in verbreking, die zich verbonden had zekere door hem aangekqchte bomen op zekere datum weg te lialen en die
gezegcle bomen niet tijclig weggehaalcl
had, gehouclen was de door een strafbeding voorziene schadevergoecling ann verweerster te betale:iJ., voor het tijdperk lopencle vanaf 1 April 1940 tot 1 October
1941, alhoewel hij door verweerster
-slechts op 1 October 1941 in gebreke gesteld werd zijn verbintenis na te komen,
znlks om reden dat het niet betwist wordt
dat de overeenkomst niet uitgevoerd werrl
binnen de door de strafbepaling vastgestelde termijn; wanneer, volgens artie
kel 1146 van het Burgerlijk Wetboek
geval van niet-uitvoering of van verb·aging
staat, op zich zelf, niet gelijk met cen uitdrukkelijk of stilzwijgend beding dat van ingebrekestelling ontslaat ... De rechters over de grand
beoordelen souverein of, volgens de omstandigheden, volgens de aard van het contract en
volgens de overeenkomsten van de partijen,
het behoort te verklaren dat de uitvoering
van de verbintenis aan een bepaalde termijn
onderworpen was, na het verstrijken 'vaarvan
de uitvoering voor de schuldeiser geen enkel
nut meer vertoonde; in dit geval kan de yervangende schadevergoeding afgezien van elke
ingebrekestelling toegekend worden. » Zie ook
verbr., 9 Februari 1922 (Bull. en PAsrc., 1922,
I, 155); Fr. ver·br., 18 October 1927 (SIREY,
1928, 1, 22).
(1) Het kan ook gebeuren dat partijen overeenkomen, in het contract, dat de schuldenaar
in gebreke zal gesteld zijn aileen door het verstrijken van de termijn (Burg. Wetboek, artikel 1139). Maar dergelijke wilsuiting moet
vaststaan (DE PAGE, 1'>'. Clem. dr. civ. belge;
bd. III, n' 75).

schadevergoeding slechts verschuldigd is
wanneer de schuldenaar in gebreke is
zijn verbilitenis na te komen, behalve
echter wanneer hetgeen de schuldenaar
ziclt verbonden lleeft te geven of te
doen, niet kon gegeven of gedaan worden
flan binnen een bepa:altle tijcl, die hij
heeft laten voorbijgaan; wanneer het bestreden arrest geenszins vastgestelcl heeft
dat de door eiser aangegane verbintenis
niet kon nagekomen worden na de bepaalcle termijn, en wanneer het arrest alclus in strijcl is met gezegcl artikel 1146
en, bovendien, niet wettelijk gemotiveerd
is, danr het tegenstrijdig was vanwege
de- rechters over de grond zich op de bepaling van artikel 1146 te beroepen, waarbij gezegcl wordt clat er geen ingebrekestelling vereist wonlt wnnneer cle nitvoering van E~en verbintenis onmogelijk is na
de bepaalde termijn, en tevens te bes1issen
d:H er geen ingebrekestelling vereist is telkens als de verbintenis niet nagekomen
wordt :
Overwegencle dnt aanlegger door het bestreclen arrest veroorcleeld wenl om, bij
toepassing van een strafbeding, aan verweerster, ten titel van schadevergoeding,
de soin van 42.520 fr:nik te betalen omdat
hij bomen, welke hij gekocht had, niet
had weggehaalcl binnen cle bepaalcle termijn ;
Overwegende clat nanlegge.r beweerde
dat hij geen schadevergoe(]ing verschuldigcl was omclat hij slechts op 1 October
1941 in gebreke was gestelcl geweest en
dat hij de bomen claclelijk had weggehaald; dat llij zich beriep op artikel 1146
van het Burgerlijk Wetboek, luidens hetwelk schadevergoeding slechts verschuldigcl is wanneer de schuldenaar in gebreke is zijn verbintenis na te komen;
Overwegende dat. het bestreclt>n arrest
hieroiJ antwoonlt dat, luidens hetzelfcle
artikel 1146, i>Chaclevergoecling door de
sclmlclenaar versclmlcligd is, nlhoewel hij
niet in gebreke is, wanneer, ,hetgeen hij
zich verbonden heeft te. geven of te doen,
niet kon gegeven of geclaan worden dan
binnen een bepaalde tijd, die hij heeft
Iaten voorbijgaan, en dat, in onderhavig
geval, niet betwist wordt dat de overeenkomst niet uitgevoercl wenl binnen de
door· het strafbeding bepaalde termijn;
clat nnnlegger om die reden gelwnden is
cle forfaitaire vergoeding te beta len ;
Overwegemle clat het bestreclen :u•rest
alzo cle verplichting, om cle bij het straf- ·
beding bepaalcle schaclevergoeclin:g te betalen, afieidt nit het enkel feit dat aanlegger · de verbintenis niet heeft uitgevoercl binnen cle bij dnt becling bepaalde
termijn;
Overwegencle clat, luidens artikel 1230
van het Burgerlijk Wetboek : « bepaalt
cle oorspronkelijke verbintenis een tijd of
be])aalt ze geen tijcl waarbinnen zij moet
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nitgevoerd worden, in elk geval is de straf
slechts verschuldigd wanneer hij die zich
heeft verbonden iets te geven of iets te
nemen, of iets te cloen, in gebreke is JJ ;
Dat alllus, zelfs wanneer een overeenkomst een strafbecling behelst, het nietuitvoeren, binnen de door clit becling· bepaalde termijn, van de verbintenis iets te
geven of iets te doen, op zichzelf de
schulclenaar niet yerplicht tot betaling
van de· bedongen schadevergoedingen;
Overwegende, weliswaar, clat hetzij nit
het voorwerp of de aard van de overeenkomst, hetzij nit het inzicht der partijen en uit omstamligheden, door cle
rechter vastgesteld, kan blijken dat, na
het verstrijken van de in cle overeenkomst
bepaalde termijn, de uitvoering van de
verbintenis materieel Olllllogelijk is geworden of dat de verbintenis voor de
schulcleiser niet meer nuttig zou kunnen
uitgevoercl worden; dat, in clit geval, artikel 1146 van het Burgerlijk W etboek de
schuldeiser van de ingebrekestelling ontslaat;
Overwegende, echter, dat het arrest
dergelijke onmogelijkheid van uitvoering
geenszins vaststelt; dat deze laatste evenmin kan afgeleid worden uit de aarcl of
uit het voorwerp van de overeenkomst,
zoals ze door het arrest beschreven zijn ;
Overwegencle clat het bestreden arrest,
claar het enkel hierop steunt dat het
strafbecling voorkomende in de overeenkomst tussen partijen een tijd voorziet
waarbinnen de verbintenis door aanlegger
moet· worden uitgevoerd, de in het middel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft ;
Om clie redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in cle registers
van het Hof van beroep te Brussel en dat
melding er van zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster tot de kosten · verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Gent.
.
20 Mei 1948. - 1 6 lramer. - Voorzitte·r,
H. Soenens, eerste voorzitter. - Ve·rslaggeve1·, H. Eontaine. Gelijlclwiclencle
concl·nsie, H. Raoul Hayoit de 'l'ermicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleite·r, H. Van Leynseele.
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KAMER . .::____

BIJ J3EPERKEND DE BEWERING VAN ALLE GROND
ONTBLOOT TE VERKLAREN. - DUBBELZINNIGE
BESLISSING.
Is clnbbelzrinnig en schenclt clienvolgens
a1·tikel 97 van cle Gronclwet, het vonnis
clat, clan wannee·r een pa1·t·ij in 1'egelmatige concl~tsiiin beweert clat cle gesloten
ove1·eenlcomst een vestiging van vnwht,qeb'l"ztilc is en niet een verhtw·ing, en cleze
betve1"ing op cle bepalingen van cle akte,
alsoolv op 1·echtsg1·onclen steunt, zich er
bij bepe·rkt te antwoonlen clat cle bewe1"ing van cle concluclerencle van alle
groncl ontbloot ·is (1).

(SCHOTTE, T. PERSONENVENNOOTSCHAP MET
JlEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID <<VERBA JJ,)
ARREST,
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 Mei 1944 gewezen door de
Rech_tbank van eerste aanleg te Brussel,
zetelende in graad van hoger beroep;
~ver het eerste midclel, sciwncling van
artikel 97 van de Grondwet, doordat,
om cle bewering van aanlegger te weerleggen dat de besluiten van 18 November en
15 Juli 1943 niet toepasselijk waren in llet
onderhavig geval, omclat het tussen partijen gesloten contract, om reclen van zijn
fnnerlijke aard, geen verhuring maar een
vestiging van vruchtgebruik uitmaakte,
de bestreclen beslissing zich beperkt bij de
verklaring dat die bewering van alle
groncl ontbloot is, zoncler de reden ·te geven die de rechter over de groncl ertoe
hebben gebracht die beslissing te nemen,
en cloorclat het bestreclen vonnis het tussen partijen gesloten contract huishuurovereenkomst betitelt en het voornoemde
besluiten toepast zoncler te antwoorden op
het midclel in a.anleggers beslniten afgeleicl hieruit dat cle verhuring van een
terrein geen huishuurovereenkomst uitmaakt, omclat het voorwerp ervan niet
een huis of een meubel is zoals voorzien
door artikel 1709 van het Burgerlijk Wethoek:
Overwegencle clnt aanleg·ger, bij regelmatige conclusien, staande hield clat cle
tussen hem en clercle verweercler gesloten
overeenkomst, niettegenstaancle haar betiteling, niet een huurcontract doch een
vestiging van vruchtgebruik uitmaakte;
dat hij die bewering afieidcle uit cle beclingen van cle overeenkomst en uit juri-

20 Mei 1948.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. PARTIJ BEWERENDE IN CONCLUSIEN DAT RET
CONTUACT GEEN HUURCONTUACT IS DOCH EEN
VESTIGING VAN VRUOHTGEBRUIK. - BEWERING GEGHOND OP DE J3EPALINGEN VAN DE AKTE
EN OP RECHTSGHONDEN. - VONNIS ZICH ER

(1) Verbr., 26 Juni 1943 (Bull. en P!SIC.,
1943, I, 257); 3 Juui 1946 (A1.,., Ve1·br., 1946,
biz. ~12; Bull, en PAsrc., 1946, I, 227) ; 5 Janual'l 19<1!8 (zie boger, blz. 11; Bull. en PAsrc.,
1948, I, 13). Zie ook de nota 5 onder verbr.,
20 December 1934 (Bull. en PASIC., 1935, I, 85)
en de nota 2 onder verbr., 8 Juli 1935 (ibid.,
1935, I, 308).
.

-281dische bestanddelen in zijn conclusies nader bepaald ;
Overwegende dat het vonnis zich er bij
beperkt te antwoorden op dat punt van
de conclusien dat « de bewering dat de
overeenkomst huurovereenkomst genaamd,
een vestiging van vruchtgebruik zou zijn,
van alle grond ontbloot is Jl ;
Dat, aldus, het vonnis onzeker laat of
het in feite heeft aangenomen dat de bedingen van de overeenkomst anders luidden dan deze door aanlegger ingeroepen,
ofwel, of het heeft willen beslissen dat
de gevolgtrekking welke aanlegger er nit
afleidde in rechte verkeerd was;
Overwegende dat de dubbelzinnigheid
vim dergelijke reden het Hof niet toelaat
zijn toezicht nit te oefenen; dat ze gelijk
staat met een gebrek aan redenen; dat,
bijgevolg, het bestreden vonnis het in het
middel aangeduid artikel 97 der Grondwet
schendt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers van de Rechtbank van eerste aanleg
te Brussel en dat' melding er van zal worden gemaakt op de kant van de vernietig·de beslissing; veroorcleelt verweerders
tot de kosten ; verwijst de zaak naar de
Rechtbank ;'an eerste aanleg te Leuven,
zetelende in graad van hoger beroep.
20 Mei 1948. - 1° kamer. - Voot·zitter
en vet·slaggevet·, H. Soenens, eerste
voorzitter. Gelijklttidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. - PleUers, HH. Van
Ryn en Collette.
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WATEREN.
OVERSTROMING VAN EEN
BUUR'fWEG. - PROVINCIALE VERORDENING. lNBREUK BETEUGELD OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 32 EN 33 VAN DE WET VAN 10 APRIL
1841.
BEPALINGEN NIET AFGESCHAF'l'
DOOR ARTIKELEN 549 VAN HE'f STRAFWETBOEK OF 88, 14°, VAN HE'f LANDELIJK WETHOEK.

De in1weulcen op een p·rovinciale vet·ordening, die zelcet·e teiten veTbie(lt die van
aard zijn om de overstmrning van een
1Juttt·tweg te vet·oorzalcen, tvot·den bestraft oven3enlcornstig at·tilcelen 32 en 33
van de wet van 10 Apt·il 1841, bepalingen die noch door aTtilcel 549 van het
Stt·afwetboelc, noch doat· artilcel 88, 14°,
van het LandeUjlc Wetboelc (tfgeschaft
werden (1).
(1) Evenmin als door artikel 551, 6', van bet
Strafwetboek (raadpl. RIGAUX en TROUSSE, Les
Codes de police, bd. I, blz. 48).

(VAN DE PAELT, T. GEMEENTE DENDERHOUTEM.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, door de Correctionele Rechtbank
te Oudenaarde op 21 November 1947 gewezen;
I. Wat betreft de beslissing over de publieke vordering :
Over het eerste middel, schencling van
artikel 107 der Grondwet, doordat de veroordeling gegrond is op artikel 43, 2°
en 3°, der provinciale verordening van
Oost-Vlaanderen del. 21 Juli 1843, .bepaling clie vervallen is ten gevolge van
het uitvaai'digen van latere strafbepalingen, meer bepaaldelijk van artikel 549
van het Strafwetboek en artikel 88, 14°,
van het Landelijk Wetboek :
Overwegende dat artikel 43, 2o en 3o,
der provinciale verordening van OostVlaanderen dd. 21 Juli 1843, welk eenvouclige overtredingen voorziet, niet in strijd
kan zijn met artikel 549 van het Strafwetboek, waarbij wanbedrijven met bijzonder opzet worden betengeld ;
Dat, anderzijcls, artikel 88, 14°, van het
Landelijk W etboek niet de artikelen 32
en volgende van de wet van 10 April 1841
op cle buurtwegen heeft afgeschaft; dat
daaruit volgt clat wanneer, zoals in zake,
door de provinciale raad, krachtens deze
laatste wet, een reglement wercl genomen,
de strafbepalingen van gezegd reglement
van toepassing zijn op de buurtwegen en
artikel 88, 14°, van het Landelijk Wethoek slechts ten aanzien van de andere
onroeren<le goederen der provincie toepasselijk is;
Dat het micldel rechtelijke grondslag
mist;
Over het tweecle middel, schending van
artikel 70 van het Strafwetboek en van
artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek,
waarbij de eigenaar volledig beschikkingsrecht krijgt over zijn eigendom en,
dienvolgens, in de wet de machtiging vindt
om onwettige toevoer van industrH~le en
schaclelijke waters te verhinderen, te
meer daar de gemeente Denderhoutem zonder recht of titel een afvoerbuis tot over
de scheiclingslijn heeft aangeleg!'l en op
privaat eigendom laat uitmonden :
Overwegencle dat het middel steunt op
feitelijke omstandigheden welke door het
bestreden vonnis niet worden vastgesteld;
Dat het middel in feite niet opgaat;
En overwegende dat de substantH~le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
genomen beslissing met de wet overeenstemt;

II. Wat betreft de beslissing over cle
burgerlijke vordering :
Overwegende dat eiser door cle bestreden
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beslissing werd veroordeeld om de afleidingsbuis, clie op zijn weide uitkomt, te
openen binnen de vier en twintig uur van
cle betekening van het vonnis en daarenboven, solidair met een andere betichte,
om aan de burgerlijke partij, te provisionelen titel, een schadevergoeding van .
500 frank te betalen, met de gerechtelijke
intresten en de kosten;
Overwegende dat dergelijke beslissing
geen definitieve beslissing is in de zin bedoeld bij artikel 416 van het Wetboek van
strafvordering en, derhalve, slechts na het
einclvonnis voor voorziening in verbreking
vatbaar is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; verwijst eiser in de kosten.
24 Mei 1948. - 2" kamer. - Voorzitter·,
H. Wouters, raaclsheer waarnemend voorzitter. - V e·rsl(t_qgever, H. Smetrijns. Geli.ilcl1ticlen(le conclus·ie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
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VONNISSEN EN ARRESTEN. -

STRAF-

ZAKEN. VERSLAG VOORZIEN BIJ ARTIKEL 209 VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING. VERNIE'fiGING VAN HET BEROEPEN.
VONNIS EN UITSTEL VAN DE ZAAK. ZETEL
ANDERS SAMENGESTELD OP DE LATERE ZITTING.
-.ARREST ZONDER NIEUW VERSLAG GEWEZEN.
.ARREST ONDER MEER OP HET VOORONDERZOEK GESTEUND. NIETIGHEID.

W a.nneer het mil·ita·ir· ge1·echtshot, n(ulat
het verslag overeenlcomst-ig a1·tilcel ¥!09
1!an het Wetboelc van str-atvo1·de1"ing
we·rd gedaan, het beroepen vonnis ve1·nietigrl heett en de zaalc ·in voo1·tzetting
gesteld heeft, is een niemo verslag vere·ist ind·ien, op de latere z-itUng, liet milUai1" gerechtshof anders is samengesteld en inclien het Z'i.in besl-issing oncler
mee·r op het voomnder·zoelc steunt (1).

(Wetboek·van strafvordering, art. 209.)
( GOLDERIS.)
ARREST.

HFJT HOF; - Gelet op het bestr,eden
arrest, gewezen op 20 Januari 1948 door
het Militair Gereclitshof te Gent;
(1) Een tweede verslag is daarentegen niet
noodzakelijk, wanneer, na het arrest dat 'het
beroepen vonnis vernietigt, het onderzoek van
de zaak v66r dezelfde rechters in boger beroep
voortgezet wordt (verbr., 22 October 1928, Bull.
en PAsic., 1928, I, 250; 21 November 1932,
ibid., 1933, I, 13; 11 Augustus 1943, A1'1'.
Yerb1·., 1943, blz. 173; Bull. en PAsiC., 1943,
I,' 314).

A . .Aangaancle de beslissing over de publieke vorclering :
Over het miclclel amhtshalve opgeworpen, schencling van artikel 209 van het
W etboek van strafvorclering ;
Overwegende dat, blijkens de stukken
cler rechtspleging, het militair gerechtshof,
na het ver.slag gedaan door de heer voorzltter te hebben gehoorcl, bij arrest del.
28 April 1947, de vervolging ingesteld tegen de eerste vijf aanleggers wegens verlmochtheicl lleeft gevoegd bij deze ingesteld tegen zescle aanlegger ;
Dat op 12 Mei 1947 het hof, uit clezelfde
leclen samengesteld, na het verslag van de
heer voorzitter gehoord te hebben, het
vonnis gewezen tegen de eerste vi.if aanleggers heeft te niet gedaan wegens niet
llerstelcl verzuim van substantH~le of op
straf van nietigheicl voorgeschreven vormen;
Dat op 20 Januari 1948 het militair gerechtshof, samengesteld uit leden welke,
met uitzondering van de heer voorzi.tter,
geen deel hadden uitgemaakt van het hof
tijdens de debatten eli~ bovenvermelde
arresten yoorafgegaan waren, het aangevallen arrest van veroorcleling, inzonderheicl gegroncl op het vooronderzoek, heeft
gewezen, zonder dat nit enig stuk waarop
het Hof van verbreking acht zou kunnen
slaan, blijkt tlat een nienw verslag geclaan wercl ;
Overwegende dat clergelijk verslag
moest gedaan •worden overeenkomstig
artikel 209 van het ·wetboek van strafvordering ;
Dat het nalaten van die op straf van
nietiglleid voorgeschreven vorm de verbreking van het arrest medebrengt ;
Waaruit volgt dat het onderzoek van de
door aanlegger Ramboer aangevoercle
middelen nutteloos is;
B . .Aangaande de_ beslissing over de vorderingen van de burgerlijke partijen :
Overwegende dat de verbreking van de
'beslissing over de publieke vordering de
verbreking medesleept van de beslissing
over de vorcleringen van de burgerlijke
pnrtijen;
Om die ·redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt clat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven in de registers
van het Militair Gerechtshof, zetelende te
Gent en <lat melding er van zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing; veroordeelt de burgerlijke partijen ieder tot een veertiende cler kosten;
verwijst de zaak naar het militair gerechtshof anders samengesteld.
24 Mei 1948., - 2e kamer. - Voo1'Z-itte1·,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, H. Simon. GelijkMtidende conclu.s-ie, H. Raoul Hayoit
de Te'rmicourt, eerste advocaat-generaal.
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1° RECHTERLI.JKE IKRICHTING.
STHAP'ZL\KEN. - ZAAK DOOH DE EERSTE VOORZITTER UITGEDEELD AAN EEN KAMER. VAN HET
MILITAIR GERECHTSHOF. ZAAK LATER AAN
EEN ANDERE KAMER UITGEDEELD. VOORWAARDEN WAARAAN Dfc REGELMATJGHEID VAN
DIE TWEEDE UI'l'DELING ONDERGESCHillT IS.

2° MIDDELEN 'l'OT VERBREKING. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE VORDERING.
PARTIJ DOOR EEN LASTHEilllER VERTEGENWOORDIGD VOOR DE RECHTER OVER DE GRUND.
- - J\1IDDEL GENmiEN UI'l' DE ONTSTENTENIS 0~'
HET ONVOLLEDIG KARAKTER VAN DE VOLMACHT. J'\I[IDDEL DAT NIET VOOR DE EERSTE
MAAL VOOR HET HOF KAN OPGEWORPEN WORDEN.

3°

VONNISSEN

EN

ARRESTEN.

STHAFZAKEN. BUHGERLIJKE VORDERING.
AnREST VAN VEROORDELING. PROCERVERilAAL VAN DE TEHECH'l'ZITTING. GEEN
VERPLIOHTING DE DRAAGWIJDTE VAN DE EIS
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ ER IN TE VER];fELDEN.

1o In cle loop vnn de llebntten of vnn de
berandslnging vnn de 1·echters, mag de
ee·rste voorzitter de kcnnisneming vnn
een z·aalc niet onttrelclcen ann de Teamer
vnn het rnil·itrth' oerechtshof ann wellce
hij ze heeft gezonllen, behoudens het
gevnl wanrin cl-ie lcnme1· in de onmogeUjlchei.d verlceert z·ich samen te stellen,·
clcuwentegen ·is -re[!elma-Ug de wijzig·ing,
die cle ee1·ste voor::::-itte1· wegens cle novrlwend·igheden van cle dienst aan cle uitclel·ing va-n een znalc aanbrengt, wnnnee1·
ten ti.i rle van cUe wij zi ging, de Teame-r,
bij welke de rmnlc ee-rst aanhangig wenl
.r1enutakt, het onrlerzoelc van cle zaak
nog niet a-nn yevan .r1en heeft en zich er
bij bepe1·Tct heeft hct onbepnald 11.itstel
er vnn te bevclcn. (Decreet van 30 Maart

1808, artt. 23 en volg.)
2° Kan n:iet voo1· de ee1·stc ma.al v66r hct
Hot opgewo1·pcn wonlen, het midclel
hier·u:it genomen rlnt de veTteyenwoo1'dige·r vctn de 1Ht1'(JC'I'l-l_ilce pn1·tij v661· de
rechter over de grand gcen drnger vnn
volmncht wns of slcchts d1·age1· wns va.n
ccn onvollcrl·ige volmacht (1).

3° Gcen enlcele wetsbetJnliny sclwijft voo1·,
wanneer de 1·echte1· over de grand tot
schndevergocdiny _iegens de 7ntT.qerl·ijlce
pcwt-i_i vemonleelt, in het pmces-veTbnal
vnn de terechtzitting cle d1·nagwijclte
van de door die pa.rt-ij ingestelde eis te
t'ermelden (2).

(1) Verbr., ·10 November 1947 (A,., .. Ye•·M.,
1947, biz. 356; Bull. en PAsrc., 1947, I, 469, en
nota 1); 10 Mei 1948 (zie boger, biz. 268; Bull.
en PAsrc., 1948, ·I, 311).

(VAN DER BlEST, '1'. IlELGISCHE STAAT.)
ARREST,

HET HOF; - Gelet op llet bestreden
arrest, gewezen op 20 Februari 1948 door
het Militair Gerechtshof te Gent;
A. Aangaande de voorziening tegen de
beslissing over de publieke vordering :
Over het eerste middel, schending van
de rechten der verclediging, doordat het
militair gerechtshof aanlegger heeft veroordeelcl wegens aangifte aan de vijand
van Van Gilbergen met de verzwarende
omstandigheid dat deze overledeli is in
Dnitsland, wanneer nit het dossier niet
blijkt dat de verklikte overleden is en, in
alle geval, niet is bew(ezen clat er tnssen
de verklikking van Van Gilbergen en dezes overlijden een verlmncl van oorzaak
tot gevolg bestaat :
·
Overwegende dat aanlegger schuluig
werd verklaarcl aan, verschillende misdaclen o. m. aan die voorzien bij artikel 118bis van het Strafwetboek, gewijzigcl door het besluit-wet van 17 December 1942, misdaad welke met de dood
strafbaar is gesteld ;
Dat het arrest, met aanneming van verzachtende omstandigheden, 'wegens de samenlopende misdaden welke het bewezen
verklaart, hem tot een enkele straf, de
levenslange llechtenis, veroordeeld heeft;
Dat, clientengevolge, de eis tot verbreking niet ontvankelijk is vermits, zelfs
indien het midclel gegrond werd bevonden,
de tegen aanlegger uitgesproken straf zou
gerechtvaardigd blijven door de misdaad
voorzien bij artikel 118bis van het Strafwetboek;
Over het tweede mitldel, schencling -van
de rechten van de venlediging, van artikel 97 van de Gronclwet en van artikel 153
van het Wetboek van strafvordering, doordat : 1° in de loop van bet vooronclerzor;k
de krijgsauditetn' niet is ingegaan op het
verzoek om een ernstig onderzoek, hem gedaan door aanleggers raadsman; 2° aanleggers raadsliedeu vruchteloos de heer
voorzitter van de clercle Nederlanclse kamer van het militair gerechtshof en de
heer voorzitter van de tweede kamer van
clit hof om een bijkomend onderzoek hebben verzocht :
Overwegencle dat cle beweerde onregelmatigheid uiteengezet in llet eerste onderdeel van het midclel uitslnitend het
vooronderzoek betreft en v66r de rechter
over de grond niet opgeworpen werd;
Overwegende, wat het tweede onderdeel
aangaat, dat nit :iJ.iets blijkt dat aanlegger regelmatig het militair ge1•echtshof
(2) Raaclpl. verbr., 8 Augustus 19<1,6 (Arr.
Ve•·bi'., 1946, blz. 279; Bull. en PAsrc., 1946,
I, 307).

-284om een bijkomend onderzoek heeft verzocht;
Dat, derhalve, het middel niet kan aangenomen worden ;
Over het derde middel, schending van
de wet, doordat nadat de zaak bij de
derde kamer van het militair gerechtshof
aanhangig was en door die kamer onbepaald uitgesteld was geworden, de eerste
voorzitter van het militair gerechtshof ze
aan de tweede kamer van het hof heeft
uitgedeeld :
Overwegende dat voorzeker, behoudens
het geval dat zij zich niet meer lmn samenstellen, de eerste voorzitter de kennisname van een zaak in de loop der debatten of van de beraadslaging niet kan ontnemen aan de kamer van het militair
gerechtshof aan welke hij ze heeft uitgedeeld;
Overwegende evenwel dat, in het zich
ter zake voordoend geval, de derde kamer
van het militair gerechtshof geen enkele
daad van onderzoek had verricht op bet
ogenblik dat de zaak haar ontnomen werd
en eenvoudig deze op aanvraag van de
verdediging onbepaald had uitgestelcl;
Dat in die stand d(1r procedure, de
eerste voorzitter de uitdeling welke hij
vroeger gedaan had kon wijzigen in geval cle noodwendigheden van de clienst dit
vereisten;
Dat het middel niet gegrond is;
Over het vierde middel, schending van
de wet, doordat aanlegger v66r de krijgsraad verschenen is onder << begeleide )) :
Overwegende dat het middel is gesteund
op een nietigheid die, naar aanleggers beweren, uitsluitend betrek heeft op het onderzoek v66r de eerste rechter;
Dat het middel vreemd is aan de bevoegdheid en niet is aangevoerd geweest
v66r de rechter in hoger beroep;
Dat het, dienvolgens, niet ontvankelijk
is;
Over het vijfde middel, schending van de
wet, doordat de "Qetichting voorziet dat er
verklikking zou gepleegd geweest zijn met
kwaad opzet, dat echter geen enkel element is voorgebracht geweest, kwaad opzet bewijzende :
Overwegende dat uit het antwoord gegeven op het eerste middel blijkt dat het
vijfde middel niet ontvankelijk is;
Overwegende, bovenclien, dat de substantiele of op straf van nietigheid voorg·eschreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
B. Aangaande de . beslissing over de
vordering van de burgerlijke· partij, Belgiselle Staat :
Over het zesde middel en over het
eerste onderdeel van het zevende middel,
samengevoegd, schencling van de wet,
doordat : 1° de volmacht gegeven aan

Mr Smagge, welke zich v66r de krijgsraad
verklaarde burgerlijke partij te stellen
namens de Belgische Staat, onvolledig is
daar zij het cijfer niet bepaalt van de
schadevergoecling welke de volmachthouder mag eisen; 2° de heer Devos die v66r
het militair gerechtshof verklaarde te
verschijnen namens de Belgische Staat
niet houder was van een volmacht :
Overwegende dat het zesde middel en
het eerste ondercleel van het zevende middel niet ingeroepen werden v66r cle rechter over cle grond en niet voor de eerste
maal mogen aangevoerd worden v66r het
Hof van verbreking ;
Over het tweede onderdeel van llet zevende middel, schending van de wet, doordat het zittingblad niet vermeldt wat
Mr Devos heeft geeist :
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling voorschrijft de draagwijdte van de
eis van het openbaar ministerie of van de
burgerlijke partij in het proces-verbaal
der zitting te vermelden;
Dat, dienvolgens, het tweede onderdeel
van het zevende middel in rechte faalt;
Om die redenen, verwerpt de vootziening ; verwijst aanlegger in de kosten.
24 Mei 1948. - 26 kamer. - Voo1·zitter,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·, H. Simon. G-elijlclwidende concl!usie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
- Pleiters, HH. De Saegher en Delhaise
(van de Balie bij het Hof van beroep te
Gent) en della Faille d'Huysse.

2

6

KAMER. -

24 Mei 1948.

AMNESTIE. - BESLUI'T-WET VAN 20 SEPTEMBER 1945. - 'VOORDEEL GEWEIGERD 0!£DAT BEKLAAGDE VAN ZIJN BURGERLIJKE RECHTEN' BEROOFD IS DOOR ARTIKEL 123ter VAN
RET STRAFWETBOEK. - 0NDOELTREFFENDE
REDEN.
Rechtvaa1·d·igt cle we·igering niet van toepassing op belclaagde van het voordeel
van de door het beshtit-wet van 20 September 1946 toe.r~elccnde amnest·ie, rle mden dat « belclaagrle cloo1· a1·tUcel 123ter
van het St1·afwetboe7c va.n zijn b1Wflel·lijlce 1·echten beroofd is )).

(VAN DAM1IE, T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen op· · 13 November 1947
door bet Hof van beroep te Gent;

1

1-.

-285I. Wat betreft de voorziening ingesteld
door Salomon VanDamme :
A. Aangaande de beslissing over de publieke vordering ·:
Over het eerste middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
aangevallen arrest, zonder zijn beslissing
te motiveren, heeft aangenomen dat aanlegger, bij toepassing van artikel123sexies
van het Strafwetboek van zijn burgerrechten is beroofd en hij dientengevolge
de gunst der amnestie niet kan genieten :
Overwegende dat het bestreden arrest
aanlegger Van Damme heeft veroordeeld
tot drie maanden gevangenisstraf en
700 frank geldboete of vijftien dagen vervangende gevangenisstraf met uitstel van
drie jaar wegens inbreuken op artikel 240
en 248 van het Strafwetboek, gepleegd in
de loop van 1944, _echter v66r 1 September 1944;
Dat de aangevallen beslissing het voordeel van het besluit-wet van 20 September
1945 artikel 1 aan Van Damme niet heeft
toegekend omdat hij beroofd is van zijn
burgerrechten bij toepassing van artikel 123te1' van het Strafwetboek ;
Overwegende dat, noch de bewoordingen
van het arrest, noch enig ander stuk van
(le rechtspleging, waarop llet Hof acllt zou
kunnen slaan, aantonen dat aanlegger
Van Damme is ontzet van de in artikel 123sexies van llet Strafwetboek voorziene recllten;
Dat het arrest op zulke wijze is opgesteld dat het Hof zijn toezicht niet kan
uitoefenen ;
Dat alclus het arrest artikel 97 van de
Grondwet heeft geschonden;
Dat de verbreking, die hierna zal uitgesproken worden, alle belang ontneemt aan
het tweede middel tot verbreking, voorgesteld door Van Damme;
·
B. Aangaande de beslissing over de vordering ingesteld door de burgerlijke
partij :
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing over de publieke vordering de
vei'breking medesleept van de beslissing
van veroordeling uitgesproken op de vordering van de burgerlijke partij ;

II. Wat betreft de voorziening ingesteld
door Antoon Temmerman :
A. Aangaande de beslissing over de
publieke vordering :
Overwegende dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
B. Aangaande de beslissing over de vordering van de burgerlijke partij :
Overwegende dat aanlegger tot staving
van zijn voorziening geen enkel middel

inroept en dat het Hof er van ambtswege
geen opwerpt ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch aileen in zover het tegen
aanlegger Salomon VanDamme strafrechtelijke en burgerlijke veroordelingen uitspreekt ; verwerpt de voorziening van
Temmerman; beveelt dat onderhavig arrest zal worden overgeschreveri in de registers van het Hof van beroep te Gent
en dat melding er van zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; laat de kosten ten
laste van de Staat en van Temmerman
ieder voor een helft; verwijst de zaak,
alzo beperkt, naar het Hof van beroep te
Brussel.
24 .Mei 1948. - 26 kamer. - Voorzitte1·,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·, H. Simon. Gelijlcluidende conclus·ie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
- Pleite1', H. Demeester (van de Balie
bij het Hof van beroep te Gent).
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VEJRBREJKING.

STRAFZAKEN. MIDDEL HIEROP GES'IEUND
DAT DE RURGERLIJKE PARTI,J NIET GEHOORD
WERD. VOORZIENING DOOR BEKLAAGDE. MIDDEL VAN RELANG ONTllLOOI'.

Is voor belclaagde, eism· in verb-relchtg,
van belang ontbloot, het middel Meruit
genomen dat de burgerlijlce partij v66r
de rechte1· over de gmnd niet gehoord
werd (1).
(VANDERWEYDEN, T.

VAN AERSCHOT.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arre.'lt, gewezen op 26 Febrnari 1948 door
het ·Jl.irilitair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
I. In zover de voorziening is gericht
tegen de beslissing over de publieke vordering:
Over het middel, schending van de artikelen 195 van het Wetboek van strafvordering, 42, 43, 64 van het Strafwetboek,
97 van de Gro:ndwet, doordat het bestreden
arrest toepassing heeft gemaakt van de
artikelen 42, 43, 64 van het Strafwetboek
zonder deze wetsbepalingen te vermelden :
Overwegende dat aanlegger veroordeeld
is geweest wegens de bij cle artikelen 113,
(1) Verbr., 21 Augustus 1941 (Bull. en PAsrc.,
1941, I, 324).

-286118b'is en 1211Jis van het Strafwetboek

voorziene miscladen ;
Dat het bestreden arrest clientengevolge, bij bevestiging van het beroepen
vonnis, de verbeurdverklaring lleeft uitgesproken van de zaken die gediend hebben of bestemd waren om het misdrijf te
J:!egaan;
Dat die verbeurclverklaring· voorgeschreven is door llet artikel 123q~t·inquies
(wet van 19 Juli 1934, art. 1) van llet
Strafwetboek ;
Dat voormelde wetsbepaling is vermel(l
in het vonnis van de krijgsraad waarheen
llet aangevallen arrest clesbetreffencl uitclrukkelijk verwijst ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Overwegencle, bovendien, clat de substantiele of op straf van nietiglleid voorgescllreven reclltsvormen werden nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
II. In zover de voorziening is gericllt
tegen de beslissing over de vorderingen
van de .burgerlijke partijen :
Over het middel, schending van artikel 367 van het vVetboek van strafvordering, 97 van de Grondwet, cloorclat het bestreclen arrest de bescllikkingen van het
beroepen vonnis, aangaande de vorderingen van de burgerlijke partijen, heeft bevestigd zoncler vast te stellen of bedoelcle
partijen, welke naar het proces-verbaal
der zitting, in de gehoorzaal aanwezig
waren, al clan niet door het militair gerechtshof werclen gehoorcl :
Overwegencle clat llet midclel aan het arrest eenvoudig verwijt de rechten van de
bt"irgerlijke partijen te hebben geschonden;
Dat aanlegger geen belang heeft bij dit
miclclel, hetwelk gevolglijk niet ontvankelijk is;
Om die -redenen, verwerpt de voorzi<ening; verwijst aanlegger in de kosten.

24 Mei 1948. - 2° kamer. - Voorzit"tet·,
H. Wouters, raadsheer waarnemencl voorzitter. Ve-rslnyycver, H. Simon.
Geli,ikluddende concl-nsie, H. Raoul Hayoit
de 'J'ermicourt, eerste aclvocaat-generaal.
Pleiter, H. Linclemans (van de Balie
bij het Hof van beroep te Brussel).
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VEJRBREJKING.

STRA~'ZAKEN. MIDDEL HIERUIT GENOMEN
DAT DE RECII'fER OVER DE GROND EEN VERBEURDVERKLARING NIET HEEFT UITGESPROKEN. VOORZIENING DOOR BEKLAAGDE.
1\'[IDDEL VAN BELANG ONTBLOOT.

Is voor belclaa,gde, e-iser -in verbreking,
vnn belang ontbloot, het m-icldel hientit
yenomen dctt de -t·echtet· ove-r cle gt'ond,
bn-ite-n de hootclstraf, een bijkornende
stTaf zoals de ve-rbewnlvet'lclat"ing, niet
Tteeft 1titgesproken (1).
·
(DE~iOOR, 'f. ANNO.)

ARRES1'.

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 2 Februari 1948 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
In zover de voorziening- gericll t is tegen
de beslissing over de publieke vorclering :
Over llet enig midclel, scllending van artikelen 17, 4, alinea's 1 en 2, artikel 5, 4o,
van de wet van 3 Januari 1933 en van
cle wet van 4 lVIei 1936, cloorclat het bestreclen arrest, dat aanlegster veroordeelt
om « een jacht- of sportwapen te hebben
gedragen ll, niettemin clit wapen niet verbeurd verklaart, clan wanneer, luiclens
artikel 4, alinea 2, en van artikel 5, 4o,
van bovenvermelcle wetten, « de wapens
zullen verbeurd worden zelfs inclien zij
aan de veroordeelde niet toebehoren ll en
als wanneer ter zake het wapen de mecleeigenclom was van aanlegster en van
Anno :
Overwegende clat cle ingeroepen scherrding van de wet, hierin bestaande clat het
arrest de bijkomende straf van de verbeurclverklaring niet heeft uitgesproken,
aan aanlegster geen nadeel berokkent ;
Zoclat het micldel van belang ontbloot
en, derhalve, niet ontvankelijk is;
En overwegencle dat de substanWHe of
op straf van niet:igheicl voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefcl en dat de
beslissing overeenkomstig cle wet is ;
In zover de voorziening gericht is tegen
cle beslissing over de vordering cler burgerlijke partij :
Overwegencle clat aanlegster tot staving
van haar voorziening geen enkel micldel
illl·oept en dat het Hof er van ambtswege
. geen opwerpt;
Om clie reclenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegster tot de kosten.
1

24 :Niei 194.'l. - 2° kamer. - VooTz-itter,
H. Wouters, raaclsheer waarnemencl voorzitter. - Ve·rslaggeve1', H. cle Olippele. Gel-ijlclu-iclencle conclusie, H. Raoul Hayoit
cle 'l'ermicourt, eerste , aclvocaat-generaal.
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1° :NIIDDEJLEJN TOT VEJRBREKING.
STRAFZAKEN. -1\'IIDDEL TEGEN HET BEROEPEN

(1) Raadpl. verbr., 22 November 1943 (Bullen PAsrc., 1944, I, 64).
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-287VONNIS GERICHT, - BESTREDEN ARREST DAT
ZICH ER BIJ BEPERKT RET HOGER BEROEP
NIET ONTVANKELIJK TE VERKLAREN. - MIDDEL NIET ONTVANKELIJK.
2° FRANSE TAAL - NEDERLANDSE
'l'AAL (GEBRUIK VAN DE).- STRAFZAKEN. - BEEDIGDE TOLK NIET VOOR RET
ROF VAN BEROEP AANGESTELD, - EINDARREST
OP TEGENSPRAAK GEWEZEN EN NIET AANGETAST
DOOR ENIGE NIETIGHEID WEGENS INBREUX OP
DE WET VAN 15 JUNI 1935. - GEDEKTE
NIETIGREID.
1° Is niet ontvankeUjlc, tot staving van
een voorziening tegen een a1·1·est dat
zich e1· bij bepe1'7ct het hager beroep
aangetelcencl tegen het beroepen vonnis
niet ontvanlcelijlc te verlclaren, het middel dat slechts cUt vonn·is bestrijdt (1).
2° De nietigheid hierwit voo1·tsp1·~titende,
dat v66r het hot van beroep een beedigde tollc had moeten aangesteld worden, is gedekt doo1· het op tegensp1·aalc
gewezen eindarrest dat zelf door geen
nietigheid is aangetast wegens nietnalwmen van de wet van 15 J~tni
1935 (2). (Wet van 15 Juni 1935, artt. 31
en 40.)

(PRADELA.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op bet bestreden
arrest, door bet Hof van beroep te
Brussel op 27 Februari 1948 gewezen ;
Over bet eerste middel, scbending van
de rechten der verdediging, doordat bet
bestreclen arrest geen rekening beeft gebouden met de overmacht clie een uitzondering op artikel 203 van bet Wetboek
van strafvordering rechtvaardigt, wanneer het verklaard heeft dat het hoger
beroep van eiser niet ontvankelijk is om
te laat ingesteld te zijn geweest :
Overwegende dat bet bestreden arrest,
bij een souvereine beoordeling van de feiten en omstandigbeden der zaak, beeft
beslist dat de door eiser ingeroepen onbekendbeid met de Neclerlandse of Franse
taal en ontstentenis van verdediger geen
geval van overmacht uitmaken, waardoor
eiser in de onmogelijkheid zou zijn geweest tijdig in boger beroep te komen;
dat dienvolgens de bewering, waarop het
middel is gegrond, door het bestreden arrest wordt tegengesproken;
Dat bet middel feitelijke grondslag
mist;
Over bet tweede middel, scbending van
(1} Verbr., 27 Maart 1944 (Bull. en PASIC.,
1944, I, 277).
(2} Raadpl. verbr., 24 Juni 1946 (A>">'. Verb1·.,
1946, biz. 240; Bull. en PASIC., 1946, I, 259);
14 April 1947 (A r>·. Verbr., 1947, biz. 113; Bull.
en PASIC., 1947, I, 149).

artikel 190 van bet Wetboek van strafvordering, doordat eiser niet door de Correctionele Recbtbank te Antwerpen ondervraagd is geworden, verzuim da:t, in verband gesteld met het feit dat eiser ook
gedurende !Jet onderzoek nooit onderhoord is geweest, een schending van fie
rechten der verdediging uitmaakt, zodat
de procedure in eerste aanleg en bet vonnis der Correctionele Recbtbank te Antwerpen nietig zijn :
Overwegende dat bet middel de beslissing van de eerste rechter betreft, die, bij
gebrek aan tijdig ingesteld boger beroep,
de:finitief is geworden; dat bet mid del
vreemd is aan bet bestreden arrest en,
derhalye, niet ontvankelijk is ;
Over het derde middel, schending van
artikel 332 van bet Wetboek van strafvordering, doordat bet bof van beroep
geen tolk heeft benoemd ter zitting van
27 Februari 1948, a]hoewel, uit de gedingstukken van eerste aanleg (zittingbladen
van 5 en 12 J anuari 1948 der Oorrectionele
Rechtbank te Antwerpen) en uit de besluiten door eiser ter zitting van bet hof genomen, bleek dat eiser de taal van de procedure niet machtig is, verzuim dat de
nietigheid van de procedure en van het
arrest van het hof van beroep voor gevolg heeft :
Overwegende dat het middel in werkelijkbeid is gegrond, niet op de schending
van nrtikel 332 van bet Wetboek van
strafvordering, maar op degene van artikel 31 van de wet van 15 Juni 1935;
Overwegende dat het niet blijkt uit enig
stuk der procedure dat eiser v66r het hof
van beroep de bijstand van een beedigde
tolk heeft gevorderd;. dat de beweerde
nietigbeid is gedekt door het op tegenspraak gewezen eindarrest, hetwelk zelf
niet door enige nietigheid wegens inbreuk
op de wet van 15 Juni 1935 is aangetast
(art. 40 van gezegde wet) ; ,
En overwegende dat de substanttele of
op straf van nietigbeid voorgescbreven
rechtsvormen werclen nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig cle wet is ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; verwijst eiser in de kosten.
24 Mei 1948. - 2" kamer. - Voo1·zitter,
H. Wouters, raaclsbeer waarnemencl voorzitter. - Ve1·sla,qgeveT, H. Smetrijns. Gel-ijlcl~tidencle conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
- Pleite·r, H. Hofmans (van de Balie bij
het Hof van beroep te Brussel).
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1 o ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN) _

- HUISZOEKING GEDUUENDE DE NACHT. VERilOD, - UITZONDERINGEN.

-2882o ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN).
0NWETTELIJKE HUISZOEKING. VASTSTELLINGEN. BEKENTENIS DIE ER RET GEVOLG VAN IS. KUNNEN GEEN VEROORDELING
STAVEN.

1° Een lmiszoelfiing of 7Htiisbezoe7; kctn,
zonder vom·afgaande toestemminf! van
de bewone1·, f!Cdm·ende de door artilcel 1037 van het W etboelc vnn btwge·rlijlce ?'eehtspleging omsehreven cl!l.tw vnn
de nneht ?viet gedaan wonlen, tenzij een
bi,jzonclere wetsbepalinfl ze toelcwt of
tenzij in gevnl van; brancl, ove1·stmminf!
of hulpf!eroep lcomencle vnn binnen het
htt'i8 (1).
2o TVnnneer een huiszoek'ing onwetteHjlc
is, lcunnen de vaststellingen die z·ij mogelijlc heeft ffemaalct, en cle bekenten·is
vnn belclaa.f!cle, clie e1· het flevolfl vnn is,
niet tot gmnclslafl dienen van een veroonlelinff (2).
(THOELEN, T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.

I-DDT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen op 22 Januari 1948 door
het Hof van beroep te Luik;
Over het enig middel tot verbreking,
schending van artikelen 10 van de Gronclwet, 76 van cle Gronclwet van 22 frimaire
(1) Het verbod voor de overheidsagenten om
's nachts in de woning van de particulieren
binnen te dringen, uitgedrukt in de Grondwet
van 22 frimaire jaar VIII, is steeds van
kracht, het Wetboek van strafvordering· onder
het regime van die Grondwet uitgevaardigd
geweest zijnde (zie ten anderen art. 19 van bet
besluit van de Prins Souverein van 30 Januari
1815 over de marechaussee). Maar dit verbod
is niet meer van grondwettelijke aard en, dienvolgens, behoort het aan de wetgevende macht
er van af te wijken (zie, buiten artt. 9 en 10
van het decreet van 19-22 Juli 1791, ad. 2 van
de wet van 4 Augustus 1890, art. 134 van de
wet van 15 April 1896 [verbr., 16 Juni 1947,
Bull. en PAsrc., 1947, I, 267; 9 Mei 1939, Ar1·.
Ye1·br:., 1939, blz. 159; Bull. en PASIC., 1939,
I, 238], art. 4 van het besluit-wet van 11 October 1916, enz.).
Nopens de geldigheid van de met de voorafgaande toestemming van de bewoner gedane
huiszoekingen, zie verbr., 8 December 1936
(Bull. en PAsrc., 1936, I, 443); 11 Ja1iuari 1937
(A1·r. Yerbr., 1937, blz. 2; Bull. en PAsrc., 1937,
I, 4) ; 12 December 1939 (Bull. en PAsrc., 1939,
I, 515) ; 6 Mei 1942 (A1·r. Ye1·br., 1942, blz. 55;
Bull. en PAsrc., 1942, I, 116).
(2) Verbr., 4 Maart 1929 (Bull. en PAsrc.,
1929, I, 118) ; 6 Maart 1944 (A,., .. Y erbT., 1944,
blz. 113; Bull. en PASIC., 1944., I, 237); 8 Januari 1945 (A 1·r. T' erbr ., 1945, biz. 76; Bull.
en PAsrc., 1945, I, 81), alsook volgend arrest.

jaar VIII, artikelen 19 en 21 van het besluit del. 30 J anuari 1815, doorclat het
aangevallen arrest het ten laste van aanlegger ·gelegd feit bewezen heeft verklaarcl op grond van vaststellingen die
aanvankelijk werclen gedaan cloor de
rijkswacht in de loop' van een huiszoeking die niet reg elm a tig en wettelijk is
geschied :
Overwegende dat, blijkens de vermeldingen van het bestreden arrest en van 'de
pi:ocesstukken, de rijkswachters het huis,
waar de geheime alcoholstokerij WPrcl
ontclekt, hebben betreclen gedurencle de
nacht, zonder machtiging van de vrederechter en zonder het bestaan van een geheime alcohoL'!tokerij te vermoeden;
Overwegende dat de woning onschendbaar is; dat geen huiszoeking·mag geschieden tenzij in de bij de wet voorziene gevallen en voorgeschreven vormen; dat meer
bepaalclelijk geen huiszoeking 's nachts
mag geclaan worden in de woning van
een burger, behalve in de bij de wet
uitdrukkelijk uitgezonclercle gevallen, of
met de toestemming van het hoofd van
het huis;
Dat uit geen enkel processtuk blijkt dat
cle huiszoeking, die tot de ontdekking van
cle geheime alcoholstokerij heeft geleid,
gedaan werd door rijkswachters bekleed
met de hoeclanigheicl van officier van gerechtelijke politie, in een plaats waar de
o'fficieren van politie te allen tijde kunnen binnendringen of in een der · gevallen
waarin de wet uitdrukkelijk toelaat een
huiszoeking te cloen tijclens de nacht;
Dat de omstandigheid, dat de rijkswachters meenclen en moesten denken dat een
diefstal wercl gepleegd in het huis, niet
voorzien is door de wet en, clienvolgens,
niet toelaat dat afbreuk worde !!;edaan
aan het principe clat de woning van elke
burger een onschendbare schuilplaats is;
Dat, aldus, het beheer van financien
kennis heeft gekregen van het misdrijf
ten gevolge van een weclerrechtelijk binnendringen in een woning ;
Dnt cle onwettigheicr van de aanvankelijke vaststelling tot gevolg !1eeft de ongeldigheid van · de naar aanleiding van
clie vaststelling ingezamelde bewijzen, de
bekentenissen van aanlegger niet uitgesloten; waaruit volgt dat het aangevallen
arrest uits11raak heeft gedaan op een onwettig bewijs ;
Om die redenen, verbreekt het bestreclen arrest in zake aanlegger; beveelt dat
onderhavig arrest zal worden overgeschreven in de registers van het Hof van
beroep te Luik en clat melding er van zal
worden gemaakt op cle kant van de vernietigcle beslissing ; laat de kosten ten
laste van het beheer van financien ; verwijst de zaak naar het Hof van beroep te
Brussel.
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H. 'Vouters, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, H. Simon.
Gelijlcl7ticlencle eonelu.sie, H. Haoul Havoit
de Termicourt, eerste advocaat-g-enerltal.
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1° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN).

ook. clezes processen-verbaal niet nietig
heeft verklaarcl, en aanlegger heeft veroordeeld op grond van die l1l;ocessen-vE'rbnal en van een latere huiszoeking gedaan cloor de accijnsbeclienden, wanneer
vermelcle processen-verbaal geen bewijsk!·.acht bezaten, zodat de verklaring cler
nJkswachters als zou dE' vrouw hen toelating- tot lmiszoeking hebben gegeven niet
aileen nit de lucht is gegrepen, doch zelfs
als een niet vaststaancl feit client beschot~wcl, vermits de rijkswachters, zoncler z1ch te bekommeren over de wettelijke
yoorschriften die de onschenclbaarheid der
":'~ons.t waarborgen, aanleggers woning
ZlJn bmnengedrongen niettegenstaande het
herhaalcl protest. zijner vrouw, en wanneer de regelmatige huiszoeking- door de
accijnsbedienden Rlechts plnats greep, naclat zij door cle rijkswachters wenlen opgebeld en de onregelmatige huiszoeking
gedaan door de rijkswncht reeds aanleiding had gegeven tot de ontdekking der
geheime. stokerij, zodat deze nieuwe huiszoeking onnodig was :
Overwegencle dat, in weerwil van aanleggers besluiten waarin hij ontkende dat
toestemming tot huiszoeking aan de rijkswachters was gegeven geweest en hij
aanvoercle clat cle vermeldingen clienaangaande van het proces-verbaal zonder bewijskracht waren onulat cle opstellers ervan onwettelijk, zonder machtig-ing van
de vrederechter, zijn woonst waren binnengPClrongen, het bestreden arrest nitdrnkke!i.ik vaststelt, dat << de huiszoeking
ten lnuze van aanlegger geschieclde met
de toestemming van dezes echtgenote ll ;
Overwegende, enerzi;jcls, dat de wettelijkheid van de door cle rijkswachters gedane huiszoeking- aan geen machtiging
van de vrederecllter onderworpen was
inrlien cle vrouw van a:mlegger er werke~
lijk in toegestemd had;
Overwegende, anderzijds, clat de rechter sonverein oorcleelt of toestemming tot
lmiszoeking al clan niet werd gegeven, op
voorwaarde clat hij de materHlle vaststellingen der opstellers, vermeld in bet proces-verbaal, niet miskent; ·
Waaruit volgt dat het middel niet kan
aangenomen worden;
En overweg-encle dat de substantiele ·of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nngeleefd en clat de
beslissing overeenkomstig rle wet is;
Om die redenen, verwervt de voorziening-; veroordeelt aanlegger tot cle kosten.

-- DOUANEN EN ACCI.JNZEN. HUJSZOF.KING.
~[OESTE:~IU·IING YAN DE llEWONEH. TOELATING VAN DE VREDERECHTER NIET YEREIST.

I

2° BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE RIDCHTER OV.lliR DE GHOND. -

I

DOUANEN EN ACCIJNZEN. HUISZOEKING. TOEST'EM~UNG VAN DE BEWONER. BEOORDELING VAN DE RECHTER DIE DE MATERIELE
VASTSTELLINGEN VAN HEl' PHOCES-\'ERRAAL
NIET TEGENSPREEKT. SOUVEREINE BEOORDELI)XG.

1° Tn zaken van inbrettlcen op de tvetten
op de clouanen en acc·i{nzen is 1'egelmatig een hu:iszoelcing geda~tn zonder
toela.t·ing van de v1·ecle1·echter cloch met
toestemming van. cle bewone1· '(1).
2° In znken van inllrettlcen Oll cle wetten
op de clouanen en accijnzen, beoo1·deelt
de rechter ove·r de gmnd souvere·in, mUs
hij de rnate1·iiile vnststellingen van lle
opstellcrs va.n het pmccs-ve1·!Jaal niet
mislcent, of de bewoner van het onroe1'Cncl _qoed zijn toestemminq tot een
lw.iszoelcin.fJ gegeven heett (2) ·.
(GOOSSENS, T. BEHEER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op bet arrest, gewezen door het Hof van beroep te Gent
op 20 Ff'bruari 1948;
Over. het enig- middel, miskenning- van
het artlkel 10 van de Grondwet, van artikel 239 van de wet van 26 Aug-ustus 1822
en van arti.kel 11 der wet van 29 Augustus 1919, doordat het bestreden arrest in
weerwil van de beslniten door aanlegger
g~~:lOII_l~n v66r het hof van beroep, waarlnJ hiJ wees op de onwettelijkheid van
de huiszoeking gedaan door de rijkswacht met als gevolg de nietig-heid van
alle vaststellingen, de onmicldellijke gevolgen yan de onregelmatige ontdekking der
geherme stokerij door de rijkswacht als(1) Raadpl. verbr., 11 Januari en 8 November 1937 (A1'1·. Verbr., 1937, biz. 2 en 145;
Dull. en PAsic., 1937, I, 4 en 334, n' 6), alsook
de nota 2 onder voorgaand arrest.
(2) Verbr., 8 November 1937 (A,., .. Ye1'b1·.,
1937, blz. 145; Bull. en PASIC., 1937 I 334
nr 6).
' '
'
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24 Mei 1948. - 26 kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzi.tter. - Verslaggeve'r, H. Vandermersch.
Gelijlclttiflende conclttsie, H. Haoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal.
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1° BEvVIJS. - lNilREUKEN OP DE WETTEN OP
DE DOUANEN EN ACCIJNZEN. - BEWIJSMIDDELEN VAN RET GEMEEN RECHT. - . TOELAATBAARHEID,
2° lVIIDDELEN T01' VERBREKING.
STRA~'ZAKEN. l'lilDDEL GENOMEN UI'r DE
ONWETTELIJKHEID VAN JCEN HUISZOEKING.
VEROORDELING GERECHTVAARDIGD DOOR DE
VASTSTELLlNGEN DIE DE HUISZOEKING VOORAFGAAN. - l'\1IDDEL NIET ONTVANKELIJK.
1° Het bew·ijs vnn cle inb1'eu7cen op cle
wetten op cle clounnen en nccijnzen lean
volgens cle bewijsrniclclelen vnn het gemecn Techt gelevenl wo1·clen (1).
2° Is niet ontvankeU.ilc, bij geb1'elv cum belang, het miclclel genomen uit de onwetteUjlcheicl vcm een 7wiszoelcing, clan
wctnneer cle ~t'itgespmlcen veTooi·cleUng
ge·rechtvnnnUgcl ·is clooT cle vaststell!ingen
flie in het an·est anngehnalcl wo1·clen en
v66r cle hwiszoeking gedcum we,nlen (2).

24 Mei 1948. ~ 2" kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, raadsbeer waarnemend voorzitter. - Ve1·sla.ggeve1·, H. cle Clippele. Gel-ljklu:i-clencle conchtsie, H. Raoul Hayoit
de 'l'ermicourt, eerste advocaat-generaal.
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(THIJS; T. BEHEER VAN FINANCIEN.)
AllREST.
HE'J' IIOF; - Gelet op bet bestreclen
ane>1t, .op 18 Februari 1948 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het enig miclclel, ongelcligheicl van
de toelating tot lmiszoeking afgeleverd
door de heer vrederechter daar die toeluting de naam vermeldt van Lenaerts,
zonder. aanduiding noch van voornaam,
noch van nummer der straat, waar niet
min clan vier burgers wonen met de naam
van I"enaerts, zodat ongeldig zijn en de
huiszoeking en de vaststellingen gedaan
als gevolg op die huiszoeking :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat bet misdrijf bewezen is door
de bevindingen regelmatig gedaan door de
rijkswacbt v66r de lluiszoeking clqor de
agenten van bet bebeer ;
Dat de inbreuken op cle wetten betreffende de douanen en accijnzen mogen bewezen worden cloor de bewijsmidclelen
vari het gemee'n recht ;
_
Waaruit volgt dat bet miclclel van belang ontbloot en, derhalve, niet ontvankelijk is;
En overwegencle, voor het overige, dat
de substantHHe of op straf van nietiglleid
voorgescbreven recbtsvonnen werden nageleefcl en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om cUe redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleg·ger tot de kosten.
(1) en (2) Verbr., 6 J\fei 1935 (B"ll. en PAsrc.,
1935, I, 235); 8 December 1947 (An·. Vn·b-r.,
1947, blz. 398; B-ull. en PAsrc., 1947, I, 523).

KAMER. -

24 Mei 1948.

1° HOGER BEROEP. :____ STRAFZAKEN ..
Bunm;RLIJKE VORDERING. - HOGER BEROEP
DOOR RET OPENBAAR MINISTERIE. - RECHTER
IN HOGJCR BEROEP DJC BJCSLISSING WIJZIGENDE
VAN DE EERSTE REOH'l'EH DIE DE UURGERLIJKE
PARTIJ HEEFT Al'GICWEZEN. - 0NWETTELIJKHEID.
2° VERWIJZING NA VERBREKING. S1'RAFZAKEN. - BUitGERLIJKE VORDERING.
- ARREST YERllROKEN OMDAT DE REUHTEH
IN HOGER llEROEP HEEFT KENNIS GENOMEN VAN
EEN BURGERLI,illE VORDERING WAARVAN DE
KENNISNAM!C HICM NIE'r WAS OPGEDRAGEN. DEFINITI!Cl' GEVONNISTE VORDJCRING. - VERBREKING ZONDER VERWIJZING.
OjJ het enkel ho{fer bemep vwn het
OJJenbaad· m:iniste·rie, is cle 1·echte1· in horier beroep n-iet IJ·ij machte om cle besl-issing te wijzl.gen, waa1·m.i cle eeTste 1·echter cle bm·geTlij ke pa1·tij haa1' vonle1'i-n{f
ontzegcl heeft (3). (Wetboek van straf-

vorclering, art. 202; wet van 1 lVIei 1849,
art. 5; aclvies van de Raacl van State
van 12 November 1806.)
2° TV wnneer een cwrest slechts ve·rb·rolcen.
wonlt ·in zove·r lle 1·echter in hoge·r ·bemep heett lcennis genomen van een vm·clering wcwrvan cle Tcennisnarne hem niet
was op[Jeckagen en die clefinit-ief gevonn·ist was, worclt cle ve1·breking zonde·r
ve·r·wi;izin,(/ ~titgesprolcen (4).

(WILLE, T. DAENINOK.)
ARUEST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest door bet lVIilitair Gerecbtsbof, zetelende te Gent, op 27 Februari 1948 gewezen;
I. Wat lletreft cle voorziening van Raphael Rombaut :
Overwegende dat eiser, luidens verklaring afgelegcl v66r de bestuurder van de
gevangenis te Gent, de 1 Maart 1948, regelmatig afgezien heeft van zijn voorziening in verbreking ;
II. wat betreft de voorziening van Hubert W!ille :
A. Aangaande de beslissing over de publieke · vordering :
Over het enig midclel, schencling van ar(3) €11 (4) Verbr., 3 Juui 1947 (A1T. Ve·l'b-r.,
1947, blz. 182; B"ll. en l'Asrc., 1947, I, 233).
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tikel 97 van de Grondwet, cloordat het bestreden arrest eiser heeft veroordeelcl ui t
hoofcle van verklikking, tevens als dader
en medeplichtige, hetgeen een tegenstrijcligheid in de motieven uitmaakt, welke
met een afwezen van motivering gelijkstaat :
Overwegencle clat eiser bij het bestreclen arrest tot een enkele gevangenJsstraf
van clrie jaar veroorcleeld is geworden
wegens verschillemle misdrijven; dat het
middel enkel betrekking heeft op een der
bewezen verklaarde feiten; dat, zelfs inclien het gegroncl was, de uitgesproken
straf niettemin gerechtvaardigcl zou blijven door drie der andere weerhouden misc1ri jven, namelijk door de inbreuken op
artikelen 113 en l18bis van het Strafwetboek, waaraan eiser zich sclmlclig heeft
gemaakt;
Dat derhulve de eis tot verbreking niet
ontvunkelijk is (Wetboek van strafvordering, artt. 411 en 414) ;
En overwegencle clat de substanWlle of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dut de
genomen beslissing met de wet overeenstemt;
B. Aangaande de beslissing over de burgerlijke vorclering :
Ove:r het enig middel, schending van
artikelen 1 en 2 van het besluit-wet van
27 Januari 1916, gewijzigd bij de wet van
6 December 11J38, clom·clat het bestreden
arrest aan de burgerlijke- partij, wier vorclering door de eerste rechter ongegrond
was verklaarcl, schadevergoecling heeft
toegekend, clan wanneer die partij geen
hoger beroep had ingesteld :
Overwegende rlat de Krijgsraad te Gent
eiser ontRl,agen had van de rechtsvervolging wegens de verklikking van de burgerlijke partij aan de vijand en de eis
van deze partij als ongegrond had verworpen; dat van die beslissing het openbaar ministerie aileen in hoger beroep
was gekomen;
Overwegende dat, inclien het militair gerechtshof gerechtigd was om, beslissend
op gezegd hoger beroep, eiser schuldig
te verklaren aan de hem ten laste gelegde
verklikking, het niet vermocht, bij afwezigheid van boger beroep van de zijcle der
burgerlijke partij, schaclevergoeding aan
die partij toe te kennen; dat immers de
burgerlijke partij, welke geen hoger beroep heeft ingestelc1 tegen het vonnis
waarbij haar eis werd verworpen, slechts
in aanleg van hoger beroep verschijnt om,
in het voor~omend geval aanspl!llkelijk te
worden gestelcl voor de kosten cler publieke
vordering; maar dat zij geen schaclevergoecling van betichte .kan verkrijgen,
vermits, met niet in hoger beroep te komen, zij in het vonnis van de eerste rechter heeft berust;
·

Dat daaruit volgt dat het bestreden arrest de in het miclclel aangecluide wetsbepalingen heeft geschonden;
Om clie redenen, clecreteert de afstand
van de voorziening in verbreking ingesteld door Raphtvel Rombaut en verwijst
hem in cle kosten van zijn voorziening;
beslissend over de voorziening van Hubert
Wille, vernietigt het bestreden arrest,
voor zoveel eiser daarbij is veroorcleelcl
gewo.;rden om solidair met een under betichte aan cle burgerlijke partij als sella~
devergoeding te betalen de som van
40.000 frank, vermeerderd met de gerechtelijke intresten en c1e kosten; verwerpt
zijn voorziening voor het overige ; beveelt
clat onclerhavig arrest zal worden overgeschreven in de registers van het Militair
Gerechtshof, zetelende te ·Gent, en dat
melding er van zal worden gemaakt op de
kant van het gecleeltelijk vernietigcl arrest; veroordeelt eiser tot de helft cler
kosten en de burgerlijke partij tot cle overige helft; zegt clat er geen termen zijn
voor verwijzing.
24 Mei 1948. - 2e kamer. - Voorzitte1·,
H. Wouters, 1~aaclsheer waarnemencl voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Smetrijns. Gel-ijlcluidencle concl-usie, H. Raoul Hayoit
de '.rermicourt, eerste advocaat-genetaal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.
S1')1AFZAKEN.
BEKLAAGDE BEWERENDE ZIJN SCHULDBEWUS1'ZIJN VEBLOREN 1'E HE!lllEN. -ARREST VASTc
STELLENDE DAT BEKLAAGDE NOCH ZIJN SCHULDBEWUSTZI.JN NOCH ZIJN" VRIJE WIL VERLOREN
HEEFT. - GEPASTE MOTIVERING.
Bea;ntwoonlt op passende tvijze de bewe1'·ing van belclaayde clat hij z·ijn schuld1Jew1tstzijn ve'l'lo1·en heeft, het a1·rest
van veroo1·del-iny, clctt vaststelt dat bee
lclac;ycle noch z·ijn schnlclbew1tstzijn
noch z·ijn vr·ije wil ve1'loren heett (1).
(Strafwetboek, art. 71.)

(WI.JNENDAELE, 1'. BEHEER VAN DOUANEN
EN ACCIJNZEN,)
ARRES1'.
HET HOF ; - Gelet op het arrest, gewezen door het Hof van beroep te Gent
op 20 Febrnari 1948 ;
Over het enig midclel, schending van het
(1) Raadpl. ve<·br., 20 Maart 1944 (An·.
Verb1·., 1944, blz. 121; Bull. en PAsrc., 1944,
I, 265); 10 Juli 1944 (Bull. en PAsrc., 1944, I,
435) ; 18 November 1946 (A,-,·. Verb1·., 1946,
biz. 392.; Bull, en PAsrc., 1946, I, •!26).
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-292artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest uitspraak heeft gedaan
en aanlegger heeft veroordeeld zonder de
besluiten te zijn te gemoet gekomen, die
hij regelmatig v66r het hof van beroep
had nedergelegd, en waarbij ·hij, zich steunend op een meclisch attest, had opgeworpen dat hij op het ogenblik der feiten abnormaal was en dat zijn toestand ten gevolge van het overlijden zijner vrouw en
het onclerduiken van zijn zoon, opgezocht
door de Gestapo, was verergercl, zoclat hij
zonder om·deel des onderscheicls ofwel
zonder vrije wilsbeschikking had gehandelcl, vermits het arrest enkel en alleen
vaststelt dat het overlijclen cler echtgenote en het ondercluiken yan de zoon niet
de reclenen of de oorzaken zijn van
krankzinnigheicl, clan wanneer aanlegger
enkel had beweerd dat clie omstandigheden haclden bijgedragen tot het verergeren van zijn toestand, en het arrest aldus
de op\Yerpingen niet is te gemoet gekomen waarop aanlegger zich .steunde ten
einde de toepassing in te roepen van het
artikel 71 van het Strafwetboek :
Overwegende dat aanlegger, in de besluiten die hij regelmatig v66r bet hof
van beroep heeft neclergelegcl, lweft aangevoerd dat « hij, op het ogenblik der feiten, zijnde December 1944, lijdend was
aan zenuwziekte, die verergerd was door
bet overlijden zijner echtgenote op
15 Maart 1944 en bet feit dat zijn zoon
had moeten onderduiken daar hij opgezocht was door de Gestapo ; dat in die
omstancligheden zijn ziekte van die aard
is geweest dat het schuldbewustzijn en de
vrijheid van wil verclwenen waren en
dat hij dienvolgens diende te worden
vri'jgesproken hiiclens artikel 71 van het
Strnfwetboek )) ;
Overwegencle dat, in strijd met wat
door aanlegger in het miclclel wordt beweercl, het bestreden arrest zich niet er bij
heeft beperkt te verklaren dat bet overlijden van aanleggers echtgenote en het
onderduiken van zijn zoon geen redenen
of oorzaken zijn van krankzinnigheid;
dat het uitdrukkelijk beslist dat de ingeroepen ziekte zelf, evenals het ondercluiken van aanleggers zoon en het overlijden
zijner echtgenote, « niet van clien aard
zijn geweest dat het sclmldbewustzijn en
de vrijheid van ·wn van beklaagde verdwenen waren en dat die omstancligheden
niet becloeld zijn in een der geva11en voorzien bij artikel 71 van het Strufwetboek >>;
Overwegende dat het bestreclen arrest,
aldus, door deze beweegreden niet enkel
aanleggers besluiten gepast heeft beantwoord, maar ook het bestaan van aanleggers strafrechtelijke verantwoordelijkheicl heeft · vastgestelcl en cle toepassing
van artikel 71 van bet Strafwetboek behoorlijk heeft afgewezen, door een beoor-

deling in feite die bindend is en ontsnapt
aan het toezicht van het Hof van verbreking;
Overwegende dat de substantii:He of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl· en dat de
beslissing· overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aaulegger tot de kosten.
24 Mei 1!l48. - 2° kamer. - TToorz-itter,
H. 'Vouters, raadsheer waal'nemend voorzitter. - TTe·rslnggever, H. Vandermersch.
Gelijlcltddenrle concl-ns·ie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraaL
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EPURATIIiJ

24 Mei 1948.
INZAKFJ

BURGFJH
TROUW. - BESLUIT-WET \'AN 19 SEPTEM
BER 1945, All~'IKEL 7. - STHAICREOHTBANKEN
BIJ WIE AANHANGIG IS GEM1\AKT EEN FElT
DAT, INDIEN HET BEWEZEN IS, SLECHTS E~JN INBBEc'I( 0? DE WET VAN 22 MAART 1940 UITliiAAKT. - 0N1'SLAG VAN REOHTS\'Ell\'OLGING.
- 0NBEYOEGDHEID OM HET VERVAL UIT. 'l'E
SPREKEN VAN DE REOHTEN BEDOELD Jli,J ARTIKEL 123sexies \'AN HET STRAFWE'l'BOEK.
2°
IiJPURA'l'IFJ
IN7JAKiiJ
BURG EJR
TROUW. - BESLUIT-WET VAN 1!) SEPTEMBER 1945. - AHHEST VAS'l'STicLLENDE DA'l'
ElSER LEIDER EN \VERKEND LlD GEWEEST IS

\'AN HET « VLAAMS NATJONAAL VEHBOND ll
VANAF EINDE 1940 TOT ICINDE 1942. - VASTSTELLING DAT ElSER ZIJN TOEl.'REDING BEHOUDEN HEE~'T NA 1 JANUARI 1942.
l

0

De· st·rnf-rechtbwnken, bij wie nanhwngig is gernnalct een feit dCLt, vndien
het be-wezen is, slechts ee-n inb1·e-u 7c op
de -wet ·va.n 22 M aa-rt 1940 bet·reffencle cle
venlerl-i[ling vnn. cle nntionale instelUnge-n lcnn uitmnlcen, Z'ijn zoncler bevoegcllwicl, wa.nneer z-ij v·ri_ispn~ak vc1'lene-n,
om ten laste van bekla(~gde het vervnl
vnn cle rechten becloeld b-ij a.1·tilcel 123sexies van het Stm.f-wetboelc uit
te spreken (1). (Besluit-wet van 19 Sep- ·

tember 1945, artt. 2, 3 en 7.)
2° Het anest flat vnststelt ant eise1· leicler
we-rkeml ua geweest is va.n. het
Nnt·iona.al TTei·bond >> vanaf
e·incle 1940 tot eimle 1942, stelt (~lrl1~s
zoncler tlubbelz-inni(Jhehl vast dllt eisM'
zijn toet?'ecling tot clie tJa1·tij behottclen
heeft na 1 Jwnu.a1··i 1942 (2). (Besluiten

« TTlanms

(1) Verbr., 21 Januari 1946 (B~tll. en PAsrc.,
•
1946, I, 32).
(2) Nopens de zin van de uitdrukking'en
« toetreding >> of « behoud van toetreding »,
raadpleeg verbr., 7 Juli, 22 September, 24 November en 1 December 1947 (Arr. Yerbr., 1947,
blz. 251, 286, 374 en 385; Bull. en PAsrc., 1947,
I, 325, 377, 492 en 507).

-293wet van 19 September 1945, artt. 2, 2°,
en 11, litt. b.)
(DE VRIENDT.)
ARREST.·

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 Januari 1948, gew.ezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het eerste middel, schencling van
de overhand der strafvordering op de
burgerlijke vordering en van het gezag
van gewijsde afgeleid uit artikel 4 van
de. wet van 17 April 1878 en, voor zoveel
nodig, uit artikel 1351 van het Burgerlijk
Wetboek en, meer bijzonderlijk, schending
van artikel 7 van het besluit-wet van
19 September 1945 betreffende de epuratie
inzake burgertrouw en van artikel 4 van
het besluit:Wet van 27 Mei 1944 over de
bevoe.gdheitl der krijgsraden, doordat het
bestreclen arrest toepassing heeft gedaan
tegenover eiser van cle beschikkingen betreffende de epura tie, dan waimeer het
krijgsgerecht, bij hetwelk een der in
hoofdstuk JI -van titel I van boek II van
het Wetboek van strafrecht voorziene misdrijven aanhangig was gemaakt, vrijspraak heeft verleend wegens verjaring
van de publieke vordering :
Overwegende dat uit het bestreden arrest blijkt dat het militair gerechtshof,
bij arrest del. 2 Mei 1947, na te hebben
vastgesteld dat het eiser ten laste 'gelegd
feit slechts een misdrijf kon uitmaken tegen artikel 1 der wet van 22 Maart 1940,
betreffende de verdecliging van de nationale ins telling en, beslist heeft dat de publieke vordering door verjaring vervallen
was;
Overwegende dat artikel 7 van het besluit-wet del. 19 September 1945, in het
middel aangeduid, de militaire rechtsma ell t aileen mach tigt om te oordelen of
cle betichte zich al dan niet bevindt in
een der gevallen bedoeld door artikelen 2
of 3, wnnneer die rechtsmacht vrijspraak
verleent om een andere reden dan de verjaring van de publieke vordering, wegens
een misdrijf bepaald in hoofdstuk II vn:i:t
titel I van boek II van het Wetboek van
strafrecht;
·
Waaruit volgt dat het bestreden arrest,
door te beslissen dat ter zake hogergeineld artikel 7 van geen toepassing was
en clat artikelen 4, 5 en 6 van hetzelfde
besluit-wet toepasselijk waren, geen van
de in het middel aangeduide wetsbepalingen heeft geschonden;
Over het tweede midde1, schending van
artikel 97 van de Gronclwet, gebrek aan
motivering, van artikel 2_, 2", van het besluit-wet van 19 September 1945, van artikelen 163, 195, 211 van }1et Wetboek van
strafvorclering, doordat het bestreden arrest de feiten ten laste weerhouden niet

vaststelt volgens de vereisten van de toe
te passen wetsbepalingen en ald1;ts het Hof
van verbreking niet toelaat zijn toezicht
nopens de wettelijkheid van het arrest uit
te oefenen, daar het verklaart dat eiser
« vanaf 1940 tot einde 1942 leider en werkendlid is geweest van het V. N. V. JJ, dan
wanneer het insgelijks vaststellen moest,
inclien aanlegger na 10 Mei 1940 tot het
V. N. V. toegetreden was, dat dit gebem·de « terwijl het algemeen bekend was
dat clie partij de. politiek van de vijand
diende JJ :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat aanlegger vanaf 1940 tot
einde 1942 leider en werkend lid is geweest van het V. N. V. en afleidt uit
de verschillende functies die hij in het
V. N. V. vervulde, dat het hier gaat om
een werkelijke toetrecling ;
Overwegende dat het bestreden arrest
aldus cluidelijk vaststelt dat aanlegger
een werkelijke toetreding tot het V. N. V.,
heeft behouden na 1 Januari 1942;
Dat, luidens artikelen 2, 2°, en 11,
litt. b, van het besluit-wet clcl. 19 September 1945, die vaststelling het · beschikkend
gedeelte van het arrest wettelijk rechtvaarcligt en dat het miclclel niet kail aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorzie"
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
24 Mei 1948. - 2e kamer. - Voorzitte1·,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter .. - Verslag_qeve,r, H. de Olippele. .,._
Gelijkl1tidende oonclnsie, H. Raoul Hayoit
de 'l'ermicourt, eerste aclvocaat-generaal.
- Pleiter, H. Veldekens.

2e KAMER. -

24 Mei 1948.

1 o BINDEJNDEJ BEJOORDEJLING DOOR

DEl REJOHTEJR OVER DEl GROND. S1'RAFZAKEN. BETICHTING VAN DIEFS'.rAL
MET
VERZWARENDE
OMSTANDIGHEDEN.
DOOR DE RECHTER OVER DE GROND AiiGELEID
UIT HET VOORONDERZOEK EN RET ONDERZOEK
TER '.rERECH'.rZITTING.' SOFVEREINE BEOORDELING.

2° MIDDEJLEJN TOT VEJRBREJKING. STRAFZAKEN. MIDDEL HIERUIT AFGELEID
DA'.r BEKLAAGDE SLECHTS EEN VRAAG VOOR
ZIJN VERDEDIGING HEEF'.r MOGEN STELLEN. ARREST VAS'J.'STELLENDE DAT REKLAAGDE IN
ZIJN MIDDELEN VAN VERDEDIGING GEHOORD
WERD. MIDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN
FEI1'E.

1° De 1·echte1· over de m·ond beoMdeelt
smwe1·ein of de elementen van het voo1·onde1·zoek en van het onderzoek te1· te,·echtz-itting de schu.ld bewijzen van een

-294' persoon d·ie va-n cUefsta,l met verzwa,, rencle omsta,ndigheden beticht wo1·dt (1).
2° Mist gmndsla,g in feite, het m·iddel hier1tit genomen cla,t cle vemorcleelde slechts
een vrctng heeft mogen stellen en dnt
zijn ve1·clecliging a,ld1ts onvolleclig is geweest; cla-n wa,nneer het a,n·est vnststelt
ant de verooraeelde in zijn m·icldelen
va,n vercle(liging gehoonl werd.

(ROBBERECHT.)
ARRES'l'.
HEJT HOF; - Gelet op het arrest, gewezen door het Hof van beroep te
Brussel op 5 Maart 1948 ;
Over het eerste miclclel, schending van
artikel 191 van het Wetboek' van strafvorclering, doorclat aanlegger wercl veroordeeld wegens zware cliefte ten naclele van
,Arif Bachir, dan wanneer hij nooit het
slachtoffer van de diefstal heeft aangel'aakt en het dus niet heeft knnnen bestelen, en doorclat de verklaringen van het
slachtoffer tegenstrijdigheden bevatten,
zodat tegenover aanlegger geen stellige bewijzen van schuld bestaan :
Overwegencle dat, waar de rechter over
de gTond de feiten cler telastlegging beoordeelt en de schuld van de beklaagde aan
een zware clieftP afleidt nit de aanwljzingen van het vooronclerzoek, het onderzoek
ter terechtzitting en de verklaringen van
de getuigen,, zijn beoorcleling souverein is
en aan het toezicht van het Hof van verbreking ontsnapt;
Overwegende clat het middel aldus niet
kan worden aangenomen ;
Over het tweede middel, schencling van
de rechten der verclecliging, cloordat aanlegger v66r de rechtbank, alsook v66r het
hof, slechts een enkele vraag heeft mogen
stellen en door deze enkele vraag zijn onschuldniet heeft kunnen bewijzen :
Overwegencle clat het proces-verbaal der
terechtzitting v66r de eerste rechter, alsook het vonnis van de rechtbank van
eerste. aanleg, uitdrukkelijk vaststellen
dat aanlegger ter terechtzitting wercl onderhoord en zijn miclclelen van verdediging heeft voorgeclragen, en dat het proces-verbaal van de terechtzitting V66r het
hof van beroep en het bestrellen arrest
vennelden dat aanlegger ter zitting werd
ondervraagd en gehoord in zijn middelen
van verdecliging ontwikkeld door Mr De
Waeg,. advocaat, pleitencl op zijn verzoek;
Overwegende clat aldus vaststaat clat
aanlegger in de mogelijkhei,cl wercl gestelcl zich behoorlijk te verdecligen en
clat hij werkelijk zijn middelen van verde(1) Verbr., 8 December 1947 (An·. Yerbr.,
1947, biz. :198; Bull. en PASIC., 1947, I, 523).

diging heeft voorgedragen; dat het middel
alclus in feite niet opgaat;
Overwegende dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorges"hreven
rechtsvormen werden nageleefd en de. uitgesproken veroordelingen overeenkomstig
de we~ zijn ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten,
24 Mei 1948. - 2e kamer. - Voo1·zitte1·,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - VeTslngr;ever, H. Vandermersch.
Gelijkluiclende concl1t.sie, I-I. Raoul
Hayoit de Termicourt, eerste aclvocautgeneranl.
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KAMEn. -

27 'Mei 1948. ·

1° ARBEJIDSONG EJV AL. - BESTENDIG GEWORDEN TIJDELIJKE WERKONBEKW AAMHEID.
- 0NDEHNEMING M!CT RJ.J TUSSENPOZEN VGORKOMENDE WERRLOOSHEID.
J3ASISLOON
YOOR DE YEHGOEDING VAN m; TIJDELI.TKE
W!CRKONBEKWAAMHEID.
2° GEJI{EJOI-ITSKOS'l'EJN. - BURGERLIJKE
ZAKEN. - ARBEIDSONGEVAL. --,-. WET VAN
20 MAART 1948. - KOSTEN VAN VERBREKING.
- KOS1.'EN TEN LASTE VALLENDE VAN H~~T BEDl!TJFSHOOFD OF VAN ZIJN VERZEKERAAR.
1° lVcmneer een nrbe'iclsongeval 2··ich heeft
voorgeclna.n in een onclerneming met bij
tu.ssenpoze·n ge·regelcle of ongeregelcle
voorkomencle werkloosheicl en een tijcleUjke werkonbekwna.mheicl, clie nacUen
bestencUg is gewonle·n, heeft vemorZ(l.nkt, wor(lt het loon, dnt tot bnsis client
voo·r cle vnststelUn{f van cle vergoed·ing
wegens tijclelijke we'l'lmnbekwnnmhe·icl,
veTtegenwoonUgll floor het totnnl vnn
cle werkelijk nitbetaalcle lonen, zoruler
clctt cUt totcutl ma,g vf3·rhoogcl wonlen met
cle onclerstelfle ve·r.r!Oecling cUe bet1'e7c7cing heeft op cle we'/'lcloze cla.gen (2),

(Op 28 September 1931 samengeordende
· wetten, art. 6.)

zo

De beJJnUny vctn cle toet vun 20 lJicta:rt
1948 k·mchtcns wellcc, behnlve wnnneer
cle .e1:s roelceloos en te1·gencl is, de leasten va.n nl. (le 1;onleringen, r;eg1·orul op
cle sa.nwnr;eonlencle wetten betreffencle
fle verrtoecUn g V(tn lle schcule voortspntitende wit de n·rbe'iclsongevaUen, ten laste
vwn het becl·l"ijfshoofcl of vun (liens ve1·zekT·a,wr moeten [!elegcl tl,onlen, ·is vnn
toeprtssing op de kosten vnn cle nanlert
in ve·rb·relcing.

(2) Verbr., 30 Juni 1938 (Bull. en PASIC.,
1938, I, 240) en· de conclusie van de H. procureur-generaal Paul Leclercq.
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(«COMPAGNIE BELGE D'ASSURANCES GENERALES
SUR LA VIE)), T. PATTE.)
ARREST,

HE'r HOF; - Gelet op het bestreclen
vonnis, gewezen de 4 .Tnni 1947 door de
Reclltbank van eerste aanleg te Doornik,
zetelemle in hoger' beroep ;
Over het eerste middel, schending van
nrtikelen 1, 2, 6, in het bijzonder 6, eerste
alinea, 9 en 9l!is, 10 en 21 van de wetten
op de vergoeding der schade voortspruitende nit de arbeidsongevallen, samengeordend door koninklijk besluit van
28 September 193f; 1 en 3 van llet besluit
van de secretaris-generaal van het ministerie van arbeid en sociale voorzorg van
9 Augustus 1941, en 1 en 3 van het beslnitwet van 22 November 1945 betreffende de
berekening van de verschulcligde vergoeding in geval van tijdelijke werkonbekwaamheid ten gevolge van een arbeidsongeval overgekomen in cle ondernemingen
bedoeld in § 9 van artikel 6 van de wet
betreffemle de vergoeding van de schade
voortspruitencle nit cle arbeiclsongevallen;
schending van artikel 97 van de Grondwet, cloordat het bestreden vonnis, waar
het een arbeidsongeval geldt, hetwelk zich
heeft voorgedaan in een onderneming met
bij tussenpozen voorkomende werkloosheid, en hetwelk aanvankelijk een tijdelijke ongeschiktheid tot werken lweft veroorzaakt _voor verweercler in verbreking,
gevolgd door bestendige ongeschiktheid,
geweigerd heeft de bewering van aanlegster in verbreking aan te nemen, welke
staamle hielcl dat de vergoecling wegens
tijdelijke werkonbekwaamheid diende te
worden berekend op grondslag van het
werkelijk door verweerder vercliend loon
g·edurencle het jaar dat het ongevul voorafgegaan was, en beslist heeft dat het loon
hetwelk als grondslag dienen moest voor
<le berekening der vergoedingen hetzelfde
diende te zijn voor het tijdperk van tijdelijke als voor clit van bestendige nrbeidsongeschili:theid, en bijgevolg de vergoeclingen welke aan verweerder toekomen, zowel voor het tijdperk van tijdelijke nls
voor dit van bestendige ongeschiktheifl
lweft vastgeRteld volgens een als grondslag genomen loon bepaalcl overeenkomstig
de voorschriften van § 9 van artikel 6 van
de wet op de vergoeding cler arbeidsongevnllen, clit is volgens een basisloon bedragende het totaal cler werkelijk betaalcle
lonen, verhoogd met de omlerstelde vergoeding, welke betrekking heeft op de
werkloze dngen en berekend naar de
maatstaf van gezegcle lonen, dan wanneer die .wijze van berekening. van het
basisloon, volgens de termen dezer wetsbepa ling, enkel en alleen van toepassing
is op de· gevallen van bestendige ongeschiktheill en van overlijclen van het

-
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slachtoffer, en, als het ongevallen geldt
die zich llebben voorgeclaan in onclerrwmingerr met bij tnssenpozen geregeld of
ongeregelcl voorkomencle werkloosheid, de
wet eerr afgetekend onderscheicl maakt
tussen de vergoecling wegens de bestenclige
ongeschiktheid en het overlijden en de
vergoeding wegens de tijclelijke Oiig\')schiktheid, daar deze steeds client te·
worden vergoed overeenkomstig de algemene, door eerste, tweede en dercle alinea
van artikel 6 voorgeschreven regelen, dit
wil zeggen, zouls aanlegster in verbreking
staande llielcl, op grondslag van het werkelijk loon van de arbeicler geclurende het
jaar clat het ongeval voorafgegaan is, behoudens, indien er aanleicling toe bestaat,
de aanpassing te verwezenlijken voorzien
door de nieuwe § Sllis van bovengezegcl
artikel 6; en cloordat het vonnis zodoende
ten laste van aanlegster in verbreking hogere vergoeclingen heeft gelegd dan diegene welke door de wet zijn voorzien :
Overwegencle dat llet bestreden vonnis,
zonder op clit punt bestreclen te worden,
beslist dat verweerder, die het slachtoffer
is geweest van een op 28 Augustus 1943
voorgevallen arbeitlsongeval in een onderneming met bij tussenpozen voorkomemle werkloosheicl, een tijdelijke arlleidsongeschiktheid heeft onclergaan tot
op fle datum der consolidatie, clit is tot op
de 1 Juli 1946, en dat hij seclertdien bestencligc werkongeschiktheicl ondergaat ;
Overwegencle dat het geschihmnt clatgene is te weten op welke wijze het loon
dient te worden berekencl hetwelk als
gronclslag moet dienen voor de vaststelling van de vergoeding wegens tijclelijke ·
werkonbekwaamheicl ;
Overwegende dat, lnidens artikel 6, § 9,
van de wetten 011 de vergoecling van de
schtHLe voortspruitende nit de arbeiclsongevallen, samengeorclend door koninklijk
besluit van 28 September 1931, in cle ondernemingen met bij tussenpozen voorkomencle werkloosheicl, door het loon dieilencle als · gronclslag· tot het vaststellen
van de vergoecl.ingen, in geval ·van voortclurencle ongeschiktheid of van overlij den
vnn de getroffene zal worden verstaan het
totaal van de werkelijk betaalde lonen,
verhoogd met de onderstelcle vergoecling
welke betrekking heeft op de werkloze
dagen en berekencl naar de maatstaf van
becloelcle lonen ;
·
Overwegende clat, ·uit het feit clat de
wetgever in clit nitzonderlijk geval van
bij tussehpozen voorkomencle werkloosheicl, enkel de vergoeclingen in aanmerking heeft genomen welke verschuldigd
zijn wegens bestenclige arbeidsongeschiktheicl of overlijden van de getroffene, client
besloten te wonlen dat hij de vergoecling,
welke wegens tijdelijke ongeschiktheid is
verschuldigd, onder het beheer van de algemene regel heeft gelaten, clit wil zeggen
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dat onder het loon, dat client tot vaststelling van deze vergoecling, moet verstaan
worden de werkelijke bezoldiging welke
krachtens cle overeenkomst aan de arbeider werd toegekend gedurende het jaar
lletwelk bet ongeval voorafgegaan is in
de onderneming waar het' zich heeft voor·
gedaan;
·
- Overwegende dat een besluit van de
secretaris-gene:~;aal van het ministerie van
arbeid en sociale voorzorg van 9 Augustus 1941, en vervolgens een besluit-wet van
22 November 1945, die uitlegging bevestigden en een minimum voor die vergoeding wegens tijdelijke werkonbekwaamlleicl willende vaststellen, bevolen hebben
dat de toepassing van § 9 van artikel 6
nooit als gevolg kan hebben aan de door
tijdelijke ongeschiktheid tot werken ge·
troffenen vergoetlingen te verlenen, berekencl op een tot gronclslag genomen loon,
dat lager is dan de drie vierclen van het
loon, .hetwelk in aanmerking zou genomen
zijn indien door het ongeval het overlijden of de bestendige ongeschiktheid .van
de getroffene was veroorzaakt ;
Waaruit volgt dat het bestreden vonnis,
door te beslissen dat de tijdelijke vergoeding aan verweerder, evenals de jaar·
lijkse vergoeding, client te worden berekencl op grondslag van § 9 van artikel 6,
d. w. z. op een gemiddeld jaarlijks
loon van 11.372 fr. 95, of een dagelijks
loon van 31 fr. 15, de in het midclel aangeduide wetsbepalingen heeft geschonden;
Om die redenen, en zoncler llet tweede
middel in acht te nemen, verbreekt het
bestreden vonnis voor zover het de vergoeding wegens verweerders tijdelijke
werkonbekwaamheid heeft berekend vol-·
gens -§ !} van artikel 6 van de samengeordende wetten, dit is op grondslag
van het jaarlijks gemiddeld loon van
11.372 fr. 95; beveelt dat onderhavig arrest zal worden overgeschreven in de registers van de Rechtbank van eerste ·aanleg te Doornil' en dat melding er van zal
worden gemitakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigcle beslissing ; en, gelet
op de wet van 20 Maart 1948, _legt de
kosten ten laste van aanlegster ; verwijst
de alzo beperkte zaak naar de Rechtbank
van eerste aanleg te Bergen, zetelencle in
hoger beroep.
27 Mei 1948. - 1e kamer. - Voonz·itter,
H. Soenens, eerste voorzitter. - Verslaggeve·r, H. Vitry. - Gel-ijkl·u.iclencle concll!sie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-genernal. - Pleiter, H. Delacroix.
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27 Mei 1948.

HUUH. HUI8HUUR. ~ BESLUIT--i~'E'l' VAN
12 MAAJ;tT 1945. - 0PZEGGING GEDAAN BIJ
AA~GETEKEND SCHIUJVEN. GEEN VERZOEK

OM BERICHT VAN ONTVANGST. - VERZUIM DAT
GE~;N
NIETIGHEID VAN DE OPZEGGING l\IEDEBRENGT.

Art·ikel 1van het beslwit-wet van 12 Jli acwt
1945 heeft van het verzoelc orn een be1"·icht van ontvangst of ontvangbewijs
geen t01·rnal-iteit gernaalct, waarvan het
verzu-irn de niet·iglwid ZOl! rnedeb1·engen
van de opzegg·ing gedaan bij aangetekcnd sclwijvcn tc1· post.
(DEPAS, T. CONSOORTEN HAUT.)
ARREST.

HEJT HOF; - Gelet op Iiet vonnis ge'wezen op tegenspraak, de 11 Juni 1946
door de Rechtbank van eerste aanleg t~
N amen, zetelencle in hoger beroep;
Over het enig midclel tot verbreking,
schending van artikelen 1, 2, 3 en 4 van
het besluit-wet van 12 Maart 1945 waarbij
uitzonderingsbepalingen van tijclelijke
aard inzake huishuur worclen voorzien,
van artikel 1 (in het bijzoncler 12°) van
de samengeschakelcle wetten van 7 September 1939 en 14 December 1944 wanrbtj
ann de Koning buitengewone machten
worden toegekend, zoals zij werden samengeschakelcl door bet besluit van 24 .Tanuari 1-945, en van artikel 3 van bet
besluit van 5 Mei 1944 betreffencle de besluiten genomen door de secretarissengeneraal, cloordat het bestreclen vonnis
als gelclig aanneemt de opzegging welke
door de rechtsvoorganger van verweerders in verbreking wercl gegeven, niettegenstaancle zij geclaan werd door aangetekend scbrijven zoncler ontvangbewijs, dail
wanneer zulk aangetekend schrijven · i~
het wettelijk stelsel geen uitwerking kal).
hebben:
·
Overwegencle clat, volgens artikel 3 vdn
het beRlnit,wet van 12 Maart 1945 waarbij
uitzonderingsbepalingen van tijdelijke
aard inzake lmishuur worden voorzie:iJ.',
de huren slechts een eincle nemen mits zij
door de vet~huurcler, betzij bij deurwaarclersakte, hetzij bij een, ter post aangete·kencl schrijven, met ontvangbe'\Yijs, zijn
opgezegcl;
Overwegencle clat bet verslag ann de
Regent, hetwelk cle memorie van toelicllting van het besluit-wet uitmankt, niet de
reden bepaalt waarom het aangetekencl
schrijven tot aanzegging cler opzegging
voortaan client vergezeld te zijn met een
verzoek om ontvangbewijs ;
OverVIjegende dat het ontvangbewijs·,
naar hetwelk cUt artikel verwijst, niets
anclers is clan cle kennisgeving welke door
artikel 43 van het koninklijk besluit vmn
10 September 1936 wordt voorzien; dat
luidens die bepaling, tegen vooruitbetaling van de verzendingskosten van een

-297brief, aan de afzender kennis kan worden ol1tsie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
gegeven van de bestelling aan de bestem- advocaat-generaal. - Pleiter, H. Veldemeling, van spoedzendingen, aangetekende kens.
of verzekerde zendingen; dat om kennisgeving van ontvangst voor verzekerde of
aangetekende zendingen mag worden verzocht na de afgifte van de voorwerpen ;
KAMER. 31 Mei 1948.
Overwegende dat, volgens artikel 26 van
hetzelfde koninklijk besluit, als « aangete- 1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
kend >> worden beschouwd, de over de post
ARRESTEN. STRAFZAKEN. CONOLUvervoerde brieven en andere voorwerpen,
SIEN _EEN BETWISTING OPWERPENDE- NOPENS
waarvan de afzender zich een ontvangEEN ELEMENT DAT AAN DE BETICHTING VREEMD
bewijs bij de afgifte · wil doen afieveren
IS. GEEN VERPLIOHTING ER OP TE ANTen de bestelling aan de bestemmeling teWOORDEN.
gen ontvangbewijs wil doen verzekeren;
Overwegende dat de aangetekende zen- 2° ONVRIJWILLIGE VERWONDINGEN
EN DODING. VERKF..ERSONGEVAL WAARding nlzo gekenmerkt wordt, enerzijds,
VAN EEN VAN DE OORZAKEN DE OVERDREVEN
door het ontvangbewijs, afgeleverd door
SNELHEID IS GEGEVEN AAN HET VOERTUIG. de post aan de afzender, en, anderzijds,
0VERDREVEN SNELHEID TE WIJTEN AAN ONDERdoor de bestelling tegen ontvnngbewijs
SOHEIDEN DOOH SAMENGEVOEGDE FOUTEN VAN
nan de bestemmeling ;
ELKEEN VAN DE BEKLAAGDEN. ARREST DAT
Overwegende dnt nit de vergelijking
ALDUS VOOR ELKEEN VAN DE BEKLAAGDEN HET
van gezegde artikelen 26 en 43 blijkt dat
OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN DE FOUT EN
het verzoek om een bericht van bestelling,
HET ONGEVAL VASTSTELT.
hetwelk door het besluit-wet onjuist
« verzoek om ontvangbewijs -» wordt ge- 3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRES'l'EN. STRA~'ZAKEN. GEEN
noemd, aan de verzending geen bijzonder
YERPLIOHTING VOOR DE REOHTER AL DE ARGUkarakter geeft, hetwelk dezelfde van ieMEN'l'EN TE BEANTWOORDEN.
dere andere aangetekende zending zou onderscheiden; dat trouwens voor verzekerde 4° MIDDELEN TOT VERBREKING. of nangetekende zendingen om kennisgeSTRAFZAKEN. MIDDEL DOOR BEKLAAGDE
ving van ontvangst mag worden verzocht
HIERUIT GENOMEN DAT HET ARREST HET VONna de afgifte ter post door de afzender,
NIS, BEVESTIGD HEEFT BETREFFENDE DE BURen dit, zonder beperking van termijn;
GERLIJKE VORDERINGEN IN PLAATS VAN DE AFOverwegende dat, vermits het verzoek om
S'fAND VAN ZIJN HOGER BEROEP NOPENS DIT
kennisgeving van bestelling niet tot uitPUNT TE DEORE'l'EREN. MIDDEL NIET ONTwerking heeft, aan de verzending waarop
VANKELIJK BIJ GEBREK AAN BELANG.
het· betrekking heeft, een knrakter te geven dat verschilt van datgene van iedere 1o De 1·echter moet het element. waa·romaangetekende zencling welke zonder dertrent de concl·usien van belcfaagde eon
gelijk verzoek wordt gedaan, het 'besluitbetwist-ing opwe1·pen, niet beantwom·aen,
wet van 12 Maart 1945 er van geen formaindien cle betiohting au elernent niet
liteit heeft kunnen maken waarvan het
wee·rhmult. (Grondwet, art. 97.)
nalaten de nietigheid der opzegging ver2° Wanneer b·ij eo-n ve1'lceersongeval twee
oorzaken zou ;
pe·rsonen we{fens onvrijwillige clocl-ing
Overwegende dat het besluit-wet geen
en ve1·wond·ingen vervolgd wor-den,
nietigheid voorziet in geval er niet verwonlt het oo·rzakelijlc verbana t·1tssen
zocht is geweest om ontvangbewijs van
cle to·uten van ellceen van de bclclaagden
het aangetekend schrijven tot aanzegging
en het onueval vast{festelcl door het a1·der opzegging; dat het stilzwijgen van het
~·est dat or op wijst llat cle awn het
besluit-wet dienaangaande te meer beteke"
voerhti{J gegeven overdreven snelhe·id
nis heeft dat het bij artikel 4 uitdrukkeeen van de oon1alcen is van het ongeval
lijk met nietigheid treft de opzegging
en dat clio snelheicl het gcvolg ·is van
waarin niet wordt bericht dat de huurder
ondersoheiclen llooh samengevoegcle fattover een termijn van vijftien dagen beten van cle beklaagden.
schikt om de verlenging van huur bij de
3o De ve1·pl-iohting de vonnissen en ar-.
bevoegde rechter aan te vragen;
reston te rnotiveren omvat cleze niet al
Overwegende dat er uit volgt dat het
cle a1·g1tmenten te beantwoorden die
middel niet gegrond is ;
geen onclersoheiden ve1·weer of oncle1·Om die redenen; verwerpt de voorziesohe·iden exoept-ies uitmalcen (1). (Grondning; veroordeelt aanlegger tot de kosten
wet, art. 97.)
en tot een vergoeding van 150 frank jegens verweerders.

ze

27 Mei 1948. - 1" kamer. - Vo01·zUter,
H. Soenens, eerste voorzitter. - Verslaggever, H. Fettweis. - Gelijklu:idende con-

(1) Vaste rechtspraak en onder meer verbr.,,
2 Februari en 13 April 1948 (zie h<>ger, blz. 68
en 2(}9 ; Bull. en P ASIC., 1948, I, 76 en 246) .
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4° Is ·wiet ontvanlcelij lc bij geb1·e1c aan belang, het middel door belclaagde hie1·uit
genomen clat het arrest het vonnis be1'estigd heett betreffencle cle b7t1·gm·lijlce
vonler·ingen in plaats van cle afstancl
van z·ijn hager bm·oep nopens clit punt
te clecreteren.
(HANREZ, T. ORBAN EN CONSOORTEN.)
ARJ>EST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 2 Februari 1948 door
het Hof van beroep te Luik;
I. Over de voorziening voor zoyer zij is
gericht tegen de beslissing gewezen op de
publieke vordering :
Over het eerste middel, schending van
artikelen 418, 419 en 420 van het Strafwetboek, 190 van het Wetboek van strafvordering, 1134, 1135, 1319, 1320 en 1322
van het BurgerHjk "Vetboek, 97 van de
Grondwet, 66 en 67 van het Strafwetboek,
doorclat : eerste ondercleel, het bestreden
arrest de v66r het hof genomen conclnsien
niet heeft beantwoord waardoor aanlegger betwistte : a) clat er medeschulcligheid of -plichtigheid zou ktinnen bestaan
wanneer het een onvrijwillig misdrijf
geldt; b) dat tussen het hem ten laste gelegd feit en de dood van het slachtoffer
een door artikelen 418, 419 en 420 van het
Strafwetboek vereist verbancl van oorzakelijkheicl zou bestaan; tweecle onderdeel,
het bestreden arrest en het vonnis waarheen het verwijst vaststellen dat de
dood en de verwondingen der slachtoffers
rechtstreeks en onmidclellijk te wijten
zijn aan de verkeerde manrenvre van de
l;leer Tellings, medebeklaagde, die aan het
stnnr zat; en dat de geclragingen van beklaagde Hanrez zonder verband van . oorzaak tot gevolg zijn met de verwonclingen
en de dood ; derde onde1;deel, het an•est de
conclusien van Hanrez niet heeft beantwoonl welke staande hielclen dat er geen
ve1·band van oorzaak tot gevolg bestaat
tussen aanleggers gedragingen en de tragische gevolgen van Tellings onvoorzichtigheid; dat het hof, door de rechtstreekse
verantwoordelijkheid van Harirez en zijn
schnld te behouden, artikelen 418, 419 en
420 Van het Strafwetboek heeft geschonden, aangezien in het arrest de verwondingen en de dood der slachtoffers niet
worden voorgesteld als het noodzakelijk
gevolg van de daden welke aan aanlegger
worden verweten ;
Over het eerste ondercleel :
Overwegende dat, noch nit de telastlegging noch nit het arrest blijkt dat aanlegger vervolgd en ·veroorcleelcl zou zijn geweest op grand van artikelen 66 en 67 van
het Strafwetboek; dat Victor-Joseph
Hanrez en zijn meclebeklaagde bepaaldelijk als daders beschouwd zijn geweest;

Overwegende dat de rechter in hager
beroep geen antwoord diende te verstrekken op een element waaromtrent aanlegger een betwisting opwierp, maar hetwelk
in cle betichting niet is vermelcl;
Overwegencle ten anderen, dat het bestreden arrest, door te beslissen dat de
overdreven snelheid aan het voertuig gegeven een der oorzaken van het ongeval
geweest is en dat die snelheid het gevolg
is der onderscheiclen doch samengevoegde
fouten van de beklaagden, het bestaan
heeft vastgestelcl van een verband van
oorzaak tot gevolg tussen clie oorzaak en
haar gevolgen en cle conclusien heeft
beantwoord ;
Dat dit onderdeel van het midclel in
feite niet opgaat;
Over het tweede ondercleel :
Overwegencle clat de bestreclen beslissing, in strijcl met wat in het middel
worclt uiteengezet, niet beslist clat aanleggers geclragingen geen verbancl van oorzaak of gevolg hebben met de verwondingen en de dopd der slachtoffers ;
Dat het, integendeel, ten laste van aanlegger en van zijn meclebeklaagde fouten
vaststelt die een der oorzaken van het ongeval zijn geweest, hetgeen het bestaan
van andere fouten, welke bijzonderlijk
zoudeR te wijten zijn aan Tellings aileen,
niet uitsluit;
Dat clit ondercleel van het middel feitelijke grondslag mist ;
Over het dercle onderdeel :
Overwegende dat de feitelijke besclwuwingen, welke nopens cle geclragingen van
Tellings, meclebeklaagde, bij conclusien
werden aangehaald, en waarop geen antwoord verstrekt zou geweest zijn, enkel
argumenten uitmaken tot staving van de
stelling van aanlegger, volgens welke hij
zelf, vermits hij niet stuurde, van ieclere
font vrij was ;
Dat de rechter over de feiten niet verplicht was deze te beantwoorden; .
Dat dit onderdeel van het micldel niet
kan worden aanvaard;
Over het tweecle middel, schencling van
artikelen 1134, 1135, 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, betreffende de
bewijskracht van de akten, 97 van de
Grondwet, HJ9, 200, 201, 202 en 203 van het
Wetboek van strafvorclering, doorclat het
hof ten opzichte van de burgerlijke partijen nitspraak gedaan heeft, wanneer het
deel van het vonnis, waardoor over hun
vorcleringen wordt beslist, niet bij het
b,of aanhangig was, en clat beklaagcle
afstand had geclaan van zijn lloger beroep ten opzichte van gezegde burgerlijke
partijen f
Overwegencle clat de hogere beroepen
door aanlegger en door· de burgerlijk a ansprakelijke Hanrez bij het hof aanhangig
hebben gemaakt de publieke vordering en
cle vorderingen cler burgerlijke partijen;

F: --------.
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Overwegencle clat aanlegger bij conclnsien heeft verklaanl zijn lloger beroep
te beperken tot << cle strafrechtelijke
kwestie JJ;
Overwegencle dat de recllter in. hoger
beroep ten onrecllte aanlegge~~ afstand
met betrekking tot de burgerliJke vorderingen niet heeft gedecreteer~; dat de
kennisneming van cle vordermgen der
J)urgerlijke partijen, waarover hij diende
nitspraak te doen, bij hem evenwel aanhangig bleef door de akte van beroep van
cle burgerlijk aansprakelijke Hanrez;
Overwegende dat, dit uitgemaakt zijnde,
a anlegger geen be lang lleeft bij het inroepen van de ont<;tentenis van ~e afstand
van zijn hoger beroep ten aanz1en van ?e
burgerlijke vordering, en geen hoedan!gheid lleeft om er aan llet arrest een gnef
van te maken llet beroepen vonnis te hebben bevestigd voor zoveel het de burgerlijk aansprakelijke Hanrez tot schadevergoeding veroordeelcle;
. Dat het middel niet kan aanvaard worden·
·
E~ overwegende, wat cle beslissing gewezen op de pnblieke vordering betreft,
dat de substant:H~le of op straf van nietigheid voorgescllreven rechtsvormen werden
nageleefd en dat de beslissing wettelijk
iR · dat hetgeen de beslissing gewezen op
cle' vorderingen der burgerlijke partijen
betreft, het Hof ambtshalve geen middel
opwerpt;
.
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; verwijst aanlegger in de kosten.
31 Mei 1948. - 2" kamer. - Voorzitte1·,
H Connart raadsheer waarnemend voor'zitter. - Verslaggever, H. Demoulin. GeUjlchtidencle eonehtsie, H. Colard, advocaat-generaal.
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31 Mei 1948.

GJjJESTRIJKE DRANKIDN. PROOESYERBAAL VAN DE AGENTEN VAN DE AOOIJNZEN
DE AANWEZIGHEID VAS'l'STELLENDE IN EEN SLJJTERI.J VAN EEN FLES, EEN GEESTIUJKE DRANK
BEVATIENDE. YRIJSPRAAK HIEROP GES'l'EUND DAT DE ~'EITEN DOOR HE'l' ONDERZOEK
NIET BEWEZEN WERDEN. - SCHENDING VAN
HET AAN HET PROOES-VERBAAL VERSOHULDIGD
GELOOF.

Sehenrlt het geloot versch1tldigd aan het
tJroces-verbaal vnn de agenten. van de
a.cC'ijuzeri. aat lle annwezigheid vaststelt in een sUjtedj vnn te?' plnatse te
ve?'brttilcen cl?'anken, van een fies, een
rJeest-rijlce dranlc bevnttende, het arrest
rla.t de sl-iiter vrijszn·eelct om de ?'eden
clat de teiten clam· 7HJt onde1·zoelc niet
bewezen werden. (Wet van 29 Augustus
bet~·effende het regime van de alcohol, art. 10, en wet van 26 Augustus
1822, art. 239.)

1919

(BEHEER VAN FINANOIEN, T. DENAYER.)
ARRES'l'.
HIDT HOF; - Gelet op bet bestreden
arrest, gewezen door het Hof van beroep
te Brussel de 21 J anuari 1948 ;
Over het enig middel, scllencling van
artikelen 97 van de Grondwet, 239 van
de wet van 26 Augustus 1822, 2, 10, 11,
12 en 14 van de wet van 29 Augustus
1919, 2, 5 en 6 van het besluit-wet van
14 November 1939, cloordat het bestreden
arrest het geloof heeft miskencl clat is
verschuldigd aan het proces-verbaal, opgesteld door de beambten van het bestuur
ten laste van verweenler Denayer, en
diens vrijspraak uitspreekt :
Overwegende dat verweerder vervolgd
werd om te Ukkel,. de 12 December 1946,
slijter zijnde van ter plaatse te verbruiken
dranken, sterke dranken samengesteld
uit geclistilleerde alcohol te hebben voorllanden gehacl in de lokalen waarin de
verbruikers toegelaten worden;
Overwegende .dat die vervolging gegrond is op een proces-verbaal van 27 December 1946, opgestelcl door clrie beambten van het bestuur der accijnzen welke
verklaren « dat zij de aanwezigheid vastgesteld hebben van een fies van een liter
welke nog 5 centiliter Amer Picon bevat:te, en in de toonbank van de verbrnikszaal, voor het publiek toegankelijke
plaats, was geplaatst Jl ;
Overwegende dat die feiten de betichting uitmaken voorzien door artikel 2 en
artikel 14, § 1 (nieuw) van ~e wet van
29 Augustus 1919 op ,het regime van de
alcohol, gewijzigd door het besluit-wet
van 14 November 1939;
Overwegende dat hun vaststelling essen·
tieel behoorcle tot het kacler van de bevoegclheid der verbaliserencle bedienden;
Overwegencle dat, naar artikel 239 van
de algemene wet van 26 Augustus 1822
luiclt, de processen-verbaal van de beambten van het bestuur der accijnzen, wat betreft hun handelingen en ambtsverrichtingen, << volle geloof in rechten verclienen,
totdat de valsheid daarvan bewezen
worclt Jl;
Overwegende dat het bestreden arrest
het beroepen vonnis bevestigt om de reden dat de feiten welke v66r de eerste
recllter niet vaststaand Werden verklaard,
evemnin bewezen zijn geweest door . het
onderzoek geclaan voor het hof, zonder
dat het de vaststellingen van het procesverbaal van 27 December 1946 vals verklaart;
Overwegende dat die beschouwingen
de vaststelling niet zouden knnnen vervangen dat het volleclig bewijs van de
valslleid der in het proces-verbanl uiteengezette feiten geleverd is geweest ;
· Overwegende, bijgevolg, dat het bestreclen arrest, door verweerclers vrijspraak, ·
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geloof miskent en de bepalingen der wet
heeft geschonden welke in het middel
aangeduicl zijn;
Om die reclenen, verbreekt de bestreden
bel:llissing; 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 vernietigcle beslissing;
veroordeelt verweerder tot de kosten ; verwijst de zaak naar het Hof van beroep te
:J:..uik.
··
31 Mei 1948. - 2c kamer. - TToo·rzUter,
H. Connart, raadsheer waarnemend voorzitter. - TTe;·sla,qgeve·r, H. Demoulin. Gelijlcluidende condus'ie, H. Coiard, ndvocaat-generaal.
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31 Mei 1948.

INKOMSTENBELASTINGEN. MolllLIENBELASTING vVET VAN 23 JULI Hf27 DE
WINS'l'EN VRIJSTELLENDE VOORTVLOEIENDE UIT
DE VERSMEL'l'ING VAN VENNOOTSCHAPPEN OP
AANDELEN. DEFINITIEVE VRIJSTELLING.

De v;·ijstelling vwn de mob'ilUhibelasting,
toegestaan door de wet van '23 JuU 1927
op de w·insten ·Doortvloeiencle ~t.'it de versmelting van vennootschctppen op aanclelen, is definU'ief; het doet er n·iet toe
dat d·ie winsten ~tUgedeeld worclen na
het ti.idpe;·k van clr-ie jaar dat op liet ·in
werk·ing treclen van clie wet gevolgcl is.
(BEHEER VAN FINANCIEN, 'I'. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
« FINANCJIERE BELGE D'ASBESTE-CIMEN'l' ll.)
ARREST.

HET HOl!~; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen door het Hof van beroep
te Brussel de 7 juli 1947;
Over het enig middel, schending van artikelen 97 en 112 van de Grondwet; 4 van
de wet van 23 Juli 1927; 15, § 2, en 52 van
de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld door de koninklijke besluiten van 6 Augustus 1931 en
12 September 1938, doordat het bestreden
arrest heeft beslist dat de gunst toegestaan door de wet van 23 Juli 1927 aan
de vennootschapven welke, ten eincle han-·
dels- of nijverheidsrationalisering, eE'n
versmelting verwezenlijkten, slechts denkbaar is in het ranin van een definitieve
vrijstelling :
Overwegende dat de door het bestreden
arrest aangenomen bezwaren van de verwerende vennootschap betrekking hebben
op de toepassing van de mobilii~nbelasting
op de clividenden door haar uitgekeerd

voor de fiscale dienstjaren 1934 tot 1937; dat
het vaststaat dat een deel dezer dividenden afgenomen was van de vroeger aangelegde reserves; dat dergelijke, princic
pieel aan de belasting onderworpen afnemingen, van dezelfde, krachtens artikel 52
van de samengeschakelcle wetten, zijn
vrijgesteld, in de mate waarin zij op
« reeds aangeslagen ll bestanddelen van
de reserve betrekking hebben, bestall(ldelen waarmede worden gelijkgesteld door
littera b van de § 2 van artikel 52, de
inkomsten die niet belast zijn geweest
dewijl zij « wettelijk vrijgesteld ll waren ;
Overwegende dat de litigieuze bestanddelen in zake de winst uitmaakten van de
gedeeltelijke versmelting van verweerster
met een andere vennootschap, welke de
24 October 1929 wenl verwezenlijkt; flat
deze << overdrachtswinst ll van de mobilienbelasting wercl vrijgestelcl bij toepassing
van artikel 4 van de wet van 23 Juli 1927,
hetwelk bepaalde dat << de belasting niet
wordt toegepast 011 de vennootschappen
op aandelen die vereffenen door versmelting... v66r het tijdverk van drie jaar
na de dag waarop deze wet bindencl
wordt ll;
Overwegende dat het arrest nanneemt
dat het hier een wettelijke definitieve
vrijstelling geldt, die bij toepassing van
littera b van § 2 van artikel 52 de helffing
van cle belasting op clit gedeelte der clividenclen omnogelijk maakt; dat het midrlel
er toe strekt integendeel te doen zeggen
dat de wet van 23 Juli 1927 enkel een
voorlopige vrijstelling instelt, en dat de
« overdrachtswinst l>, welke vrijgesteld is
zolang zij in het maatschnppelijk bezit
blijft, onder toepassing van de mobilieribelasting valt in geval zij aan de anncleel-·
houclers wordt uitgekeerd ;
·
Overwegende dat generlei argument ten
gunste van clit stelsel kan worc1en getrokken uit het verslag van de conimissie van
de Kamer van volksvertegenwoordigers
betreffencle cle wet van 23 Juli 1927, hetwelk vermelclt dnt « het antwerp de belastbaarheid tijdelijk wijzigt of, J:ieter,
schorst ll, deze zin clienencle te worclen uitgelegcl door het feit dat de wet de vrijclom
instelcle enkel voor cle versmeltingen die
binnen een termijn van clrie janr zouclen
worden verwezenlijkt;
Overwegende dat de werkelijke betekellis van de wet· nuder wordt omschreven
door Jmar bewoorc1ingen : « Worclt niet·
toegepast op, de vennootschappen... die
vereffenen ll, alsook door de plaats welke
zij aan de nieuwe bepa'ling in fine van
de § 2 van artikel 15 der samengeschakelde wetten toekent, paragraaf, clie uitclrukkelijk op de verdeling vnn het maatschappelijk bezit betrekking heeft, clit wil
zeggen deszelfs venleling onder de anndeelhouders ;
Overwegende dat de wet trouwens geen

··--]

I----

-----

~------

----1. -

~

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

-301
lJeperking bepaalt voor het geval waarin
de << overdrachtswilh~t JJ zou worden be_gr'epen in de maatschappelijke reserves
en haar verdeling onder de aandeelhouders zou worden uitgesteld; dat dergelijke differentH~ring, welke de vennootschappen tot een voorbarige verdeling zou
hebben genoodzaakt in de gevallen waarin
zij hun beclrijvigheid. gecleeltelijk behielden, niet met het doel van de wet zou
hebben overeengestemcl : 's lands economisch herstel te bevorderen;
\Vaaruit volgt dat het arrest, door te
beslissen zoals het heeft gedaan, geen der
in het miclclel aangecluide wetsbepalingen
heeft geschonclen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; verwijst aanlegger in de kosten.
31 Mei 1948. -

2° kamer. -

Voonzitter,

H. Oonnnrt, randsheer waarnemencl voorzitter. Verslaggever, H. Sohier.
Gelijklu.i.clende conclusie, H. Oolard, ad-

vocaat-generaal.

2"

·

I Juni 1948.

KAMER. -

1" IN KOJHSTENBI~LASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. AHTIKEL 27, § 1,
VAN DE SAMENGESOHAKELDE WETTEN. PALING VAN BESTENDIGE AARD.

BE-

2° INKOMSTENBELASTINGEN. BEDRIJFSBELAS'l'ING. ARTIKEL 27, § 1,
ALINEA 1, VAN DE SAMENGESOHAKELDE WETTEN.
BELASTBARE WINSTEN VAN DE NIJVERHElDS- HANDELS- EN LANDllOUWBEDRIJVEN. 0MVATTEN
ALLE
AOTIVAVERMEERDERINGEN
VOORTVLOEIEND UIT MEERWAARDEN.

3> INKOMSTENBELASTINGEN. BEDRIJFSBELASTING. ARTII{EL 27, § 1,
ALINEA 2, VAN DE SAMENGESOHAKELDE WETTEN.
MEERWAARDE OP BUITENLANDSE MUNTEN EN
DEVIEZEN. VAN AMBTSWEGE BESOHOUWD
ALS VERWEZENLIJK'l' EN BIJ DE WINSTEN GEYOEGD.

4° INKOMS'I'ENBELASTINGEN. BEDRIJFSBELASTING. ARTIKEL 27, § 1,
ALINEA 2, VAN DE SAMENGESOIIAKELDE WETTEN ..
TOEPASSING ALLEEN OP DE MEERWAARDEN
DIE·VOORTVLOEIEN UI'l' EEN INTRINSIEKE STIJGING VAN DE BUITENLANDSE MUNTEN EN DEVIEZEN,

;-;o INff'OMSTENBELASTINGEN. BEDRI,JFSBELASTING, AETIKEL
SAMENGESOHAKELDE WETTEN. -\'AN 'l'IJDELIJKE AAJtD,

Qo

86

VAN DE
BEPALING

INKOMSTENBELASTINGEN. -

BEDRJ,JFSBELASTING. ARTIKEL 86, § 1,
VAN DE SAMENGESOHAKD;LDE WETTEN. TOEI'ASSELI,JK OP DE 0/aHDDELLIJKE GEVOLGEN VAN
DE MUNTDEVALUATm YAN 30 MAART 1935
.!LLEEN.

7° INKOMSTENBELASTINGEN. BE:ORI.TFSBELASTING.

-

KEUS

DOOR

ARTI-

KEL 86, § 2, VAN DE SAMENGESOHAKELDE WE'l'TEN TOEGESTAAN TUSSEN DE BALANS VAN 1935
EN DEZE VAN 1936 OM DE VRIJSTELLING VAN DE
BEDRJ,JFSBELASTING EN VAN DE NATIONALE ORISISBELASTING AAN TE REKENEN WAT DE MEERWAARDEN BETREFT VOORTVLOEIENDE UIT DE DEYALUATIE VAN 1935, BEHEER RET BESTAAN
VAN DIE MEERWAAHDEN IN DE LOOP VAN RET
HOEK,TAAR 1935 VASTSTELLENDE EN ZE AANSLAANDE OYER HET FISOAAL DIENSTJAAR 1936
NA AANREKENING VAN DE "TE'l'TELIJKE VHIJSTELLING. 0NWETTELIJKHEID YAN DIE
RI"OHTSPLEGING,

1° Artilcel 127, § 1, van de wetten bet1'eftende de inlcomstenbelastingen, samengeschalceld op 112 September· 1936, is een
bepaling van besteniUge aar·d.
2° A.rtilcel 127, § 1, alinea 1, van de wetten
betr·ettende de inlwmstenbelastingen, samengeschalceld op 112 September 191J6,
·ran,qschilct onder de belastbare winsten
van de nijver·he·ids- lwndels-. en land·
bouwbedrijven alle activavenneerderingen die uit meerwaar·den vom·tvloeien.
3° Artikcl 127, § 1, alinea 12, van de wetten
betr·efferule _ de
in lcomstenbela,stingen,
samengeschalceld op 112 Septeniber 19-'36,
onder·werpt de mem·waar·den op bu.itenlandse munten en deviezen aan de bij
alinea 1 vooTgeschr·even r·egel. Die meer·waanlen worden van a-mbtswege als ver'wezenlijlct beschmtwcl en als zodanig bij
cle winsten gevoegd.
•
4° Artilcel 121, § 1, alinea 12, van de wetten
·betmffende de inlcomstenbelastingen, op
112 September 1936 samengeschalceld, beheeTst slechts de -meer·waarclen voortvloeiende ~tit een intrinsielce stijging
van de b~titenlanclse -mum.ten en deviezen
met u,itsl-ztiting van deze die zoti,den
vom·tvloeien uit een devalu,atie van de
1Jij onderstell-ing gestabiliseer·de nationale rm.tnt.
5° At·tHcel 86 van cle wetten bet,reffende
de inkomstenbelastingen, samengeschalceld op 112 September· 1936, is een bepaling van tijdelijlce aaTd.
6° Art-ilcel 86 van de wetten 1Jetreffende
de inlcomstenbelastingen, samengeschakeld op 12 September 1936, heett slechts
tot voorwerp, in zijn § 1, de onmiddellijlce gevolgen van de mumtdev(lluatilj
van 30 MaaTt 1935 te regelen, ten opzichte van de inning van cle belasting.
7° De keus, aan de belastingplichtige toegestaan bij artilcel 86, § 2, van de wetten betreffende de inlcornstenbelastingen, samengeschalceld op 12 September
.1936, t~tssen de balans vnn, 1935 en deze
van 1936, om de vrijstelling van de 1Jedr·ijfs1Jelasting en van de nationale m·iS'isbelastf.ng aan te rekenen wat de rnem·wa,a,rden 1Jetrett verom·zaa.Tct door· de devalua.tie voor·tvloeiende ~dt de rnuntwet
van 30 Maart 1935, ver·biAdt aan het be
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heer het bestaan van die mee·rwaa1·den
in de loop van het boekjaM 1935 in acht
te nemen, om ze in de bed1"ijjsbelasting
en. cle nationale CTisisbelasting van het
fiscaal clienstjaa1· 1936 aan te slaan, na
aan·relcening van cle wettelijlce vTijstel-

linq.
(BEHEleR VAN FINANCIEN, T. NAAMLOZE V'ENNOOTSOHAP << ETABLISSEMENTS JULES MARCHOT ll.)
ARREST.

BET HOF; . - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen de 20 Mei 1942 door het
Hof van beroep te Brussel;
Over bet _enig middel, schencUng, of althans verkeerde uitlegging van artikelen 97 van de Grondwet; 25, §§ 1, 2 en
2teT, 85 en 86 van cle wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, samengeschakeld door koninklijk besluit van 12 September 1936; 1, 5 en 9 van het koninklijk
besluit van 13 Januari 1933, betreffende
de nationale crisisbelasting, doordat bet
bestreden arrest, steunend op artikel 86,
§ 2, van die wetten, betwelk aan cle belastingplichtige bet recht verleent de vrijstelling van .de meerwaarclen op de buitenlandse munten en deviezen aan te rekenen op de winsten clie belastbaar zijn
volgens een cler in 1935 of in 1936 afgesloten balunsen of rekeningen, en bierop dat
verweerster, gebruik makend van het
recht h'etwelk haar door gezegd urtikel 86,
§ 2, wordt verleend, de voor vrijstelling
vatbure meerwaarden in haar balans van
de 31 December 1936 had opgenomen, de
aanslagen heeft vernietigd betreffende
meerwaarden welke door de controleur
scbatter op de buitenlandse munten in
het bezit van verweerster in de loop van
het boekjaar 1935 werden vustgesteld, _en
welke in haar balans van de 31 December 1936 niet waren opgegeven, dan wanneer krachtens de algemene regelen welke
bij artikelen 25, § 1, en 27, § 1, alinea 2,
van dezelfcle wetten worden gestelcl, de
meerwaarde.n die op de 31 December 1935
bestonden, ambtshalve dienden te worden
aangezien als verwezenlijkt en als zodanig aan de winsten te worden toegevoegd,
om aan de bedrijfsbelasting en aan denationale crisisbelasting te worden onderworpen, onder voorbehoud van de vrijstellingen clie op hen toepasselijk :waren :
Overwegende dat cle litigieuze aanslag,
verbonden aan de bedrijfs- en de nationale -crisisbelastingen, welke in 1937 ten
laste van de verwerende vennootschap
werden ingekohiercl, bij navordering van
rechten over 1936, . zekere meerwaarden
betreft op bestanddelen uitgedrukt in buitenlandse munten en niet opgenomen in
de balans en in de winst- en verliesrekening van gezegde vennootschap, welke op
de 31 December 1935 werden afgesloten ;

Overwegende, dat krachtens urtikel 86,
§ 2, der samengeschakelde wetten, de. bij
§ 1 van dit artikel voorziene vrijstelling

wordt aangerekend op de winsten clie belastbaar zijn volgens een der in 1935 of
in 1936 afgesloten balansen of rekeningen ;
Overwegende dat de verwerende vennootschap, gebi·uik makend van het recht
dat haar door die bepaling wordt toegestaan, het besluit heeft getroffen, met het
oog· op hun vrijstelling, in haar balans,
die de 31 December 1936 wercl afgesloten,
enkel die meerwaarden op te. nemen die
voortkwamen uit de muntdevaluatie door
de wet van 30 Maart 1935 teweegg·ebracht,
en die door haar werden verwezenlijkt op
de buitenlandse munten welke zij toentertijcle in haar bezit had;
Overwegende dat de administratie, steunend op artikel 27, § 1, alinea 2, van dezelfde wetten, ambtshalve die meerwaarden heeft beschonwd als sincls 30 Maart
1935 verwezenlijkt, en ze . aan de elementen van het boekjaar 1935 heeft toegevoegd, om ze aan te slagen in de bedrijfsbelasting en in de nationale crisisbelaSting, onder voorbehond van hun vrijstelling naar de verhouding en tegen de
coefficient voorzien bij artikel 86, § 1,
littera b;
Overwegencle clat clit stelsel er op neerkolllt aan de ll)-eerwaarden op bnitenlanclse mnnten die nit de mnntclevaluatie
van 1935 voortkomen, het voortdnrencl regime toe te passen ingesteld door gezegd
artikel 27, § 1, hetwelk in zijn eerste alinea enkel tot voorwerp heeft te bepalen
hetgeen, in de regel, client te worden verstaan onder winsten van een bedrijf met
inbegrip van alle activavermeerderingen
voortvloeiend nit meerwuarden; dat alinea ~ aan de principHHe regel vermelcl bij
alinea 1, alleenlijk onderwerpt, onder
meer de meerwaarden · op bnitenlandse
mnnten en deviezen;
Overwegende dat het bniten twijfel
stuat dat deze laatste bepaling, gezien de
plaats waar zij in de tekst wercl ingelast,
van bestendige uard is en slechts de meerc
wuarden beheerst die voortvloeien uit een
intrinsieke stijging van de buitenlanclse
munten en deviezen, afgezien van alle devaluatie van de nationale munt die gestubiliseerd wordt onclerstelcl;
Overwegende ten ancleren dat artikel 86,
van zuiver tijdelijke aard, in zijn § 1
enkel tot voorwerp heeft, voor de inning
van de belasting, de onmiddellijke gevolgen van de muntdevaluatie van 30 Maart
1935 te regelen ;
Overwegende dat dns uit de vergelijking van die teksten blijkt clat cle meerwaarden op bnitenlanclse munten en deviezen ambtshalve clan alleen mogen worden beschouwd uls verwezenlijkt en als
zoclanig onderworpen a an de gewone .regels op de belasting der winsten, wanneer

